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1- الشيخ عبد الرحيم احلائري

ويف  وتشطريه،  وختميسه  الشعر  قرض  يف  فراغهم  وقات  يقضوا  أن  العلامء  اعتاد 
ذلك خري وسيلة التسلية وقضاء الوقت. وال يتعّدى أغراض شعرهم الرثاء واملدح آلل 
الرحيم احلائري الذي  البيت واإلخوانيات. ومن بني علامئنا الشعراء الشيخ عبد 

كان له شأن عند أهل الصالح وأرباب العلوم والفنون.

هو العامل الشاعر الشيخ عبد الرحيم بن الشيخ عبد احلسني بن العامل الطائر الصيت 
الشيخ حممد حسني الشهري بصاحب الفصول احلائري.

ووجاهة  وفضل،  علم  ذات  علمية  أرسة  يف  ونشأ  1294هـــ،  سنة  كربالء  يف  ولد 
وشهرة. حدب عىل دراسة اآلداب وشغف بطلب العلم حتى استوى له ما أراد لنفسه 
يف  موهبته  تفّتحت  حينذاك  واآلداب،  العلوم  من  حّظه  ونال  اّطالع،  وسعة  نضج  من 
الشعر، وجالس أدباء عرصه وأعالم وقته الذين كانت تزدهر هبم معاهد كربالء الدينية، 

فشّجعوه وقّدروه حق قدره.

فكان أديًبا جليال شاعًرا، له نظم رائق بديع، وقرحية وّقادة تثبتها أراجيزه.

ذكره شيخا العالمة املعارص آغا بزرك الطهراين فقال: 

بيت علم رفيع فأجداده وأعامم أبيه كلهم من األجاّلء األعالم واألفاضل املشاهري. 
ولد يف كربالء سنة 1294هـ. كام ذكره يف ترمجته التي أحلقها بمنظومته )موجز املقال( 
يف الدراية، وله أرجوزة غريها يف الرجال سامها )ملّخص الرجال( وقد طبعت يف سنة 
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1343 هـ مع تقريضني منظومني أحدمها للعالمة األديب الشيخ حممد حسن أيب املعايل 
واآلخر للعالمة السيد حممد باقر احلجة وفيهام اإلطراء والثناء العاطر، وقد فرغ من نظم 
بعضها يف سنة 1333هـ وذكر يف ترمجة نفسه تلمذته عىل الشيخ زين العابدين املازندراين 
أصفهان  يف  سنني  عرش  اشتغاالته  وذكر  األصفهاين،  اجلارسوقي  هاشم  حممد  واملريزا 
وعرش سنني يف النجف ونزوله إىل طهران وذكر ما ألفه يف تلك البالد مفّصاًل وإقامته 
العباد وغري ذلك من  بني  اإلخاء  والوعظ واإلرشاد وإجياد  باإلمامة  وقيامه  يف طهران 
التفاصيل، وبام أهنا مطبوعة متداولة نكتفي باإلحالة إليها، وقد تعارفنا يف سفرته األخرية 
لزيارة العتبات يف سامراء وانقطعت عني خصوصيات أحواله أخرًيا ومل أطلع عىل وفاته 

وتارخيه)1). 

ومن لطيف شعره قوله هذه األبيات وهي يف أحكام احلّج: 

هـــــاجـــــر اهلل  يف  مــــــــــن   فـــــــــــــاز 

 وعــــــــــــــن األهــــــــــــــــــــــــواء أدبـــــــــــر

 فـــــــــــــــرغ الــــــــقــــــــلــــــــب وغــــــســــــل

ــر ــ ــهـ ــ  عـــــــــن ســـــــــــوى املــــــــــــــوىل وطـ

فـــــــــــــاز مــــــــــن لـــــــبـــــــى وأحـــــــــــــرم

أقـــــــــــدم الـــــــــعـــــــــمـــــــــرة   وإىل 

 طــــــــــــاف ســــــبــــــًعــــــا ثــــــــــــّم صــــــّى

 وســـــــــعـــــــــى ســـــــبـــــــًعـــــــا وقــــــــــّر

ــة ــ ــّك ــ  فــــــــــاز مـــــــن أحــــــــــــرم مـــــــن م

)1)  نقباء البرش، ج3 ص:1104و 1105.
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 لــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــّج فــــــــنــــــــدبــــــــا

ــل الــــــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ  فــــــــــاز مــــــــن بــــــــــات بـ

 ـــــّتــــســــع حــــتــــى الــــصــــبــــح أســـفـــر

ـــ ــ ــظـ ــ  فـــــــــــاز مـــــــــن نـــــــــــال مـــــــــن الـ

 ـــــــهــــــر وقـــــــــــــــوف الــــــعــــــرفــــــات

بمشعر للمكث  الشمس  طلوع  بعد  ــى   وأت

بمناها أضحى  الشمس  طلوع  بعد  من   فــاز 

ــِق الــــرأس أثــر ــْل ــح ــذى ثــم ب ــى ثــم هـ ــرم  ف

منها ــوم  ــي ال ذات  ــة  مــّك إىل  جـــاء  ــن  م  فـــاز 

مر كــا  سعًيا  وســعــى  ــى  وص للحّج  ــاف   ط

النساء هــو يف حــج  ــّى  طــاف وصـ مــن   فــاز 

لينفر الـــيـــوم  آخـــر  يف  ــى  مــن صـــوب   فـــإىل 

ــهــا وهنــــارا ــت ــل ــي ل بــــات هبـــا يف   فــــاز مـــن 

كّب يرميه  عندما  الــثــاث  اجلــمــر  ــى  رم  قــد 

الــغــروبــا أوىف  إذ  ــام  ــ األي ــاين  ثـ يف  ــن  م ــاز   فـ

ــات هبــا والـــيـــوم لــلــجــمــرات كــّب  بــمــنــى بـ

ــا ــ وداًع ــاف  طـ أن  ــة  ــّك م إىل  ــاد  عـ مــن  ــاز   فـ

ــر ــذّك وت دعـــانـــا  أن  وفـــزنـــا  صـــّى  أن   فـــاز 
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وأّرخ وفاة والده املرحوم احلاج الشيخ عبد احلسني احلائري قائال: 

ــه مــــوّرًخــــا ــيـ ــن فـ ــ ــس ــ ــد احل ــبـ مقر عـ لـــه  ــن  ــس احل ــواله  ــ م قـــرب  يف 

ــا ــ ــؤّرًخ ــ م ــلـــت  قـ ــه  ــيـ فـ قـــــبه  استقّر إذ  قــد  اجلــنــان(  يف  النبّي  )عند 

هادي  مرزا  السيد  الزاهد  للعامل  املصطفى(  دين  يف  )ألفني  كتاب  مقّرًضا  وقال 
اخلراساين احلائري: 

حجته اإلســـــام  ــة  ــع ــام جل ــــرى  ــا هلـــا بـــاحلـــّق هيــدهيــاب ــاًب ــت أهــــدى ك

ــّر به ــقــشــع ــع مـــثـــان ي ــســب ــوى ل ــ ــن تــيــمــيــة مــنــهــا وبــخــدهيــا ح جــلــد ابـ

يف   ُ تشهد  ــرآن  ــق ال م  قـــدس  ــات  ــبــدهيــا آيـ وت ــا  تـــرحًيـ اآلل  ــب  ــاق ــن م

والسنن ــاع  واإلمجـ العقل  تلوها  تــؤّدهيــايف  الوضحى  باحلّجة  ــكــّل  وال

والــرف الفضل  كل  واهلل  قــال  ومهدهياقد  ــا  ــادهي ه احلـــق(  )بـــدعـــوة 

ــاهبــم ــب ق يف  ــّى  ــ جتـ اإللــــــه  ــرش  ــ ــم هــدمــتــهــا شــلــت أيــدهيــا عـ ــه ــدائ أع

جلًدا ترميمها  يف  بالنفس  يــفــدهيــافــديــت  بـــاملـــال  ــا  ــًح ــم س ــد  ــ اج ومل 

بطائفة ــســلــوى  وال اهلل  إىل  مبدهيا أشــكــو  الــنــاس  ــادي  ه الفضائل  مــن 

اجتزئت ما  األعداء  عى  خفاها  عــى اجلـــرائـــم يف اإلســــام تــردهيــا لوال 

ندمت حورها  عن  درت  أن  تعدهيا لعلها  ــن  ع ــت  ــفَّ وك ــه  ــدركــت واســت

هديته يف  هـــادي  عــظــم  يف  مهدهيا(الغـــرو  ــدار  ــق م ــى  ع ــا  ــداي اهل )إّن 

أهــلــوهــا ومـــن عــجــائــب دهـــر ال ســعــو ولــه فــيــد  ــدي  ــب ت ــر  ــاك ــن امل إال 

رفعت قد  الذكر  يف  التي  البيوت  وخمــزهيــا إن  ــدم  هـ يف  ــوم  ــي ال إىل  تبقى 

ــد غــرتــه ــل ــقــشــعــّر ج ي مــســلــم  يــدنــوهــا ال  اهلل  آلل  مــــــوال  وال 
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موهبة ــّل  جـ ريب  فــضــل  ــن  م يؤكيها لــكــن  إبـــاًغـــا  لــلــخــلــق  أضــــاء 

ــد أبـــن لنا ــق ق ــول شــيــعــة( ح ــ ــوار جتــلــيــهــا )أص ــ ــأنـ ــ ــوم بـ ــلـ ــعـ ــن الـ ــ  م

ــاق ــز اإلســــــام( ف ــج ــع ــر )م ــ مسعيها وآخـ فضلت  قــد  الــديــانــات  عــى 

ترى املصطفى  ديــن  )ألفن(  ويتلوهاكتاب  الصاحي  املنصف  يستبر 

واضحة اخللق  كل  احلــق  إىل  فيهايدعو  مــريــة  ذو  ال  ــي  ــباهـ الـ ــه  ــن م

يرى الضاب  وادي  مضّليهالعّل من سار يف  ــن  م فينجو  رشـــد  سبيل 

وحجتها دلــيــل  ــا  هلـ األنـــــام  ــات حمــيــيــهــا عـــى  ــف ــي ــأل ــت ــرات ب ــّكـ ـــشـ ت

بــه تــلــيــق  حتـــيـــات  ــام  ــ ــت ــ اخل هيدهيا ويف  اإلخاص  مع  الرحيم(  )عبد 

لــه ــًدا النــــفــــاد  ــ ــ وممسيهااحلــــمــــد  هلل محـ مضحيا  الدهر  مصبحي  من 

وله عدا ذلك قصائد أخرى مل نقف عليها بعد.

* * *
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2- السيد عبد الرزاق العابد املوسوي

 )1325- 1398 هـ(
السيد جعفر  بن  السيد حسني  اخلطيب  بن  الرزاق  عبد  السيد  الشاعر  اخلطيب  هو 
العابد بن السيد حممد بن السيد هاشم بن السيد حممد بن السيد عبد اهلل بن السيد حممد 
الكبري بن السيد عبد اهلل البالدي بن السد علوي عتيق احلسني بن السيد حسن بن السيد 
أمحد بن السيد عبد اهلل، وينتهي نسبه إىل السيد إبراهيم املجاب بن حممد العابد بن اإلمام 

.موسى بن جعفر

أيام هلوه وصباه، ودرس  ولد يف كربالء سنة 1325هـ وفيها فتحت عيناه، وقىض 
األدب  تعشق  أن  يلبث  ومل  املشاهري،  كربالء  أعالم  عىل  والفقه  كالعربية  العلوم  بعض 
العريب، وحفظ عيون الشعر حتى نذر نفسه خلدمة أهل البيت وذلك بارتقائه أعواد 
اخلطابة يف املجالس احلسينية التي تعقد يف دواوين الرؤساء واجلهاء، فاشتهر أمره وشاع 
ذكره، له أسلب خاص يمتاز بالطالوة والرقة، ويأخذ بمجامع القلوب، كام أن املحافل 

واألندية تشهد له بطول الباع وغزارة املعرفة.

شعره: 
املألوفة من غزل  كان يقّرض الشعر احلسيني وله قصائد عديدة قاهلا يف األغراض 
ووصف ورثاء وهتاٍن، فأجاد يف الكثري منها، وهو متمّكن من الفصحى، ملمٌّ بقواعدها 

كل اإلملام.



13

وقد استطاع أن يقتنص من بعض أوقاته فرًصا يسرية، فكتب عدًدا من املقطوعات 
الشعرية والقصائد، تتميز برهافة احلّس وقّوة التعبري ورّقة الشعور وجودة النظم. ومما 

 :أنشدين منها قوله يف رثاء فاطمة الزهراء

ــول ــوصـ ــّل الـ ــخ ــل ــل ــُب ــل ــق ــّن ال ــ ــن الــطــويــلحيـ ــزمـ ــدى الـ ــ ويــنــحــاه م

ــوم ــواين كــــل يـ ــ ــغـ ــ ــغــصــن الـــذبـــول ويـــشـــتـــاق الـ ــراه كــال ــ ــذاك تـ ــ لـ

ــه ــي إل هيـــــوى  ــن  ــ م دار  ــنـــظـــر  اهلــطــول ويـ كــالــغــيــث  ــع  ــدم ال فيهمي 

ــوصــل صــارت ــادي كــم لــيــايل ال ــن ــع املــحــيــل ي ــ ــارب ــ قــــصــــاًرا فـــيـــك ي

ــك مـــن رجـــال ــاب ــب ــم كــانــت ب ــ تـــطـــالـــب بــــالــــنــــوال وبـــنـــزيـــل وك

ــوًى ــث ــك م ــي ــول فـــصـــارت لـــأوابـــد ف ــل ــط ــم غــــدت مــثــل ال ــ ــاره ــ دي

مــنــا ادمــــيــــَت  ــد  ــ ق ــر  ــ دهـ ــا  ــ ي الــبــتــول أال  عــى  هــجــمــت  إذ  ــا  ــوًن ــف ج

حقد نــــار  يف  دارهــــــا  ــد الـــدخـــول وحـــرقـــك  ــن ــًا ع ــاطـ ــرك فـ ــ وعـ

حشاها يف  مـــا  أســقــطــت  قـــد  ــول لـــذا  ــح ــف ــل ال ــح ــيـــدر ف ــلــة حـ ــي  حــل

احــفــظــوهــا أال  ــي  ــب ــن ال ــال  ــ ق ــد  ــ ــي وق ــي فـــــإين قــــد دنـــــا عـــنـــكـــم رح

ــا ــاهـ رضـ يف  يــــــرىض  اهلل  البتول فــــــإن  بــنــت  شــكــت  إن  ويــغــضــب 

ــٍل فــظــيــٍع ــلـ ــال عـــى الــســهــول وأعـــظـــم حـــــادث جـ ــبـ ــوى اجلـ ــ ــه هت لـ
ــراب()1) ــ ت )أيب  مثل  يــقــاد  مـــهـــوِل وكــيــف  خـــطـــب  مـــــن  هلل  فـــيـــا 

امللك فيصل األّول، وكانت وفاته سنة 1933م/  فيها جاللة  أبياًتا رثى  وروى يل 
1352هـ:

ــُل ــم ــن هت ــ ــُل(ســــَألــــُت الـــــدمـــــوَع مل ــص ــي ــاب الــنــعــُي قـــى )ف ــ أجـ

1)  أبو تراب: كناية لإلمام عيل(



14

ــراق ــع ــاء ال ــ كــــــبــــــدٍر لــــــه متــــــت األلـــــيـــــُل قــى بــعــد مــا قــد أض

ــد لــبــس الــشــعــب ثـــوب احلـــداد عـــلـــيـــه ونـــــــار اجلـــــــوى تــشــعــل وقـ

ــل فــيــالــيــَت يـــوًمـــا بـــه قـــد فــقــدت ــأص ــت ــس ــب ي ــع ــش ــل  بــــه كـــــان ل

:وهذه قطعة قاهلا يف إظهار معجزة لإلمام احلسني

ــرةمــــعــــجــــزة ظــــــاهــــــرة بــــاهــــرة ــاه ــط ال ــقــعــة  ــب ــال ب كـــربـــاء  يف 

ــه ــف ــن ك ــ ــ لـــلـــكـــهـــربـــا وروحـــــــــه خـــافـــرة تـــعـــلـــق الــــعــــامــــل م

ــا ــض ــف ال يف  ــا  ــًقـ ــّلـ ــعـ مـ ــا  ــ ــًق ــ ــائ ــ ــرة دق ــاظـ ــه نـ ــ ــاس لـ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــ ــولـ ــ وحـ

نحبه ــى  قـ ــد  قـ أن  ايـــقـــنـــوا  ــد  ــرة قـ ــ اآلخـ إىل  ســــــارت  وروحـــــــه 

لــلــحــســن ــرة  ــ ــظ ــ ن ــه  ــ ــتـ ــ أدركـ ــعــامــرة إذ  ــرة ال ــخ ــص ــار رهـــن ال ــص ف

* * *

3- الشيخ عبد الرضا الصايف

)1352- 1409هـ(
هو العامل الفاضل اخلطيب الشاعر الشيخ عبد الرضا بن الشيخ عيل بن الشيخ حممد 
حسني الصايف الكربالئي. ولد يف مدينة كربالء سنة 1352هـ املصادف لسنة 1933، 
مل  الدراسة  تلك  ولكن  فيها،  العلم  لتلقي  الرسمية  املدارس  يف  وانخرط  فيها،  ونشأ 
الدين  كبار رجال  الدينية، حيث درس عىل  املدارس  إىل  فامل  نفسه،  يف  قبوالً  تصادف 

والفقه آنذاك.

)1) خطباء املنرب احلسيني، حيدر صالح املرجان ج2ص: 163.



15

ثم خترج عىل يد آي اهلل الشيخ حممد عيل سيبويه والسيد مرزا مهدي الشريازي والشيخ 
الشاهرودي)1).  الشيخ عيل  بن  يوسف اخلراساين والسيد حمسن اجلاليل والشيخ حممد 
وغريهم من أعالم احلوزة، وأصبح أستاًذا يف مدرسة اخلطيب ومدرسة احلسنية واملدرسة 
اهلندية ويف غريها من مدارس احلوزة العلمية. حيث دّرس العربية والفقه وأصوله، وظّل 
مالزمًا أساتذته العلامء األعالم يف كل مكان، حيث كانت له مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة 
يف نفوسهم، لطول باعه وسعة اّطالعه يف خمتلف فنون املعرفة. واثبت جدارته يف ميدان 
العلم، وكان مّؤهال للعمل، مما دعا لإلمام السيد حمسن احلكيم أن يمنحه وكالة خطية 
بموجبها يستشريه الناس باألمور الدينية، وكذلك احلال اإلمام اخلوئي الذي اعتمد عليه 
إمام  ثم  العلقمي  جامع  إمام  وكان  العراق.  يف  التقليد  مراجع  من  وغريهم  اآلخر  هو 
جامع احلاج صالح عوز. ومما ينبغي أن يشار إليه أنه كان يقيم جملًسا للوعظ واإلرشاد 
الدينية عىل املنرب، وكان  بعد تأديته للصالة يف املسجد الذي يصيل فيه، يوضح املسائل 
حيرض بعد ذلك حمفال لتجويد القرآن الكريم مع الشيخ عبد احلميد احلائري ليعلم الناس 

كيفية جتويد القرآن حتى أواخر سنة 1400 هـ.

شعره 
عرف الشاعر بموهبته املبدعة وعطائه الغزير الذي ال يقف عند حّد، فوصل إلينا من 

شعره جمموعة ضخمة مل تزل خمطوطة تنتظر يد النرش والظهور إىل حّيز النور.

ولو ألقيت نظرة فاحصة إىل شعره، للمست املتانة والسبك واجلامل والّدّقة يف املعنى، 
العريب  الشعر  مقومات  عىل  حافظ  وقد  املبدعني.  الشعراء  مستوى  إىل  يرقى  فشعره 
كام   ،البيت ألهل  الشعرية  طاقاته  تسخري  حياته  يف  الرئيس  هدفه  وكان  وأصوله، 
نلمس ذلك يف قصائده التي سنعرضها، عالوة عىل ذلك فقد كتب يف األغراض األخرى 

من عتاب ورثاء ومديح وما إىل ذلك من شعر كثري.

)1) خطباء املنرب احلسيني، حيدر صالح املرجاين ج2 ص: 178.
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وهكذا عاهد نفسه عىل مضاعفة اجلهد وبذل العطاء ومواصلة اإلبداع، وشّق طريقه 
بتمّكن ومهارة، لذا بقي شاعًرا متميًزا، ينسج أحلان املحبة اخلالد. فله بديعية عىل غرار 
فراس  أيب  وتائية  اخلزاعي  دعبل  كتائية  القصائد  أمهات  مّخس  كام  البوصريي،  بديعية 
وميمية الفرزدق وختميس ألفية الشيخ عبد احلسني احلويزي املشهورة بـ)فريدة البيان( 

وغريها. وله ملحمة عىل غرار ملحمة )حلساب َمن؟(.

ومن قصائده الوطنية قوله يف فلسطني العربية، كتبها بعد حرب حزيران عام 1967م 
وفيها يشكو ما حّل باملسلمني من اهلوان والّذّل والدمار الذي حلق هبم، وهي طويلة، 

جاء فيها:

ــا عـــاده ــًت ــي ــى ســلــف املـــاضـــن ب ــن الفضل ب هــامــة  عــى  يعلو  رشف  لنا 

ــًا ــؤاه ــع اآلنــســن م ــرب األهل وعــهــدي ب عى  هيمي  العن  دمــع  ولكن 

الثكل فقد عصفت يف أرض قدس عواصف مــن  حــزًنــا  ــاد  األكــب تزلزلت 

أعلنت الــعــزيــزة  فــلــســطــن  الذحلوإن  عــى  تستمد  إليكم  نــداهــا 

ــإن بــنــي صــهــيــون قــد عــبــثــوا هبا واخلطل فـ بالشناعة  ــوا  وعــاث ــســاًدا  ف

الكرى نومة  عن  اإلسام  بني  القول أفيقوا  مــن  باملخزيات  حتفلوا  وال 

العدى حطمت بكم الــنــوادب تستعي فهذي صواريخ  ــذي صــواريــخ  وه

ــع عــدوكــم ــدف ــرى ل ــ ــا أح ــذّل فــأنــتــم هب ــال وب بــاهلــوان  رضــيــتــم  فكيف 

منهم القدس  وأنقذوا  غضاًبا  النذل فقوموا  مسخة  عرنينكم  قطعت  فقد 
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ناذج من شعره:
الصنوف  أي  نعلم  مائدة طعام، ال  كالوقوف عىل  الصايف،  ديوان  الوقوف عىل  إّن 
والرثاء آلل  املديح  فيها  أغراض شتى،  املخطوط هذا يضم قصائد يف  فديوانه  نتناول، 
 وفيها ختميسات وبديعية)1)، وقد خّلف بديعية يف مدح اإلمام احلسن البيت
ننرشها  بيتها،  لنوع  شاهًدا  مثاالً  بيت  كل  وجعل  البسيط،  بحر  من  بيًتا   )220( غدهتا 
بكاملها، ألهنا متثل مجال أدبه خري متثيل، وتكشف هذه البديعية وأمثاهلا عن روح العرص، 
وفيها يلمس القارئ التصوير البارع والعاطفة املتأّججة وحسن اللفظ وانسجام القرحية، 

واالعتامد الكبري عىل البديع واللعب باأللفاظ، فيقول:

احلرم روضة  يف  ُطف  الّطّف  احلرم ياقاصد  يف  حّل  قد  من  كإحرام  واحرم 

رشًفــا قدست  ــدس  ق روضــة  ــم فتلك  ــد األمـ ــي ــه س ــط طـ ــب ــا س ــوى هبـ ــ ث

)1) البديعية: ظهر هذا الفّن يف عرص املامليك، وهو أحد فنون الشعر الذي يعرف بالبديعيات، 
وهي قصائد من بحر البسيط يف مدح النبي حممد، يشتمل كل بيت منها عىل نوع بديعي، 
ومنشأ البديعيات: بردة البوصريي التي هي من أشهر القصائد الشعرية يف مدح الرسول، 
1296م،  691 هـ( = 1212-  وهي للشاعر العريب حممد بن سعيد البوصريي )608- 

ومطلعها:
ــر جـــــــران هبــــــذي ســلــم ــ ــذك ــ ــٍة بـــدِمأمــــــن ت ــل ــق ــرى مـــن م ــ مــزجــت دمـــًعـــا ج

ونظم صفي الدين احليل املتوىف ببغداد سنة 752 هـ قصيدة عدهتا مائة ومخسة وأربعون بيًتا تشتمل عىل مائة 
وواحد ومخسني نوًعا من حماسن البديع، نرشت يف ديوانه ص: 475 وأسامها )الكافية البديعية يف املدائح 

النبوية(.
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البديعية
 الشيخ عبد الرضا الصايف )براعة االستهالل(

الّطف ُطف يف روضة احلرم احلرميا قاصد  يف  حّل  قد  من  كإحرام  وأحرم 

التوكيد اللفظي واملعنوي

رشًفــا قدست  ــدس  ق روضــة  ــد األمـــمفتلك  ــي ــه س ــط طـ ــب ــا س ــوى هبـ ــ ث

طلب التصديق

ــة لشج ــ لــســاكــنــهــا هـــل رمح ــل  ــ الرحموق غمرة  يف  ــوى  اهل ــاه  رم صــب 

البدل

ــى مقة ــظ ل ــاه  ــشـ ــو أحـ ــش ــم ح ــّي ــت احلمم م ضحضاحها  يف  الوّد  به  أودى 

جناس التريف

ــرام غــدت ــغ ــه نـــار ال ذكرهمغــريــم وجـــد ب عند  ــرًدا  ب الشوق  العج  من 

اجلناس املطلق

وقفته ــبـــاب  األحـ طــلــل  يف  ــال  ــ العلمأط املــفــرد  نــداء  لصوت  يصغي 

إظهار التحّس

ــه حــرق ــن قــلــب ب ــواه ع ــك ــّث ش ــب يضطرم ي أروتــــه  مــتــى  ــوم  ــم اهل ــن  م

التام املستويف
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ــزان عبته ــ األحـ ــن  م فــصــّب  ــرزمصــبــا  ــل ال ــواب عــب املــحــاجــر صــب ال

جناس االشتقاق

اهنملت إذا  أخــــدوًدا  ــد  اخل يف  أنـــــواء مــقــلــتــه بــاملــدمــع الــســجــمحتــذ 

املزدوج املكتنف

تــقــذفــه ــال  ــ ــ اآلم ــهــب  غــي ــه يف  ــي ــت العقمي أوهــامــهــا  عــى  ــال  اخلــي خيل 

إظهار التأّسف

له ليس  ــار  ــك األف ظلل  يف  قدمرسحـــان  عــى  ينهض  فلم  ــرار  ــق ال ــزم  ع

جناس املكتنف

تصحبُه واألوهــــــام  اهلـــم  ــمــه  ــدي الندمن خيبة  ــى  الق الــيــأس  ظلمة  يف 

الطباق السي

به يـــبـــوح  ال  أن  ــى  ــ أب رس  بالنممكـــتـــوم  الــّدمــع  لــوايش  يأبى  وليس 

حذف األلف

صبوته ــشــور  ــن م رسيـــرتـــه  ومكتتم طـــوت  مستور  كشف  يطق  فلم 

التعجب

لوعته ــه  ــشــت أف مـــا  يــكــتــم  ــف  ــي ومنسجم وك مسجور  بــن  ــوى  اجل مــن 
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جناس املذّيل

هلفا اجلـــوى  ــار  ــص إع ــب  ص منه مهي فكلا  الــعــن  دمــع  ــح  ــوان اجل بــن 

متديد الغاية

ــه ــل يــكــفــفــه واب ــع مل  ــدمـ الـ ــرى اخلــديــن بــالــديــمورائـــــد  حــتــى يــبــل ثـ

اإلجياز بحذف املوصوف

خجل مــن  رق  اســيــل  فــوق  بالعنميسيل  الـــورد  فيزهو  الــشــؤن  مــاء 

تشبيه املفرد باملركب

ــد تـــرج من ــْوٍد ق ــ ــدٌّ َخـ ــه  خـ ــأن السممك ــرة  محـ ــاين  ــق ب احلــيــاء  ــرط  فـ

اجلناس الاحق

فوشى احلشا  بن  اهلــوى  رّس  ــوى عــب مــنــهــل ومــضــطــرمكتمت  ــ بــه اجل

التنظر

كا املشيب  صبح  مفرقي  يف  اللمموالح  واضــح  اضحى  التشبه  ليل 

البيان

بنا أملّ  ضــيــف  عـــى  االم  بالرم مــــايل  الفودين)1)  عى  يشعب  قًسا 

)1)  الَفود: ج أفواد، جانب الرأس مما ييل األذنني اىل األمام، الشعر الذي عىل جانب الرأس، وفود البيت ركنه. 
بترصف عن الرائد: 1136 ]املدقق[.
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الدوام واالستمرار

عمل يف  الـــــدوار  الــفــلــك  ــة  ــسع ــى هرمي ف ــاري ع ــ اع ــايل  ــي ل ــطــوي  ت

التمني واإلنكار

ذهبت مــا  بعد  شــبــاب  يــعــود  ــل  القمم وه يف  الــشــيــب  وبــــروق  ــه  ــام أي

اإلرصاد

ــا ــردهت ب االالم  يـــد  كــســتــنــي  ــد  ــ ــع األمل وق ــرجــى م ــد صــحــة ت فــلــم أجـ

املحرف املزدوج

فلق عــن  اللحظ  بسهم  راٍم  ملتئم ورام  غــر  ــا  صــدًع فــأحــدث  قلبي 

املقابلة

ــة جفنا ــرب ق مــنــي  الــوصــل  ــرم  ــ وقــد احــل دمــي يف األشــهــر احلــرم وح

اإلجياز بحذف ضمر املوصول

فارقني أهــوى  ــن  َم طــرُف  ــدٍم وراقــنــي  ب رضجـــت  ــدوًدا  ــ خـ مــنــه  ورقَّ 

التريح الكامل واملركب املفروق

قــدمــي أرى  ال  ظـــام  يــمــنــح  دمي بـــدا  اراق  قــد  حسنًا  تــسبــل  بــدر 

اجلناس اللفظي

متشح بــاحلــســن  نــــارض  الظلمبــنــاظــر  فحمة  يف  مكتحل  بــالــنــور 
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ذكر العام بعد اخلاص

ومنظره الساجي  طــرفــه  عني  ــرو  ــات يف سقمي ب والــقــلــب هنــب هـــواه 

اإليضاح بعد اإلهبام

ــه وجــنــتــُه ــوي ِقسموالــعــن تــنــهــب مــا حت يف  ــاظ  ــ واألحلـ املــحــاســن  ــن  م

التريع

مرشفه ريـــق  ــق  ــي رح عـــذب  مهيمُلــــاه  الفؤاد  يف  حريق  عــذاب  يطفي 

املجنح

ــن أضــممى فأومض من شاطي الفرات سنى ــوره الــظــلــاء م ــن نـ يــشــق م

جتاهل العارف

أفــق يف  الح  ــض  ــي وم ــرق  بـ أدر  ــرممل  احل كــوكــب  حمــيــا  ــن  م طلعة  أم 

التجزئة

غنج ذي  الطرف  كحيل  حسن  مبتسمبديع  الثغر  بــريــق  اجلــبــن  صــّلــُت 

التصحيف

ــدا ب بـــالـــوقـــار  حتـــى  ــا  مـ إذا  ــى  ــت علم ح يف  الح  كـــــاالً  ــى  جتـ  بــــــدًرا 

القلب 
به ــال  ــ اجل زان  إذا  ــًرا  ــخ ف ذمي يــمــيــس  النسيج  كف  هــّزه  إن  كالغصن 
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االستطراف

مبتهًجا احلــســن  ــاب  ــي ث يف  ــًا  ــرف شمم م يف  ــاإلرشاق  ب ترفل   كالشمس 

تشبيه اجلمع

ــه ــارض ــه وع ــدي والوشم مــســلــســًا فـــوق خ الــروض  كنبت  العذار   ليل 

االستعارة املرشحة

بوجنته نـــار  مــهــجــتــي  ــت  ــرقـ باحلمم واحـ الـــنـــور  تـــال  فـــوق  ــعُّ  ــش  ت

إهيام اجلمع بن املتنافسن

به ــاخ  ــ انـ إذ  ــي  ــب ــل ق ــع  ــ رب ــه  ــت ــح النهم أب خــشــيــة  ــواه  ــ س عــن   وصــنــتــه 

التنبيه عى الضال

به الـــغـــرام  ــب  شـ إذا  لــقــلــب  ــا  ــوى هبم فـ ــ ــران اهل ــ ــوق ن ــش ــج ال ــي  وه

التنبيه عى املبالغة يف التعجب

ــم ومن الصب صبا من بعد ما اكتملت ــت ــك ال ظــلــمــة  يف  ملـــتـــه   بــــــروق 

إفارة الثبوت

الــشــيــب جــلــبــابــا جملله لــه  ــدى  ــ ــن أهــم أه ــاه م ــد حــب ــن ق ــوه ــال ــارق  وط

اإلنكار

عــى رّس رسيــرتــه ــوى  ــط ت ــف  ــي بالنحم وك يفشيه  ــه  ب وايٍش   والــّدمــع 
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االلتفات

ينصحني رام  قــد  ــوى  اهل يف  بذكرهم وعـــاذل  يغريني  نــصــحــان   ألــيــس 

التحقر

الصمم دع عنك نصحي فضّج الشيب موعظة صاحب  يعيه  ليس   والنصح 

التهّكم

مبتسم ــك  ــودي ف ــى  ع صــبــح  ــد  ــع بينهماب بعد  ــواين  ــغ ال لــوصــل   تصبو 

اإلهيام

عمل إىل  واعمد  اهلــوى  عنك  والتزم فخل  ختشاه  مــا  هــول  مــن   ينجيك 

اإللزام

هبا تفز  والــتــقــوى  بــالــديــن  مــنــهــدم عليك  غـــر  ركــــن  اهلل   قــطــاعــة 

اإلرشاد

بغيته يكفيك  مــا  العيش  مــن  السقم وخــذ  ــد  ي تبليها  الــعــيــش   فنعمة 

التهديد

مبتهًجا ــر  الــده بنعيم  ــرر  ــغ ت بالسهم ال  يــرمــيــك  ــر  غ ذو   فــالــدهــر 

االستبعاد

معرفة دون  عــلــا  ــم  ــوه ال بالظلم أحتــســب  الــنــور  يقاس  ليس   هيهات 
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عموم السلب

الفهمال يدرك اجلحد من يف اجلد قد قرت الــعــاقــل  نبل  نيل  عــن  ــداه   يـ

االعراض

ــزان مهجته األحـ مــن  فــَســلَّ  اهلمم ســا -  عــى  تقيض  التي  اهلــمــوم   عــن 

التلميع

له وجـــود  ال  حــبًّــا  منك  تزعمي  العدم ال  شاهد  إالّ  الــشــوق  ــد  رائ  مــن 

التمني

فرقتنا دون  ــت  ــال ح ــبــة  امَلــحَّ والعلم  ان  العلم  ــاب  رحـ يف   فنلتقي 

سلب العموم

به ــام  اهتـ ال  حمــًضــا  النصح  متهم وليتني  غـــر  ــح  ــي ــص ن كـــل  ــيـــس   ولـ

التوشيح

صافية النصح  معن  مــن  نبعًة  ــا  ظمي ي للمعن  بقلٍب  ـــزالل  ال  مثل 

األسلوب احلكيم

هلم:  قلت  الــدار  بقرب  أأنــت  والغمم قالوا:  واألحزان  بالفكر  أنست   هل 

القول باملوجب

بقرهبم قالوا: حرمت من األحباب قلت نعم: الــقــربــى  صلة  عــن  حــرمــت 
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الرجي

عواطفهم من  قضينا  ودٍّ  نفحة  هبم لعّل  صى  قلب  عن  الوجد  لظى  ختبي 

مقابلة ثاثة بثاثة

نقم ــى  ــاهــا عـ ــن قــضــي ــود  ــ ــام س ــ بالنعم أيـ الــبــيــض  ــايل  ــي ل قضينا  ــا  ك

اجلناس املضارع واملصحف

بــالــنــوى فلوى ــرجــا بــالــيــاس والــنــدم فــقــد رمـــاين زمـــاين  عــى عــنــان ال

إظهار الزهد

ورغبتها الــدنــيــا  لـــّذة  ــن  ع واحلشم زويـــت  بــاملــال  اكـــرت  فلم   نفيس 

الكناية
وحمتطب الــدنــيــا  عــى  مكب  ــري  والنهم غ احلرص  دياجي  من   حطامها 

التشبيه البليغ
كــدر صــفــوهــا  رساب  ــاة  ــي احل الفهم تــلــك  فــاقــد  جــهــول  فــيــهــا  ــغــر   ي

املساواة
منزويا الدهر  فعشت  عنها  القيم أشحت  عى  يسطو  الــذي  احلطام  عن 

النزاهة
مكتئًبا واخلــوف  الرجا  بن  الوصم وعشت  عــن  تــنــزهًيــا  نفيس  وصــنــت 
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التوشيح
حمنتها عــب  قــواهــا  ــذوب  ــ ت واألمل نــفــيس  اهلـــــم  املـــضـــنـــن  بـــحـــرقـــة 

إظهار األمل
مصطًبا الضيم  عذاب  طعم  عى القذى قى طريف والشجى نعمي وذقت 

التشطر
مغتنم ــالــزهــد  ب مــلــتــزم  شيمي بــالــصــمــت  من  والصدق  معتصم  بالصب 

العقد
ــفــيس عـــن جــرائــمــهــا ــرئ ن ــ ــرم ومـــا أب ــالــســوء واجلـ ــارة ب ــ ــنــفــس أّمـ وال

قر حقيقي ادعائي
مــعــركــة ــس  ــف ــن ال للحكم فـــإهنـــا يف كـــيـــان  الضدين  قــوى  فيها  ختــوض 

إجياز قر
فضائلها أجني  أن  النفس  من  ــاق والــكــرم حسبي  ــ ــة األخ ــّل وارتــــدي ُح

رّد اإلنكار
عًا بالنفوس  تسمو  الفضائل  والشيم إّن  الغر  بالسجايا  أرشقــت  لو 

التشويق
مــأت طــاقــاهتــا  انــطــلــقــت  ــي  ه الظلم اذا  يف  وهــي  ضياء  الــوجــود  دنيا 

التقرير
كرًما التقى  بأكناف  رحــلــت  الــغــايــات واهلمم فقد  ــا رحــلــت عــن  وم
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الفخر
صاحلة ــل  ك يف  يـــدي  ــددُت  ــ م قدمي وقـــد  للعى  وتسعى  إليها  أُدعـــٰى 

تنزيل البعيد منزلة القريب
سقمى يـــا مـــن أقــــام بــقــلــبــي غـــر مــرحتــل ــت  أورث وجــد  صبابة  أشكو 

االستعطاف
بمهجته أودى  دنـــف  بـــذي  ــا  ــًق دنوهم رف ونـــأي عــن  ــال  ــوص ال ــوق  ش

حذف حرف املعجم
ــوى كمدا ــامل ودحـــــــول وصــلــهــم رمـــاه داعـــى اهلـــوى ملــا ه ــعـ ــى مـ ــ ع

اجلناس امللفق وااللتفات
ــن عــدم ــح م ــًدا بــدمــع س ــ دمي جيـــود وج منع  أسطيع  فــا  الــوجــود  إىل 

إظهار التحس
دنًفا اهلــوى  داء  من  جسمي  ت  منحسم صــرَّ ــرء  بـ ــي  ــدائ ل ــدت  ــ وج ــا  ف

التفريق
أرق اهلــوى  يف  فطريف  مضنى  رضم اعيش  يف  الوجد  هليب  من  ومهجتي 

اإلدماج
شخص الكرى وعيون الشهب مل تنمأرعى نجوم الدجى مذ غاب عن نظري

اإليغال
أرق يف  ــام  ــ األوه مــوجــة  يب  أنــم تــطــوف  ومل  جفني  بــالــكــرى  يــفــز  فــلــم 
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إظهار الشكوى
فأبٰى الكرى  طيَب  مقلتي  الظلم وراودت  مــع  تــسي  فأحلاظها  عنها 

التسميط
قلق يف  والنفس  أرق  يف  سقم فالطرف  يف  والــقــلــب  ــرق  غ يف   والــعــن 

الرجز
سقًا يصطي  ــؤادي  ــ ف تــركــت  ــا  ــم ه أق ومل  اقـــعـــد  ــم  ــل ف ــواك  ــ هـ ــى  عـ

االستدراك
حــالــبــه دّر  فـــــؤاد  ــدي  ــ ث ــت  ــب ــن نــزيــف دم حــل ــداج ولــكــن ع ــ ــب امل ع

التكميل
منتظم حتى رضعت لبان الشجو يف غصص ــر  غ  _ ــا  ــؤًس ك ــوم  ــم اهل ــن  م

املردوف
وَصبا الِصبا  يف  عيش  علقم  بالتخم وذقــت  الصباب  كؤس  سقيت  وكم 

جناس القلب
حلمت كـــا  آمـــــال  آالم  ــت  ــل احللم مح ــى  دج يف  فخابت  هبــن  نفيس 

اهلزل الذي يراد به اجلد
ــم تــركــتــنــي بـــن نـــاس الخــــاق هلم ــوده ــه ع يف  وفـــــاء  يـــــرون  وال 

التمثيل
ــاة الــقــفــر خــالــيــة ــفـ والشيم قــلــوهبــم كـ واإلنـــصـــاف  املــــروءة  ــن  م
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املناسبة اللفظية
مبنى عقائدهم الناس عن  بزعمهم قل ضللوا  أفــيــوًنــا  الــديــن  روا  وَصــــوَّ

تأكيد الّذم با يشبه املدح
ــؤمــوا ل أهنـــم  إال  ــقــوم  ــل ل ــل  ــض ــار مــن ذمــم الف ــ ــون حلــق اجل ــرف ــع ال ي

عتاب املرء نفسه
هبم بليت  إذ  نفيس  راحـــة  البم عــدمــت  سوى  ما  نصيبي  من  أجد  فلم 

االستئناس
نــوائــبــه دهــــري  مـــن  أكـــابـــد  أملي ذرين  عــى  جلباًبا  الــصــب  ــدي  ــ وأرت

التسليم
سحب تنجي  فها  ــبت  ص والظلم هبني  الــظــامل  رواق  علينا  ــدت  م

االستبطاء
فلم احلياة  يف  مقامي  طــول  بالصم شكوت  ليس  سمًعا  لشكوى  ــد  أج

التعجب
فلم املشكات  صعاب  فيها  اللقم سلكت  واضح  سها  الدرب  عى  اجد 

التلويح

درر ــا  ــ هل أقــــــام  ــع  ــدمـ مـ ــل  ــي ــس الكلم ي دم  ــن  م نـــور  صــحــائــق  ــى  ع

حسن التخّلص

ــه ــ ــف ــ ــواق ــ م يف  ــايف  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ القدم در  يف  األحــداث  وقائعها  أنست 
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رّد العجز عى الصدر

منطلقا السبط  بــمــدح  يــفــوه  فمي فمن  نطق  احلمد  ثناء  طيب  يفوح 

املدح

مكارمه ــت  ارسـ ــن  م الــفــذ  ــد  ــاج القمم امل ذرى  أعى  يف  املجد  ربى  عى 

اإلطراء

ــمسبط الرسول ونجل املرتى و أبو الـ  ــأم ــرر اهلــــاديــــن ل ــ ــغ ــ ــة ال ــمـ أئـ

املوازنة

ومصـ األنـــام  ومــعــوان  األمـــان  الظلم مهد  ــك  حــال ــي  جي ــام  ــظ ال ــاح  ــب ـ

املطرف

إذا املستغيث  وغــوث  املغيث  األزم غيث  ــة  ــوج م بـــالـــرزايـــا  ــقــت  ــدف  ت

التشجيع

معضلة كــشــاف  مــشــكــلــة  واللمم حـــال  األوزار  ذي  ــال  أغ  فكاك 

الرقيع

معضلمًة فــــراج  مــلــحــمــة  ــرم والج  ــك ال إىل  ــاع  ــ س ــة  ــرم ــك م  رواج 

املتوازي

وكّشـ اخلطوب  وفّتاك  احلروب  والغمم ليث  الــأواء  لدى  الكروب   ـاف 
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الطباق اإلجيايب

خائقه طــابــت  ــد  ق اخلليقة   صعب اخلطوب لدى االهوال والشجم ســهــل 

التعديد

ــاع حــكــيــم زاهــــٌد ورع ــج الــّذمــم لــيــث ش حــافــظ  ــواد  جـ حليم   عـــدل 

التعميم

ــانــبــث نــائــلــهــا ــاق والــعــدم هــبــت مـــواهـــبـــه ف ــ  عــى اخلــصــاصــة واإلم

التقريع

ــة ــادي ع ــل  كـ يف  ــده  ــ ــوائ ــ ع ــري  ــ جت   كــا جــرت عــاديــات الــّدهــر يف إرم  

العكس املستوي

فازدهرت الكون  يف  مناقبه  ســارت  نعم   لــكــل عـــاش يف  فــشــاع  مــغــنًــى    

التسبيغ

ــه ــل ــواب ــا ب ــاًمـ ــعـ ــق أنـ ــائـ يعم  عــــّم اخلـ مل  بــاإلنــعــام  السحب  ووابـــل    

حسن التعليل

أبـــًدا ســائــا  يــومــا  بالسلب  ــارد  مـ ــم(   ــع )ن إىل  ــان  ــإيـ بـ ــاب  ــ اجـ إال    

االستطراد

كرًما ــة  زّل ذي  عــن  ويصفح  يعفو  والقيم   ــاق  األخ شيم  من  والعفو    
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االقتباس

ــر األكـــرمـــن تقى بــالــلــغــو م ــّر  ــم ي الشهم   ــردة  ــ ب عــلــيــه  غــيــظ   كــظــيــم 

إهيام التناسب

ملحمة كـــل  يف  نــاطــق  ــه  ــام ــس ح واحلكم   احلــكــم  يف  صـــادق  وقــولــه    

حسن النسق

ــه ختــشــى عــواقــبــه ــب ــواه ــم  تــرجــى م ــزدح م كـــل  ــاقــبــه يف  مــن تــــروي    

تأكيد املدح با يشبه الذم

له نظر  ال  أن  ــوى  س فيه  عيب  ال    يف الفضل والعفو واإلحسان والكرم  

التجنيس املاثل

ــار مل تــدنــس مــئــاذره ــع ــن ال اللمم  عـــار م مـــن  عــيــب  بـــه  ــحَّ  ــل ي ولـــن    

التكرار

الــثــاقــب اهلمم ــن  ب اهلــمــم  الــثــاقــب  اهلمم   الثاقب  ابن  اهلمم  الثاقب  ابن    

االختصاص

هلم اجلميل  الذكر  خلد  معر  من  ــى كــاهــل اجلــــوزاء مل يــرم   ــًدا ع   جمـ

التضمن

فضائلهم ــدت  ع متى  الفعال  غــر  كلهم(   الناس  دون  الفضل  )تناهبوا    
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اإلشارة

ــى لــســواهــم مــن مــا نزلت ــل ات  يف مدحهم )هل أتى( )والطور( يف القسم القسم وه

التدبيج

دما املرهفات  محــر  الصنائع  بيض  احلطم   الوغى  ايام  الربى سود    خر 

التجريد

ترى ــاج  اهلــي شــب  إذا  غيل  ــاد  آسـ جتم   مل  ــرب  احل ختــوض  ليوًثا  منهم    

اجلزم بالواقع

ترى الكفاح  يف  نقع  ليل  دجــا  إذا  ترم   مل  ــام  اهلـ رضب  غــر  سيوفهم    

قر املوصوف عى الصفة

رســالــتــه  عــن  ــرا  ــ أج اهلل  ــأل  ــس ي مل  الرحم   ويف  القربى  يف  ــودة  امل ســوى    

التشبيه الضمني

علقت ــا  هب ــن  م نـــوح  سفينة  فــهــم  والشجم   ــوال  األهـ مــن  ينجو  ــداه  ي   

املذهب الكامي

ــام موقفه دِم  كــم بــن مــن شــّيــد اإلسـ ــاإلســام حقن  ب ــال  ن مــن  ــن  وب   

التعريض

به فنال  الــعــايص  مهده  يف  الذ  ــن  َم والصنم   بالطاغوت  الذ  كمن  عفوًا   
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اجلناس املتشابه

ــوُدُه شــّع يف اآلفــاق نــور هدى ــ بالنعم  ُوُج ــايض  ف ــا  ــباي ال يف  ــوُدُه  ــ َوُجـ   

التمكن

مقالته مـــن  هــــداه  ــن  ــع م ــري  ــ جي والكلم   ــوال  ــاألقـ بـ املــســامــع  ــب  ع   

التشبيه املرسل

ــه ــل واب ــل  طـ إن  ــه  ــل ــائ ن ســـحـــاب  بالديم   الغباء  سقى  السحاب  مثل    

التضمن املزدوج

باخلذم  مغنى األلوف ندى مغني الصنوف ِردى األعــداء  إىل  احلتوف  مدنى    

املقرون

وكفت ــد  ق ــال  ــ اآلم بــنــى  يف  أكــفــه    غيث الندى وكفت رش العدى البهم  

الطي والنر

وردى نـــدى  يف  فــيــًضــا  تنبع  ــداه  يـ بالكرم   واإلمــــاق  املــهــالــك  عــنــد    

اجلمع مع التقريب والتقسيم

جرى بالنوال  يديه  فيض  بــحــران    بحر الندى وجرى بحر الردى الشيم  

براعة النظر

نقم ــه  ــأسـ بـ يف  نــعــم  جـــــوده  يف  بــالــشــيــم   ــاز  ــت ــم ي ــرم  ــ ك عـــفـــوه    يف 
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االستنباع

ــى وراحـــتـــه ــش ــن خي ــن ملـ ــ ــاه أم ــ والعدم  مح واخلطب  الردى  ماقي  حتي    

ذكر اخلاص بعد العام

ــه ــت ــب ــي ــاه وه ــ ــاي ــ ــج ــ ــه وس ــاتـ ــبـ هـ كلهم   للناس  بــدت  الطفوف  ــوم  ي   

احلجاز املرسل لعاقة السببية

فغدا اهلــدى  دين  الضنى  إليه  شكى  السقم   ــة  ــّل ع ــداوي  ــ يـ ــا  طــبــيــًب لـــه    

االستثناء

ــرّد يـ ان  دون  ــاه  ــف ــش ل ــد  جيـ ــم  ــل ف ــورده طــامــي الــبــا هيم   ــ ــّردى وم ــ   ال

تشبيه املفرد باملفرد

ــان كــوكــبــة ــدنـ ــي عـ ــن ــن ب ــ ــه ِم ــف احلرم  حت موكب  متحي  الكواكب  مثل    

الرشيح

نفوسهم  قد ساوموا يف الوغى العمر النفيس له غـــاىل  دونـــه  وأرخـــصـــوا    

املرفد

نزلوا بالعرا  ركــب  غر  هاجني  ما    عن ربع سلمى عدوا سل ما عدا هبم  

الاحق

من الكواكب  زهــر  بينها  مــواكــب  الشهم   هاشم  مــن  املــا  فخر  أبــنــاء    
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املركب

َفَسْل عن كربا فلقد البا ألربع ذي سلم  إن رمت سلعا    أضحوا بكرب 

إظهار األسى والترع

مكتئبا نــاب  فيا  ــزن  احل واستشعر  ــزج دمــوع األســى يف ذكــره بدم     وام

الغلّو

إذا ــران اجلــحــيــم  ــ ن يــطــفــئ  ــاد  ــك ي حمبهم   مـــن  دمــــع  ــرة  قـــطـ أريـــــق    

املفروق

مرابعهم يف  يب  عج  العيس  حادي  يا  ربوعهم   يف  عجبي  مــامــك  ودع    

االستعارة التحقيقية

حججا ــت  ــ ارشق ديـــن  ــامل  ــع م هبـــا  والوهم   الريب  ظام  عنها  ينجاب    

الترحية

ردى خسوف  نالت  هبا  بــدور  فكم  بالعظم   املــجــد  ســاء  يف  فــأرشقــت    

التخيلية

مرهفها حمراب  العدى  حلرب  غدت  تصم   ومل  مواضيها  عليها  صــّلــْت    

التهويل

كسفت إْذ  الطف  حديث  أتاك  وهل    شمس اهلدٰى وغشاها حندس الظلم  
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إظهار احلزن والتأسف

فانتهكت اإلســـام  عــى  أملَّ  خطب  ــرم   ــ احل يف  اهلل  ــن  ــ ديـ ــارم  ــ ــ حم ــه  ــ ب   

اإلضار يف مقام اإلظهار

فوقى الــوغــى  يف  نصر  دون  أقـــام  ــخ الــقــدم   ــا بــصــمــود راسـ ــق اإلبـ   ح

االستيعاب

ــه صـــــارم األعــــــار يــرســلــه ــكــف بالنقم  ب ــاق  ــنـ واألعـ ــم  ــاج اجل ــى  ع   

املاثل املزدوج

الــنــَقــع جوهره ــّي  ــاض جي مل مـــاٍض  كالعنم   ــراَء  ــ محـ ــًة  ــّلـ ُحـ ــرتـــدي  ويـ   

العطف لكال االتصال

الـــرك صارمه رقـــاب  بالعرم  جيــتــاز عــب  ــداء  ــ األع مهج  مــن  فــســال    

املازمة

رهج يف  النفع  سحاب  استطار  إذا    طارت قلوب األعادي من صدورهم  

املقلوب

حليته ــاغ  صـ ــابــعــزم  ــاي املــن ــاص  غـ منتظم   غر  درًعــا  الصب  جوهر  من    

املزاوجة

ــرى ســيــفــه فــاذبــل وابــلــه ــذا جـ اهـــا نــجــيــَع دم  غـ   ســقــى الــعــداة فـــروّٰ
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اجلمع مع التفريق

هلب يف  كــالــنــار  الــوغــى  يف  فسيفه  الظلم   يف  كالبدر  الوغى  يف  ووجهه    

االستعارة األصلية

خلعت إذ  األعناق  بيضة  وعانقت  بجيدهم   ــوت  أل حلًا  العدى  عى    

التقسيم

فغدت الوغى  يف  ليث  سطوة  فشد  ــول ومــنــهــزم   ــت ــق ــا بـــن م   عــــداه مـ

اجلمع مع التقسيم

حرمتها للسبي  أرواحــهــا  للموت  للخذم   ــام  واهلـ اشــاؤهــا  للوحش    

اإلشارة

أفلت شــمــســه  ــون  نـ ــن  ــاب ك ــه  ــال خت اخليم   مــن  ردت  لــه  ــعــفــاف  ــال وب   

اإلملام

لقى املــنــون  ــون  نـ ضــمــه  يف  ــاه  ــ رم ُرمي   بالعراء  عار  النون  ذي  كمثل    

جناس اإلضار

الـ اخِلّطِي من شجر  َوَعِوضت شجر  كــاألُجــم   ــّد  امــت عليه  ظــا  ـيقطن    

التفريع

العلم  أوهى عرى الرك يف يوم الكفاح كا واضـــح  ديـــن  مــعــامل  أبـــدى    



40

االستيعاب

فقى اهلــدى  هنج  عى  شهيًدا  مى  والــرجــم   اهلــنــد  وســيــوف  القنا  بــن    

االكتفاء

سننا للهدى  أحيت  السبط  فنهضة    تـــدوم لــلــحــريف طـــول املـــدى ومل  

التمييز

ــا ــه ــع ــائ ــوال وق ــ ــا لـ ــربـ ــذه كـ ــهـ ــام لــلــديــن إســنــاد عــى قــدم  فـ   مــا قـ

التذكر

النعم ذي  اهلل  سام  الطفوف  وادي  بالديم   ــواء  األنـ بــك  طافت  عليَك    

الدعاء

ــل بــارقــة ــن ك ــا م ــا ربـــاك احلــي ــيّٰ والسجم  َح ــراق  ــ واإلب الــرعــد  كــثــرة    

إحلاق اجلزئي بالكي

قداسته ضــّمــت  إذ  ــك  ــراب ت حيــيــى  ــُرِم   احل تــربـِـه  املــعــايل  يف  العا  جسم    

التعّجب والتكثر

ُشـــِفـــيـــُت عـــلـــة  ــم  ــ ك تـــربـــتـــه  هلل    هبــا وكــم ُأطــِفــَئــْت مــن جــذوة األملِ  

املبالغة املقبولة

له دواء  ال  لـــــداٍء  الــــــدواء  هـــي  قِم   والسَّ األوجــاع  علل  عى  تقيض    
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اإلغراق

ببـ الــقــبــور  ــل  ــ أه تــنــاوهلــا  ــو  ــل ف الرحم   من  املوتى  هبا  قــام  اهلل  ـسم    

الطباق املعنوي

ــر لــأمــم  يــا مــن نــرت مــن اإلســـام رشعته ــن ــواء ال ــ ــت ل ــع   كـــا رف

القسم

ــه بــشــبــا اهلـــنـــدي لـــو رسحــت ــي تضم  إل مل  ــات  ــام اهل ــسح  م يف  ظــبــاك    

إقامة السبب مكان املسبب

غارهتا ــداء  األعـ يف  سيوفك  شنت  والرخم   الــوحــش  ــن  ره فــغــادرهتــا   

التمليع

فانتدبت األســيــاف  لقرى  دعوهتم  للعدم   تــلــتــف  ســغــبــا  أرواحـــهـــا    

التذييل

ظلموا عندما  حتًفا  أعــداءك  جزيت  ــزاء الــظــامل االثــم   ــ ــواه ج ــ ــل س   وهـ

قر املوصوف عى الصفة

هبم ــى  ع ــارات  ــ غ سيفك  شـــّن  ــا  م للشجم   األرواح  هبــا  اســتــبــاح  إال    

املشاكلة

الرجم  أوردت بالبيض من مجع العدى هنثا عــى  ــاء  أش ــورد  ت والبيض    
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التطريز

ملتطًا بالبيض  الردى  بحر  ملتطم  وخضت  أثـــر  يف  مــلــتــطــم  الـــر  يف    

التنميم

مفتديا بالنفس  ــدى  اهل ديــن  وقيت  ــذم   ــالــصــارم اخل   وصــنــت حــرمــتــه ب

التلميح

والـ ترب  األمثال  شجاعتك  ويف  ــام واجلــمــم   ــ ــوق اهل ــع فـ ــرك ــار ي ــت   ب

االقتضاب

ــؤه شجن ــل م فـــــؤاًدا  مــنــي  ــاك  ــه ف الكلم   عن  يفصح  فلم  نطقي  وهاك    

التخصيص

ــرزت ــد ب ــك قــافــيــة حــســنــاء ق ــت   عروس طرس بنادي العرب والعجم  واف

ايتاف اللفظ مع اللفظ

هبم الثناء  روض  زهــا  مــدح  ــار  أزه عبرهم   ــن  م ــا  ــذاه ش ــر  ن ــاح  ــ وف   

املاثلة

أخلصها والقلب  صــّورهــا  العقل  بالقلم   ــوح  ــل ال يف  قــّيــدهــا  ــاع  ــب وال   

السلب واإلجياب

ــدح قــافــيــة ــ ــعــبــر املـ ــت ب ــ ــا زه نرهم  فـ طــيــب  يف  عبقت  إذا  إالّ    
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الرجوع واإلرضاب

قيمتها األعــراض  ترخص  جواهر  القيم   عــى  تغلو  مــعــادهنــا  ــل  ب ال،    

اإلنجاح والسهولة

خلصت قــد  املـــدح  بنضار  فــريــدة  منتظم   ســلــك  يف  ــا  هب الــبــديــع  ــل  ح   

سامة االخراع

بالكتم  تضمنت مدح سبط املصطفى فزهت القرطاس  عى  تشع  حسنا    

االفتنان

والكلم  خلت من الوحش والتعقيد فازدهرت اتلقول  بفصيح  مأنوسة    

الدوام واالستمرار

توعية األلـــبـــاب  ــس  ــون ي ســاعــهــا  واحلــكــم   اآلداب  مـــن  فــتــســتــزيــد    

اإلبداع

حى البسيط(  )بــحــر  زاهنـــا  فــرائــد  والنعم   ــار  ــ األوت عــى  ــا  حلــنً تـــزدان    

العدد والتاريخ

مدحهم(  ذا نوعها )موقف( أبياهتا )مصحف( حــول  نــور  )لفظ  أّرختها    

1407هـ
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حسن البيان والثورية

ــة ــاوي ــة اإلبــــــداع ح ــي ــاف وخمتتم  غــــراء ص بــدٍء  يف  املحاسن  ــايف(  )صـ   

حسن الطلب

وال اجلميل  الصفح  لقائلها  فاصفح  ــة الــقــدم   ــ ــن زّل ــرة م ــث ــذه يف ع ــأخ   ت

االمراس

ــاه وكــن ــن _ م ــه غـــر مـــأمـــور  ــ ــدم  وآت ــن ــر وال ــوم احلـ ــي   لــه شــفــيــًعــا ب

التفويق

عد ارع  زّك  اغفر  ارحــم  اقــل  اقبل  ادم   اثب  زد  تشّفع  هب  انل  اصفح    

التفأل

والكرم  رجوت بعد قنوطي عن قضا وطري والغفران  العفو  سحائب    

التضمن

تربته ضمتك  ــا  ــدًث ج ــا  احلــي ــا  ــيَّ َح النسم(   بــارئ  مــن  لطفت  )قمينة    

حسن اخلتام

طلعت ــا  م اهلل  صــاة  عليك  تتى  بالظلم   الليل  الــنــهــاروآب  شمس    

أهيا  )يا  بعنوان:  القصائد، وهي  ما نظم من  لعّلها أجود وأروع  وله قصيدة مطّولة 
النبأ العظيم( يف مدح أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  وعدد أبياهتا 280 بيًتا، نثبت 

للقارئ املقطع األول منها:
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ــم فــيــك قــاســيــت الــشــقــاء طــريــدا سعيداك لــقــاك  مــن  حظي  وجعلت 

النوى حلل  اجلــوى  امل  من  ــرودا ولبست  ــل احلــيــاة بـ  وخــلــعــت مــن امـ

ــآريب ــا الــغــرور م ــي ــن دن ــت ع ــ  ورصمــــت آمــــايل وُنـــــــْؤُت بــعــيــدا وزوي

ــوم رشــيــدا وصــــــــــــــــحــــــــــــــــبــــــــــــــــت  ــم ــل اهل ــُت يف ظ ــ  ورسح

ــا ــن الــزمــان جتــارًي ــن حم ــوًدا وجــنــيــت م ــ وق ــات  ــض ــع امل بــلــيــل   أورت 

ــًرا رسائ الــزمــان  خــدع  من  ــوًدا وكشفت  ــم غ الـــفـــؤاد  يف  رسا   وكــتــمــت 

مكاسًبا الــكــال  ــرق  ط يف  والتمجيدا وسعيت  ــّز  ــع ال مــنــهــا  نــلــت  ــد   ق

اهلــوى رّس  جوانحي  بــن  ــوداوكتمت  ــ ــه الـــدمـــوع وف ــشــت ــاف ــا ف ــنًـ  زمـ

وله أيًضا:

نزلوا  قد  الّطف  بعراص  األىل  بذلواأيــن  قد  السبط  لنر  وبالنفوس 

تنهمل ــن  ــع ال ــوع  ــ ودمـ ــهــم  ــت ــادي  )باألمس كانوا معي واليوم قد رحلوا( ن
ــب نــرانــا( ــل ــق ــدا ال ــوي ــس ــوا ب ــفـ ــّلـ )وخـ

طلعوا قد  ــرك  ال ملحو  الــبــدور  انقطعواهم  وما  عنّي  ومضوا  طيبة  من 

ينصدع واحلـــزن  بــاألســى  هلــم  رجعوا(قلبي  وإن  ــادوا  ع لئن  عــّي  ــذر  )ن

ــا( ــانـ ــطـــف رحيـ ــق الـ ــريـ )ألزرعــــــــنَّ طـ

وله كذلك:

ــه قــضــاكــا ــي ــرى ف ــ ــا ج رضــاكــارضـــيـــت بـ يف  ــك  ــال ــه امل ــى  ــش أخ وال 

ــا ــاكـ ــا( فـــقـــربـــنـــي اهلـــــــم مـــــن محـ ــواك ــًرا يف ه ــ ــق ط ــل  )تــركــت اخل

ــا( ــ ــ ــال لـــكـــي أراك ــيـ ــعـ )وأيـــتـــمـــت الـ
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ــيـــك صبا إلـ ــؤاد  ــ ــف ــ ال هــــام  قــربــافــقــد  ــاك  ــي ــق ل ــوق يف  ــشـ الـ ــاج  ــ وهـ

ــيــك عــذبــا ــي ف ــن ــب م ــط ــا( وهــــان اخل ــ إرب ــب  ــ قــطــعــتــنــي يف احل )فــلــو 

ســـواكـــا( إىل  ــؤاد  ــ ــفـ ــ الـ حـــــّن  )ملـــــا    

وله أيًضا:

ــة عن ــال ــرس ــن بــنــي ال ــم بــكــت م ــة ديــــنك ــ ــال ــ ــض ــ ــل ــ وبــــــــه تــــــم ل

ــاه بن ــجـ ــن أيـــن حــســن( رصخــــت والــــفــــؤاد شـ ــس ــواد احل ــ  )يـــا ج

ــاال( ــ ــان يل عـــــــاًدا ظ ــ كـ ــن  ــ م )أيــــــن 

الــعــنــان يّل  إيلَّ  تـــعـــدو  ــانكـــيـــف  ــًا يف ض ــاهـ ــسج صـ ــ الـ ــايل  ــ خ

ــان ــزم ــل ــان زيـــنـــة ل ــ ــن كـ ــ ــن م ــ ــي محـــاي عــقــد مجـــان( أيـ ــام  )أيــــن ح

ــدالال( ــ ــ ال ذراه  يف  ــت  ــم ــن ــس ت ــن  ــ ــ )َم

ملجدكم هنــضــا  اإلســــام  ــة  أمـ ــا  مهلويـ بـــا  تـــثـــروا  أن  إال  هـــو  فـــا 

تغي رضــيــتــم قـــعـــوًدا يف اهلــــوان وهــذه كأسها  حقد  عن  العدى   صدور 

ويف التأريخ الشعري له باع طويل يتجىل للقارئ أحاطه الشاعر بحساب اجلمل، قال 
مؤّرخا قران العامل السيد عيل نجل آية اهلل السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي:

)بدا ّارخيه  فخًرا  اإلنــس  روضــة  ــرح(يا  ــف ــال ــد عـــي تــــّم ب ــق قـــــران ع

1403هـ

وقال مؤّرًخا وفاة والد املؤلف – نّور اهلل رمسه:

ــرًة ــه ج ــري  ــ جي األرزاء  ــادث  ــ ــان حـ ــزم  كـــل يـــوم حـــامـــًا خــطــب ال
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ــعــلــو صـــاعـــًدا ــد ي ــوجـ آن وحـــنـــن الـ ــل  كـ يف  احلـــشـــى  يف  ــر  ــ زف ــن   مـ

ــن لـــوعـــة ــ ــل يــــــوم غــــــــارة مـ ــ ــاينكـ ــن ــاق ج ــ ــأع ــ ــث احلــــــزن ب ــع ــب ت

ــد الــــــــوت بــــحــــّر مـــاجـــد ــقـ ــلـ ــّاب املـــعـــاين فـ ــ ــ ــي الـــفـــكـــر خ ــعـ  املـ

 بــطــريــف الــشــعــر واخلــلــق املــصــانوأبــــــــــو أمحــــــــد احـــــيـــــا جمــــده

أّرخـــــــوا ملــــا  ــد  ــ ــل ــ اخل ســــــاء  اجلنان( يف  روض  إىل  ــادي  اهلـ )أســبــق 

1396 هـ

آثاره
ترك الشاعر الراحل جمموعة قّيمة من الكتب يف شتى فنون املعرفة وهي عىل النحو 

اآليت:

وقصيدته )صبح الرسور( يف ميالد اإلمام احلجة بن احلسن واستنهاضه جاء 
فيها:

ــدى ــال امل ــد طـ ــن ق ــرمح ــا حــجــة ال قــيــامــا؟ ي ــروم  ــ ت ــى   يف االنــتــظــار مــت

يــســومــنــا الـــعـــدّو  أن  ــا  ــن ب ــرىض  ــ ــا؟ ت ــام ــوره إرغ ــج ــوء الـــعـــذاب ب  سـ

مناهل لــلــقــلــوب  ــك  ــذب ع ــر  ــم األســقــامــاون ــع  ــدف وي الــغــلــيــل  يشفي 

أسفرت املنرة  الشمس  نــرى  لثاما؟ فمتى  ــار  ــظ ــت االن لــيــل  صــبــح  ــن   ع

بدت قد  املنرة  الشمس  نرى  ــا؟ ومتى  ــام ــّم األنــــــام س ــ ــهــا ع ــائ  بــضــي

بركنه اســتــقــام  الــعــدل  ــرى  ن ــوالة زمــامــا؟ومــتــى  ــ ــف ال ــن ك ــل م ــت واس

ــأت الــعــدل يف ــد م ــامــا؟ومــتــى نـــراك وق ــا واســقــيــت الـــعـــداة مِح ــي الــدن
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يف احلكم  ــرت  ن ــد  وق نــراك  ــرت اآلجـــامـــا؟ ومتى  ــ  أقــطــارهــا واخـ

ــى نـــراك وقـــد أقــمــت حـــدوده ــا؟ومــت رضام اجلــائــريــن  حكم  ونقضت 

احلــنــيــفــى حمكا ــن  ــدي ــال ب ــت  ــض عقاما وهن الــعــقــاب  أعــــداءك  ــت  ــ  وأذق

مهانة ــعــقــاب  ال أعـــــداَك  سجاما وأذقــــت  املــنــون  ــأس  كـ  وســقــيــتــهــم 

* * *

وقصيدة أخرى بعنوان: )هيبة الرمحن( يف ذات الغرض جاء فيها:

ــن ــرمح ــة ال ــب ــي ــس الـــوقـــار وه ــم شعبانس مــن  النصف  بــيــوم  ظــهــرت 

ــره ــج ــد غـــــرة ف ــنـ ــامل األديـــــــان نـــــور تـــــأأل عـ ــ ــع ــ ــار مـــنـــه م ــ ــأنـ ــ  فـ

الـ عــن  فجا  المــًعــا  ارشق  ــان والــبــدر  ــعــرف ــاهــب ال ــكــر الــعــلــيــل غــي  ف

األكرم  النبي  مبعث  يف  وهي  الوجود(  كان  ما  )لــوالك  بعنوان:  أخرى  وقصيدة 
حممد ومطلعها:

شعاًعا الــظــام  ــى  دج ــّق  ش قناعاالفجر  الــبــهــيــم  ــه  وجـ عـــن  ــاط  ــ  وأمـ

ــا يف ضــوئــه ــرف ــاح م ــب ــص ال ــى  ــ دفــاعــاوأت لــلــظــام  يسحب   بالشمس 

من  الشوق  ساجعات  تغرد  ــا وغــدت  ــاعـ ــا األسـ ــه ــن ــردد حل ــ ــ ــرب ت ــ  طـ

ــنــره ب الـــعـــاملـــن  رّب  دفـــاًعـــا وحـــبـــاك  اهلـــازئـــن  ــك  ــن ع كـــف   إذ 

دعوهتا حن  )قريش(  عليك  ــلــرشــد فــامــتــنــعــت جتــيــب ســاعــا وعدت  ل

بكيدها عــلــيــك  حــشــًدا  ــت  ــب ــأل ــا وت ــاع ــب ــا وال ــده ــي ــك ك ــ ــاك رب ــف ــك ف

وصيك ــات  وبـ ــور(  ــ )ث يف  ــت  ب ــد  شجاًعا ق الــفــراش  يف  ــي(  )ع  الــفــادي 
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وانــيــا ــفــســه ال  ــن ب ــك  ــي ــق ي ــاعــا وغـــــدا  مــرت وال  ــدا  ــ وجـ طـــاعـــة  ــن   عـ

اهلدى( )علم  للورى  ترفع  ــاوغدوت  )الــغــديــر( وكـــان منك وداع ــوم  ي

وقصيدة أخرى بعنوان: )شمس منازهلا القلوب( يف مدح اإلمام أمري املؤمنني عيل 
ابن أيب طالب ومطلعها:

ــاك ــ ــّزة ذاتــــك األم ــعـ ــاكخــضــعــت لـ ــ األفـ دارت  وجـــــــودك  ــى  ــ  وعـ

وكلها ــنــات  ــكــائ ال تــســر  ــدت  ــ  بـــالـــرغـــم حــــول مــــدارهــــّن حـــراكوغ

ــاك اجلـــالـــة أرشقـــت ــيـ ــا األمـــــاكوعــــى حمـ ــ  بـــمـــهـــابـــة خــضــعــت هل

كاله فـــوق  احلــمــد  بـــرود  ــاكنسجت  ــ ــح حي ــ ــ ــدي ــ ــ ــى امل ــ ــ ــه حي ــ ــ ــال ــ ــ  ومج

مهجا بـــاجلـــال  تــغــطــرس  ــاكقــمــر  ــح ــض ــره ال ــغـ ــة ثـ ــ ــاح ــ ــدي امل ــبـ  يـ

ــخــًرا ــب ــت ــه م ــيـ ــة وشـ ــي ــحــل ــاك وبـــــدا ب ــتـ  وبـــــــــبد زيـــــــن وقـــــــــــاره حيـ

مــابــا خيــطــر  راح  إذ  لـــه  ــو الــفــتــى احلــيــاك  فــأعــجــب  ــزهـ ــو كـــا يـ ــزهـ  يـ

ــه الــفــتــاك أضـــحـــى بـــرغـــم مجـــالـــه مــتــصــيــًدا  فـــاصـــطـــاد قــلــبــي حلـــظـ

ــذاره ــ ع عــارضــيــه  يف  ــتــضــحــاك مــتــســلــســًا  ــف زانـــــه ال ــ ــراش ــ ــو امل ــل  ح

تنشبت اجلـــمـــرتـــن  ــه  ــي ــت ــن ــوج ارشاك وب خـــــــّده  ومحـــــــرة  ــا  ــ حـ ــن  ــ  مـ

متيم قلب  الــطــرف  بلحظ  ــان أحلـــــــاط الـــعـــيـــون شــبــاكقنصت  ــ ــك ــ  ف

حلاظه ــن  احلــاجــب ــوس  ــق ب ــت  ــ  ســـهـــًا أصــــــاب فـــــــؤاده األفـــتـــاك ورم

ــا ــه ــأراق ــِه ف ــبِ ــل ــا الــــــغــــــرام كــــأنــــه ســـفـــاك فـــأصـــاب مــهــجــة ق ــبـ ــشـ  بـ

الـ ــؤادَي  فـ القيس  حواجبه  يــشــاكسلبت  ــراق  ــ ــف ــ ال أمل  مـــن  ــــمـــقـــروح 

ــًدا مــقــّي الـــغـــرام  رشك  يف  فــكــاكفــوقــعــت  لـــديـــه  ــٰى  ــ ــرج ــ ُي ــب ال  ــص ــال  ب
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ــال جمــلــيــا ــ ــ ــي اجل ــاكـ ــُتـــه شـ ــيـ ــَفـ  جتـــلـــو بــــنــــور جـــبـــيـــنـــه األمــــــاكألـ

ــارًشا ــ ــل ن ــائ ــش ــو ال ــل ــًرا ح ــخ ــب ــت ــزاك م ــ ــال ي ــ ــك ــ ــى ال ــ  بـــــرد اجلــــــال ع

ــه ــوام ــر كــغــصــن الـــبـــان قـــد ق ــط ــاك خ ــار حــب ــ ــوق ــ  وعــلــيــه مـــن زيــــن ال

عينه ــة  ــل ــق وم ــه  ــب ــاج ح نـــــون   ــاك يف  ــتـ ــون اهلــــــــوى فـ ــ ــت ــ ــف ــ ــر مل ــ ــح ــ  س

جــبــيــنــه ــم  ــيـ وجـ ــه  ــ ــّرت ــ غ ــن  ــ غ األســـــاكيف  ــا  ــدهـ ــقـ عـ تـــنـــضـــد   درر 

ــده وخ عــارضــيــه  صفحة  ــاد  صـ ــه اســتــمــاك يف  ــنـ ــزيـ  خـــــال اجلــــــال يـ

ثــغــره ــم  ــس ــب ــه وم ــف ــرش م ــم  ــي م ــتــضــحــاك يف  ال زاهنـــــا  املـــحـــاســـن   درر 

الشذى مــن  يــفــوح  مرشفه  املــــســــواك وعــبــر  ــدث  ــ ــح ــ ــت ــ ي بـــــه   أرج 

ثــغــره  ــدوف يــصــاك ورحـــيـــق عـــذب رضـــابـــه يف  ــ ــ ــه املـــســـك امل ــل بـ ــس  ع

ــة نــــوره ــ ــداي ــ ــاهل ــ ــرق تـــبـــلـــج ب ــ ــ  فـــانـــدك مـــن افــــق الـــضـــال دكـــاك ب

بدت قــد  ــة  ــداي اهل أفــق  عــى  ــددت بـــضـــيـــائـــهـــا األمــــــاك شمس  ــ ــب ــ ــت ــ  ف

مــدارهــا الــقــلــوب  حــّل  إذا  ــاك شمس  ــ ــا شـــعـــب الــــــوال أف ــهـ ــبوجـ  فـ

خلت فــإن  القلوب  منازهلا  اإلرشاكشمس  ــا  ــه ــام ــظ ف ــا  ــ ــوره ــ ن ــن  ــ ع

كــام أن هنــاك قصائــد كثــرية منهــا طــوال ومنهــا قصــار ومنهــا مقطوعــات متنوعــة يف مناحــي 
احليــاة وهــي مدونــة كلهــا يف ديوانــه املخطــوط بعنــوان: )ديــوان الصــايف(.

ختميساته:
أن  تستحق  ورآهــا  كثرًيا  إعجابه  نالت  كثرية  قصائد  شاعرنا  يد  يف  وقعت  لقد    
أّن بعض الشعراء قد سبقه  تكون أكثر كامالً، ففكر يف ختميسها فأجاد فيها وأبدع، مع 
إىل ختميسها، فلم يعبأ بذلك وبادر بمرشوعه حبًّا منه بالفن واإلبداع والتنويع، فكانت 



51

قصيدة )الشافية( أليب فراس ومطلعها:

ــيــس يــنــرم ــال خلــطــب ل ــرج ــل ــال ينتظمي ــّدهــر  ال وعــمــر  الليايل  ــول  ط

ــم ــا األقـــــوام واألمـ ــاهل ــة ن ــوع ــن خمـــرم( مــن ل ــديـ  )احلــــق مــهــتــظــم والـ

ــســم( مــقــت اهلل  رســــــول  آل  )ويفُء 

شوقني احلـــب  شــبــايب  عــنــفــوان  طوقنييف  وبـــاألفـــكـــار  املـــعـــايل  عـــى 

أقلقني اهلـــم  أن  يــشــهــد  ــل  ــي ــل ــي( وال ــن أرق الــنــوم  قــلــيــل  ــت  ــي اب  )إين 

ــّم واهلـــمـــم( ــ ــه اهلـ ــي ــارع ف ــصـ )قـــلـــب تـ

وكذلك ختميسه لقصيدة دعبل اخلزاعي الثانية املشهورة ومطلعها:

ــن بــاألشــجــان واحلــــسات ــاوب ــن ــوان جمــتــمــعــاتت ــ ــك ــ ــة ال ــمـــّسحـ بـ

ــات ــظ ــح ــل ــرار وال ــ ــال ــ ــن ب ــاج ــن ــرات( ت ــزفـ ــان والـ ــاألرنـ ــاوبـــن بـ  )جتـ

ــات( ــق ــط ــن ــظ وال ــف ــل ــم ال ــج )نـــوائـــح ع

أقدس رسم  عن  باألشواق  دهــم حندسيناشدن  اجلـــور يف  حمــاه ظــام 

أخــرس تكليم  بـــاإليـــاء  أنفس( يكلمن  رّس  عــن  بالنفاس   )يميزن 

ــايض وآخــــر آت( ــ م )أســــــارى هــــوًى 

تعّرضت ــا  روزاي عن  شجًوا  بــالــفــادحــات متحضتفأبدين  هلــا  خــطــوب 

تقوضت( ياحظن عن الشهب حتى تغّمضت حتى  اسعفن  أو   )فاسعدن 

منهزمات( بالفجر  ــدجــى  ال )صــفــوف 

وله ختميس قصيدة الفرزدق يف مدح اإلمام السجاد ومطلعها: 

اهلمم نفسه  مــن  هنضت  للعى  ــن  العلم َم ــه  ل اهليجا  يف  ــرف  ــرف ي  ومــن 
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والشيم األخــاق  أقصت  إذا  يل  والكرم( قل  اجلــود  حــّل  ايــن  سائي   )يــا 

ــوا( ــدمـ قـ ــه  طـــابـ إذا  ــان  ــيـ بـ )عـــنـــدي 

بيئته ــاك  ــ األم ــت  حــّل الـــذي  ــاد جــرأتــههـــذا  ــ ــذي هــابــت اآلس هـــذا الـ

نشأته ــن  ــرمح ال أحــســن  ــذي  الـ وطأته( هـــذا  البطحاء  تعرف  الذي   )هذا 

ــه واحلــــــّل واحلـــــرم( ــرف ــع ــيـــت ي ــبـ )والـ

بطوهلم الدنيا  دانـــت  مــن  ــن  اب ــذا  واخّرت األرض من معروف طاهلمه

بفضلهم نيًا  يبتغي  مــن  ــاب  خ كلهم مــا  اهلل  عـــبـــاد  ــر  خـ ــن  ــ اب ــذا  ــ  ه

ــي الـــطـــاهـــر الــعــلــم ــق ــن ــي ال ــق ــت ــذا ال ــ ه

ــده ــاف الــبــؤس واف ــذا الــذي ال خي جاحدهه الــفــوز  يــنــال  ال  الـــذي  ــذا  ه

ــذي عــّمــت الــدنــيــا عــوائــده ــده هـــذا الـ ــار والـ ــت ــخ ــد امل ــذي أمحـ ــ ــذا ال  هـ

ــرى الــقــلــم ــ ــِه مـــا ج ــيِـ ــَلـ ــّى اإلل�ـــــه َعـ ــ ص

ولعّل أكرب مرشوع قام به هو ختميس ألفية الشيخ عبد احلسني احلويزي، فقد نالت 
بقافية  بيت  ألف  من  أكثر  تناهز  القصيدة  أّن  مع  باستمرار  يرددها  وظّل  كثرًيا  إعجابه 

واحدة ووزن واحد فسامها: )بديعة اجلامن يف ختميس فريدة البيان( ومطلعها:

فحاها ــهــا  امل حـــوى  شـــوق  ــد قــلــبــه فــغــواهــا ركـــب  ــ ــرش ــ  ومـــــا ال

ــهــواهــا ف ــوى  ــ اهلـ مــهــمــه  ــار يف  ــ ــا( س ــراه ــاح ب ــط ــب ال ــن الــعــيــس يف   )ملـ

ــذب بـــراهـــا( ــ ــري الـــقـــداح ج ــ )مـــثـــل ب

ــأعــنــف سر حرقـــد بـــراهـــا الـــــّسٰى ب مـــوج  يف  اخلـــطـــوب  ــا  ــه ــت ورم
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خــر لـــفـــاعـــل  هتـــتـــدي  ال  طــر( فـــهـــي  رسب  ــا  ــأهنـ كـ  )حــــائــــرات 

ــت جلــــة الــــــــساب مـــيـــاهـــا( ــبـ ــسـ )حـ

ــألــف ــم يــتــألــففــقــدت مـــن ربــيــع الـــف وم ــل ــوى ف ــنـ ــول الـ ــ ــد ط ــع ب

فيلهف ــؤاد  ــ ــف ــ ال ــة  ــّلـ غـ ــفــي  ــشــت ــر ت ــف ــق وال ــاوز  ــ ــف ــ امل يف  اآلل   وهبــــا 

ــا ــ ــ ــاه ــ ــ ريـــــــــــــاض تــــنــــشــــقــــت ري

عناء الـــفـــؤاد  ــوى  جـ مــن  بــاءتشتكي  اخلـــطـــوب  أذى  مـــن  ورأت 

يـــد اإليــــــاس رجـــاء  )تـــرتـــعـــي مجــــرة اهلـــجـــر غــــذاء( مل جتـــد مـــن 

ــا( ــ ــاه ــ ــا وض ــهـ ــوعـ )فـــيـــقـــهـــا عــــن جـ

ــب صـــًبا ــوائ ــن ــه ال ــ ــه قـــدراواجـــهـــت أوج ــتـ ــاقـ ــى وفـ ــع ــل ــت ل ــمـ وسـ

ــًرا ــخ ــهــة املـــكـــارم ف بمجرى(وســـمـــت جــب الــريــاح  أربـــع  )ســبــقــت 

ــا( ــ ــواه ــ ــي ن ــ )أربـــــــــع وارمتـــــــــت قـ

ــا ــرام ــت غ ــب ــم ه ــي ــس ــن ــات ال ــح ــف ن

اليتامى ــوب  ــل ق هبــا  ــت  ــطــاب واســت

األيامى نفوس  يف  الشوق  ربــى  من 

ــرة واخلـــامـــى( ــك )شــــال الـــريـــح ب

ــا( ــ ــاه ــ ــب ــ ــا وص ــ ــوهب ــ ــن ــ )وعــــشــــيــــا ج

ــوع بــلــٍص ــ ــدم ــ ــهــل ال ــن ــٍصتــســتــقــي م ــغ ــة الــــغــــرام ب ــوعـ زادهـــــــا لـ

ــٍص ــق ــاة ب ــ ــف ــ ــه ال ــم ــه ــت م ــع ــط )ونـــــوايص اآلكــــام يف كــل نــٍص(ق

ــا( ــاه ــاة ف ــغـ ــا طــــّي الـ ــساهـ )مــــن مـ

ــواين ــغـ باملعايننـــاجـــيـــات تــقــل بــيــض الـ الضحى  شمس  جلتها  قــد 
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ــاين ــغ ــا ثـــغـــور امل ــث حـــّلـــت هبـ ــي ــطــون املـــواين( ح  )بــعــمــات شــقــت ب

ــا ــ ــاهـ ــ ــا وربـ ــ ــه ــ ــاح ــ ــظ ــ ــات ب ــ ــيـ ــ ــائـ ــ جـ

ــوى بـــأنـــن ــ ــنـ ــ ــة الـ ــصـ ــؤاد حزين شـــفـــهـــا غـ ــ ف مــن  الــدمــع   تــســكــب 

ــت دمـــعـــهـــا بــــــاء مــعــن ــ ــزج ــ ــع حــنــن( م ــ ــا لـــلـــورود رج ــه ــاق  )س

ــر حـــداهـــا( ــزفـ ــث الـ ــي ــوق ح ــ ــن ش ــ )م

وهناك أبيات متعددة مشهورة مّخسها شاعرنا، ومنها مثال للخليعي:

شينا األوزار  بـــك  حــاطــت   وغـــــــّم فــــــــؤادك اهلــــــــواء ريــنــا إذا 

ــا ــن ــلــم تـــر مـــن فـــعـــال اخلــــر زي حسينا( ف فـــزر  الــنــجــاة  شــئــت   )إذا 

عـــن( قــــريــــن  اهلل  ــى  ــقـ ــلـ تـ )لــــكــــي 

ــافـــإن جــئــت الــطــفــوف ورمـــت لثا ــت رمح ــل ــد ن ــ ــح ســلــيــل أمح ــ  رضي

ــًا(وفــــزت بــجــنــة الـــفـــردوس جــزمــا ــس ــّس ج ــ ــس مت ــي  )فــــأن الـــنـــار ل

احلـــســـن( زّوار  غــــبــــار  )عـــلـــيـــه 

وكذلك هذه األبيات:

بعدكم ــن  م اتـــت  إذ  لــزيــنــب  فقدكمهلــفــي  ــن  م كئيبة  ــؤاد  ــف ال  قــرحــى 

وجــدكــم ــن  م قلبها  ــة  ــوع ول عندكم(نــالــت  ــل  ه بــكــربــا  ــن  ــازل ن  )يـــا 

ــا ومــــــا أعـــامـــهـــا( ــانـ ــتـ ــقـ )خــــــب بـ

ــردى يف روضكم الـ بــه  انـــاخ  ــب  ببغضكم(رك ــون  ــن امل سهم  )فــأصــابــه 

حظكم من  السى  عن  السلو  ــال جــّثــة مــّيــت يف أرضــكــم( كيف  ــا ح  )م
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ــا( ــه ــام ــق م يــــــزار  ال  ــا  ــ ــاًث ــ ث )بـــقـــيـــت 

فتصدرا ــعــى  ال بــلــغــوا  مــعــر  ــن  عرىم خطب  إن  بالصب  ــدرعــوا   وت

تسعًرا ــؤاد  ــف ال ولــظــى  نــاشــدت  ــاهلل هــل وأريــتــمــوهــا يف الــثــرى(قــد  )بـ

ــل اســتــقــرت يف الــلــحــود رمــامــهــا( )وهـ

هنل ــه  ــت ــاش ــش ح روى  هـــل  ــلبــــاهلل  أم ــه  ــت جــث تــغــســيــل  يف  ــان  ــ ك أم 

حلل بــا  العفر  اجلــســم  كفن  ــل( هــل  ــل رفــعــت جــنــازتــه وه ــاهلل ه  )بـ
ــا( ــهـ ــامـ ــن إمـ ــتـ ــيـ )صـــــــّى صــــــاة املـ

* * *

  وقال يف تاريخ زهراء ابنة السيد سلامن آل طعمة:

ــة ــع ــاط س بـــــدت  الـــطـــف  أفـــــق  ــة يف  ــ ــع ــ  فـــــــريـــــــدة بـــحـــســـنـــهـــا الم

ــا بــــرقــــعــــهــــا خـــيـــفـــة ــ ــوهنـ ــ ــصـ ــ ــة يـ ــع ــال ــط ــن ال ــ ــم ــ ــن ملـــحـــات األي ــ  ع

ــقــى ــت ــن اخلــــــدر حـــجـــاب ال ــ ــا م ــ ــا نـــافـــعـــة هل ــ ــ ــس هل ــ ــف ــ ــن ــ ــة ال ــ ــ ــّف ــ ــ  وع

ــة ــح ــف ــا ن ــهـ ــتـ ــجـ ــن هبـ ــ ــ ــوح م ــ ــفـ ــ  عـــــــاطـــــــرة نــــــرهتــــــا رائـــــعـــــة تـ

ــا ــهـ ــتـ ــان( أّرخـ ــ ــلـ ــ ــا )سـ ــ ــن ــ ــة( لــــك اهل ــع ــال ــة ط ــم ــج ــاقـــت ن  )زهـــــــراء فـ

ســنــة1403هـــ  =  115   493   581
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آثاره:
بالغة اإلمام احلسن  / مطبوع.. 1

اإلسالم مع الطب احلديث / خمطوط )جملدان(.. 2

األخالق النفسية / خمطوط )جملدان(.. 3

الثار يف أحوال املختار / خمطوط - ُمرتجم.. 4

املعاد أو غاية سري اإلنسان / خمطوط - مرتجم.. 5

كشكول الصايف أو حقيبة اجلواهر - خمطوط.. 6

املأساة العظمى يف عامل اخللود - خمطوط.. 7

ديوان شعر.. 8

املجالت  يف  نرشت  ومقاالت  وأبحاث  متفرقة  ومواضيع  رسائل  إىل  باإلضافة 
الكربالئية.

وفاته: 
البسيطة، شهيًدا من أجل  نثاًرا عىل وجه  وعىل حني غّرة هوى ذلك النجم الالمع 
احلق، كان ذلك يوم 28 شهر ذي القعدة سنة 1409هـ، وشاع يف الناس النبأ الفاجع 

واخلطب الصاعق، فكان األسى قدر حّب الناس إياه وإكبارهم له. 

وفاته  وأرخ  الشعراء.  بكربالء، ورثاه مجع من  احلاج صالح عوز  ودفن يف مسجد 
الشاعر عبد الستار حمسن اجلواد بقوله: 

ــج قـــــــب بـــــــع عـــــّفـــــيـــــت وهـــــج هن ــار  ـــتــ ـــخـ املـ ــي  ــ ــن ــ ب يف   لـــــك 
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ــو يـــــبـــــقـــــى يــــــشــــــع خمــــــلــــــًدا ــج ــن ت احلـــــــر  يف  بـــــه  ــا  ــ ــم ــ  ع

ــل مــــــــؤّرًخــــــــا  ــ ــ ــظ ــ ــ ــواله يـــرجـــو( وبـــــــــــه ي ــ ــ ــا م ــ ــرض ــ ــد ال ــبـ  )عـ

1409 هـ

ورثاه اخلطاط الالمع األديب الشيخ حممد عيل داعي احلق بقصيدة أوهلا: 

ــت الـــنـــدا ــي ــّب ــل ــي ف ــ ــّداعـ ــ ــا الـ ــ ــة والـــوفـــاءادعـ ــام ــه ــش وجـــّســـدت ال

ــاد ــه ــت ــاج ــة ب ــ ــال ــ ــرس ــ ــد كـــفـــاءا وأّديــــــــت ال ــ ــا نـ ــ ــا بـ ــ  وكــــنــــت هلـ

ــا عــي ــ ــ ــد الــــرضــــا أب ــبـ ــي عـ ــ ــ ــة والـــرجـــاءا أخ ــول ــرج  بــكــيــُت بــك ال

هلــم مـــــد  زمــــــــان  يف   وفـــقـــدك قـــد امـــــضَّ بــكــربــاءا فـــقـــدتـــك 

ــا ــاة وكـــنـــت دومـ ــيـ ــا اعـــتـــاءا وغــــــادرت احلـ ــي ــل ــع ــل  تـــفـــز الـــســـر ل

تسعى ــر  اخلـ دروب  يف  ــحــق الـــــراح ســنًــى مــضــاءا عــرفــتــك  ــل ول

هذا ما وسعه الوقت، وأذنت به الشواغل من سرية الشاعر املحّلق، وحسب القارئ 
فيام أوردناه من شواهد شعره دلياًل عىل مجال أساليبه وقوة تراكيبه.

* * *
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4- عبد الصاحب جميد آل طعمة

)1353 - 1411هـ( )1934- 1992م(
السيد عبد الصاحب بن جميد بن حممد عيل بن جميد بن سلامن  الشاعر األديب  هو 
ابن أمني بن مصطفى بن امحد بن السيد حييى آل طعمة، ووالدته هي كريمة السيد هاشم 
ابن السيد حسني بن السيد فتح اهلل بن أمني بن مصطفى آل طعمة، وكان يعرف أحياًنا 

بالسيد عبد الصاحب فتح اهلل.

دراسته  وأكمل  هبا  ونشأ  هـ،   1353 لسنة  املصادف  1934م  سنة  كربالء  يف  ولد 
سنة  وخترج  وأكملها  بغداد  يف  االبتدائية  املعلمني  دار  ادخل  ثم  واملتوسطة،  االبتدائية 
الفرع  يف  اإلعدادية  الدراسة  شهادة  ومنح  كربالء.  مدارس  يف  معلاًم  وعنّي  1957م، 
األديب سنة 1379 هـ /  1959م، وظل يزاول مهنة التعليم فرتة من الزمن حتى أحيل 
القرين  بينه وبينه من صلة  التقاعد وذلك سنة 1981م حققه منذ الطفولة ملا كان  عىل 
وشدة املحبة واأللفة، فكان شهي احلديث، حلو الفكاهة، ذكيا يف ذكاء إياس وفصاحة 
....... كان يرتدي يف أول أمره املالبس اإلفرنجية ثم لبس اجلبة والقفطان، واعتم بعاممة 

خرضاء كوالده وأعاممه إشارة إىل الرشف.

أحّب الشعر واألدب منذ يفاعته، وكان له يف اللغة باٌع طويل، فقد درس دواوين 
الشعراء قاطبة وغاص يف أعامقها، وأخرج دررها، حتى كان من الشعراء املعدودين يف 

املدينة، فإذا أنشد الشعر يف املحافل ينشده إنشاًدا يفيض بالعذوبة والّرّقة.
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شعره: 
بن  احلسني  الشهيد  لإلمام  واملدائح  الرثاء  قصائد  يضّم  خمطوط  ديــوان  للشاعر 
بالبساطة  الغزل والوصف والوطنية، ويّتسم شعره  عيل كام حيتوي عىل قصائد يف 
والّرقة ورهافة احلس، ويطفح بالرسوخ واملتانة وطول النفس، وقد رّصع شعره باحلكم 
واألمثال وإجادة التشبيه. ومما جيدر التنبيه إليه هو أنه تأّثر باملتنّبي والرشيف الريض تأّثًرا 

ا، وأغلب قصائده ُنرشت يف صحيفة العدل. خاصًّ

آثاره: 
للشاعر بعض اآلثار املخطوطة منها: 

1- ديوان شعر باسم )فتوح ورصوح(. 

2- دراسة عن ابن خلدون.

وفاته:
يف  ودفن  الزمن  من  فرتة  الزمه  مرض  أثر  عىل  1992/4/25م  يوم  ببغداد  تويف 

مسجد براثا بالكرخ.

حتمل   ،احلسني اهلل  عبد  أيب  لإلمام  مراثيه  إحدى  وهي  القصيدة  هذه  ولنتأّمل 
معاين اإلنسانية، وتتوّهج بالتمرد والطموح:  

)رمز الفداء)

أخطار حاقتك  كم  امليامن  ابــن  أرشار؟ يا  الطف  يــوم  أحاطتك  وكــم 

ــٌة ــ ــرّوع ــ ينهار وطـــّوقـــتـــك بـــلـــّيـــاٌت م ــه  ــت الق إذا  ــال  ــرجـ الـ غــلــب 
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نــزلــت ــا  ملـ ــع  ــن خت ومل  يـــغـــرك  ــم  ــل ــوارف ــوال أطـ ــ ــوف مــن األهـ ــف بــه ص

ــك مــا اقــتــادوا ومــا حشدوا ومــا أرابـــك مــا رامـــوا ومــا جــاروا ومــا أمّه

تلقنها  ــت  رحـ دروس  ــرام  ــك ــل وإيـــثـــار ول ــٌم  ــي ــم ــص ت ــدة  ــي ــق ــع ال إّن 

* * *

الــبــغــي أن له ــم جــيــش  ــوّه ت ــن  ــا م اختارواي ما  بئس  يا  أال  عليك  سطًوا 

سلكوا ــُأىل  لـ مــثــال  خــر  كنت  نـــّوار إذ  الــّطــّف  فــيــوم  ــود  ــل اخل  درب 

ــت مــكــرمــة ــم ــل ــار أبــــا عـــي وكــــم ع ــة الـــقـــوم واالفـــــــاك حتــت ــي ــل  ع

ــرة ــاثـ ــاد تــنــهــار أبــــا عـــي وكــــم خــّلــفــت َمـ ــ ــ ــا األجم ــن هلـ ــدي ــام ــص ــل  ل

ــيـــت مــنــتــصــًبــا ــزم إرصار أبــــا عـــي وكــــم آتـ ــع ال بـــأن  الــطــفــوف  يـــوم 

ــم عــلــمــت مــوعــظــة ــ ــي وك ــا عـ ــ أهناروا أب وما  فاختاروا  ميامن  صحًبا 

ــاة وكــم ــن ــق ــت ال ــم دنـ ــا عــي وكـ ــان قـــّهـــار أبـ ــي ــغ ــط ــل ــك ل ــ  اثـــبـــت أنـ

ملحمة الـــطـــف  ــوم  ــ ويـ ــي  عـ ــا  ــ ــارأب ــب أخ الـــتـــأريـــخ  يف  ــم  ــاح ــم ــل  ول

ــن عب ــف م ــّط ــم يف ال ــي وكـ ــا ع وآثـــــار أبـ ــام  ــ ــكـ ــ وأحـ دروس  ــا  ــ  هل

ــا ــداء وي ــ ــف ــ ــز ال ــ ــا رم ــ ــي وي ــا عـ ــ غــّدار أب ــدهــر  ال إّن  ــر  ــّده ال  أعــجــوبــة 

لظى أي  ــاء  ــشـ احلـ ويف  ــي  عـ ــا  ــ جــّبــار أب األمـــصـــار  يف  جـــّدك   فليبق 

تضحية املــجــد  ودرب  عـــي  ــا  ــ ــار أب ــت خم ــت  ــ أنـ إذ  ــا  ــ ــاذهل ــ ب ــت  ــن ــك  ف

حمتمًا املـــوت  اقــتــحــام  إال  ــيــت  ــا مــّســهــا الــعــار أب ــي ال تــصــافــح كــفًّ  ك

جلا يــرهتــب  مل  ــن  م أروع  ــذكــار؟ فكنت  ــام ت ــ  فــمــن كــيــومــك يف األي
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جمتمًعا واألصــحــاب  ــاآلل  ب ــام بــّصــار فجعت  ــ ــع ــ ــم األمـــــر وال ــل ــس  ت

به ــطــاح  ي أن  ــز  عــزي الــغــريــب  تنهار فــقــد  ــان  ــ ــ واألرك ــبك  صـ  فــكــيــف 

هلا جميب  ال  تــدعــو  )سكينة(  ــوم كــــرار؟ هلفي  ــيـ ــلــة أيــــن الـ  ولــلــعــقــي

صنعوا قد  القوم  ما  يرى  الرسول  داروا إّن  ــا  ومـ جــــازوا  مــا  رش  ــه  ل�ـ  يــا 

ــع إذا ــي ــرض ــب ال ــا ذنـ ــّي ومـ ــا عـ خيتار أبـ ــدر  ــغ ال فبسهم  ظــمــًى   شــكــا 

حتمله باألحضان  الطفل  ــه أقـــدار؟ فجيعك  ــا حـــال قــلــب اب هــدت  م

مــصــطــًبا اهلل  ــاك  ــ رع قــلــب  ــًبا واحلــشــا نــار كــســر  ــ ــدرك ق ــ ــار ص ــص  ي

خشعت  قــد  الــكــون  ورّب  عــي  ــا  ــار أب ــبـ ــت بـــســـاطـــن وأحـ ــديـ ــا فـ ــ  مل

ــول أصـــّدقـــه   ــقـ ــر الـ ــ ــي وخ ــا عـ ــ يــنــهــار أب اهلل  ــن  ــ دي ــودك  ــمـ صـ ــوال  ــ  ل

ــة ــي ــب قــاف ــصـ ــز الـ ــ ــ ــي ورم ــ ــا ع ــ تــكــرار أبـ قــيــل  حــتــى  ذكـــرك   جعلت 

ــن أوردهــــا ــرمح ــال ــا تـــومّهـــت ف ــ ــاروم ــك إن ــعـــرش  الـ رّب  آالء  ــأي  ــ ب

* * *

أرسار ولـــلـــتـــاريـــخ  عــــي  ــا  ــ ــ إعصارأب ــوم  ــي ال لــدهــانــا  كشفت  ــو  ل

مضمرهم قــبــح  ــّى  جتـ هــنــد  ــود  ــار جــن ــت أس ــي  ــه ف ــف  ــ زي ــر  ــاه ــظ امل  إّن 

هم الذين  فأرصخت  داروا؟ فاسترخوك  أمرهم  من  ترى  يا  هل   دعوك 

نصحهم الــغــش  لقيت  ــّدمــت  ق ــا  فــجــار مل ــطــان  ــشــي ال ــة  ــي ــان زب هـــم   إذ 

رأهيــم قلب  تـــوىّل  النفوس  ثاروا؟ ضعف  املصطفى  حلرب  دعاهم  ما   أم 

دمــًا ــاِء  ــس ال اهنــمــرت عــن  لــه  أوزار رزٌء  ــوء  ــس ال ملــرمــى  رمــتــهــم  ــع   مج
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ــلـــرك ثــانــيــة ــعـــوا لـ ديـــنـــار مــدنــســن سـ اهلل  ــاب  ــتـ كـ ــن  ــ ع ــم  ــاهـ  هنـ

تنقذهم جئت  ضــال  دهاهم  )سنار( قوًما  جــوزي  كا  منهم   جوزيت 

فاندرسوا اخلــّاق  إىل  تشكو  ــم عـــى أفـــعـــاهلـــم نــار فرحت  ــه ــت ــم ــش  وه

ومن خمتار شعره قوله من قصيدة بعنوان: )طريق اخللود):

يــبــتــنــى ال  حمـــمـــد  ديـــــن  ــا ســلــيــل وصــيِّــنــالــــــوالك  ــة ي ــال ــرس  ســبــط ال

جمـــــــاوًزا ــن  ــسـ حـ يــــا  ك  درَّ هيِّنا هلل  ــدك  ــن ع ــان  ــ وك ــاق  ــط ي ال   مـــا 

ــلــت تــذّل ــود  ــلـ اخلـ رام  الــــذي  ــا عنىإن  ــام مل ــس كـــّل الــصــعــوبــات اجل

ــوى ــت اس إذا  ــن  ــائــري الــث ــزم  ــ ع يــتــلــونــا هلل  ــن  ــ ولـ ا  ــدًّ ــ ــ ح ــي  ــه ــت ــن ي  ال 

ــة خـــّافـــة  ــايـ ــدرك غـ ــ ــي ــ ــى ل ــع ــس معنوناي لــلــخــلــود  يصبح  ــك  ــذل وب

الــعــقــيــدة صــابــًرا ــب  ــزم أن هي ــع  مـــتـــأســـيًّـــا مـــســـتـــبـــًرا مــســتــيــقــنــا وال

مرّخًصا التضحيات  وأغــى  ــا ممــكــنــا أسمى  ــحــي ــّر مــســت ــصـ  حـــتـــى يـ

مكابًرا بالطفوف  عزمك  مهيمنا وكذلك  ــدر  ــص ت أن  إال   أقــســمــت 

مسلًا حــســن  ــا  ي بــاســمــك  ــت  ــن ــا آم ــن ــل اع أن  ــا  ــنـ هـ ــا  ــزًمـ ــتـ ــعـ مـ  هلل 

نــبــّيــه والــــــرســــــول  ريّب  ــا اهلل  ــن ــّي ــام ول ــ ــ ــدرة اهل ــ ــي ــ  وابـــــــوك ح

فديته ــل  ــ األج شــأنــكــم  ــوًى لـــأنـــام ومــأمــنــا وعــلــمــت  ــثـ  مـــــأوًى ومـ

فيكُم اهلـــدايـــة  ألــتــمــس  جــئــت  ــد  ــت مــوّبــنــاق ــي ــي ات ــام ــس وبـــرشـــدك ال

ــًرا ــع م ــا  يـ أهـــواكـــم  أزل  مل  ــا  ــ لــنــا أن أجمـــــــاد  ــق  ــ ــ احل والة  ــم  ــ ــت ــ  ان

 واخــتــصــه الــبــاري الــقــديــر ألمــرنــا يـــــاذا الـــــذي مـــأ الـــبيـــة ذكـــره



63

جـــرى ــا  ــ مل حـــســـن  ــا  ــ ي ــب  ــ أكـ ــّز املنىاهلل  ــا عـ ي ــف  ــط ال ــأرض  ــ ب لــكــم 

ــورى ال خــر  يــا  ضحيت  مــا  مثل  بنىمــا  من  أّول  أنــت  بل  ــرؤ  أم ضحى 

ــْت ــَل ــاْذَه ف ــوَف  ــت احل تلقيُت  القنا ولــقــد  تلتقف  ورحــت  العقول  ــّر   ح

ــاوزت  جت الرضيع  الطفل  الــتــصــّور والـــرزيـــة هـــا هنا ومصيبة   حـــدَّ 

ــة ــا آي ــم يـ ــك ــات ــاة ص ــصـ ــك الـ ــل أحكامنا ت بمنتهى  الــقــديــر  ــاري  ــب  ال

ــرام خمــّلــًدا ــك ــل ــنــاورشعــــت هنــًجــا ل ــام مـــفـــاخـــًرا ومــقــن ــ ــن ــ عـــــّز ال

مــبــيــنًــا ــاد  ــ ــرش ــ ال إىل  ــكــن  ــلــســال ُمَعلنِّال رحــت  الفخر  دروس   اسمى 

ــورى ال إىل  َكـــنَّ  ُيـــْرَ مــا ال  ــا ومــســنــنــاوتــركــت  ــنً ــل ــع ذكــــــًرا قـــويـــًا م

معبًدا ــود  ــل اخل إىل  الــطــريــق  ــى لــيــس  ــن ــح ــن ــه وعــــــر كـــثـــر امل ــنـ ــكـ  لـ

* * *

التي مــواقــفــك  أنــســى  ال  ــَس  أنـ الثناإن  عـــن  جيـــل  مـــا  فــيــهــا  أبـــديـــت 

رصخة املواقف  يف  صوتك  ــا جلجلت  مــبهــنً الـــلـــئـــام  ــاع  ــأسـ بـ  دّوت 

بــيــعــة أرادوا  ملــــا  قــلــتــهــا  املــذعــنــاإذ  ــون  ــك ت فــيــهــا ألن  وأبــيــت 

ومل بـــيـــدي  أعــطــيــكــم  ال  ــن اخلنا واهلل  ــيــًا خــاضــًعــا الب  أرضـــخ ذل

ــوة ــ وقـ ــه  ــ ــاإللـ ــ بـ إال  حــــــول  ــم أمـــرنـــا ال  ــل ــس ــا ن ــنـ ــارئـ ــّاق بـ ــ ــ  اخلـ

ــم وشــنــارهــم ــزهي ــٌل هلــم مــن خ ــ اهلنا وب يلقوا  ولــن  يلحقهم  ــار  ــع  وال

بيننا هـــو  ــذي  ــ ال ــعــهــد  ال عـــى  السنى أنـــا  لــه  إلــيــك  نستهدي   سنسر 

ــًدا شـــاخًمـــا ــ ــ ا وجمـ ــزًّ ــ ــ ــا أكـــرمـــتـــنـــا ع ــّزن ــع ــاة ب ــغـ ــّطـ ــه عـــى الـ ــي ــت ــه ن ــي  ف
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ــدى ــاهل ــا املـــجـــد املــحــّلــق ب ــ ــا أهي ــى يـ ــن وامل ــة  ــب ــح امل اهلل  خـــّصـــك  ــد   قـ

املــدى طــول  عــى  متحى  ال  فنى ذكـــراك  مــا  ــدك  جم وذكـــر  ــزمــان  ال  يغنى 

ــاذٌخ ب رصٌح  وأنـــت  نحن  ــى هـــا هنا ونــمــوت  ــق ــب  وتـــــروح أجـــيـــال وت

بموقفي ــل  ــي أط وإن  ــول  ــ أق املمكنا مــهــا  ــَر  ــس ــي ال ــه  ــن م ــّن  ــغ ــل اب  ال 

ــورى الـ يــا خــر  حسبنافــبــكــم هــدانــا اهلل  وذلـــــك  مـــودتـــنـــا  ولـــكـــم 

غٍد يف  الشفاعة  ــا  رض نـــروم  تيّمنا فيكم  اإللــــه  ــا  ــ رض نــنــال   وبــكــم 

:وقال يف مدح النبي األعظم

ــم األحـــــــرار والــعــظــاء ــه ــل ــديـــك يـــا ابــــا الـــزهـــراءيـــا م ــا هبـ ــزنـ فـ

ــورى ال يف  املبجل  الــرســل  خاتم  األرجـــــاء يــا  أطــــل يف  الــنــبــي   نــعــم 

ــة هــاشــم ــ ــل مـــن ذؤابـ ــاء وكـــريـــم أصـ ــج ــي اهل يف  ــال  ــ ــط ــ األب  ومــهــيــج 

أروع مهـــــــام  مـــــن  دّرك   قــد كــنــت لــإســام كــهــف رجــاء هلل 

للهدى رمــــًزا  اهلل  ــول  ــ رس ــدي  ــ ــارة لـــلـــســـرة الـــــغـــــّراء أف ــ ــ ــن ــ ــ  وم

الدنى إىل  جئت  األجــيــال  ملهم  اإلرساء يــا  ــة  ــلـ ــيـ لـ ــك  ــ ــّص ــ خ  اهلل 

ــاق هتـــدي أمــة ــاألخـ ــدى الـــوّضـــاء وســـمـــوت بـ ــ ــن يـــا رمـــز اهل ــلــدي ل

والتقى الفضيلة  ــباس  نـ ــن ايــــذاِءومحــلــت  ــ ــزن وم ــ ــن ح ال ختـــش مـ

ــل الــعــظــيــمــة قـــدوة ــث ــادي امل ــ ــقــًا كــشــمــس ســاء يـــا ح ــل  ال زلـــت مــؤت

ــٍد ــالـ ــد وجمـ ــاهـ ــاء بـــوركـــت خـــر جمـ ــ ــة ورخـ ــل ــي ــض ــى لـــكـــل ف ــع ــس  ت
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ساقي الُعطاشىٰ

ــد نــــاهلــــم ومــــــا نـــالـــوهيـــا رصيـــًعـــا تــبــّســا ملـــن رصعـــوه ــ ــو قـ ــ  هـ

ــى حــبــيــب حــســن ــ ــرت ــ ــا عـــهـــدوهأمـــــل امل ــ ــد رآهــــــم ويــــــًا ك ــ ق

قطًعا القتل  وال  ــردى  ال خيشى  ــلـــهـــم عـــرفـــوه ليس   مـــنـــذ صـــفـــن كـ

ــواٍء ــ ــر ل ــاز خـ ــ ــل ح ــض ــف ــادوه فـــأبـــو ال ــ كـ ــن  ــ م ــس  ــئ ــب ل ــايل  ــ ــع ــ امل  يف 

خــلــق  رش  ــم  ــ ــاه ــ دع ــوء  ــ سـ ــوم  ــ ــداء مـــن تــبــعــوه قـ ــ ــن ــ  حـــن لـــّبـــوا ال

ــًذا مـــن يــزيــد ــق ــن ــط م ــب ــس ــوه دعــــوا ال ــ ــذل ــ  وأخــــــــــــًرا تـــــراهـــــم خ

أرادوا ــال  ــض وزال الــرك  ــوه جحفل  ــعــزل ي أن  احلـــســـن  اخـــيـــه  ــن   عـ

ــرا ذخـ رام  حـــيـــدًرا  أنَّ  ــوا  ــسـ جــهــلــوه ونـ ــا  ــ م ذاك  ــط  ــب ــس ــل ل  مـــنـــه 

ــة اســـتـــوى بــآبــاء ــ ــراي ــ ــل ال ــامـ  فـــــاديـــــًا روحـــــــه فــــا أدركـــــــوه حـ

غـــــدًرا مـــنـــه  حيــــاولــــوا  مل   هــــــّد أركـــــاهنـــــم ومــــــا قــتــلــوه وإذا 

ــُل عــٍي ــب ــاش ش ــط ــِع ــي ال ــاق ــن مـــذ صــابــوههـــو س ــس ــوا احل ــابـ قـــد أصـ

فــيــهــا  زاد  ــادة  ــ ــه ــ ش ــن  ــ م ــا  ــ هل ــا  ــ دعوهي حن  النبي  النبي  حياض   عن 

رصاط جتــــــاه  لـــلـــعـــى  ــا  ــ ــًق ــ ــاب ــ ــوه س ــلـ  قــــــــوم هــــنــــد فـــــإهنـــــم ضـ

سبط الرسالة( يف ذكرى أيب الشهداء اإلمام احلسني بن عيل(

أخطار تك  َحفَّ كــم  الــرســالــة  ــوم الــطــف أرشارسبط  ــم احــاطــتــك ي  وك

ــك بـــلـــّيـــاٌت ُمــــرّوعــــٌة ــتـ ــوقـ يــنــهــار وطـ القـــتـــه  إذا  الـــرجـــال  ــرم  ــ  ق

نــزلــت ــا  ملـ ــع  ــن خت ومل  ــك  ــف خي ــم  ــل أطوارف البغي  صنوف  من  الوغى   يوم 

ــك مــا اقــتــادوا ومــا حشدوا  ومــا أرابـــك مــا رامـــوا ومــا جــاروا ومــا أمّه
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تنرها رحـــت  دروس  ــرام  ــك ــل ــار ول ــثـ وإيـ تــصــمــيــم  الــعــقــيــدة   إّن 

له أّن  البغي  جيش  ــم  ــوّه ت مــن  ــا  اختاروا ي ما  بئس  يا  أال  عليك   سطًوا 

سلكوا لــأىل  ــاٍل  ــث م خــر  كنت  ــّوار إذ  نـ ــطــف  ال ــوم  ــي ف ــود  ــل اخل  درب 

ــت مــكــرمــًة ــم ــّل ــم ع ــ ــي وك ــا عـ ــ ــار أب ــة الـــقـــوم واألفـــــــاك حتــت ــّي ــل  ع

ــار أبــــا عـــي وكــــم خــّلــفــت مــأثــرة ــت  لــلــثــابــتــن هلــــا األجمــــــــاد خت

ــًدا ــه ــت ــت جم ــبـ ــم أثـ ــ ــي وكـ ــ ــا ع ــ ــزم إرصار أبـ ــع ال ــأّن  بـ الــطــفــوف   يـــوم 

ــت مــوعــظــة ــم ــّل ــم ع ــ ــي وك ــا عـ ــ اهناروا أب وما  فاختاروا  ميامن   صحًبا 

ــوالت ُمـــنـــنـــت هبــا ــ ــط ــ ــي ي ــ ــا ع ــ ــاروا أبـ ــ س إذا  ــاد  ــ اجمـ درب  ــًدا  ــهـ  ممـ

ــاة وكــم ــت ــع ــت ال ــم دنـ ــا عــي وكـ ــار؟ أبـ ــه ــان ق ــطــغــي ــل ــت أنــــك ل ــن ــّي  ب

ملحمة ــطـــف)1(  الـ ويـــوم  ــي  ع ــا  ــاٌء وأخـــبـــار أبـ ــ ــبـ ــ ــم أنـ ــمـــاحـ ــلـ  ولـ

ــن عــٍب ــطــف م ــم يف ال ــي وكـ ــا ع ــار أبـ ــ وآثـ ــاٌم  ــ ــكـ ــ وأحـ دروٌس  ــا  ــ  هل

ــا ــداء وي ــ ــف ــ ــز ال ــ ــا رم ــ ــي وي ــا عـ ــ دّوار أب ــر  ــّده ال إّن  ــر  ــده ال  أعــجــوبــة 

لظًى أي  األحـــشـــاء  ويف  عــي  ــا  ــار أبـ جــّب ــار  ــصـ األمـ يف  جــــّدك  وإّن 

تضحيٌة ــد  ــج امل ودرُب  عـــي  مــغــواُر أبـــا  ــاء  ــي ــل ــع ال إىل  ــه  ــي ف  وانــــت 

حمتمًا املـــوت  ــحــاَم  ــت اق إال  ــيــت  العار أب ملؤها  ــا  كــفًّ تصافح  ال   كــي 

َجلًا يــرهتــب  مل  مــن  أروَع  تــذكــارفكنت  األزمـــــان  يف  ــك  ــوم ي  وإّن 

جمتمًعا واألصــحــاب  ــاآلِل  ب ــار ُفجعَت  ــّص ــّام ب ــ ــع ــ ــم األمـــــر وال ــّل ــس  ت

العلقمي، وفيها عّدة  الطف: من أسامء كربالء، وقد عرفت هبذا االسم لوقوعها عىل جانب هنر 
عيون ماء جارية. أنظر: معجم البلدان لياقوت احلموي -مادة الطف-، وكذلك كتابنا: )تراث 

كربالء( ص: 20.
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به ــح  ُأطــي إّن  ــٌز  عــزي الــغــريــب  تنهار؟ فــقــُد  واألركــــان  صــبك   فكيف 

هلا جميب  ال  تدعو  كــّرار؟هلفي)سكينَة()1(  الــيــوم  ــن  اي )للعقيلِة()2(   و 

صنعوا قد  القوم  ما  يرى  الرسول  داروا إّن  ــا  ومـ جــــاروا  مــا  ــد  أمحـ ــآل   بـ

* * *

ــع إذا  ــي ــرض ــب ال ــا ذنـ ــّي ومـ ــا عـ ــًأ فــتــبــّســم الــغــدر خُيــتــارأبـ ــم  شــكــا ظ

حتمله باألحضان  الطفل  ــدار؟ فجيعك  اقـ ــه  ــّدت أٍب ه قــلــب  ــا حـــال   م

مصطًبا اهلل  رعـــاك  ــٍب  ــل ق نار كــســُر  واحلــشــا  مستميًتا  الــعــدى   يلقى 

ــه ــدق ــول أص ــقـ ــر الـ ــ ــّي وخ ــ ــا ع ــ ــهــار أب ــن ي اهلل  ــن  ــ ديـ ثـــبـــاتـــك  ــوال  ــ  لـ

ــب قــافــيــة ــصـ تــكــرار أبــــا عــــّي ورمـــــز الـ قــيــل  حــتــى  ــراك  ــ ذك  جعلت 

ــن أوردهــــا ــرمح ــال ــا تـــومهـــُت ف ــ ــار)3)وم ــك إن ــعــرش  ال َربِّ  آالء  ــأّي   بـ

* * *

أرسار ولـــلـــتـــاريـــخ  عــــي  ــا  ــ ــ إعصارأب ــوم  ــي ال لــدهــانــا  كشفت  ــو   ل

مضمرهم قبح  جتــّى  )هــنــٍد(  ــار جنود  أســت وهـــي  زيـــف  ــر  ــاه ــظ امل  إن 

مهو الذين  فاحرقت  حاروا؟فاسترخوك  أمرهم  يف  ترى  يا  هل   دعوك 

ــش ديــدهنــم ــغ ــت لــقــيــت ال ــدم ــّجــار ملــا ق ف ــطــان  ــشــي ال ــة  ــي ــان زب هـــم   إذ 

)1) سكينة: هي ابنة اإلمام احلسني التي ُدفنت بالشام.
)2) العقيلة: هي أخت اإلمام احلسني التي ُدفنت بالشام.

بان الذي تكرر  )3) يريد الشاعر إن تكرار )أبا عيل( إنام أتى به تأسيًّا بقوله تعاىل: فبأّي آالء رّبكَما تُّكّذِ
بني كل آية وآية يف سورة الرمحن.
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رأهيــم قلب  تـــوىّل  النفوس  ثاروا؟ضعف  املصطفى  حلرِب  دعاهم  ما   أم 

دمــًا الــســاء  اهنــمــرت عــن  ــه  ل أوزار رزٌء  ــوء  ــس ال ملــرمــى  رمــتــهــم  ــع   مج

ــن كــتــاب اهلل ديــنــار مـــدّنـــســـون ســعــوا لــلــرك ثــانــيــة ــم ع ــّده ــد ص  ق

تنقذهم جئت  ضــال  دهــاهــم  ــوم  )سنّار()1( ق منهم كا جوزي   جوزيت 

فانخذلوا اخلائق  إىل  تشكو  ــارمضيت   وأحـــرقـــتـــهـــم عـــى أفـــعـــاهلـــم ن

أ* * *

أرجوزة النبي وآله األطهار

اخلــلــق ــر  ــ ألم ــار  ــتـ اخـ الــعــى  رفــــِقرّب  ذو  هبــــم  ــو  ــ ــ وه ــم  ــ ــدهي ــ  هل

ــب اهلــــــادي ألمــــر الــعــامل ــج ــت ــان ــاملِ ف ــ ــر ع ــ ــر األنــــــــام وهـــــو خ ــ  خ

ــًدا ــ ــن األنـــــام أمح ــن بـ ــدا واخـــتـــار مـ ــرشـ  لـــكـــي يـــعـــّلـــم الــــبايــــا الـ

ــورى ــ ــرم الـ ــ ــ ــار أك ــتـ ــخـ رسى حمـــمـــد املـ بـــه  قـــد  اهلل  اصـــطـــفـــاه   قـــد 

ــوة ــب ــن ــل ــه ارتـــــضـــــاه ل ــانـ ــحـ ــبـ  فــــــمــــــّده بــــعــــونــــه والـــــقـــــوة سـ

ــاين ــ ــع ــ ــد حــــبــــاه أكــــــــرم امل ــرآن وقـــــ ــ ــق ــ  وبـــاخلـــصـــال الـــطـــهـــر وال

الــــعــــبــــادا بــــــه  اهلل  ــادا فــــأنــــقــــذ  ــسـ ــفـ والـ ــور  ــ ــ اجل أزال  ــد  ــ  وقـ

املـــتـــن  ــه  ــقـ ــلـ خـ يف  كـــــا  ــو  ــ ــ ــنوهـ ــ األم بـــالـــصـــادق  ذا  ــوه  ــ ــّم ــ  س

ــا ــامـ ــنـ ــا فـــحـــّطـــم األوثــــــــان واألصـ ــّامـ ــعـ ــًدا خـــالـــقـــنـــا الـ ــ ــ ــوحِّ ــ ــ  م

)1) سناّمر: كان رجال حاذًقا يف البناء، بنى للنعامن بن املنذر قرًصا فخاًم وملا أكمله أمر النعامن برميه من أعىل 
القرص لئال يبني لغريه من امللوك مثله، فقيل:)جزاه جزاء سنامر( ملن قابل اإلحسان باإلساءة.
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ــد الـــعـــرْب ــي ــار س ــكـ ــا إنـ ــو بـ ــ ــنــجــْب وه ــر املــيــامــن ال ــه ــط ــه ال ــ  وآلـ

ــراء ــ ــزهـ ــ ــاء فـــمـــن عــــــيٍّ ومــــــن الـ ــنـ ــثـ ــتـ ـــا اسـ ــ ــد بـ ــ ــم ــ ــو حم ــ ــن ــ  ب

ــار يـــومـــًا ــ ــ ــدر اش ــيـ ــذ نـــحـــو حـ ــ ــن اإلل�ـــــــــه عـــزمـــا غ ــ  مــــــؤّكــــــًدا مـ

ــّي ولـــــــده مــــن صــلــبــه ــ ــن ــ ــرْم بــهكـــــُل ب ــ ــ ــده أكـ ــ ــ ــدي ول ــ ــ ــّن ول ــكـ  لـ

ــْر ــم أثـــنـــا عـ ــ البر أئـــمـــة اخلـــلـــق ه ــادة  ــ ق ــرش  ــع ال ذو  ــم  ــ  أرادهـ

ــب املـــريّض أوهلـــــــــــــــم عــــــــــــيٌّ الـــــــــويص ــاق ــث ــاب ال ــه ــش  وهـــو ال

ــبا اهــــدى ع ــي خيبايف زهــــده والـــعـــدل  ــ داح ــرك  ــ ال ــل  أهـ ــر  ــاه  ق

ــى املــــــوت هـــوى ــ بـــّيـــنـــاتومـــــا أمّهــــــه ع ــان  ــ ــرق ــ ــف ــ ال ــم  ــكـ حمـ  يف 

كلم خــر  املــصــطــفــى  فــيــه  ــال  قـ َعلِم إذ  مــن  خــر  باخللق   واملصطفى 

ويل مـــن كــنــت مـــــواله فـــمـــواله عي ــرش  ــعـ الـ ولـــــذي  ــم  ــي ض  أيّب 

واالُه ــن  ــ مـ ــل  ــ كـ ـــــــي  إهل� ــا رّبـــــــاه َمـــــن عــــــاداُه وال  ــ  وعـــــــاِد ي

ــور ــ ــه ــ ــش ــ ــوُر ويــــــومــــــه غـــــديـــــر امل ــ ــن نـ ــ ــق ــ ــاف ــ  وهــــــو لـــكـــل اخل

ــم ــّضــي ال أيب  جــعــفــر  ــن  بـ ســام مـــوســـى  أو  ضــنــى  دون  مـــن  ــر  ــابـ  ثـ

ــن ــب ُج دون  الـــطـــغـــيـــان  ــارع  ــ ــق ــ السجنف يف  قــى  حــتــى   مــكــافــحــًا 

ــدث ــح ــي س بــــالــــذي  ــايل  ــ ــب ــ ي ــُث ومل  ــب ــع ي ا  ــدًّ ــبـ ــتـ ــسـ مـ يـــــــوال   ومل 

قى أن  ــد  ــع ب األمـــــر  تـــــوىّل  ــا مــىثــــّم  ــن ــي ــد ح ــلـ  ولـــلـــجـــنـــان اخلـ

عـــّي ــا  ــ ــرضـ ــ الـ أمحــــــد  آل  ــن  ــ  هـــو بـــن مــوســى الــَعــَلــم الـــّزكـــيُّ مـ

ــد ــّمـ ــم اجلـــــــــــواد نـــجـــلـــه حمـ ــ ــ ــر الـــنـــقـــّي األجمـــد ث ــه ــط  الـــــــورُع ال
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واأليبُّ واجلـــــــود  اهلــــــدى  ــقــْي رمـــــز  ــت ــذ ال ــفـ ــرار والـ ــ ــ ــة األبـ ــدايـ  هـ

ــوىل ــ ــّى والــــعــــســــكــــري نـــجـــلـــه ت ــ ــع ــ ــد أبــــيــــه احلــــســــن امل ــ ــع ــ  ب

ــم تــــــوىل صــــاحــــب الــــزمــــان ــ  لـــكـــنـــه غـــــــاب عـــــن الـــعـــيـــان ثـ

الــغــيــبــة تـــطـــول  ــم  كـ ادرى  ــوى والــغــربــة  واهلل  ــن ــى ال  فــهــو الـــذي ق

ــديُّ ــهـ ــدى مـ ــهـ ــلـ ــو إمـــــــام لـ ــهـ ــيُّ فـ ــمـ ــد لـــلـــمـــصـــطـــفـــى سـ ــ ــم ــ  حم

ــا ــام ــوئ ــورى ويـــنـــر ال ــ ــ ــدي ال ــ ــا هي ــامـ ــقـ مـ ــر  ــ ــاج ــ ــف ــ ل يـــــــدع   ومل 

ــاجلــور ــده مـــا قـــد مــلــئــت ب ــع األمــــر مـــن ب ويّل  عـــــــدالً  ــا  ــلـــؤهـ  يـــمـ

اخلـــالـــق أنــــــت  رّبـــــــــاه  ــا  ــ يـ ــا إهلـــــي الـــــــرازُق اهلل  ــ ــا وانــــــت ي ــ  ك

مـــعـــن يـــــــا  ربـــــــــــاه  يـــــــا  ــتـــعـــن اهلل  ــك اسـ ــ ــ ـــــــــي ب  أنـــــــت إهل�

ــة ــ ــمـ ــ ــي واألئـ ــ ــب ــ ــن ــ ــى ال ــ ــ  واكـــشـــف هبـــم عــنّــا إهلـــي الــغــّمــة  صـــــــّل ع

ــرتـــيض ونــغــضــب شفاعة هبـــم وفــيــهــم نـ تطلب  رضـــاك  بحبهم   كــا 

ــرة ــ ــم يف اآلخ نـــرجـــو هبـ ــة  ــاع ــف ــن اإلل�ـــــــــه وافــــــرة ش ــ  وأنـــــعـــــًا مـ

 * * *
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5- الشيخ عبد علي احلائري

1343- 1429 هـ
هو الشيخ عبد عيل بن عبد الرضا بن حممد بن مصطفى احلائري.

ولد يف كربالء سنة 1343هـ املصادف لسنة 1925م ونشأ هبا، ودرس يف بداية األمر 
يف املدارس الدينية وهنل من معينها، وأخذ الفقه عن السيد سعيد التنكابني والشيخ عيل 
املعرفة يف مدرسة حسن خان، ودرس الرشائع اإلسالمية عىل السيد حمسن الكشمريي 

يف مدرسة البقعة، وأخذ العربية عىل الشيخ جعفر الرشتي يف مدرسة اهلندية.

القاسم اخلوئي والسيد حممود  أيب  السيد  النجف حيث درس عند  إىل  الرحال  شّد 
الشاهرودي، ثّم دخل كلية الفقه، وبعد ميض أربع سنوات حصل عىل شهادهتا، وعني 
مدّرًسا للعربية والعلوم الرشعية يف ناحية غاّمس التابعة للواء الديوانية )القادسية حاليًّا( 
ومكث فيها طيلة ثالث سنوات، وهبا تزّوج، وله ثالثة ذكور وبنت واحدة، عاد بعدها 
إىل مسقط رأسه - كربالء - وعنّي مدّرًسا يف متوّسطة الفراهيدي، تنقل يف مدارس عّدة، 

أحيل بعدها عىل التقاعد  وذلك يف الشهر السادس من عام 1988م.

أحّب األدب منذ نعومة أظفاره، وحذق العربية وبرع يف فنوهنا، وكان شديد احلرص 
عىل املطالعة، حيث قرأ دواوين الشعراء القدامى وكتب الدب قديمها وحديثها، وظهرت 
موهبته فجأة، وحّلق بخيال يف جوٍّ فسيٍح وفضاٍء الهناية له. وُأظهر اهتامما باألدب أوالً 
التارخيية، ويظهر ملن يتتبع كتاباته  والشعر ثانيا اىل جانب العلوم اإلسالمية واحلوادث 
ويتقىص أخباره أنه ذو اّطالع واسع ونفس مديدة وبدهيية بارعة. اشتهر بالعلم والبحث 



72

واجلمع والتأليف.

املطبوع من آثاره  
ظهرت للمرتجم اآلثار التالية:

تفسري األحالم. ط)النجف 1960ن( ط2- )1963م(.. 1

هداية املريد إىل علم التجويد )النجف 1961م(.. 2

القرآن وعلم التجويد )النجف 196م(.. 3

اهلزارة واألفغانيون )النجف األرشف 1970م(.. 4

اإلسالم وإرشاداته الّصحية )النجف األرشف 1383هـ(.. 5

من خمطوطاته: 

1- الذكاء االصطناعي)يف الطب( 

2- ديوان شعر.

ناذج من شعره:
الشيخ عبد عيل صاحب شاعرية رقيقة، وذهن مّلاح، وذوق سليم، ولكّن شعره ال 
يرقى إىل مستوى الطموح الفتقاره إىل املقومات الفنية والقيم اإلبداعية، وإن غناءه جمرد 
ترانيم وهتاليل تتسم بالسطحية إىل أبعد  احلدود، كام يبدو من الكثري من قصائده. ومهام 
يكن من أمر فهو شاعر تقليدي تناول أغراض الشعر املألوفة، وإن هذه املنظومات التي 
اخرتناها له، ال تعرّب عن شاعرية بقدر ما هي منظومات يداعب فيها زمالءه يف املناسبات.

قال حيّي جيش العراق الباسل يف عيده األغر:

ــاٌء بـــا كــنــت جتــهــُل ــبـ  جرى ما جرى هل أنت لأمر أميُل؟ســتــأتــيــك أنـ
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سيوفهم مــالــت  حيث  جــنــٌد  ــكــرهيــة حُتــمــُلحتطم  ــوم ال ــم يـ ــاؤهـ  واشـ

بنا يفتكوا  أن  ــداء  األعـ ــاول  ح ــل لئن  ــؤّم ي مـــا  ــى  ــس ال إالّ  هلـــم   فــلــيــس 

مقالتي بــصــدق  تعلم  مل  أنـــت  تذهلإذا  املـــواقـــف  تــلــك  ــذا  فـ ــل  ــأم  ت

شعارهم ــاد  ــب ال نـــُر  إذا  ــوٌد  ــن يكيلوا ج أن  ــخ  ــام ش جمـــد   بــتــيــجــان 

ــاٌن تــراهــم بــعــّزهــم ــرسـ يمثلوا جــنــوٌد وفـ إذ  الـــوغـــى  ُأســــد  ــم  ــأهن  ك

سكوهتم ــار  ــدي ال أهـــل  ــى  ع ــراٌم  ــ فأمهلوا ح ــاد  ــب ال ــر  ن رأوا  ــا  م  إذا 

بني قــومــي عــى كــل مــارٍد ــُل أغـــروا  حمــّج أغــــرٌّ  جــيــش  فــلــيــعــش   أال 

:وقال يف مولد النبي الكريم حممد

ــداُم ــ ــق ــ ــاده امل ــ ــي ــ ــورى م ــ ــ ــر الـ ــ ــامخ ــ ــالــــة وشـــعـــارهـــا اإلسـ  ورســ

ــن دجـــى عــاداهتــا ــة م ــعــروب ــا ال ــام أحــي كـ ــع  ــي ــط ــت ــس ي ال   وبـــفـــضـــلـــه 

ــة وصـــعـــوبـــة ــ ــا مهـ ــونـ ــفـ ــلـ ــد كـ ــ دّواُم قـ حلــــائــــر  ــت  ــيـ ــقـ بـ  إيّن 

أوصــافــه يف  ــم  ــظ ــن ال اســتــطــيــع  كـــــرام ال  قــــــــادر  إين  ــــت  ــل ــ ق  لـــــو 

ــاده ــامالـــعـــدل شــــاع بـــصـــبه وجـــهـ ظـ يـــلـــيـــه  ال  ــور  ــ ــن ــ ب  أبـــــــدى 

ــه عــــاجــــٌز نــظــام هــــذا إمـــــام الـــعـــاجـــزيـــن عــرفــتــه ــيـ ــم فـ ــ ــظ ــ ــن ــ  وال

ــه ــه وجـــالـ ــامـ ــقـ ــبـــي مـ ــنـ ــده خــــــّدامهـــــذا الـ ــ ــن ــ ــك ع ــ ــائـ ــ ــل املـ ــ  كـ

ــه ــام ــظ ــع رشعــــة ون ــ ــرائ ــ  وعـــــى يـــديـــه حتــطــمــت أصـــنـــام خـــر ال

الــقــوم زهـــًدا والتقى ــن خــر  اب ــن قــــوامهــذا  ــادحـ ــكـ ــلـ ــه لـ ــ ــث ــ ــدي ــ  وح

ــلــورى ــاة ل ــي واألجـــــــرام لــــواله مـــا خــلــقــت ح األفـــــــاك  وال  ــّا  ــ  كـ
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مّكة مــن  ارشقـــت  الــعــروبــة  ــا األقـــــــوامشمس  ــ ــاداهتـ ــ ــّرت عـ ــ ــغـ ــ  وتـ

خــالــص وزهـــــد  ورع  ــام وصـــاتـــه  ــاده لــلــخــائــضــن سـ ــ ــهـ ــ  وجـ

ــغ الــــعــــاء كــالــه  ــلـ ــى بـ ــ ــ ــلـــن خـــتـــام ملــــا أت ــرسـ ــمـ ــلـ ــه لـ ــ ــئ ــ ــي ــ  وجم

ــوًرا ــصـ أوهـــــام ومـــقـــامـــه فــــوق املـــقـــام تـ ــه  ــ ــوق ــ ف ــّور  ــ ــص ــ ــت ــ ال  إّن 

ــز لــيــس حيــى عــّدهــا ــاج ــع ــه امل ــا أحـــــام ولـ ــهـ ــلـ  أمــــــا عـــــداهـــــا كـ

ــة ــرام ــر الـــرجـــال ك  وعـــظـــيـــمـــهـــم لــلــمــتــقــن إمــــام أصــحــابــه خـ

ــزة ــامأخــــاقــــه فـــــوق اخلــــائــــق عـ ــ ــعـ ــ  ومــــفــــادهــــا اخلــــــر واإلنـ

هــفــوة ــا  ــرهيـ ــعـ تـ ال   أصـــحـــاهبـــا هـــم مـــهـــتـــدون كـــرام وســـيـــاســـة 

ــوق الـــرجـــال مــهــابــة ــ عــظــام ورجـــاهلـــا ف املـــكـــرمـــات  يف  ــعــهــم   ومجــي

ــام هـــذا الــقــلــيــل تــقــبــلــوا مـــن شــاعــر ــهـ إسـ بــــــــدوره  الـــقـــلـــيـــل   إّن 

ــادر ــ ــ ن ــر  ــ ــس ــ ي يشء  ــا  ــ ــ ــرب ــ ــ ــه ســـــتـــــزيـــــده األيــــــــام ول ــ ــن ــ ــك ــ  ل

حتيتي األنــــــام  خـــر  يـــا  واألعـــــــوام وإلـــيـــك  األيـــــــام  دارت  ــا  ــ  م

وقال يصف إحراج املدرس يومك 1983/12/19 يف موقف:

ويف التاريخ سجلنا أال تشهد يا وصفي؟ دعونا القوم يا سلمى عى اللقيا إىل الّصف

فرد لنا  لبى  فا  شكوى  عى   وبان اليأس يف وجهي رضبت الكّف بالكّفدعوناهم 

يكفي وقفنا بن أطفال لنا وصحنا صيحة كبى زاجــر  من  وال  يأيت  رادع  من   فا 

 فقل يل أين مسؤول وأين املرف املسفي؟ أنادي أين دحام؟ مديٌر غاب عن عيني

وجهدي ضائع قد تاه بن النحو والرفوأين املخلص الصادق يف قول ويف فعل
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 فا أصنع يا سلمى وهل من جملس عريف؟ وإن الرب ممنوع كذا األخراج من درس

 فا من نارص جاء وال من حاكم نصفيوقفت حائًرا سلمى أحّك الرأس بالعود

معزوالً ظل  مديٌر  عثوباٌت  يشفي بطاقاٌت  يكن  مل  غليل  قلب  من  اهلّم   وكاد 

حتدى فا  يأسداس  رضبناها  املعفى وأمخاس  املحرم  أنت  خائن  يا  أنت   عاء 

 ومات النصف يف جسمي وظل العمر يف نصف ورعب ساءين سلمى فكيف أعيش أوقايت

متـــرُّ وكــلــهــا حقٌد ــام وســاعــات  ــ ــّرّفواي ال عــى  تركناها  ــسات  م ــراح   وأفـ

فينا املحتفي  اخلبر  تقرير  كــان   ولو دققت زاد األلف يف ذاك عى األلفوهــذا 

يدمرين وإفــاس  صعب  ُبعُدُه  تارًكا كهفي طريق  ليًا  السر   وإين كم قطعت 

صًبا هّدين  وعمٌر  قهًرا  زادين   فهل من راحم فينا ياحظ مستوى ضعفي وشيبي 

 كامي بات يف اإلمهال ال يثبت أو ينفي وعقبى حتكي عن قصوى بإين هتت يف الدنيا

حرف وباُء القوم  قد جرت وصار االسم جمروًرا من  لست  كأين  اسًا  جتر  مل   وبائي 

الناهي يأمر  ومها  مأموٌر  اليوم  أنفي وإين  عــى  ومــرغــوم  ــبــات  وإث نفي   فــا 

الدهر معموًرا وهذا منتهى هلفي إذا ما جاءين يوم وصار الدهر يف أمري  سيبقى 

وله يف عيد املرأة:

ــا ســـعـــاُد ــ ــا الـــعـــيـــد نــــــًرا ي ــ ــان ــ ــادأت ــع ــا ت ــ ــد مـــضـــت رغـ ــ ــوق ق ــقـ  حـ

ــقـــومـــي واهنــــــيض جــنــبــا جلــنــب جـــهـــاد فـ أو  كــــفــــاح  أو   حــــيــــاة 

ــاد ــ ــق ــ ــت ــ واع رأي  عـــنـــاد ولــــــإســــــام  أو  نــــقــــاش  جيــــــدي  ــا  ــ  فـ

ــًرا ــي وانــجــبــي األبـــطـــال طـ ــوم ــق ــبـــاد ف ــر الـ ــخ ــت ــف  فــفــيــك الــــيــــوم ت
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ــات لـــكـــّل فــــرٍد ــ ــي ــ ــن ــ ــا ولـــــــد الـــعـــبـــاد فـــأنـــت األم ــ ــ  ولـــــــــــوالك مل

ــة األجمــــــاد قــدًمــا ــنـ ــري يـــا ابـ ــسـ ــاد فـ ــا فـــيـــهـــا عـ ــ ــ ــا وم ــ ــي ــ ــدن ــ  لــــك ال

ــا ــع مج لــــــــــأوالد  األم  ــواد وأنــــــــت  ــ ــا سـ ــ ــي ــ ــدن ــ ــى ال ــ  ولـــــــــوالك عـ

ــت الــتــهــاين ــغ ــوم قـــد ص ــيـ ــاد إلــيــك الـ ــد املـــشـ ــ ــج ــ ــك اإلكـــــــــرام وامل ــ  ل

هذا  حّيا  الرياضية،  املباريات  يف  كأًسا   - املركز  املتوسطة  مدرسة  أحرزت  وعندما 
النرص والفوز بأبيات وذلك يوم 1982/5/15م، فقال:

باملبارات وفزنا  يا سلمى  الكأس  املــجــاالتأصبنا  كــل  ويف  وإكـــرام  فخر  لنا 

امللّات نرنا الفخر يا سلمى عى صخر عى بدر كل  يف  الفوز  نقاط   وأحــرزنــا 

املــقــاالت يدور القول عن عزمي وعن فخري إذا قالوا وســّطــرنــا  وناقشنا   حتدثنا 

العزم واحلزم املجد اصبحنا وفينا  أطوار حااليت بأعى  مّهتي سلمى عى   وفاقت 

أبطال يــوجــد  أال  ــوم  ي يف  قيل  مــا  للبطوالت إذا  مقر  )الفراهيدي(  من   اجبنا 

وفاته:
2008/3/16م  األحــد  يوم  كربالء  يف  احلائري  عيل  عبد  الشيخ  الشاعر  تويف 

املصادف لسنة 1429هـ ودفن يف وادي كربالء اجلديد.  
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6- عبد اهلل احلائري

هو عبد اهلل بن حممد بن بشري بن سعد اهلل بن أيب حممد بن أيب مرض بن أيب تغلب بن 
عيل بن عيل بن امحد بن احلسن بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن موسى بن جعفر بن حممد 
بن عيل بن احلسني بن االمام عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم أمجعني، أبو األزهر بن 

أيب املعايل احلائري. قال صاحب )قالئد اجلامن(:

أربع وعرشين  السالم سنة  بمدينة  لقيته  ب/،  بن عيل / 155  احلسني  مشهد  من 
وستامئة، وأنشدين من شعره يفتخر من مجلة أبيات)1):

سمت الــذي  الفاطميُّ  املوسوي  ــوُدأنا  ــه ــوَن ش ــ ــامَل ــ ــع ــ ــا ُمـــــٌر وال ــن  ب

قبيلٌة ــوم  يـ ــل  ك يف  ــرْت  ــخ ــت اف ــُد إذا  ــزي ــري عـــى كـــل األنـــــام ي ــخ ــف  ف

صالٌح الناس  يف  كــان  ما  أيب  ــوال  ــوُد ول ــم َع للمسلمن  ــْت  ــب ــص ُن  وال 

مرسل ــرم  أكـ اهلل  ــوُل  ــ رس ــّدي  ــ محيُد وج وهــو  ــعــرش  ال رّب  عند   رقــا 

النسا ســّيــدُة  الّطهُر  البتوُل  ــي  ــُد وُأّمـ ــي ــب ــام َع ــ ــ ــلُّ األنـ ــ  ألوالدهــــــــا كـ

ــكَّ فــيــا قــلــتــه واعــتــمــدتــه ــه َعــنــيــُد فــمــن شـ ــي ــض ــت ــق ــَك فـــيـــا ي ــ ــذل ــ  ف

ــوُب املجد عــن كــلِّ البــٍس ث َق  ـــرَّ ــُد خَتَ الـــعـــامَلـــَن جــدي ــْم يف  ــ ــويب هبِ ــ  وَثـ

  

)1) قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمان، ابن الشعار املوصيل، ج3 ص 227.
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7- السيد عبد اهلل املوسوي

الفخر  له  وكان  كربالء،  يف  الرشيف  املقام  خدمة  من  حييى  السيد  املرحوم  ابن  هو 
والعّزة عند كاّفة الطبقات، وهم يرّحبون به، ويعّد أحد الزعامء املكرمني يف أصفهان.

خمطوط.  ديوان  يضمها  فارسية  أشعار  وله  شاعًرا،  أديًبا  وكان  لذلك،  أهال  وكان 
ويتخلص بـ)حايل(.

وردت ترمجته يف مصادر عّدة.

أصفهاين  حايل  )ديــوان  نصه:  وهذا  )الذريعة(  يف:  الطهراين  شيخنا  ديوانه  ذكر 
آباد  عباس  سكن  بكربالء،  احلسني  حائر  سدنة  من  حييى  السيد  بن  اهلل  عبد  السيد  هو 
أصفهان، أورد شعره معارصة يف )نر 9- س343( وقال يف )كلشن- ص: 116( أنه 
مدين األصل، وكان خّطاًطا بالنسخ اجليد وقال يف: )تغ ص: 41( إن ديوانه يف عرشين 

ألف بيت غزليات وقصائد تتبع فيها مصائب)1).

* * *

)1) الذريعة: الشيخ آغا بزرك ج9 ق1 ص:226.
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8- السيد عبد اهلل السيد حييى

أصفهان  إىل  مّدة  هاجر  احلسينية،  الروضة  خّدام  من  حييى  السيد  اهلل  عبد  السيد 
وسكنها، وكانت داره يف حملة كلشن وكان جيلس مع الشعراء والعلامء والكّتاب، وكان 

التخلص الشعري )حايل()1). أغلب أشعاره عرفانية.

وهذا نموذج من شعره املرتجم عىل العربية.

املــتــصــل ذاك  أضــــاف  املـــــزاج  ــد  ــق ع  مـــن 

ــًا ــقـ ــلـ ــغـ ــان مـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ  جــــعــــل هــــــــذا الـ

القلب ــن  م رسي  ــرج  وخـ الــلــســان   ســكــن 

املحفل به  ليضيئ  املحرق  كالشمع   أكــون 

عـــّي ــاة  ــ ــيـ ــ احلـ ضـــيـــق  املـــجـــلـــس   ويف 

 هكذا أعلم أبعث إليك قبايت وأنت ال تعلم

أن  أعــــــجــــــز  اخلــــــيــــــل  ــر  ــ ــسـ ــ مـ يف 

)املــــصــــاف( ــر  ــ ــس ــ امل هـــــذا  يف  ــون  ـــ أكــ

 دليل الطريق مل خيبين عن الطريق وجعلني حائًرا

ــايل ومــذكــرايت ــ ــت يف صــفــحــة اع ــ  مــا رأي

)1) لغت نامه/ عيل أكرب دهخدا ص: 162)طهران 1330 ش(.
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خــطــًأ ــكــن  ي مل  ــه  ــي ف كــتــب  مـــا  أّن  ــن  ــك  ول

يؤملني مل  املايض  قلبي  نقش يف  الذي   التصوير 

 الصندل األمحر ملا تغر لونه إىل الذهب األصفر

يـــأمل مل  ــوق  ــشـ ــعـ املـ رأس  ــو  ــ ه ــدم  ــ ــن ــ  ال

ذيل يــــتــــعــــبــــنــــي  مل  الــــــعــــــشــــــق 

امليدان وســط  من  ظهر  الــذي  خالًصا   ليس 

القلب مـــن صــمــيــم  ــرج   ــ ــزاح خ ــ املـ  هـــذا 

يف )لغت نامه(:

آباد أصفهان،  املنورة وولد يف عباس  املدينة  الذي هاجر من  العلوي  اهلل  سيد عبد 
وكان والده من خدام الروضة احلسينية يف كربالء، وكان خطه النسخ جّيًدا ويرجع عىل 
اخلّط الرحياين، وكان يف فنون األدب واخلطابة متضّلًعا من مرافقي )املريزا صائب( أحد 

شعراء إيران الالمعني)1).

* * *

)1) صبح كلشن، ص: 116 )فاريس(.
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9- الشيخ عبد الكريم الكربالئي

 أبو حمفوظ 
الشعر  الواسعة يف  الشوارد، ومع شهرته  ليقتنص  املعارف  هذا رجل يركض وراء 
الشعبي، فله بعض القصائد يف القريض العمودي عىل مذاهب السلف. فإمتاما للفائدة، 

أذكر ما عثرت عليه يف بعض املجاميع املخطوطة:

ومما هو حرّي ذكره إن ظاهرة أدب الرثاء تطغى عىل شعره، ذلك الشعر الذي يّتصف 
بحسن انسجام ورصانة تركيب وفن مبتكر.

وما هذه القصيدة إال نفثات من صدر مكلوم حلادث كربالء الفادح، فهو الفارس 
املجىّل يف ميدان املأساة، اسمعه يقول:

ــارا ف ــن  ــع ال ــع  ــ ودم الــقــلــب  ــًا وهنـــــــارا أرضم  ــ ــيـ ــ ــل لـ ــهـ ــنـ  وغـــــــــدا يـ

فاصطب ــا  ــه م دمــعــي  ــا  يـ ــت  ــل قال وجد القلب مل يبق اصطبارا اصطباراق

ــك يف ــالـ ــا بـ ــ ــب: ف ــلـ ــا قـ ــ ــع امحــــــــرارا ! قـــلـــت ي ــ ــة ألـــبـــســـت املـ ــرقـ حـ

حــدثــنــي قـــد  الــعــقــل  إّن  ــراراقـــــال:  ــ ــ ق ــه  ــنـ مـ ــق  ــ ــ أط مل  ــث  ــديـ ــحـ  بـ

شجى ــديــن  ال أورث  خطب  ــاراوهــو  ــخـ فـ ــا  ــ ــي ــ ــدن ــ ال مــــأ  أن  ــا  ــكـ  فـ

ــارا يــــوم فــيــه صـــــارخ الـــديـــن دعــى ــ ــه ــ وج رسا  الــــرمحــــن   هلــــــدى 

الـــوغـــى يف  ــظ  ــ وعـ مـــنـــب  ــى  ــرقـ ــه فـــأنـــارا فـ ــيـ ــار الــــديــــن فـ ــنـ ــتـ ــاسـ  فـ
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ــّل بـــالـــطـــف ســا ــ ــذ حـــســـن حـ ــ ــارا م ــخـ ــتـ ــاالً وافـ ــ ــ ــد ج ــجـ  فـــلـــك املـ

ــدروا ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــه فـ ــتـ ــيـ ــتـ ــا فـ ــ ــدعـ ــ ــم املــــــوت اســـتـــجـــارا فـ ــ ــود هب ــ ــأس ــ  ك

ــم ــ ــاهنـ ــ أيـ ويف  ــرارا فــــــأجــــــابــــــوه  ــ ــا غـ ــض ــي ــا ب ــط ــل  جــــردوهــــا ل

ــا كــرب يف  شـــيـــدوا  أن  مـــا   ملــــن اســـتـــهـــدي مــــنــــارا ومــــــزارا بــعــد 

ــرى ــث ــوق ال ــ ــم- ف ــ ــدهي ــ ــم الـــكـــون اســتــنــارا فـــثـــووا -أف ــه ــي  كـــبـــدور ف

ــردا ــ ــف ــ ــل عـــــــّي م ــ ــب ــ ــدا ش ــ ــغـ ــ  بـــن قـــوم يف هـــوى الـــغـــّي ســكــارى فـ

قـــائـــا: فــيــهــم  خيـــطـــب  يـــــزل  وقــــــــارا؟ مل  هلل  تـــــرجـــــون  ال   مِلَ 

املصطفى ــي  ــب ــن ال ابـــن  ــُت  ــس ل ــارى؟ أو  ــ جيـ ال  حـــقـــا  ــرار  ــ ــك ــ ال  وأيب 

ــدى ــ اهل ــون  ــنـ ــديـ يـ ال  رآهــــــم  ــدارا إذ  ــ ــر ب ــف ــك ــى ال ــوا عـ ــ ــال ــ ــد أهن ــ  وق

ــا ــ اإلب رشع  يف  يــنــظــر  ــب عــى الــضــيــم صــغــارا فــانــثــنــى  ــص ــرى ال ــ  وي

ــّل حـــســـامـــا قــاطــًعــا ــ ــت ــ ــوارا لـــقـــد اس ــ ــب ــ ال بـــاضـــيـــه  ــوم  ــ ــق ــ ال  اورد 

ــا ــق ــل ــوم ال ــ ــن مـــرهـــف يـ ــ ــى انــذعــارا يـــالـــه م ــق  بــحــشــا األقـــــدار قــد أل

ــم ــائ دارا صـــــاح والــــنــــر عـــلـــيـــه ح الـــقـــضـــب  ــاه  ــبـ شـ دار  ــا  ــنـ  ايـ

الـــردى ــســيــف يف غـــاب  ال ــث مـــن فــيــه الـــــرارا فـــكـــأّن  ــف ــن  أرقـــــش ي

ــه ــت ــول ص رأوا  إذ  ــوم احلـــذارا قــــتــــنــــادوا  ــا قـ ــدار ي ــ ــي األقـ ــن أخـ  م

ــداء مـــنـــجـــى هلــم ــ ــي ــ ــب ــ ــون فــــــرارا ختـــــــذوا ال ــ ــولـ ــ  وغـــــــــدوا مـــنـــه يـ

حقها املـــعـــايل  أعـــطـــٰى  مـــا  ــد  ــارا بــع ــ ــع ــ  ختــــذ املـــــــوت دالًصــــــــا وش

ــثــرى ــوى شــمــســا عـــى وجـــه ال ــه ورسارا ف ــا  ــ ــام ــ ظ ــق  ــ ــ األفـ ــــس  ــب ــ  أل
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ــرت مــنــه الــضــبــا ــجـ ــا فـ ــ ــرحي ــ ــارا واط ــ ــح ــ ــدى أعـــــن رشـــــد وب ــهـ ــلـ لـ

زيــنــب رأتـــــــه  مــــذ  ــا  ــحـ ــيـ ذبـ ــوارى وا  ــتـ ــا تـ ــزنـ ــغـــدت بـــالـــرب حـ  فـ

ــورى ــ ــر الـ ــ ــا خ ــ ــّده ــ ــادي ج ــ ــن ــ ــرارا وت ــ ــ م ــّى  ــ ــ ص قــــد  اهلل   فــعــلــيــك 

ــرى ــث ال ــوق  ــ ف جــســمــه  ــن  ــس ح يـــوارى ذا  ال  ملقى  الــشــمــس  هــجــر   يف 

وله عدا ما ذكرت قصائد أخرى ما زلت أحتفظ هبا وعسى أن أوّفق إىل نرشها يف 
كراس مستقل بإذن اهلل.

ــوا بى ــال ــذ ق ــون م ــك ــواه ال  مل يــكــن يف فــيــا حـ
فـــخـــًرا يف رزايــــــا كــربــا ــن حــــاز  ــس ــح ك
الوتن انثنى  وال  بــل  جــيــدا  ــلــذّل  ل لــوى   مــا 
ــن ــامل ــع ال رّب  ــر  ــ غ ــي  ــ ع شـــبـــل  ــــف  خي  مل 
ــد يــمــن ــ ــا م ــ ــد م ــ ــا ق ــنـ ــور ذعـ ــ ــ ــاة اجل ــ ــدع ــ  ل
الصا أوقـــات  ــكــون  ال لــرب  مــدت  أن  بيد 

الــعــبــا آل  خـــامـــًســـا  تـــــردى  ــا  ــه ــي ف  أربـــــع 

ــا ــ وإبـ ــب  ــ ــم صـ ــ ثـ ــم حـــلـــم  ــ ثـ ــات  ــ ــب ــ ث  يف 

الــواجــبــا ــطــفــوف  ال يف  أدى  اهلل  ــن  ديـ  دون 

ــا ــ ــه أبـــقـــى عـــلـــًا لــلــحــر جمــــــًدا راف ــ ل

ــا يف الــبــيــعــة ــ ــنــي الـــغـــي رض ــب ــن ل ــس ــو ح  لـ

ــة املــّل يف  وازدرى  ــم  ــوي ــق ال الــديــن  ــّرف  ــ  ح

ــة ــّم ــن جــفــون اهل ــا مـ ــًف ــي ــّل س ــ ــد س  فــلــذا قـ

ــا ــه ذلـ ــ ــط طـ ــبـ ــه سـ ــيـ ــر فـ ــفـ ــكـ ــز الـ ــ ــع ــ ول
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صنعا قـــد  املــــا  يف  ــد  ــزيـ يـ الــكــفــر   رايـــــة 

ــه رفــعــا ــ ــدي ــ ــن رايـــــــة الــــديــــن ل ــ ــس ــ  وح

ــه مــعــا ــ ــي ــ ــل ــ ــاد عـــلـــم الـــــــرك وأه ــ ــأبـ ــ  فـ

انــجــى ــّي  ــغـ والـ الـــكـــون  رّب  ديـــن  ــاد  ــ وأشـ

ــٍل ورضــــا ــ ــح ــ ب ــي  ــنـ مـ ــي  ــت ــع ــي ب ــم يف  ــ ــت ــ  أن

مى مــن  يــقــفــو  رام  مــن  عــى  ــأس  بـ ال   ثــم 

ــط نى ــب ــس ــع ال ــم ــا س  صـــنـــوه الــعــبــاس ملـ

ــه مـــن جــفــن عــــزم فـــأنـــار املــحــفــا ــف ــي س

ــر املــؤمــنــن ــ ــن أم ــا بـ ــادى ســـيـــدي يـ ــ ــّم نـ ــ  ث

اليقن رس  يــا  عنك  وجــًهــا  نعرض  أن   كيف 

ــاب يـــا بـــن خـــر املــرســلــن ــذهـ  فـــإىل أيـــن الـ

الــعــا ــر  ــم ع ــي  ــن ــب ل ــو  ــل ــد حي ــع ب ــش  ــي ع أو 

الــبــطــل ــر  ــ ــل زه ــض ــف ال ــد أيب  ــع ب ــن  مـ ــام  ــ  ق

اليقن رس  يــا  عنك  وجــًهــا  نعرض  أن   كيف 

يــفــعــل يب  وكـــــــذا  أذّرى  ثــــم   أحـــــــرق 

ــا ــ األج أذوق  حـــتـــى  ــا  ــ ــدًم ــ ق ُأؤّخــــــــر  مل 

ــي ســــامــــا أهيــــــــــا الــــــقــــــاصــــــد زيــــنــــب ــ ــ ــن ــ ــ  خــــــــذ هلــــــــا م

ــٍع ــ ــدم ــ  ســــــائــــــل حيـــــكـــــي الــــغــــامــــا قــــــف ونــــــــح وابـــــــــك ب

* * *
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 مــــــا عــــــــدى أمـــــهـــــا الـــــزهـــــرا هــــــــي حـــــــــــــــوراء الــــنــــســــاء

ــت جــــــاًهــــــا وقــــــــــدًرا بـــــنـــــت خــــــــر األوصــــــــيــــــــاء ــ ــم ــ ــظ ــ  ع

ــي ــ ــائ ــ ــن ــ ــا ث ــ ــهـ ــ ــنـ ــ أدرى قـــــــــــــارٌص عـ ــون  ــ ــ ــك ــ ــ ال رّب   إّن 

رسٍّ أّي  مـــــــــن  ــا ذاهتـــــــــــــــا  ــ ــامـ ــ ــــــــــــــه لــــــلــــــديــــــن حـ  إنَّ

* * *

ــي الـــــــــــويّص ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــــبّيـــــــة قـــــــــــــّرة عـ رّب   زاهنــــــــــــــا 

 هلـــــــــــا آثــــــــــــــــــار جـــــلـــــّيـــــة مـــــهـــــجـــــة بــــــنــــــت الــــنــــبــــي

حـــــّي كــــــــــّل  يف  ــو كـــالـــشـــمـــس املـــضـــيـــة مـــــدحـــــهـــــا  ــ ــزهـ ــ  يـ

ــى ــتـ ــا الــــســــامــــي دوامـــــــا وعـــــــــــى األعـــــــــــــــــــواد يـ ــ ــ ــره ــ ــ  ذك

* * *

ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــس ــ ــ ــر أخـــــــــــواهـــــــــــا احل ــ ــزبـ ــ ــل اهلـ ــ ــضـ ــ ــفـ ــ  وأبـــــــــــو الـ

الـــــبـــــيـــــان يف  وتـــــر وأبــــــــــوهــــــــــا  املــــــجــــــد  يف   مــــثــــلــــت 

ــى الـــطـــهـــر صـــــاحـــــب الــــســــبــــع املــــثــــاين ــفـ ــطـ ــصـ  جـــــّدهـــــا املـ

آلل مــــــــــــن  در  ســـامـــا هــــــــــــي  الــــــكــــــون  جــــبــــن   يف 

* * *

اهلــــــــدايــــــــة عــــــمــــــة زيــــــــــــن الـــــعـــــبـــــاد تــــــــــــاج   درة 

 كـــــوكـــــب شــــمــــس الـــــواليـــــة بــــضــــعــــة بــــضــــعــــة اهلـــــــــادي

 ملــــــحــــــبــــــيــــــهــــــا وقــــــــايــــــــة حـــــبـــــهـــــا يــــــــــــوم املــــــعــــــاد

رضـــــاهـــــا نــــــــــال  مــــــــن  ــا إن  ــ ــام ــ ــق ــ امل ــد  ــ ــ ــل ــ ــ اخل يف   نـــــــــال 

* * *
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ــة بـــــحـــــر حـــــلـــــم طــــــــــود صـــب ــ ــ ــال ــ ــ ــرس ــ ــ ــت ال ــ ــ ــي ــ ــ  ربـــــــــــة ب

 زانـــــــــــــت الــــــــديــــــــن مجــــالــــه كــــنــــز عــــلــــم شــــمــــس فـــخـــٍر

وجــــــالــــــة أخــــــــت جمــــــــٍد بــــنــــت خــــــدٍر عــــــــــــزٍّ   ذات 

أضـــحـــت اإلســـــــــام  ذرى  ــا يف  ــ ــ ــام ــ ــ  أبـــــــــــد الــــــــدهــــــــر وس

* * *

الــــكــــرامــــة روض  الــــــريــــــاض زهــــــــــرة  كـــــــــأزهـــــــــار   ال 

ــاض هـــــــــي لــــــلــــــديــــــن دعــــــامــــــة ــ ــف ــ ــخ ــ ان دون  رفــــعــــهــــا 

ــق اإلمــــــامــــــة ــ ــطـ ــ ــا نـ ــ ــه ــ ــق ــ ــط ــ  أمحـــــــــــــــــل لـــــــــــإعـــــــــــراض ن

ــا ــهـ ــيـ أبـ ــي  ــ ــك ــ ــح ــ ن أقــــــــل  ــا إن  ــ ــامـ ــ  هـــــيـــــبـــــة بـــــــــأســـــــــًا كـ

* * *

ــا ــ ــ ــراه ــ ــ ــّوة هــــــــي نـــــــــــور قــــــــد ب ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـ نـــــــــور  مـــــــن   اهلل 

ــه  الــــســــبــــط كـــــفـــــٌؤ لـــــأخـــــّوة هـــــــــي اخـــــــــــت البـــــــــــن طـ

والهــــــــــا تــــــــفــــــــوتــــــــّن   حــــــيــــــث لـــــــــإيـــــــــان قــــــوة ال 

ــا كــــــن هلــــــا عــــــبــــــًدا خـــلـــيـــًصـــا ــ ــام ــ ــض ــ ت لــــــــن  ال   إّنـــــــــــــك 

* * *

وحمــــــمــــــد عــــــــــــــــون   بــــــــــرح أنـــــــــــــــوار األهــــــّلــــــة أم 

ــي املـــمـــجـــد ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــ ــبهـ ــ  ضــــــــّم فــــيــــه الـــــصـــــب كـــّلـــه قـ

ــد ــ ــص ــ ــق ــ ــة حــــــــــزن وم ــ ــبـ ــ ــعـ ــ  لـــــــــلـــــــــمـــــــــوايل بـــــــــأدّلـــــــــة كـ

كــــــرامــــــا إهنــــــــــا مـــــــن بـــــيـــــت قـــــــدٍس يـــــــــــزالـــــــــــون   ال 

* * *
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 بــــــــحــــــــنــــــــن وبــــــــــكــــــــــاء قـــــــف عـــــــى الــــــقــــــب ونـــــــــاِد

ــاد ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــاء يــــــــا بـــــنـــــة خــــــــر الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــق ــ ــ  يــــــــا ضـــــــيـــــــاء األت

اخلــــــبــــــاء واســــــألــــــن ضـــــــّد األعـــــــــادي يف  مـــــــــا   فــــــهــــــو 

ــا ــ ــ ــوه ــ ــ ــرق ــ ــ ــا أصــــــحــــــيــــــٌح أح ــ ــام ــ ــت ــ ــي ــ ــم ال ــ ــي ــ ــل ــ ــس ــ ــد ت ــ ــعـ ــ  بـ

* * *

ــب َأَســـــــــَبـــــــــوك بــــعــــد خــــــــدٍر؟ ــيـ ــجـ عـ أمـــــــــــر  ذا   إّن 

غـــــــــدٍر أهــــــــــــل   إنــــــــــــه خــــــــطــــــــٌب مـــــريـــــب أرسوك 

ــم صــــــــدٍر ــ ــ ــط ــ ــ ــب إجيــــــــــــــــاري ل ــيـ ــحـ ــنـ الـ يـــــوافـــــيـــــك   ام 

ــن  ــ ــو احلـــامـــا بـــــــــــرجـــــــــــال كــــــــــــــان م ــ ــدن ــ ــم ي ــهـ ــنـ  يــــــــدُن مـ

* * *

 كــــــــم لــــــــك مــــــــن حــــــــسات إيــــــــــــــه يـــــــابـــــــنـــــــت عـــــــّي 

ــّي ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ الـــــفـــــرات لــــــقــــــتــــــيــــــل هـ أرض  يف   طــــــــاح 

 كــــــــم اســــــلــــــت الــــــعــــــبات ولــــــــســــــــبــــــــط أمحــــــــــــــــدّي

ــا حـــــــن شـــــــاهـــــــدت أســـــــــــوًدا ــامـ ــيـ نـ الــــــّطــــــف  ثــــــــرى  يف 

للعاملن ــة  رمحـ يــا  املــصــطــفــى  بــنــت  ــن  ابـ  يــا 

األمــن الـــروح  الــُعــى  السموات  يف  نعاك  قــد 

ــوم الــوعــيــد ــ ــار يف ي ــت ــخ ــا شــفــيــع أّمــــة امل  يـ

احلميد اهلل  ــوى  سـ ــا  م يشء  ــل  ك ــاك  ــك ب ــد   ق

الصعيــــــــــــــــــــد فوق  نلقى كلنا  ليتنا دونك 
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ــا  ــ ــح ــ ــي ــ ــا بــــالــــســــيــــوف وذب ــ ــي ــ ــت ــ يــــــا ق
ــوف ــتـ ــأس احلـ ــ ــ ــوف شــــاربــــا ك ــفـ ــطـ ــالـ بـ

ــن املـــاء املعن ــف نــفــيس يـــوم عـــاشـــورا ع هل

الــنــجــاة ــاب  ــ ب ــا  يـ نــعــاك اهلل  ــد  قــتــيــا قـ ــا   يـ
الكائنات وكـــل  ــس  ــ واإلن اجلـــّن  ــكــاك  ب ــد   ق
ــرات ــف ال اىل جــنــب  ــا  ــآًن ــم ــح ظ ــذب ت ــا   عــجــًب
ــمـــك ٌمـــــرمـــــى، لــســيــوف  ــى جـــسـ ــ ــق ــ وب
ــا ــه ــا رمــــــــوه س ــ ــل ــ الـــــقـــــوم طــــعــــا، ك
ــب خـــر املــرســلــن ــل ــوك أصـــابـــو ق ــ ــاب ــ وأص

البتول الـــزهـــرا  مهجة  ــا  ي ــبة  ــع ال قتيل  ــا   ي
العقول ــر  ع ــدي  ســي عـــاك  معنى  يف  ــاه   تـ
الرسول اهلــادي  املصطفى  النبي  ابن  لست   أو 
ــك قــد  ــنـ كــــم لــــك املـــخـــتـــار جــــهــــرا، مـ
ــه صــــدرا ــنـ ــل نـــــحـــــًرا، ورقــــيــــت مـ ــبـ  قـ
اللعن الشمر  اخلنا  ابــن  يرقى  ــدرك  ص وعــى 

افتخرا فــيــك  اخلــلــق  ــن  ب ــم وكـــم جــبيــل   ك
ــك ملــــا أمــــرا ــ ــال ــ ــد قــــد ق ــ ــه ــ ــّز امل ــ ــ ــّم ه ــ ــ  ث
الثرى وجــه  عــى  شــلــًوا  جسمك  يبقى   كيف 
ــًرا والــســبــط  ــثـ ــح تــســفــس عـ ــريـ ــه الـ ــي ــل وع
ــريف ــ ــت طـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــو أدمـ ــ ــ ــق لـ ــ ــ ــف حـ ــ ــغـ ــ  مـ
ــن ــ  بـــبـــكـــاء ونـــحـــيـــب بـــانـــتـــجـــاع وأنـ
السنن ــّر  مـ عــى  يــروهيــا  ــخ  ــاري ــت ال ــى  ــق وب  
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األنجب ــول  ــرس ال ــن  ب ــا  ي هنــضــًة  هنضت   قــد 

ــون الــكــتــب ــطـ ــرا بـ ــخـ  مــــأت تـــارخيـــهـــا فـ

ــل أيب ــ ــن مـــعـــانـــيـــك األنــــــا ك ــ ــى م ــق ــل ــت ف

آن كــــل  يف  ــــب  ــن ــ زي ــه  ــتـ ــدبـ نـ ــًا  ــيـ ــتـ قـ  وا 

ــوق السنان ــرأس مــن ف ــ  مــذ رأتـــه جــســًدا وال

ــان ــي ــب ــات ال ــ ــا يـــقـــرأ آيـ ــن ــق ــوق ال ــ  يــتــثــنــى ف

 آه واهلفي عليه  ليتني بن يديه  كنت مقتوالً لديه

ــق املــبــن ــ ــن واحلـ ــرمحـ ــن الـ ــوز مـ ــفـ ــك الـ ــ ذل

قبة النور
احلاج شيخ كريم  )أبو حمفوظ(  البيت  قصيدة عصامء جادت هبا قرحية شاعر أهل 
الكربالئي بمناسة جتديد قبة أيب الفضل العباس وهي ترمز إىل حبه ووالئه ألهل 

 .البيت

ــن الـــتـــب عى ــد صــيــغــت مـ ــة قـ ــب ــاق ــرب ــي عـــطـــاشـــا ك ــاقـ ــد سـ ــرقـ مـ

ــوح ــل ــٍد ت ــعـ ــن بـ ــ ــاد م ــوفـ ــلـ ــي لـ ــ ــروح ه ــ ــ ــأيت جــــديــــد ويـ ــ ــ ــا يـ ــ ــل ــ  ك

هـــي روح لـــلـــمـــوايل  قــلــب  ــا الـــــتـــــب جتــــــى وحــــاهـــي  ــ ــه ــ ــب ــ ف

* * *

ــأرج ــ ــنـــهـــا يـ ــب مـ ــ ــي ــ ــط ــ وتــــــرى األمـــــــاك فــيــهــا تــبــهــجقـــبـــة وال

ــرج ــع ــبـــط طـــــــوًرا وطـــــــــوًرا ت ــعــا هتـ ال أوج  إىل  فـــخـــًرا   فـــرحـــًا 

* * *
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نـــيـــنـــوى يف  ــة  ــ ــب ــ ق مـــــن  ــوى يــــاهلــــا  ــا تـــعـــاىل واســـتـ ــه ــي ــا ف ــ ــوف ــ ال

ــوا ــلـ ــا وعــــــى ذروهتــــــــا يـــعـــلـــو الـ ــن امل ــا بـ ــر مـ ــخ ــف ــام ال ــ ــوق ه ــ  ف

* * *

ــة البـــــــن أمـــــــر املـــؤمـــنـــن ــ ــب ــ تــســمــو كــل حنق الــعــلــيــاء  يف ســا 

ــن ــن ــس ــا كـــلـــا مــــــّر ال ــهـ ــيـ ــلـ ا وعـــا وعـ ــوًّ ــ ــمـ ــ  وهــــــي تـــــــــزداد سـ

* * *

ــن فـــيـــهـــا مــثــيــل ــ ــس ملـ ــيـ ــة لـ ــ ــّب ــ ــد جيلق ــع ب ــرف جـــيـــًا  ــ ُيـ بــالــوفــا 

ــا بــن الــــورى حتــمــى الــنــزيــل ــ نـــزال دأهب ــن  ــ مـ آِمـــــــــًن  ذراهـــــــــا   يف 

* * *

يــســطــع ــا  ــه ــن م ــور  ــ ــن ــ ال يــــــزال  شـــعـــلـــة كـــالـــشـــمـــس ملــــا تــطــلــعال 

ــم يـــرتـــفـــع ــ ــلـ ــ ــا األمــــا وعــــلــــيــــهــــا عـ ــهـ ــيـ ــع الــــنــــاس إلـ ــ ــرف ــ  ي

* * *

ــت رشًفــــا ــ ــال ــ ــة اخلــــــــراء ن ــبـ ــىقـ ــف ــط ــص امل آل  اآلل  ــاب  ــبـ ــقـ بـ

ــا فا ــي ــدن ال ــت يف  مـــا شــئ ــدي الـــــورى غـــر الـــوال فـــادخـــر  ــ ــل جي ــم  ع

* * *

زمــــان كــــل  يف  الـــعـــبـــاس  ــة  ــبـ ــي حـــصـــن وأمـــــانقـ ــ ــي أمـــــن ه ــ ه

اللسان يــعــي  وصــفــهــا  ــا  ــزاي م ــن  ــاع ــذه ــن وهبـــــا يـــغـــدو احلـــجـــى م

* * *



91

ــدى ــ ــة تـــبـــدي اهل ــبـ ــن قـ ــ ــي املــشــهــدايـــاهلـــا م ــب ــن ــرب الـــطـــف ت ــ وحلـ

صدى تسمعه  الــســامــع  صغى  ــلــا إن  ــا الــق ــ ــواهـ ــ ــة هــــــّز قـ ــ ــول ــ  ص

* * *

ــلــقــا ــوم ال ــ ــة يـ ــفـ ــن وقـ ــ ــه م ــ ــم ل ــ ــقــىك ــت ــل امل ــنـــد  عـ اهلل  ديـــــن  دون 

ــا ــرقـ ــاك ملــــــا بـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ  امــــطــــر اجلــــــــّو دمــــــــــاًء وابـــــا ســـيـــفـــه الـ

* * *

ــدا ــا ع ــدى ملـ ــعـ الـ ــه  ــ ــاح يف وج ــ الــــردىص ــد  ــ ــواري ــ م الـــقـــوم  أورد 

ــدا ــف غـ ــ ــي ــ ــس ــ ــه يـــنـــظـــم وال ــ ــ ــفــا رحم ال نـــثـــًرا يف  ــال  ــ ــط ــ األب ــر  ــث ــن  ي

* * *

ــر وفــــيــــه غـــــرزا ــ ــه ــ ــن ــ ــك ال ــ ــل ــ ــى مـــركـــزام ــحـ ــًا لـــلـــديـــن أضـ ــلـ عـ

ــزا ــ اجلـ يــــــوم  إىل  ذاك  ــبـــقـــى  ــا فـ ــ راف دومـــــــًا  الـــقـــبـــة  ذرى   يف 

* * *

وقال يف مقام احلسني وعمر بن سعد:

ــا ــنـ هـ هــــــــا  احلـــــــســـــــن  مـــــــع ابـــــــــن ســـــعـــــد أعـــلـــنـــاإّن 

ــًسا ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ قـــــــولـــــــه  بـــيـــنـــنـــا؟ يف  الـــــــقـــــــتـــــــاُل   مِلَ 

ـــ ــف ــاء ن ــ ــق ــ ــل ــ ــت مـــــن ت ــ ــئ ــ ــا مـــــا ج ــنـ ــوطـ  ــــــيس مـــــذ تـــــركـــــُت الـ

ــٌب ــ ــتـ ــ ــا لــــــقــــــد أتــــــتــــــنــــــي كـ ــ ــن ــ ــع ــ ــل ــ  مـــــــــن هــــــــــــــؤالء ال

ــي املــصــطــفــى ــ ــب ــ ــن ــ بـــنـــا يـــــا ابـــــــن ال ضـــــــــاق  ــا  ــ ــضـ ــ ــفـ ــ الـ  إّن 
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وال هيــــــــــــوي  ال  ــا غــــــــــــرك  ــ ــن ــ ــأم ــ  ســـــــــــــواك نـــــــــــرىض م

ــــعـــهـــــــَد ورامــــــــــــوا الـــفـــتـــنـــا مّلــــــــا أتــــــيــــــُت نــــقــــضــــوا الـــــ

ــا وضـــــــّيـــــــعـــــــوا ديــــــــــن الــــنـــــ ــنـ ــنـ ــسـ ــي املـــصـــطـــفـــى والـ ــ ــب ــ  ـ

ـــ ــع س ابــــــــن  ــا  يــــ إين  ــا واآلن  ــنـ ــلـ ــعـ  ـــــــــد قــــــــد اتــــــيــــــت مـ

ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ــا فــــــــــإن كـــــرهـــــتـــــم م ــ ــن ــ ــع ــ أض حـــــتـــــى   ذروين 

إىل أو  احلـــــــــجـــــــــاز  ــا إىل  ــ ــن ــ ــم ــ ــي ــ  يـــــــثـــــــرب إمـــــــــــا ال

اإل شــــــــــاء  مـــــــا  أيــــــــــن   لــــــــــــُه أختـــــــــــــــذه مــــوطــــنــــا أو 

ضـــغـــنـــا فــــــــكــــــــّلــــــــا أرشـــــــــدهـــــــــم إال  زادوا   مـــــــا 

 دومـــــــــــــــًا تـــــنـــــر األزمــــــنــــــا وبــــــــقــــــــيــــــــت أنـــــــــــــــــــواره

* * *

10- الشيخ عبد الكريم النايف

املتويف عام 1365هـ
شاعر ذائع الصيت وخطيب نادى باحلق وصفع الرياء بالرصاحة، إنه مدرسة انبعثت 
من أعامقها الفكرة اإلسالمية النبيلة وحللت أرسار دعوهتا بأسلوب بليغ وقلب نابض 
بمعاين اإلنسانية، إنه صفحة مرشقة من صفحات األدب الوّضاء وجه المع من وجوه 

الفكر احلّي.
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هو املرحوم الشيخ عبد الكريم بن املاّل كاظم بن نايف القييس احلائري، توىف والده 
فيه  باألدب يف فجر شبابه وتوّلع  بالسّن، وشغف  وعمره ست سنوات، ونشأ وتدّرج 
العلم  وطلب  الزمن.  من  ردًحا  أدراجها  يف  مكث  والتي  الزراعة  امتهانه  جانب  إىل 
متتلمًذا عىل أساتذة قديرين وأخذ عنهم العربية وعلوم الدين فشّب خطيًبا بارًعا حفلت 
منطقي  وتسلسل  رخيم  جهوري  صوت  ذا  فكان  به.  ورّحبت  الكربالئية  املجالس  به 
مقبول. وكان رصيح الرأي جيهر به دون وجل أو خوف، حيث يوجه انتقاداته للوضع 
والكويت وقطر وعامن  كالبحرين  العريب  اخلليج  أقطار  إىل  املتأّزم -آنذاك- وقد سافر 
رأسه  مسقط  إىل  وعاد  منزلته،  وسمت  صيته  وذاع  أمره  فاشتهر  والقطيف  واألحساء 
ساعده  وقد  األدب،  برواد  وحيظى  األدبية  جمالسها  يرتاد  النفس،  عزيز  اجلانب  موفور 

احلظ أن حيج بيت اهلل احلرام.

يف  الشعراء  أخدانه  وشارك  نظمه،  من  وأكثر  مبكرة،  سّن  يف  وهو  الشعر  قّرض 
إملاًما واسًعا  أملّ  هنا وهناك، وقد  تعقد  والتي  كافة  والرسمية  األدبية  واملواسم  احللبات 
بالتاريخ الشعري. توىف بكربالء عام 1365 هـ ودفن يف الصحن الرشيف وأعقب ثالثة 

أوالد.

بني يدي جمموعته الشعرية قّدمها يل نجله عبد املجيد، لكي انتخب منها نامذج من 
منحى  فيها  نحا  السهلة،  واأللفاظ  احلية  والصور  الصادق  بالتعبري  تتسم  فهي  شعره، 
السالفني، وإن كل هذه األلوان ال ختلو من إرشاقة يف الوضوح ولطافة يف التعبري وجزالة 
اللفظ وحسن املعنى وانسجام األسلوب. قال راثًيا اإلمام أمري املؤمنني من قصيدة 

طويلة استهّلها بقوله:

ــهــل دمــوعــا ــســت اهلجوعا بِـــــُت والـــعـــن ت هــجــرت  قــد  الــوجــد  ــن   وم

ــًوا ــلـ ــؤاد سـ ــ ــف ــ ــل ــ ــا رمــــــت ل ــلـ تستطيعا كـ لــن  الــشــجــون  داعـــي  ــال   ق

ــأين ــ ــا عــــــــذويل خـــلـــيـــاين وشـ ــ ــا ومــطــيــعــا يـ ــع ــام ــذل س ــع ــل ــت ل ــس  ل
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وجد ــار  ن احلــشــا  ويف  أصــغــي   أثــــــرت فـــيـــه لـــوعـــة وصـــدوعـــا كيف 

ــال الــــروايس ــبـ ــّد اجلـ ــ ــاب ه ــص ــم ــه مجــيــعــا ب ــنـ ــاء مـ ــ ــي ــ ــب ــ ــى األن ــ ــك ــ  وب

ــادت ــ ــة م ــط ــي ــبــس ــه ال ــ نجيعا ولـــــــرزء ل عــلــيــه  ــت  ــك ب ــد  قـ ــا  ــسـ  والـ

املـــرادي ســيــُف  ــويَص  الـ أردى  ــوم  ــا ي ــع ــن مـــنـــه رصي ــب ــج ــل  َفــــَهــــوى ل

ــد خــّضــبــتــه ــاء قـ ــ ــدم ــ ــا وخــشــوعــا ســـاجـــًدا وال ــّرًعـ ــو يــدعــو تـ ــ  وه

عظيًا ــوًزا  ــ فـ فـــزت  قـــد  ــادي  ــنـ ــى مـــكـــاًنـــا رفــيــعــا ويـ ــنـ  وبـــلـــغـــُت املـ

:وله يف رثاء فاطمة الزهراء

ــرط صــبــابــتــي أحــشــائــي ــف ــت ل ــ ــي ذاب ــكــائ ــي وب ــف ــّه ــل ــال ت ــ ــذاك ط ــلـ  فـ

مهجتي ختـــرج  ــرات  ــزف ــال ب ــاد  ــك ــا بـــتـــنـــفـــس الـــصـــعـــداء وت ــ ــا هبـ ــ  ممـ

ــي وبـــائـــي يـــا عـــــاذيل كـــف املـــــام وخــلــنــي ــت ــن ــد حم ــ ــاب ــ ــًا أك ــ ــف ــ  دن

نأى مــذ  األحــبــة  ضعن  هاجني  ــاء مــا  ــيـ ــن األوطــــــان واألحـ ــًدا عـ ــعـ  بـ

ــد ــة أمحـ ــع ــض ــب ــا يـــد الــلــؤمــاء لــكــنــا وجــــــدي ل ــه ــن  وملــــا جــنــت م

ــه ــات ــد وف ــع ــا أتـــعـــب املـــخـــتـــار ب ــم الـــزهـــراء مـ ــاطـ  غـــر الــبــتــولــة فـ

بحفظها املــســلــمــن  مجــيــع  ــاء أوىص  ــس ن وخـــــر  احلـــــــورا  أهنـــــا   إذ 

ــك الــوصــيــة بــعــده ــل ــت بــاحلــقــد والــبــغــضــاء وتـــبـــّدلـــت ت ــوض  مـــذ ع

رضحيه  ومؤّرًخا   عيل بن  احلسني  اإلمام  اجلنة  أهل  شباب  سيد  مادًحا  وقال 
د: املقّدس حني ُجدِّ

ــا ــُن مـــن إبــــاه وســام ــديـ ــس الـ ــبِـ ــه تــســامــٰى ُألـ ــي ــر الــــورى وف  ســبــط خ
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ــُل عــي ــ ــب ــ ــال ش ــ ــضـ ــ ــاط الــلــثــامــا وأبـــــــــاد الـ ــ ــد قـــد أم ــّرشـ  وعـــن الـ

ــور ظــلــًا ــ ــت غــيــاهــب اجل ــّب ــوم ه  مـــن أمـــــّي عـــى اهلـــــدى تــرامــى يـ

ــا ــوًعـ ــع طـ ــابـ ــتـ ــه بــــــأن يـ ــ ــنـ ــ ــا ودعـ ــام ــض ي أن  ــن  ــ م فـــعـــّز  ــزيـــد  ــيـ  لـ

ــا ــباي ــجــى عـــن جــــوار خـــر ال ــان ــوه ذّلــــــة وانــتــقــامــا ف ــ ــام ــ ــن س ــ  ح

ــدق ص ــوة  ــف ــص ب قـــاصـــًدا  ــا ورسى  ــامـ ــوه إمـ ــ ــضـ ــ  ألنـــــــاس قــــد ارتـ

ــرى ألنــــاس ــ ــ ــل ت ــ ــ ذمـــامـــاكـــاتـــبـــوه وه أو  ــة  ــ دفـ ــدر  ــ ــغ ــ ال ــوا  ــنـ سـ

وقال:

فيه الـــــذي حــــّل  ــد  ــرقـ املـ ــلــنــاس مــلــجــًأ واعــتــصــامــا وتـــــرى   صـــار ل

ــده ختــضــع املـــلـــوك َصـــغـــاًرا ــنـ ــا عـ ــ ــرم ــ ــا وذّلــــــــة واح ــ ــوًع ــ ــش ــ  وخ

ــح  ــر رضي  قــد تــســامــى عــى الــــراح املــقــامــا جـــــــّددوا لــلــحــســن خـ

ــك تـــرى ــ ــائـ ــ الساما وعـــلـــيـــه عــــــّز املـ تتلو  ــتــول  ــب ال ــن  ابـ ــى   وعـ

ــكــي ــب انسجاما ذلــــــًا حـــولـــه تـــطـــوف وت السحاب  حتكي   بــدمــوع 

منه ــم  ــث ــل ت بـــاخلـــضـــوع  ــا والـــــــورى  ــ ــرام ــ ــال امل ــ ــن ــ ــات هبــــا ت ــحـ ــفـ  صـ

ــه أّرخــــــوه ــب ــص ــن ــلـــت بــــــًرا ب )نــــام بـــاألمـــن جــــاره لـــن يــضــامــاقـ

1356 هـ

األصل للمرحوم كاظم األزري)1) والتخميس للشيخ  عبد الكريم النايف:

زيــارة ــا  شــوًق ــاب  ــب األح إىل  إشـــاره دعتنا  منهم  الــبــعــد  يف  تكفنا   ومل 

)1)  ديوانه.
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ــزارة ــ ــع املـــــدال غ ــدم ــل ــا ول ــن ــرح  )وملــــا الــتــقــيــنــا واملـــطـــايـــا مــثــارة( ف

وأكــــب( قـــلـــوب  )ولـــلـــحـــب هنـــب يف 

يرعوي ليس  اجلوى  فرط  وعن  ينطويبكينا  ــع  األضــال يف  ــًدا  وجـ  وننر 

ــان بــالــدمــع يــرتــوي ــب  )جرى العتب حتى ظلت العيس تلتوي( وملـــا تــركــنــا ال
ــد()1( ــي ــال ــكــُم ب ــل  )بــأعــنــاقــهــا واخلــيــل ُت

منزِو ــغــاين  امل حــب  مــن  كــنــُت  ومعمويلقد  ــري  ي احلـــال  ابـــان  أن   اىل 

ــوي ــي ل ــن  )جرى العتب حتى ظلت العيس تلتوي( بـــأين عــشــيــق مـــن بــنــاة ب
ــدم بــالــيــد( ــك ــهــا واخلـــيـــل ت ــاق ــأعــن )ب

وقال مادحًا حجة اإلسالم السيد عبد احلسني نجل حجة اإلسالم السيد عيل نجل 
 مرزا أيب القاسم الطباطبائي بمناسبة مقدمه من زيارة اإلمام عيل بن موسى الرضا

وذلك يوم األربعاء 21 شوال سنة 1352هـ من قصيدة أوهلا:

متساٍم ــا  ــره وب الــطــفــوف  ــة اإلســــاِمزهـــت  ــج ــدم ح ــق ــم  فـــرًحـــا  ب

ــا: ــائ ــّسة ق ــاملـ ــد يــرفــل بـ ــع ــس ــي وال ــرامـ ــي ومـ ــت ــي ــن ــًا بـــغـــايـــة م ــ ــ  أه

تقتدي اخلليقة  بك  احلسن(  ــّام )عبد  ــ ــعـ ــ  طـــــــــًرا ألنـــــــك آيـــــــة الـ

عميدها ــت  أنـ ــار  ــت ــخ امل ــن الـــــورى ومــــــرّوج األحـــكـــام ورشيـــعـــة   بـ

* * *

)1) يف جمموع جدنا السيد أمحد السيد صالح آل طعمة وردت األبيات عىل النحو التايل:
لـــوعـــة يب  جـــــــاريت  ــت  ــ ــّسـ ــ أحـ ــرارةفـــلـــا  ــ اهلــجــر ح ــار  ــ ن مـــن  ــب  ــل ــق ال ويف 

ــت هــنــيــهــة ــ ــام ــ ــت حلـــــايل ثـــــّم ن ــ ــرق ــ ــارة(ف ــث ــا الــتــقــيــنــا واملــطــايـــــــــــــــــــــــا م ــ )ومل

واكـــبـــد( قـــلـــوب  ــب يف  ــّب هنـ ــحـ ــلـ )ولـ
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وقال عندما رأى هالل حمرم احلرام:

ــْم ــل ــع ــس ي ــ ــي ــ ــذول ول ــ ــعـ ــ  بـــلـــظـــى اجلـــــــوى قـــلـــبـــي تـــــــوّرْم عـــــذل الـ

ومنها:

الــــــورى عـــــى  دريــــــــت  مـــــا   بـــــاحلـــــزن قـــــد هـــــــّل املـــــحـــــّرْم أَو 

وهذه قصيدة ذات رشر ينذر باللهب، قاهلا يف ثورة العرشين سنة 1338 هـ، وفيها 
حيرض عىل الثورة فيقول: 

جــديــًرا ــراق  ــع ال شعب  عهدنا  مــنــصــورا قــد  ــى  ــوغـ الـ يف   وعـــرفـــنـــاك 

ضـــال لـــكـــل  ــا  ــًقـ ــاحـ مـ تـــــزل   وعــــى الـــظـــاملـــن لــيــًثــا هــصــورا مل 

ــى ينـ ــ ــٍر قـــد أت ــائـ ــر عـــى كـــل جـ ــ سعرا ُث يصى  فــســوف  أريض   ـهب 

ــا كــبــرا واطــــــرد األجـــنـــبـــي جــــاء لــيــغــزو ــًش ــي ــار ج ــف ــك ــوش ال ــي ــج  ب

َق ســهــًا ــوِّ ــ ــفـ ــ ــأن تـ ــ ــ ــق ب ــيـ ــقـ عسرا وحـ أمــــًرا  ــس  ــي ول ــادي  ــ األعـ  يف 

وزورا وتــبــيــد الـــضـــال مـــن كـــل قـــوٍم ــاًدا  ــ ــن ــ ع ــا  ــنـ أرضـ ــوا  ــئـ  وطـ

بشجو نـــــادوا  الــطــغــاة  ــا  مـ ــإذا  ــ نفرا فـ منهم  صحت  الصخر   يصدع 

رشا بالسيف  ــح  وامـ الــكــفــر  الصخورا قــاتــل  يفل  أضــحــى  عــزم  ــك   ل

واملجد الشأن  ذرا  الــعــراق  هــذا  ــٌر بـــــأن يــشــعــشــع نــــوراإّن  ــ ــديـ ــ  جَلـ

صــعــودا تستطيل  ــوم  ــي ال  وعـــــى الـــــنـــــّرات بــــــدالً مـــنـــًرا حــســبــك 
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:وقال خمّمًسا واألصل أليب نؤاس يف مدح اإلمام الرضا

ــرا ــة ذكـ ــبيـ ــن الـ ــاع شـــعـــري بـ ــ ــرا ش ــع ش ــم  ــظـ أنـ ــه  ــك ــب س يف   حـــيـــث 

ــرا ــث ــّرا( مـــذ ســمــوت األنـــــام نــظــًا ون ــت أشــعــر الــنــاس ط  )قــيــل يل أن

ــه( ــي ــب ــن ال ــام  ــ ــك ــ ال ــن  ــ م ــون  ــنـ فـ )يف 

مطيع الـــقـــوايف  مــســتــصــعــب  ــان أنـــــت رسيـــع لـــك  ــيـ ــبـ  وبـــســـبـــك الـ

ــئ ومـــذيـــع ــشـ ــنـ ــر الــكــام بــديــع( أفــــــا أنــــــت مـ ــوه ــك مــن ج  )لـ
جمــتــنــيــه( ــدي  ــ يـ يف  الــــــــّدّر  )يـــثـــمـــر 

* * *

ــا بـــك الــــوال مــغــروســا ــدن ــه ــع شــمــوســا قـــد ع ــش ــنــي املــصــطــفــى ي ــب  ل

ــفــس دوهنــــم والــنــفــيــســا ــن ــذل ال ــب ــن مــوســى( ت ــاذا تــركــت مـــدح ب ــل  )ف

ــه( ــي ــي جتــّمــعــن ف ــتـ )واخلــــصــــال الـ

* * *

مهـــام مــــــدح  تــــــرك  يف  ــوين  ــ ــذلـ ــ ــام عـ ــق ــن م ــ ــه م ــ ــا ل ــ  لـــيـــس لـــلـــرســـل م

ــام ــ ــر دعـ ــ ــات خـ ــنـ ــائـ ــكـ ــلـ ــام( وهــــــو لـ ــ إم ــدح  ــ م ــع  ــي ــط ــت اس ــُت ال  ــلـ  )قـ

ــه( ــيـ ــل خـــــادًمـــــا ألبـ ــ ــبي ــ )كـــــــان ج

* * *

وقال راثًيا حّجة اإلسالم السيد حسن نجل حجة اإلسالم السيد مرزا أيب القاسم 
الطباطبائي وكانت وفاته يوم السبت يف الرابع من مجادى الثانية 1358 هـ ومطلعها:
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ــة واملجد اهلــداي ــن  الـــّردى رك اخلد أمـــال  عــى  بلطم  العليا  لــه   فناحت 

الصخر شجوه فــأدركــه عندي ونادت بشجو يصدع  ثـــار  لــلــّردى   أهـــل 

مترصف  القييس  طاهر  السيد  أمام  احلكومة  رساي  يف  ألقاها  مجيلة  قصيدة  من  وله 
لواء كربالء وذلك يوم 13 ذي القعدة عام 1364 هـ وفيها يتعّرض لشكواه من املزابل 
املستنقع  هبدم  فأمر  املترصف  السيد  دعا  مما  الكبري  املستنقع  لوجود  املدينة  يف  والعفونة 

وإصالح املكان، فقال:

فــــادٍح مـــن  ــا  ــي ــاك ش ــك  ــت ــي أت ــه األحـــشـــاء إيّن  ــّدة خــطــب ــشـ ــت لـ ــ  ذابـ

ــة أنــفــســا ــي ــعــل ــش هبــمــتــك ال ــع ــان وعـــنـــاء ف يـــقـــرهبـــا  أنــــــــاخ   رّض 

لنتنها يــضــيــق  رائـــحـــة  اجـــل  ــاء مـــن  ــدر الـــفـــضـــاء ويـــعـــريـــه وبـ ــ  ص

ــع ومـــزابـــل ــق ــن ــت ــس ــا م ــ ــوارن ــ ــج ــ ــة وعــــــزاء ب ــبـ ــيـ ــصـ ــة ومـ ــ ــون ــ ــف ــ  وع

ــر وفــوقــهــا ــم ــواء تــلــقــى هبــا جــيــف احل ــ ــل شـــلـــوهـــا وعـ ــ ــرب آلكـ ــ  حـ

ونبحها الكاب  أصــوات  عظم  ــت آلفـــــاق الــســاضــوضــاء من  ــعـ  رفـ

وتــراكــم سحائب  الــبــعــوض  ــاء ومــن  ــ ــن ــ  وغـــــائـــــم ومــــــزامــــــر وع

نغمة الـــضـــفـــادع  لــغــمــغــمــة  ــا  ــ شتاء وهب ــّل  ــه ــت اس إذا  ــول  ــب ــط ال  مــثــل 

ــة  ــّط حم ــاه  ــي ــم ــل ل داري  ــاب  ــ ــب ــ ــوداء وب ــ سـ جمـــمـــوعـــة  ــزل  ــ تـ مل  ــي  ــ  ه

ــؤة ــل مم ــرة  ــحـ بـ ــاء  ــتـ ــشـ الـ يف  ــي  ــ ــاء ه ب ــي  ــه ف ــف  ــي ــص ال ــا  ــانـ أتـ  واذا 

ــا ــن ــدائ ــن ل وال  ــو  ــدعـ نـ ــّدة  ــ ــ م ــن  ــ ــداء م ــ ن ــاب  ــ جيـ وال  ــث  ــي ــع ي ــد  ــ  أحـ

ذا اجــل  مــن  مقامها  سنحت  ــاء داري  ــفـ ــم الـــــــوذ وأنــــتــــم أكـ ــ ــك ــ  وب

كــربــاء لبقعة  قــيــس(  )أبـــا  ــا  ي ــك الـــغـــاء دم  ــ ــى بـ ــ  مــــتــــّرًفــــا جتـ

فنظمته ــنــا  لــلــث ــك  ــدتـ وجـ احلـــــــــوزاُء أهـــــًا  ــن  ــ ــزّي ــ ــت ــ ت ــه  ــ بـ  دًرا 
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ومما قاله يف الشهيد احلر بن يزيد الرياحي:

نفيس فـــدتـــه  ــد  ــي ــه ــش ال احلــــر  ــارة زر  ــ ــزي ــ ــل ــ  فـــــــإن احلـــــــر أهـــــــل ل

ــٍب ــ وريـ ــكٍّ  ــ شـ يف  مـــنـــه  ــذاره والتــــــك  ــتـ ــل اعـ ــب ــد ق ــط قـ ــب ــس ــإن ال ــ  ف

ــًرا ــج ــت ــس ــن أتــــــاه طـــلـــب م ــ ــه أجـــــاره وحـ ــع ــج ــع  مـــنـــيـــًبـــا مــــن جت

عــجــز ــاق  ــ عـ إن  ــزاره  ــ ــ مـ ــزاره ودون  ــ ــأيت مـ ــ ــأن تـ ــ ــع بـ ــط ــس  فـــلـــم ت

ــّلـــم وسـ بـــعـــد  ــن  ــ م لــلــحــر   فـــــــإّن احلـــــر تــكــفــيــه اإلشـــــــاره أرش 

* * *
العباسية  الروضة  سادن  الدين  ضياء  آل  مرتىض  السيد  احلاج  املرحوم  راثًيا  وقال 

وكانت وفاته يوم اخلميس 18 ربيع األول عام 1357 هـ:

ــّن الــّركــن واحلـــرم ــام وحـ ــق العلم نـــاح امل نّكس  لــوّي  من  اللوى  يف   مذ 

برحت فــا  طــود  هاشم  مــن  والعجموانـــدك  ــرب  ــع ال تستظل  بكهفه 

ينسجمواصبح املجد يف ست اجلهات شجًى كالغيث  وأدمــعــه  يبكي 

الرجم وأضحت الشمس يف برد الكسوف أسًى ــا  دوهن حالت  حن   لقرصها 

سادهنا بعد  أضحت  املجد  روضة  قدم وا  هبا  تثبت  مل  اخلطب  دهشة   من 

فاجأها حن  شجًوا  الناس  ــاء تضطرم َوَحنَّيِت  ــش األح كـــادت  بــه   نــغــٌي 

ــا حسن ــة يــنــعــى أبـ ــ ــن قــلــب واهل فمع منه  قض  قد  ــردى  ال ناعي  فليت 

ــت الــعــلــيــا لــه أســًفــا ــاح ــا ن ــًت ــّي رضم يــا م ــؤه  ــ ــلـ ــ مـ وفــــــــــؤاد  ــة  ــ ــرنـ ــ  بـ

جــزًعــا ــا  اإلبـ بـــرد  الــعــى  ــق  ش دم عليه  سال  السبع  السوارى  عيون   ويف 

مبتهًجا  الــّدهــر  وجــه  كــان  يبتسم باملرتى  هــيــهــات  ــى  م عــنــه   وحـــن 
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حسن ــذا  ف عنا  املــرتــى  مــى  الشمم لئن  ــه  ل تــعــزى  خلف  بــعــده   مــن 

قمر منافذا  ُحِجبت  إن  ــاء والــظــلــم فالشمس  ــغـ ــنــجــي الـ ــه ت ــا بـ ــن  ع

ــاز مــكــرمــة ــ ــه ح ــيـ ــّده وأبـ ــ ــن جـ ــرم عـ ــك وال ــد  ــج وامل ينتمي  ــا  ــ اإلب ــه   ل

مفاحتها الــغــّرا  ــرة  احلـ ــه  ل  فــكــيــف ال وبـــه قـــد أســـس الــقــدم ألــقــت 

خضعت له  قدما  الــذي  العميد  علموا هو  كــلــهــم  ــا  ــبايـ والـ ــا  ــع ال  أم 

مغرسها العلياء  يف  طاب  دوحــة  جمدهم من  الشهب  فــوق  شــّع   وصــفــة 

لكم إّن  ــن  ــدي ال ضــيــاء  بيت  آل  ــا  ينحسم ي ليس  عظيا  أجــرا  الصب   يف 

ناحية كــل  يف  الـــورى  وفـــود  ــذي  ــا هبم ه ــًب ــرح ــاءت تــعــزيــكــم يـــا م ــ  ج

قاطبة الـــســـادات  اســــأل  بجدهم لــكــنــنــي  عـــاشـــورا  يـــوم  جـــرى  ــا   ع

صنعت الذي  ما  أبيهم  فقد  بعد  النسا هجموا من  العدى مذ عى خدر   به 

هنبوا أن  بــعــد  قــلــبــوه  ــرى  ــث ال ــى  ازدمحــوا ع عندما  بغًيا  النطع  حتته   من 

ــارسة ــ يعتصم يـــرنـــو لـــعـــاتـــه ابـــــــرزن ح فيه  ــن  َم حتــد  مل  الــعــدى   بــن 

بالسوط قد رضبت  وإن شكت فوق ذاك الرب هتتضم بالقهر قد سلبت 

نوب عــى  صــًبا  اهلــدى  بيت  آل  أجــركــم يــا  ــن  ــرمح ال ــَم  ــظ أع  لعظمها 

وقلت مهنًئا حرضة السيد حممد حسن نجل احلاج السيد مرتىض آل ضياء الدين حني 
جاءه فرمان سدانة الروضة العباسية يف احلفلة التي أقامها له صهره حرضة األجمد احلاج 
السيد حسن نجل املرحوم السيد حممد آل نرص اهلل يف داره يوم اجلمعة 9 مجادى األوىلٰ 

1357 هـ:
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األرزاء ســعــدك  بــطــلــعــة  ــى وعـــــزاء هــانــت  ــ ــا م ــ ــك ســـلـــوة ع ــ  ب

ــا ــاد يــقــيــم مـــا بـــن امل ــ  فــجــاه عــنــهــم مـــن ســنــاك ضــيــاءواحلـــــزن ك

ــورى ــدر أِق املــجــد شــع عــى ال ــتـــقـــّشـــع الـــظـــلـــاء يــا ب  نــــــــوًرا بــــه تـ

ــا ــ ــارم واإلب ــ ــك ــ ــرد املــفــاخــر وامل ــ ــك الــعــلــيــاء ب ــدم لـ ــ ــن ق  نــســجــتــه مـ

ــرتـــى بــخــافــة ــك نـــص املـ ــي ــل اخلــلــفــاء وع مــنــكــم  إال  لـــيـــس   إذ 

آدم وقـــدمـــا  ــم  ــك ــاول ــط ي ذا   ملـــــا عـــلـــيـــه مـــــــــّرت األســـــــاء مـــن 

فيكم واخلـــافـــة  الـــنـــبـــّوة  آالءورأى  ــا  ــعـ الـ ذي  مـــن  زاهنـــــا  قـــد 

خاضًعا فخاطب  املعنى  مــا  ــدر  ي ــاء مل  ــبـ ــاءت األنـ ــ ــج ــ ــن هــــــؤالء ف ــ  م

هــم صفويت قــائــًا  اجلــالــة  ذي  األشــــيــــاء مــن  ختـــلـــق  مل  ــم  ــ ــوالهـ ــ  لـ

ــع عـــبـــادِه ــي ــم مج ــك ــه ب ــ ــة أنـــتـــم األمــــــراء بـــاهـــى اإللـ ــ ــبي ــ  وعـــــى ال

ــك يـــا تــــاج الـــفـــخـــار بــرتــبــة ــت ــن الشعراءه مقامها  بــوصــف   حـــارت 

لــغــركــم يــلــيــق  الـــســـدانـــة ال  ــر  ــ ــاءأم ــنـ ــم األمـ ــتـ ــة أنـ ــدانـ ــسـ  وعــــى الـ

خــازًنــا بنصبك  ابتهجت  الــعــا  األرساء أم  لـــبـــرهـــا  تـــشـــع  ــا  ــه ــي  ف

ــورهــا ن أرشق  اخلـــــراء  ــة  ــب ــق ــواء وال لـ ــك  ــي عــل ــا  هبـ ورّف  ــًا  ــرحـ فـ

وطاملا الــفــخــار  إىل  ســمــوت  ــًا  ــوزاء قــدم ــ ــوَّ مــقــامــك اجل ــل  حــســدْت ع

إرادًة املـــطـــاع  املـــلـــُك  ــدر  ــ أص ــا أتــــتــــك مــــــسة وهـــنـــاء قـــد  ــهـ ــيـ  فـ

ملــجــده األنــــــام  دان  ــن  مـ ــاء وبــــــدار  ــح ــط ــب ــه تـــتـــرف ال ــ  رشفــــــًا ب

ــام ــ ــ ــن اهل ــ ــ ــي ب ــ ــ ــزك ــ ــ ــن ال ــ ــس ــ البيضاء ح ــد  ــي ال ــه  ل اجلــمــيــل  يف  ــن   م

حفلة الــســدانــة  ــان  ــرم ــف ل ــت  ــام ــادات والــعــلــاء ق ــسـ  حـــرت هبــا الـ
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ضــيــاؤهــا أنــــار  ــقــد  ل ــاء  ــي ــض ال ــن هبـــاء آل  ــديـ ــرقـ ــفـ ــلـ ــا لـ ــ  وســــــا هبـ

املــرتــى  فــقــد  بــعــد  ــن  م كهفها  ــا  ــقــاء ي ب دام  ــّز  ــ ــع ــ وال بــالــعــا   لـــك 

ــا ــادهـ ــا وعـ ــ ــاذه ــ ــا وم ــ ــّزه ــ ــا ع ــ ــاءي ــزعـ الـ عــــدت  إن   وزعــيــمــهــا 

وقال مرّحًبا بقدوم جاللة امللك غازي األول ملدينة كربالء:

مجيًعا ــام  ــ األنـ ــْدت  ــ ُسـ مــلــيــكــًا  ــام فـــرًعـــا وأصـــايـــا  ــ ــهــو أعـــى األنـ ف

صــعــوًدا استطلت  إذا  عجيٌب  ــا ال  ــأت رج ــ ــ ــرات أوط ــ ــن ــ ــى ال ــ  وع

ــدىّللـــك جــــدٌّ عـــى الــــــباق تــســامــى ــ ــت ــ ف دنـــــــا  قـــــد  اهلل  ومـــــــن 

وفيكم الــكــتــاب  يف  جـــاء  ــم  ــرك ــل الذك ــ ــى وآيــــــة ق ــ ــل أتـ ــ ــت ه ــزلـ نـ

لــــواه رف  ــت  ــ ــدم ــ ق مــــذ  ــوا  ــ ــل ــ ــا وســهــال ــ ــرى يــقــول أه ــ بـــك ب

وقال يعّزي املرحوم السيد عيل السيد وهاب نافجة بوفاة ولده وأخيه:

ــزاء عـ ــر  خـ إن  ــل  ــض ــف ال ــارف  ــ ــداءعـ ــ ــه ــ ــش ــ ــّى بـــســـيـــد ال ــ ــس ــ ــت ــ ت

ــاخ ــنـ ــاة مـ ــ ــ ــي ــ ــ  قــــــد مهــــــــوم وحمـــــنـــــة وبــــــاء إّنـــــــــا هـــــــذه احل

عـــمـــًرا ــاول  ــ ــط ــ ت وإن  ــي  ــ ح ــل  ــ ــه حـــتـــفـــه لـــلـــفـــنـــاء ك ــ ــؤديـ ــ ــيـ ــ  سـ

ــم ــاكـ ودهـ ــابـــكـــم  أصـ رزٍء  ــاء كـــل  ــجـ ــة وشـ ــرقـ ــحـ  قــــد دهـــــــاين بـ

ــز ــزي ع ــر  ــ خ ــد  ــق ــف ب أصـــبـــتـــم  ــاء إن  ــن ــس األم ــام  فـــاذكـــروا نــجــل خ

رأه ملــــا  ــن  ــ ــس ــ احل حـــــال  ــيـــف  ــاء كـ ــدم ــرى بــفــيــض ال ــث ــّر ال ــوق حـ  فـ

ــداء فــانــحــنــى فــوقــه ونـــــادى بــصــوت ــن ال لــــذاك  الـــصـــدى  كـــل   رّق 

ــايت ــي ــي فـــقـــدت ح ــن ــت ــي بــقــائــي ولــــــدي ل أريـــــد  ال  مــــّت  أن   بــعــد 
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ــاره صـــبًا ــ ــك ــ ــًا عـــى امل ــ ــرام ــ ــة الـــكـــرمـــاء يـــا ك ــم ــي ــب ش ــصـ  إّنــــــا الـ

  وقال مقّرًضا اجلزء األول من: )املنظورات احلسينية(:

بمنحة ــزت  فـ ــور  ــظ ــن امل ــم  ــاظ ك ــن ســـيـــد الـــشـــهـــداء يـــا  ــ ــورة م ــظـ ــنـ  مـ

بمدحهم فقَت  البيت  ــل  أه ــاء بــرثــاء  ــعــلــي ال ذروة  ــم  ــه ــي ف ــت  ــغ ــل  وب

حممد ــت  ــي ب آل  صــــادق  ــال  ــ ق ــد  ــشــعــراء قـ  مـــن قـــال يــمــدحــنــا مـــن ال

ــه ــال ق بـــيـــت  ــل  ــ ك غــــــًدا يف  ووالء فـــلـــه  صــــــــادٍق  ــٍب  ــ ــح ــ ب  فـــيـــنـــا 

ــذه ــ ــعــاء بـــيـــت بـــجـــنـــات الــنــعــيــم وه ــن ــن أفـــضـــل ال ــعــمــة مـ ــي ن  هـ

بمدحهم ــواه  حـ ــد  ق فــيــا  نــلــت  ــد  ــداء ق ــع ــس  ديـــــوان شــعــرك رغــبــة ال

وقال يف رثاء املرحوم حجة اإلسالم السيد حسن نجل املرحوم حجة اإلسالم السيد 
مرزا أيب القاسم الطباطبائي املتوىف يوم السبت رابع مجادى الثانية  1358هـ:

ــة واملجد اهلــداي ــن  الـــّردى رك اخلــّد أمـــال  عــى  بلطٍم  العليا  لــه   فناحت 

الصخر شجوه بشجٍو يصدُع  ــه عندي؟ ونادت  ــأدرك ف ــار  ث لــلــردى  ــل   أه

ــورى ال ــال فيه عــن  وحدي وفـــّوق ســهــًا م بينهم  من  بالرمى   واقصدين 

وليته أطـــّل  الـــزاكـــي  احلــســن  ــى  البعد ع غــايــة  يف  صـــار  وعــنــه  ــرّدى  ــ  ت

ــت وحــبــذا ــي ول ــاب ومل خيــطــئ  ــ أفــدى أص ــاءه  ــ ش ملــا  عــنــه  الــفــدا   أراد 

تفطرت ــًا  خــزن ــام  االسـ حــّجــة  الوجد فيا  من  املسلمن  قلوب   عليك 

وقال مرّحًبا بقدوم مترصف اللواء طاهر القييس:

ــدك تــفــخــر الــعــلــيــاء ــج ــم ــًا ب ــ ــاء رشفـ سـ وأنـــــــت  أرض  ــا  ــ ــ أهن  إذ 
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ــة رتــبــة ــاي ــن ــع ــادة وال ــع ــس ــال ــك ب ــوزاءلـ ــ ــا اجلـ ــام ــق حـــســـدت عـــلـــّو م

ــا قــدمــت إىل الــّلــوا ــوى مل لـــواء طــرب اهلـ ــك  ــي ــل ع بـــه  ورّف   فـــرحـــًا 

وللعا لــلــمــكــرمــات  ــن  م قــيــل   أهــــل بـــا شـــهـــدت هلـــا األعـــــداءإن 

بيمينها مــشــرة  ــَك  ــي ــل َع ألآلءأومــــت  وزاهنـــــــــا  ــار  ــ ــخ ــ ــف ــ ال  أم 

ــس املـــكـــارم طــاهــر ــي ــو ق ــ ــذا أب ــ الشعراءه صفائه  بــوصــف  ــارت   حـ

ترى أال  الرفيع  واملــجــد  الــشــأن  ــة شــأنــه األمــــراء ذو  ــع ــرف  خــضــعــت ل

الــورى عى  شــّع  العدل  أفــق  بــدر  ــتـــقـــّشـــع الـــظـــلـــاء يا   نــــــــوًرا بــــه تـ

ــاد بــعــزمــه ــ ــب ــ ــيِّ ال ــ ــ ــرًا َح ــ ــ ــا آمـ ــ ــاءي ــي ــل ــع وبـــعـــدلـــه تـــتـــحـــّدث ال

وطلب منه السيد عبد الرزاق عبد الوهاب آل طعمة أن خيّمس وُيشّطر بيتني قاهلام 
حسن  حممد  السيد  معزين  السيد  بمدح  كربالء  يف  املترصفية  إدارة  كاتب  اخلليل  حممد 
التخميس يف  الدين وهذا  آل ضياء  السيد مرتىض  املرحوم  بن  العباسية  الروضة  سادن 

شهر رجب 1357هـ:

بطلعته ــو  ــزه ت ــده  ــع س ــدى  بـ ــدر  وجنتهبـ نور  من  ارشقت  قد  والشمس 

ــه ــت ــرؤي ل ــا  ــبًّـ حـ ــا  ــ دعـ رآه  غــيــابــتــه( فـــمـــن  يف  ــًزا  ــعـ مـ يـــرعـــى   )اهلل 

ــان( ــي ــب ــدر مــنــه كـــل ت ــ ــّص ــ  )ويـــمـــأ ال

ــســامــي دالئــلــه ــده ال ــت عــى جمـ ــ قائلهدّل ــت  أنـ مــا  قــل  عــلــيــاه  ــدح  ــم ب

سائله ــار  حـ قـــد  أخـــاقـــه  شائله(بــحــســن  رّقـــت  لقد  روح  )خفيف 

ــان( ــ ــس ــ إن زيِّ  يف  مـــلـــك  ــه  ــ ــأنـ ــ )كـ

* * *
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التشطري

عــنــايــتــه( يف  ا  ــزًّ ــعـ مـ يـــرعـــى  الشأن)اهلل  ذي  اهلل  رســـول  ــن  اب بحرمة 

ــه ــب ــواه م ــن  ــ م ــزده  ــ ــ ب ــاه  ــ ــ ذك تبيان( ويف  ــل  ك مــنــه  الـــّصـــدر  ــأ  ــم  )وي

شائله( لــتــدرقــت  روح  بــأفــنــان )خــفــيــف  ــرت  مـ إذا  الــنــســيــم   حتــكــي 

ــن تــأمــلــه  ــداه مـ ــ ــي فـ ــن ــان عــي ــسـ إنـــســـان( إنـ زّي  يف  ــك  ــَلـ َمـ ــه  ــأنـ  )كـ

وقال مؤّبنًا السيد إبراهيم أبا يوسف املتوىف عام 1365هـ املصادف سنة 1946م، 
ألقاها بالنيابة الشيخ عبود الفلوجي:

عظيم األنــــــام  عـــى  أطـــــّل  ــع األنـــــــام لـــوقـــعـــه مــســجــوم رزء  ــ  دمـ

ــه تـــرّجـــل صـــب أربـــــاب الــعــا ــي مقيم ف الــقــلــوب  وســـط  يف  ــزن  ــ  واحل

ــا نــاعــي املــنــون مــن الــذي دريـــــت هتيمأدريـــت ي لـــو  فـــإّنـــك  ــى  ــع ــن  ت

ــن له عميم تــنــعــى الــشــهــامــة واملـــــروءة م ــام  ــ األنـ عـــى  يــفــيــض   فــضــل 

كــورت املــكــارم  شمس  ــرى  ت مــا  ملـــا غـــاب )إبــراهــيــم( أو  ــحــد  ــل ال  يف 

عميده فــقــد  بــعــد  ــح  ــب أص ــد  ــج ــد تـــــــارًة ويـــقـــوم وامل ــق ــف ــدب ي ــنـ ــالـ  بـ

ــا ــع ــت املـــكـــارم وال ــ ــا ســـيـــدا أب  مــــن بـــعـــده بــــن األنــــــــام تــقــيــم يـ

ــورى ال عــى  الــذيــن  الغطارفة  حمــتــوم يابن  ــم  ــ والؤهـ ــال  ــ اجل ذي   مـــن 

لوعة احلــشــاشــة  يف  ــك  ــراق ف كلوم أودى  ــوب  ــل ــق ال يف  ــف  ــل وخت  مــنــهــا 

ــم لــــــــــك يــــــــابــــــــن )أمحـــــــــــــد( ــي  لــلــمــجــد نــجــلــك كـــافـــل وزع

وجـــده ــه  ــي أب عـــن  املـــكـــارَم  ــم َورث  ــدي ق ــار  ــفـــخـ الـ هلـــم  أرسة   هـــم 

ــًا ي ــك مــعــزِّ ــي ــل أتـــى إل ــي عظيم هـــذا اخلــل ــو  وهـ ــب  ــط اخل يف   ومـــبـــرًا 
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عزيزكم فقد  بعد  مــن  البقا  ــدوم لكم  ــ ــرور أيــــــام الــــزمــــان ي ــ ــم ــ  ب

السيد  أمحد  السيد  له  املغفور  جدي  كتبها  التي  اخلطّية  للمجموعة  تصّفحي  لدى 
صالح آل طعمة عثرت عىل هذا التخميس للشاعر الشيخ عبد الكريم النايف واألصل 

للمرحوم املال كاظم األزري:

ــزارة ــ ــع املـــــدال غ ــدم ــل ــا ول ــن ــرح ــا مــنــارة ف ــايـ ــطـ ــا واملـ ــن ــي ــق ــت  وملــــا ال

ــد ــي وأك قـــلـــوب  ــب هنـــب يف  ــح ــل ول

يرعوي ليس  اجلوى  فرط  وعن  ينطويبكينا  ــع  األضــال يف  ــًدا  وجـ وننر 

ــان بــالــدمــع يــرتــوي ــب )جرى العتب حتى ظّلت العيس تلتوي( وملـــا تــركــنــا ال

ــدم بــالــيــد( ــك ــهــا واخلـــيـــل ت ــاق ــأعــن )ب

وقال خمّمًسا واألصل البن أيب احلديد املعتزيل:

راجيا املحّبة  هــوى  كتمُت  قــد  بيا كــم  ــا  لــيــنــطــفــي ممـ ــب  ــي ــب ــل احل ــ  وص

احلــيــا( فـــــأزادين هــجــًرا وأعــــرض مــا بيا  ــوى رّس  اهلـ ــى   )فــأهــتــكــّن ع

أمجـــل( ــة  ــب ــح ــامل ب ــة  ــح ــي ــض ــف ال )إن 

وله يؤّرخ مسجًدا آلل حيدر قي سوق الشيوخ:

ــدر ــي ح آل  ــر  ــاقـ بـ نـــجـــل  ــر  ــف ــع ــر تــذكــر ج ــّدهـ  فـــاز يف مّهـــة مـــدى الـ

ــًدا يف رجـــال ــج ــس ــن م ــدي ــل ل مــتــجــر شـــاد  ــر  ــ خ ــٰا  ــُعـ ــلـ لـ اهلل  ــر  ــاجـ  تـ

ــقــى أّرخـــــوه ــت ــل ــى رقــــى فــتــعــمــر( قــلــت مـــذ تــــّم ل ــع ــل ــد ل ــج ــس  )م

1356هـ



108

وقال راثًيا مأذنة العبد املشهورة يف صحن اإلمام احلسني ومؤّرًخا عام هدمها، 
وهذا التاريخ تضّمن بناءها وهدمها:

ــن احلــســن ــح ــص ــد ب ــب ــع يــــار()1( مـــنـــارة ال ــت  ــش ــگ )أن أّرخ  ــا  ــاؤه ــن ب

ــا أعـــــلـــــن تــــارخيــــه ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ االضـــطـــرار( وهـ ــأ  جلـ إال  ــاء  ــ ج ــا  ــ  )م

1355هـ

وقال يف قصيدة أخرى يرثي املأذنة املذكورة:

ــن احلــســن ــح ــص ــد ب ــب ــع ــل مـــنـــارة ال ــ ــد أزيـ ــ ــن أثــــــر قـ ــ ــا مـ ــ  فـــيـــا هلـ

ــت قــلــًعــا ومــــا روعــيــت ــع ــل ــت الرعيل اق يف  ال  ــن  ــدي ال يف   حرمتها 

األساس ــوا  ودّك األرض  هبا  ــا اجلــمــيــل ســاووا  ــهـ ــيـ ــرفـ ــاظـ ــنـ ــي الـ ــ  كـ

ــا ــ ــاره ــ ــس آلث ــيـ ــدت لـ ــ ــ ــى غ ــتـ دلــيــل حـ مــــن  هلــــا  وال  خــــر   مــــن 

ــن قــومــهــا ــم مـ ــل ــظ ــو مل تـــعـــاين ال القتيل لـ ــن  ــس احل ــى  ــان ع مـــا   بــمــثــل 

فجيللـــكـــانـــت األيـــــــــام تــــزهــــو هبــا ــًا  ــيـ جـ لـــلـــّدهـــر  مــفــخــرة 

نظر مـــن  هلـــا  الـــــرق  يف  ــر صـــمـــود الــنــبــيــل أكـــــان  ــده ــل  تــصــمــد ل

ــاح ــج ــن ــارة اهلــــدى وال ــنـ  يف الــلــيــل والــظــهــر وعــنــد األصــيــل كــانــت مـ

ــان قــــد ســمــيــت ــ ــرجـ ــ ــة الـــعـــبـــد فـــقـــالـــوا: متــيــلمــــنــــارة املـ ــ ــأذن ــ م

الـــــورى يف  شـــائـــع  أمـــــر  يــمــيــل واّي  ال  حيــكــمــه  ــن  ــ م  بــحــكــم 

ــز اخلـــلـــود ــ ــة املــــرجــــان رمـ ــ ــأذن ــ مثيل م ــن  مـ ــا  هلـ ــان  ــ ك ــا  ــ وم  كـــانـــت 

)1) أنگشت يار: كلمتان فارسيتان تعنيان: خنرص املحب.
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ــّبـــت هلـــا األيــــــام مـــن كــأســهــا  وخــاهبــا الـــّدهـــر اخلــــؤون الــوبــيــل صـ

ــا ــه ــن أّس ــدر مـ ــبـ ــد اجــتــاهــا الـ جليل قـ خطب  الــقــوم  أصـــاب   حــّتــى 

وله عدا تلك قصائد يف مدح بعض الشخصيات ورثائها ومنها رثاء املرحوم احلاج 
مظهر الّصگب واحلاج جمبل آل فرعون واحلاج خميف آل شخري والسيد علوان اليارسي 
والشيخ فخري كمونة وسواهم، وهي وإن كانت قد قيلت يف املناسبات، إال أن ومضات 
الشاعر  األبيات، ونأمل من األستاذ  بروًزا واضًحا من خالل  املتوّهجة تربز  الشاعرية 
حممد عيل اخلفاجي أن يقوم بإعداد جمموعة خاله املرتجم له للطبع ليسدى خدمة للفكر 

واألدب.

* * *

11- عبد املنعم اجلابري

1354- 1386هـ
اجلابري.  جاسم  الشيخ  بن  مرهون  بن  جميد  بن  عبود  بن  املنعم  عبد  الشاعر  هو 
املوافق  1935/9/26م  يوم  ولد  كربالء.  القاطنة  )األنباريني(  عشرية  إىل  ينتسب 

1354/10/11هـ.

وأكمل دراسته االبتدائية فاملتوسطة، ثم دخل دار املعلمني االبتدائية ببغداد وخترج 
فيها، زاول مهنة التعليم يف عدد من مدارس العراق يف كل من بغداد واملوصل والديوانية، 
وظل متنقال منن بلد إىل آخر بسبب نشاطه السيايس ومشاركته يف أعقاب حركة شعبية 
يف كربالء وبغداد، كام أنه اعتقل يف أعقاب حركة الشواف سنة 1959م ونقل إىل سجن 

بغداد املركزي، ثم أطلق رساحه. 
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ويف سنة 1965م دخل الكلية اجلامعة - جامعة املستنرصية حالًيا-. وقىض فيها ثالث 
سنوات، ويف هذه املرحلة كان يكثر من املطالعة، وأظهر اهتامم واضًحا باألدب العريب 
والشعر إىل جانب العلوم اإلسالمية، فكان ذلك عاماًل ساعد الشاعر عىل توسيع دائرة 
معارفه، وعبد املنعم شاب ذكر الطلعة فاق أقرانه يف املدارس، وممّا أتذكره جيًدا أنه طلب 
مني جمموعة الصحف واملجالت الصادرة يف كربالء من أجل كتابة تقرير فأرسعت يف 
تنفيذ طلبه ريثام يتم له إخراجه يف بحث مستقل يفيد الناشئة، ولكن مثل ذلك مل حيصل، 
وكان الزمن له باملرصاد فلم يمهله وهو عىل عتبة التخرج يف الكلية، فاخرتمه عاصف 
املوت وهو يف ميعة الصبا وعنفوان الشباب، وكان ذلك يف يوم اخلميس 11 ذي احلجة 
بالقرب  املقدسة  العباسية  الروضة  يف  ودفن  1967/3/23م  املوافق  1386هـ  سنة 
العلقمي. ساهم الشاعر مسامهة جادة يف احلركة األدبية، وكان حيرض جمالس  من باب 
األدب، كام كان أحد رّواد )ندوة اخلميس()1) الكربالئية يف دار املؤلف، لالستفادة من 

خربات األدباء الذين يلتقيهم.

)1)  ندوة اخلميس: من أمجل وأروع املجالس األدبية التي )مجعت فأحسنت اجلمع( وضمت لفيًفا من أدباء 
انتظام. وممن  أيام اخلميس من كل أسبوع بشبه  العراق وكانت تعقد يف أمسيات  الشباب وأدباء  كربالء 
حرضوا الندوة من أدباء العراق املحامي رشيد عباس الصفار -حمقق ديوان الرشيف املرتىض - والدكتور 
ضياء أبو احلب وخرض الصاحلي ومشكور األسدي ومهدي السويج وحيد املرجاين وممثلو ندويت عبقر 
واإلبداع األديب يف النجف وغريهم. ومن أدباء كربالء املحامي عادل الكليدار وحسن عبد األمري وهادي 
الرشبتي واملحامي عبد الصاحب االشيقر وحممد عيل اخلفاجي والسيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين 
وحممد هادي السعيد ومحود عبد األمري احلامدي، وباسم يوسف احلمداين ومرتىض الوهاب وعيل حممد 
وغريهم.  اجلابري  املنعم  وعبد  الغزايل  غازي  وعدنان  القزويني  الدين  شمس  إبراهيم  والسيد  احلائري 
وكان املؤلف قد أسس هذه الندوة بتاريخ 1966/7/26م واستمرت عاما واحًدا وألقيت فيها بحوث 

جيدة ونوقشت عدة انتاجات موسمية، وسنأيت عىل بحث مفصل عن)الندوة( يف أبحاث مقبلة.  
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شعره 
اجلابري من األصوات الشابة التي هلا خصوبتها وزمنها واجتهادها، امتألت روحه 
شعر  ديوان  وله  الفتية،  الشعرية  والطاقة  احلركة  بجديد  يندمج  وراح  الوطن،  بحب 
خمطوط باسم: )اجلابريات( حوى قصائد يف خمتلف األغراض، وتبدو عىل عموم شعره 
مسحة تقليدية وفيه يشء من األمل يلوح ما بني السطور، ولعله متأثر بمرضه الذي الزمه 
فخلع عىل شعره هذه الكآبة. واملالحظ أن املسحة السياسية غالبة عىل معظم شعره الذي 
يضمه ديوانه، وال عجب فهو قد ربط مصريه بوطنه حتى هّده الرصاع فهوى شهيًدا يف 

سبيل نضاله.

قال من قصيدة مطولة بعنوان: )مولد اهلدى( وهي يف ذكرى ميالد سيد الكائنات 
الرسول األعظم حممد، ومطلعها:

ــى والـــــوهـــــاد والــــوديــــان ــ ــرب ــ ــآنال ــطـ ــشـ ــا والـ ــ ــص ــ واجلـــــبـــــال ال

ومنها:

النـ ــد  أمح عــن  املــجــوس  بيوت  ــدع اإليـــــــوان؟ ســل  ــصـ ــار ملــــــاذا تـ ــنـ  ــ

مـــاذا دهاها ــان  ــروم ال ــان؟ ســل عـــروش  ــيـــجـ ــتـ  وملـــــــــاذا تـــســـاقـــط الـ

تسامى ــور  نـ أي  الــنــور  عــن  ــان؟ســل  ــ ــرمح ــ ــه ال ــد خـــصـ ــ ــيـــد ق  لـــولـ

ــه كــحــبــيــب ــس ــف ــن ــاه ل ــ ــف ــ ــط ــ ــان واص ــهـ الـــكـ وتـــشـــهـــد  ــه  ــ طـ  ذاك 

موسى ــار  ــب وأح عيسى  ــدوا لـــلـــولـــيـــد والـــرهـــبـــان فــنــصــارى  ــ ــه ــ  ش

ــر الـــروح ــم ذلـــك الـــذي ب ــاءك ــان ج ــسـ ــنـ ــد افـ ــعـ ــسـ ــيـ  رســــــــــوالً لـ
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ــر  ــة اخلـ ــف ــس ــل ـــاة ف ــيـ ــ ــّم احل ــ ــع ــ ــح احلـــــــور قــبــلــنــا واجلـــــان زت ــبـ  سـ

ــًرا ــكـ ــه محـــــًدا وشـ ــإلـ ــح احلـــــــور قــبــلــنــا واجلـــــان ســبــحــوا لـ ــبـ  سـ

فــأضــحــى ــاة  ــيـ احلـ ــس شــــّع يف  ــب ــل بـــكـــفـــرهـــا اإليـــــــان ق ــ ــدي ــ ــب ــ  ك

حتى الــــروح  ــن  م مصطفى  ــة األوثـــــان قــبــس  ــضـ ــتـــهـــادى مـــن ومـ  تـ

ــه ســلــيــل أكــــــرم بــيــت ــ  عــــــــــريب وجـــــــــــــده عـــــدنـــــان ذلـــــك ط

ــه جـــــد ذزيـــــه ــ ــلـ ــ ــل افـ ــ ــي ــ ــل ــ ــان وخ ــ ــي ــ واألع األرشاف  ــه  ــت ــب ــج  أن

ــم ــه عــظــي ــ ــا الـــعـــربـــان فـــســـلـــيـــل األبـــــــــاة طـ ــ ــا هب ــ ــه ــ  رفـــعـــت رأس

فــيــه الــــعــــرب  ــة  ــ ــ أم اهلل  ــو مــنــهــخــا والـــشـــاهـــد الــقــرآن رشف  ــه  ف

ــا افـــســـام ديــنــا فــفــزنــا ــن ــي ــض  وعــــــا فـــيـــه لـــلـــعـــروبـــة شـــان وارت

فيها احلـــكـــم  ــد  ــ ــوزاع ــ ق ــيـــل دســــــتــــــوره اإليـــــــانواقـــمـــنـــا  ــبـ ــسـ  بـ

ــن الـــشـــعـــوب ســامــا ــان فـــزرعـــنـــا بـ ــ أم الــــربــــوع  يف  ــاد  ــ سـ ــد  ــقـ  ولـ

ــا ــام ــظ ــان وأقـــمـــنـــا بـــاســـم افـــلـــه ن ــدى إعـ ــه ــل ــشــمــس ل ــل كــال  ظـ

ــم يــزهــو ــعــل ــدارس ال ــ ــيــنــا مـ ــن ــت ــان واب ــرفـ ــعـ والـ اإليـــــــان  ــا  ــ ــاه ــ رب  يف 

ــا ــ ــد ربًّ ــب ــع ــاء ن ــ ــس ــ ــا ال ــن ــب ــل ــد ط ــ  فـــاصـــطـــفـــاه لـــديـــنـــه أعــــــــوان)1( ق

املحتدمة  العواطف  نفسه  يف  تأّججت  إنسان  مشاعر  لنا  متثل  أخرى  قصيدة  وهذه 
واآلهات احلرى والنفثات املحرقة يف وصفه ملرصع احلسني الرهيب وهي بعنوان: )ثورة 

احلق( يقول فيها:)1)

)1) اجلابريات: ديوان شعره، خمطوط يف مكتبة شقيقه األستاذ كاظم عبود اجلابري.
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ــا املــتــوقــد ــاؤه ــن ــان س ــب ــة أســـود عــصــفــت ف ــال ــض ــل  واهنــــــدَّ ركــــن ل

باللظى ــرق  حيـ الـــبكـــان  ــر  ــّج ــف بــالــفــســاد وحيصد وت يـــزرع  كـــان  ــن   م

وعسفهم الظاملن  بوجه  ــت  ــرددرصخ ــد رصخــتــهــا الــطــفــوف ي ــي  ورع

وتنثني ــنــن  اخلــائ عـــروش  ــطــوي  ــا وتــشــيــد ت ــه ــوع ــرب ــى الـــعـــى ب ــن ــب  ف

الــتــي ــاواة  ــ ــس ــ وامل الــعــدالــة  تسعد رصح  ــامل  ــعـ املـ ــل  كـ ــا  هبـ  أضـــحـــت 

ومنها قوله:

الــعــدى ــت  ــم أرغ للسبط  ــورة  ثـ ــا  واهــتــدوا ي بــل  يمنهم  عــن   فراجعوا 

عظيمة ــل  ــك ب ــت  ــف ــت ه ثـــــورة  ــهــا يــســرشــديـــا  ــائ أمـــســـى بـــنـــور ســن

الوغى فأرعبت  عصفت  ثـــورة  مستعبد يــا  حـــاكـــم  ــهــا  مــن  وارتــــــاع 

اهلــدى مـــوردهـــا  زال  ال  ــورة  ــ ث املقصد يــا  ــعــم  ن واإليـــثـــار  ــدل  ــعـ  والـ

  وله قصيدة حتت عنوان: )وداًعا يا رفاق العلم( وقد قيلت بمناسبة انعقاد احلفلة 
التوديعية لطلبة دار املعلمني االبتدائية ببغداد عام 1954-1955 ولعلها باكورة إنتاج 

الشاعر: 

 فــيــمــيــلــهــا خمــــلــــدة األمــــــايل يـــنـــر ســــــاء ذاكـــــــــريت خـــيـــايل

ــد حلــــن ذكــــرنــــا بــقــلــبــي ــشـ ــنـ ــوايل ويـ ــ ــا اخل ــن ــي ــال ــي ــن ل  نـــشـــيـــًدا عـ

ــد قــضــاهــا ــن قـ ــن ــن س ــأل عـ ــسـ كــال ويـ ذوي  ــن  ــب ــي ط ــب  ــح ــص  ب

مكثي طــــول  صـــاحـــبـــوين  ــانـــوا كــالــلــئــايل كـــــرام  ــم كـ ــل ــع  بــــدار ال

ــرون الــســبــيــل بـــنـــور عــلــم ــ ــن ــ ــوارى يف ضــال ي ــ تـ ــدوا مـــن  ــه ــي  ل
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كطيف  ســعــدى  ــم  ــه ــام اي  تــــوارى حــيــنــا ارحتــلــت رحــايل مــضــت 

ــن ــ دف أمل  ســـــــوى  تـــــــرك   لــفــرقــة صــاحــب حــســن اخلــصــال ومل 

ــام قـــضـــاهـــا ــ ــ ــأي ــ ــ ـــــــُرين ب ــال يـــــــذكِّ ــان اجلـ ــضـ ــن أحـ  فــــــؤادي بـ

يميني تــطــرزهــا  الـــذكـــرى  ــي  خيايل هـ يل  فيخضب  ــايس  ــرط ــق  ب

عـــن حنن ــب  ــع ت ــرى  ــ ــذك ــ ال  فــيــنــبــي عــــن خــــواجلــــه مــــؤايل هـــي 

ــايل وداًعــــــــا يــــارفــــاق الـــعـــلـــم لــكــن ــد يل وصـ الـــذكـــرى جتـ ــى  ــس  ع

وهذه أبيات تدل عىل عمق تصوير إيامن وحرارة عاطفة، فها هو خياطب وطنه قائال:

ــن تـــرابـــك وطـــــنـــــي عــــــصــــــارة أدمــــعــــي ــ  تـــــــروي ضــــــاه مـ

ربـــيـــعـــك ورود  ــان أســـقـــيـــه شــبــابــك ودعـــــــــــي  ــ ــت ــ ــف ــ  ال

ــس لــلـــ ــ ــي اجلــــوفــــاء ج ــامـ ــظـ  ـــــعــــى فــــــاشــــــدد حــــرابــــك وعـ

ــف ــ ــة األعــــــصــــــاب ره ــ ــي ــ ــق ــ ــك وب ــ ــاب ــ ــس ــ ــت ــ  بـــاملـــشـــيـــئـــة واح

ــا ــهـ ــلـ ــك وطـــــــنـــــــي حـــــــيـــــــايت كـ ــابـ رحـ يف  ــأ  ــنـ ــاهـ فـ ــك  ــديـ ــفـ  تـ

* * *

ــف ال ــ ــي ــ ــك ك ــ ــت ــ ــوي ــ ــي ه ــ ــنـ ــ ــك وطـ ــاب ــض  أهـــــــواك حمـــتـــضـــنًـــا خ

ــك وأنــــــــــــا وأنــــــــــــت عـــــصـــــارة ــ ــاب ــ ــة هبـــــــوى أه ــ ــ ــزوج ــ ــ  مم

ــس ــئـ ــتـ أبـ بـــــاســـــك  يــــــــوم  ــك يف  ــذاب ــى لـــو اســـتـــشـــوى ع ــت  ح

ــدا ــ ــرك ال ــنـ ــك وأنــــــا احــتــفــيــت بـ ــا ب ــ ــ ــي فـــاســـتـــشـــعـــر ب ــ ــ  م

ـــ ــة الــكــب ــفـــرصـ ــر حـــتـــى الـ ــس ــن  ــــــــــرى ألعـــــــــــــراس بـــبـــابـــك س
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وله مطولة بعنوان: )حكاية شعب( يتحدث فيها عن التاريخ احلافل لألّمة العربية 
منذ اإلسالم وحتى العرص احلارض، ويبدو جليا أنه قد تأثر بطولة شاعر الشعب املرحوم 

السيد حممد صالح بحر العلوم، بدليل التكرار الالزم )هذه قصة شعبي( وأوهلا:
األيب للشعب  ــخ  ــاري ــت ال صــفــحــة  يــا  ســجــي 

ــريب ــد لـــشـــعـــب عـ ــ ــج ــ ــا امل ــرهـ ــطـ ــة سـ ــصـ قـ

ــٍر ذهــبــي ــ ــع ــ ــة الــــضــــاد ب ــ ــ ــا أم ــدهتـ ــلـ خـ

ــب بــــــزنــــــود لــــشــــبــــاب ومــــشــــيــــب جل

ــب  ــل ــص ــب ال ــلـ ــــــرب اقــــحــــاح مــــن صـ ع

هــــــــــــــــــــذه قــــــــــصــــــــــة شـــــعـــــبـــــي 

القرآن، ولعلها من أجود قصائده سمعه  بلغة  يشيد  ففيها  الضاد(  )لغة  أما قصيدة 
يقول: 

ــدهيــا املــكــرمــات ــن ث ــد رضــعــنــا م الفلسفات ق ــا  ــذهب ع مــن   وهنــلــنــا 

ــا كــــل عــلــم ــه ــن ــي ــع ــا م ــ ــان ــ ــق ــ ــغــامــضــات وس ــوره ال ــحـ ــا بـ ــبن ــس  ف

ــة الــــعــــرب لـــلـــحـــيـــاة مــعــن ــغـ ــاة لـ ــيـ احلـ يف  رسهــــــا  اهلل  ــة  ــبـ  هـ

ــوم نــمــر ــلـ ــعـ ــلـ ــاد لـ ــ ــضـ ــ ــة الـ ــغـ الـــظـــلـــات لـ يف  ــر  ــنـ تـ  وســــنــــاء 

وروًدا مـــنـــه  نـــســـتـــاف  ــع  ــ ــي ــ ــات ورب ــادي ش حسنها  يف   نــــارضات 

وفــيــهــا ــاء  ــ ــس ــ وال األرض  اآليــــــات لــغــة  حمـــكـــم  اهلل   أنــــــــزل 

ــام ــغ ــأن ــات لــغــة تـــدخـــل الـــقـــلـــوب ك ــح ــف ــن ــب ال ــ ــاي ــ  عــــــذاب اط

ــاغ ــس ــت ــس ــا م ــهـ ــعـ ــديـ واإلنــصــات عــــفــــوي بـ النطق  يف   سلسبيل 
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جتــدهــا الـــبـــقـــاع  يف  رست  ــا  ــنـ ــن األغـــنـــيـــات أيـ ــحـ ــلـ  كـــــهـــــزار يـ

ــًرا ــن ذخـ ــدي ال إىل  ــًرا  ــخ ف واآليت فــكــفــاهــا  بـــل  ــوم  ــيـ والـ قــديــم   مـــن 

ــات فــارتــقــت ــ ــغ ــ ــكــة لــلــغــات تــوجــهــتــهــا ال ــي  الـــعـــرش بــحــق مــل

بعد استشهاد احلسني هرع العتاة الفجر إىل خيام احلسني يستلبون عياله وأطفاله، 
فمن وحي عاشوراء استوحي:

قم يا أباها
العدى مــن  تستغيث  نــداهــا  لنداها اسمع  استمع  اخلـــدر  حــامــي  ــا   ي

وصبية ــات  ــاك ــث ال رصاخ  ــّرى بـــنـــار ضــاهــا اســمــع  ــ  أكـــبـــادهـــا حـ

بلواها شــبــو بــخــدرك نــارهــم وتــســابــقــوا مــن  أيـــــن......   للسلب 

نفسها ــي  ــم حت الـــبـــيـــداء  يف  ــفـــرُّ  ــول عــداهــا أتـ ــيــد تــطــرقــهــا خــي ــب  وال

طغت وقـــد  بــاملــجــرمــن  حتتمي  رساهــا أو  النفوس  يف  اجلريمة   محــى 

حــوهلــا مـــن  وال  حتــمــيــهــا  ــيــد  ــب ال ــتــســخــر ابــاهــا ال  ــيـــك ل  فــــرت إلـ

الـ ها  عمِّ رعــايــة  يف  كانت  ــده يــرعــاهــا بــاألمــس  ــع  ـــعــبــاس قــل مــن ب

ــد هلا ــل يـ ــّد كـ ــ ــت مت ــن ــس ك ــاألمـ ـــرد....... بـ تــــ فـــارفـــق ال  ــر  ــاخل ب

ــت تــعــلــم مـــا هبا ــ ــك وأن ــت ــا...... فــلــقــد أت ــ ــب ــ ــص ــ هــــذي خمـــــدرة ال

خلياهلا ــت  رنـ إذا  ــون  ــعــي ال ــرجـــة...... تــعــمــى  ــت فـ ــح والـــيـــوم أض

ــن اذى ــا واحــتــمــيــهــا م ــاه ــا أب ــم ي ــرار تــؤمــن يف رمحـــاك أذاهـــا ق ــ  ال

بــاإلبــا صـــدرك  بــحــنــان  ضمها  ــم  ــتــي بــرداهــا ق ــار ال ــن ــئ ال ــف ــم واط ق
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ــي بــفــؤادهــا ــت لبكاها قـــم واطـــفـــأ الـــنـــار ال الــســا  يف  ــك  ــائ امل  بــكــت 

ــّزة ــع م ــد  ــع ب ــد  ــزي ــي ل ــبــن  تــســت  وتــــذل مـــن شــمــر فـــا أشــجــاهــا أو 

حرمة واســتــبــاحــوا  حليها  ــا ســلــبــوا  ــ ــز ذراه ــ أع ــاألمـــس كـــانـــت يف   بـ

ثورة احلسني ينبوع الوجدان اإلنساين يف مشارق األرض ومغارهبا ونرباس العدل 
اخلالد عىل مر العصور واألجيال

املحتوى اإلنساين لثورة احلسن 
الـــزمـــن ــا  ــه ــم ــي ــي ــق ت يف  ــار  ــ ــت ــ الــســنــن حي أجـــوائـــهـــا  يف   وتـــنـــيـــه 

ــن يــقــف املـــــــؤّرخ خـــاشـــًعـــا وجـــًا ــت ــت ــف ــاة ي ــ ــ ــأسـ ــ ــ  وهبـــــــــذه املـ

ــة ــدحـ ــقـ الـــوهـــن أعــــيــــتــــه ذاكــــــــــــرة مـ وصـــفـــهـــا  يف   وأصــــابــــه 

ــدرت ــ ــورة ه ــ ــث ــ ــزمــن مــــــاذا يـــقـــول ك ال أعــصــارهــا  ــداح يف  ــانـ  فـ

ــمـــت ــة رسـ ــ ــي ــ ــدس ــ الــوســن أرســــــالــــــة ق فــانــجــى  الــتــحــرر   درب 

ــزر ــ ــؤت ــ م ــور  ــ ــ ــت ــ ــ دس أهنـــــــا  الــوطــن أم  ليسعد  ــاح  ــف ــك ال  روح 

ــا ثــمــن هـــي فــلــســفــات الـــدهـــر بـــل قـــدره ــ ــا هل ــ ــزات م ــجـ ــعـ ــي مـ ــ  ه

ــطــلــق ــن م أي  هــــــذا  ــل  ــ كـ ــي  ــ ــن هـ ــؤمتـ ــه احلـــــــق يـ ــ ــي ــ ــدل ف ــ ــع ــ ــل ــ  ل

* * *

هــتــفــت ــى  ــ ــع ــ ــل ــ ل أكــــــــب  الوثن اهلل  ــوى  ه كــا  الــطــغــاة   فــهــوى 

ــع الـــعـــدل مـــن دمــهــا ــي ــت رب ــق الــســفــن وس بـــحـــره  لــتــمــخــر   ورًدا 

ــا ــدأه ــب ــام م ــ ــ ــئ اإلسـ ــاطـ ــن شـ ــ ــر املـــنـــن م ــثـ ــا تـــكـ ــاهـ ــهـ ــتـ ــنـ  وبـــمـ
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ــت ــ ــروش الــبــغــي وادرع ــ ــّزت ع ــ عــنــوا ه ذاك  ــه  ــال ــي ف ــاء  ــوفـ الـ  بـــرد 

ــهــم ــت ــن فــيــهــا رجــــــال املـــجـــد غــاي ــجــلــت إح ــان ــد حــقــقــوهــا ف  قـ

جنوا عــشــقــوا فـــا ضــعــفــوا ومـــا وهــنــوا ذاك  ولطيب  الوغى   ســوح 

ــفـــت ــة رشـ ــ ــي ــ ــرب ــ ــة ع ــيـ ــتـ ــادة فــانــجــلــت حمن هـــــم فـ ــه ــش ــاس ال كـ

ــا ثــــــورة عــصــفــت ــروهـ ــجـ ــد فـ ــ ــى تــنــتــفــى الــفــتــن ق ــت ــم ح ــل ــظ ــال  ب

ــا  ــره ــم ــغ ــدة اإليـــــــــان ت ــ ــي ــ ــق ــ ممتهن وع الـــفـــرد  ــث  ــي ح  بـــالـــفـــرد 

الوطنأكــــــــرم هبـــــا وبـــاســـمـــهـــا وهلـــا فصفق  ــي  أخ الــزمــان  هتف 

احلمد ــورة  س يا  الكفاح  يف  أخــي   رفـــــــــرف الــــــلــــــواء نـــضـــيـــدايا 

ــاح يـــا أمـــل الــنــر ــف ــك ــجــوم ال ــن ــدا ب ــدي ــًدا ج ــهـ ــذاك عـ ــ  ســنــبــنــي بـ

ــك عــهــدا ــا لـ ــًع ــاي ــب ــي م ــف ــًا عــهــدهــا ســيــبــقــى خــلــودا هــــاك ك ــس  ق

ــق يف ربــــاك عــلــوج ــب هيــودا ســـوف لـــن ي ــطــاح  ــب ال يف  ــق  ــب ُن ــن  ولـ  ال 

ــي نر ــوم ــى ق ــدا وســيــغــفــوا عــى ربـ ــيـ ــا اســـتـــفـــاق ولـ ــ ــامل ــ  أمـــــل ط

ــل النر يــا أم الــكــفــاح  ــي يف  ــدابــا أخ ــي ــع ــاك عــــيــــًدا س ــ ــن ــ ــا ه ــانـ ــقـ  لـ

أنشئوا اجليل مسلا عربيا
ــا ــي ــا عــرب ــل ــس ــل م ــيـ ــوا اجلـ ــئـ ــشـ لــلــعــلــم هيا أنـ الــتــعــلــيــم  ــاق  ــ  يـــا رف

ــدوا رصوحــــــه وتـــعـــالـــوا ــ ــيـ ــ ريا وأشـ بالعلم  ــار  األزه غــرس   يــزوي 

ــا ــ ــار دروًس ــغ ــص ــوا عــى ال ــض ــي ــو حــّيــا وأف ــا هـ ــل مـ ــح اجلــيــل كـ ــن  مت

ــوا ورّب النفوس  يف  العلم  ليحيا وأغــرســوا  ــد  ــدي اجل الــصــاعــد  جيلنا 
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ــات  عــــريب األخــــــاق طــهــر الــنــوايــا ــ ــف ــ ــص ــ ســــلــــا طــــيــــب ال

راحــتــيــه ــن  ــ م اآلداب  ــا مـــــريف  ــود وفــي ــه ــع ــل ــطــفــح اجلـــــود ل  ي

ــا ــاهـ عتيا ولـــــــأوطـــــــان نـــــــــذود محـ طـــــوًدا  األبـــطـــال  ــاع  ــدفـ  بـ

ــا ــي ــه ــه جـــيـــلـــنـــا اجلـــــديـــــد ف ــ ــ حــفــيــا إنـ غـــايـــتـــهـــا  يف   نـــتـــبـــارى 

اليوم ريــاضــكــم  يف  الشعب  ــا أودع   زهــــــًوا ومــــا اســــــراب وصــي

ــب تــنــدي ــع ــش ــا فـــأعـــيـــدوا أمـــانـــة ال ــّيـ  كــــل خــــر وأكـــــرمـــــوه ولـ

ــقــافــة ســـروا ــث ــوا مــشــعــل ال ــلـ مضّيا وامحـ ــد  ــدي اجل اجلــيــل  طــريــق   يف 

ــمــوا ــمــش ســويــا أنـــتـــم الــــقــــادة اهلـــــــداة هــل ن الــعــرفــان  ــق  ــري  يف ط

مهداة إىل النس اجلريح يف يافا
ــر الــــثــــأر ثـــــــورة ورعـــــــودا ــجـ ــدا فـ ــدي ــا وح ــ ــه دًم ــزم  واعـــتـــر ع

ــوادق إعــصــار ــ ــر احلــقــد يف ب ــه ـــ بـــــارودا واص ـــ ـــ  تـــــدوي وعــــــوده ـ

ــده ارائــــــك أســيــاد ــعـ ــتـــلـــع بـ ــودا واقـ ــاح كــانــوا أسـ ــس يــا صـ ــأم  ب

ــئ ــي ــف ــاء مـــســـتـــأثـــريـــن ب ــ ــن ــ ــب ــ ــودا ج ــ اس يــكــونــوا  مل  إذ  ــذر  ــعـ  الـ

جـــهـــاًدا ــاد  ــبـ الـ اســتــدعــت  و........ وإن  حاميا  كالطود   كنت 

عـــواد ــار  ــ ــدي ــ ال اجـــتـــاحـــت  ــودا وإن  ــي ــق ــك ال ــدي ــاع ــس ــدى ب ــح ــت  ت

ــع الــنــار ــدف ــت فــأنــتــيض م ــن ــدا بــك أم ــدي ش ــا  ــزًمـ عـ ذاك  ــي  ــف ف ــار  ــثـ  الـ

الـــدرب عـــى  اجلـــهـــاد  بـــرق  ــا........... أرين  ــرًحـ جـ تشد   لتميض 

بــالــســيــف ــر  ــ ــزجم ــ امل كـــفـــك  ــودا أرين  ــن ــب ــسف ال ــ ــا ت ــه ــت ــي أخ ــف  ف
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ــا ــنً ــي ــم ــا أقـــــم الـــكـــفـــاح ي ــ ــده ــ شــهــيــدام ذاك  فــــوق  اهلل   يــكــن 

ــاح تــــروي ضــاهــا ــط ــب ــك ال ــت ــرف  فــســجــوز الــكــفــاح نـــًرا أكــيــدا ع

ــلــتــحــف الــعــزم ــد الـــقـــاع ت ــه ــت ــداف ــي ــب  دروًعــــــــا فـــلـــن بــــــذاك ت

وأويل ــاة  ــغ ــط ــال ب الـــيـــوم  هيودا واســـخـــر  الشعب............   وجهك 

ــداء ــ ــاة كـــثـــرة أع ــ ــ ــف األب ــي ــن خي عــهــدا لـ أو  عــــدة  الــــــدرب   عـــى 

ــســجــل بــالــكــم ــن ي ــا الـــنـــر لـ ــ ــدا إن ــي ــى وئ  ولـــكـــن بـــالـــنـــوع حيـ

النر ضحكه  الكفاح  يف  ــي  اخ ــودا يــا  ــم ص ــاح  ــف ــك ال يف   تــعــالــيــت 

ذرى يف  ــا  ــ ــاخًم ــ ش ــود  ــ ــط ــ ال ــداح عــزمــه عــربــيــدا أهيـــــا  ــن ــي  يــافــا س

ــودا ــسـ ــات وئـــــودا أهيــــا الـــســـاكـــن اخلـــيـــام الـ ــ ــب ــ ــه ف ــ ــوم ــ ــا ي ــنـ ــدعـ  قـ

دجلة اخلالد بمناسبة فيضانه
ــر هنـــر ــ ــ ــة خـ ــ ــ ــل ــ ــ ــت دج ــ ــي ــ ــي ــ  هتـــــــب احلـــــــيـــــــاة خلـــــــر قـــطـــر ح

ــت تــــــــــــــزرع فــــّضــــة ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــب حـ ــت ــت ب ــ ــعـ ــ  وجـــــــواهـــــــرا رصـ

شـــب فـــــــاخلـــــــر تـــــنـــــثـــــره يــــــــداك كـــــــل  يف   مــــــــــزارًعــــــــــا 

ــمــّر ألـــــــــــواهنـــــــــــا اخــــتــــلــــفــــت ب أو  ــو  ــل ــح ب ــت  ــف ــل ــت اخ  كـــا 

غـــضـــبـــت ــا  ــ ــه ــ ــي ــ ف مـــــــــرة   عـــــــى بــــنــــيــــك فــــــــــذا ألمـــــر إن 

اجلـــوانـــب ــى  ــ ع أفـــضـــت  لـــر وإذا  تـــــصـــــبـــــو  تــــــكــــــن   مل 

ــنـــدي ــك املــــعــــطــــاء تـ ــمـــيـــاهـ ــر فـ  بـــــــــل فـــــضـــــيـــــل كـــــــــل خـ

خــر وتــــــــــــــراب مــــــــــــاءك بـــلـــســـم أي  يــــرفــــع  األرض   يف 
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ــل ــم  كـــــــــل زاكـــــــــيـــــــــة وعـــــطـــــر ونـــســـيـــمـــك الــــــفــــــواح حي

ــر وربـــــــــى مـــــروجـــــك مـــلـــهـــات ــمـ ــن كــــــــل سـ ــ ــ ــس ــ ــ  كــــــــل ح

ــا ــه ــي ــان ف ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــك الـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــــر وربـ ع كــــــــــل  يف   خــــــــالــــــــد 

ــل ــطـ ــدر املـ ــ ــ ــق ــ ــ ــا ســـــــــورة ال ــ ــ ــر جــهــر ي ــ ــن غـ ــ ــى مـ ــ ــربـ ــ ــى الـ ــ  عـ

ــا مــــــرق الـــشـــمـــس املـــنـــرة ــ ــر يـ ــجـ  بـــــعـــــد لـــــيـــــل بـــــعـــــد فـ

ــال ــ ــب ــ  رويــــــــــت مــــــن ثــــلــــج وقـــطـــر يـــــا راضــــــًعــــــا ثـــــــدي اجل

صـــــــــدري هـــــذا أوانــــــــك أهيـــــا الـــعـــمـــاق ضـــــــــــاق   أرسع 

ــواج ــ ــ ــع األم ــ ــداف ــ ــك ت ــي ــئ ــاط ــش ــب ــري ف ــ ــكـ ــ  تــــــــعــــــــزف حلـــــــــن سـ

ــي ــن ــرب ــط  وصــــحــــبــــك وحــــــــي شـــعـــري وتــــاطــــم األمـــــــــواج ي

ــدود ــسـ ــن ضـــيـــق الـ ــ ــرات م ــ ــك ــ  ولـــــيـــــس مــــــن لــــعــــب ومخــــر س

احلـــلـــيـــب دّر  ــا فـــحـــيـــنـــا فــــيــــهــــزهــــا  ــ ــن ــ ــي ــ  لـــطـــفـــلـــهـــا ح

ــا ــ ــدهـ ــ ــيـ ــ ــد ولـ ــ ــ ــه ــ ــ ــاتـــــــرنـــــــو مل ــ ــن ــ ــي ــ ــاج األن ــ ــت ــ ــح ــ ــي ــ  خــــــــال ف

إىل  فــــزعــــت  قـــــد  ــة  ــ ــي ــ ــب ــ ــص ــ ــد الـــطـــهـــور أيـــــا حــســيــنــا وال ــسـ  جـ

ــا ــهـ ــلـ ــيـ خـ عـــــنـــــا  رّد  ــا قــــــــم  ــن ــي ــلـــت أبـــــتـــــاه ف ــلـــجـ  قـــــد جـ

زمـــــــــرة عــــــنــــــا  رّد  ــت لــتــســلــبــنــا ُحــلــيــنــا قـــــــــم  ــمـ ــجـ  هـ

ــا أســــــــــدل ســــــدولــــــك ســــاتــــرا ــنـ ــيـ ــن حــــــرم األمـ ــ ــا لـــيـــل عـ ــ  يـ

ــك ــي ــال ف ــ ــ ــف ــ ــ ــا كـــــي تــــأمــــن األط ــنـ ــيـ ــعـ ــلـ الـ ذيـــــــــــاك   رشور 

ــت أعـــــــن( ــ ــ ــام ــ ــ ــا)الــــــــيــــــــوم ن ــن  أمــــنــــت حــــــام أخــــــي حــســي
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ــا ــ ــوهن ــ ــف ــ ــوا الــوتــيــنــا وتــــــــنــــــــام مـــــلـــــئ ج ــعـ ــطـ ــث قـ ــيـ  مــــن حـ

ــاس قـــد ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ ــ ــوا يــــــســــــاًرا ويـــمـــيـــنـــا أمـــــــــا مـــــــن ال ــ ــع ــ ــط ــ ق

ــاة ــ ــي ــ ــم أمـــــنـــــوا احل ــ ــهـ ــ ــا يـــــا وحيـ ــنـ ــيـ ــا رهـ ــ ــه ــ ــي ــ  فــــــــوّدعــــــــوا ف

ــا فــــــــغــــــــدا ســــــــبــــــــايــــــــا.... ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــودعـ ــ  ولـــــــــــأبـــــــــــاة مـ

 ــــطـــوعـــي الــــــــرؤوس مــرجــيــنــا فــــهــــم عــــــى الـــــــغـــــــباء مــقـــ 

ــة ــعـ ــيـ ــا قــــــــد عــــــانــــــقــــــواهــــــا بـ ــنـ ــيـ ــلـ يـ لــــــــن  عــــــــهــــــــًدا   هلل 

مهداة إىل نازح بائس
ا عىل قصيدة نرشهتا جملة العريب ألحد النازحني  1965  كتبتها ردًّ

ــاع ــي تــغــفــو يف ض وأنــــــت  ــاء  ــتـ ــشـ الـ مـــــّر 

ــي ــاح س يف  رفـــيـــقـــي  ــا  ــ ي ال  ــي  ــ أخـ ــا  ــ ي ال 

السباع ــر  وك يف  اجلــبــار  ــارد  املـ ذاك  لست  أو 

بالراع يصغب  اهلـــدار  الثائر  ذاك  لست  أو 

أو لست جذوة مشعل التحرير يف سوح الدفاع

بقاع من  شب  كل  عن  يافتي  عن  قريتي  عن 

بالرعاع نلقي  ــوف  س ــئ  الج مليون  هنا  ــا  أن

األفاعي مقبة  البحر  عب  السود  الفيايف  عب 

ال يا أخي هب للنضال فقد صحا السكران فينا

وأنينا ــكــاء  ب بــعــد  ــن  م املـــعـــذور  واســتــيــقــظ 

عــائــدونــا أنـــا  الـــرايـــات  حتــمــل  يمينك  أرين 
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مهينا جبار  كــل  تصدع  الــطــاقــات  واستنفر 

شجونا جوانحنا  يف  يبعث  اخلراء  تونس  من 

اخلؤونا ذاك  رقيبهم  الرفيع  )املسيو(  ذلك  من 

يمينا اقسمها  ــارات  ــث ال بــايــع  يمينك  امـــدد 

املــنــونــا ــة  ــاديـ عـ لـــك  أرد  ــا  ــن ه أخــــوك  إين 

املــعــايل جــيــش  نبتني  عــائــد  مــلــيــون  هــنــا  أنـــا 

النضال بتوحيد  الكبى  الثورة  بعد  سنعود 

ورجال شباب  من  شعبك  طائحات  وتفجرت 

ــا النــبــايل ــد غـــور الــزمــان بــنــا فــإن ــس ق ــاألم ب

للنزال وابسم  صــاح  يا  الدهر  بغدر  واسخر 

يل ال  خلافقي  عــصــاري  ال  ــكــبى  ال لــلــثــورة 

ــال ــا غـــًدا وبـــاي مــرجتــي وغ ــاف ــا ي ســنــعــود ي

وجمــدا أرضــا  نبتني  عائد  مليون  هنا  هــا  ــا  إن

ــدا ــن ــا وب ــن ــد مل تــنــكــس رايــــة م ــال أحـــفـــاد خ

ــدا وجـ ــا  ــ أب ــة  ــون ــع ــل م زمـــــرة  ضــيــعــتــنــا  إن 

لــوالهــا مــا كنا اختــذنــا الــوهــم أســـواًرا وحــدا

فزندا زنــًدا  لثأرنا  الــوجــود  نعتصف  سنعود 

هّدا إرسائــيــل  بركب  الضالعن  عــرش  وهنــد 

عهدا اهلـــوج  للرياح  نقسم  ــدان  ــوج ال ببقية 

وؤدا الـــّات  ــعــده  وب الكبر  اهلــبــل  ــة  ــإزاح ب
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تكاثرت مها  اآلالم  عــى  ــا صــبت  ــذوره ب ــاض  ــي ب رأيس  يف   وأيــنــع 

ــت أعـــبـــاء احلـــيـــاة فــلــم أجــد ــل ــواي صــبــورا يف احــتــال رشورهــا ومح  س

يمينها ــذراع  ــ الـ كــمــبــتــور  ــت  ــن ــا وك ــوره ــج ف حتــــوز  أن  يف  مهـــة   لـــه 

ــدرب كله ــ الــســاقــن والـ ــرج  ــع عبورها وم يــوًمــا  يستطيع  فهل   عــثــار 

الر عــى  الطويل  الـــدرب  بــه  حبورهاتــنــاءى  مجيل  يــومــا  غــره  ــا  ف دى 

فــإنــنــي الـــزمـــان  ــي  ــن ع ــلــغــن  ب نــذورهــا أال  ــداة  غـ ــّدت  جـ إذا  ــوٌر  ــب  ص

قــويت أعـــاضـــد  ــدي  ــه ع عـــى  ظهورها وإين  يبغي  املــيــدان  يف  ــان  ك  ملــن 

ــؤون زؤامـــه ــ ــر اخل ــده ــرع ال ــق شكورها أنـــا امل ــذكــر  ب أو  ــقــويل  ب  بفعي 

ــريب واحلـــــــــوادث مّجـــة ــ ــل جــســورهــا يــقــيــنًــا بـ ــك ل ــوم  ــ ي  ســاعــب يف 

* * *

قال متغزال سنة 1959م

كبدي هبا  ترمي  ال  سهامك  كبديخبىء  يف  النار  فأنت  عليك   خــويف 

مبدؤها مــنــك  ســهــام  الــلــحــاظ  يديإن  تصيب  انداحت  إذا   ومنتهاها 

طرقت كلا  ضلوعي  عليك  وغــدي حتنو  أمسيتي  يف  الــوجــد   مــطــارق 

جسديضممتك الصدر كي أمحيك من نظري  مــن  الــيــوم  عليك  ــار  أغ  إين 

ــت جــوانــحــه ــ رغــدرفــقــا بــمــنــشــغــل رق ويف  عـــز  يف  ــســعــد  ــت ل  حيــيــا 

ــت تــعــرفــهــا ــ ــي بـــقـــيـــود أنـ ــن ــت ــب الزرد ك من  أقوى  بل  الصلد  من   أقوى 

عقدهتا ــر  ــغ ال ــفــك  ب يل  ــل  ــاس القيدس عــقــدة  ــق  ــل وأط ــق  ــارف ف االك 
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 ثورة احلسن
رمضان  ثورة  وحي  من  األبيات  هذه  أهدي  فلها  العرص،  وفريدة  الّدهر  معجزة 

املبارك، قســاًم هبا

ــم ــ األم تـــقـــتـــدي  ــرك  ــغـ بـ ال  ــك  ــ ــداء نــعــتــصــم ب ــ ــه ــ ــش ــ ــة ال ــ ــب ــ ــوث ــ  وب

ــدت ــغـ ــا فـ ــ ــرهت ــ ــج ــ ــم وبــــــثــــــورة ف ــل ــظ  نــــــورا تـــنـــار بــضــوئــهــا ال

ــدم ــدأ بـ ــبـ ــمـ ــاح بـ ــفـ ــكـ ــالـ ــك بـ ــ األمـــــم بـ حتــــريــــرهــــا  إىل   متـــــيض 

ــا ــًق ــطــل ــل حـــــرٍّ هـــــبَّ مــن ــ ــك ك ــ ــد فــيــحــرم ب ــعــب  حيـــمـــي لـــكـــل مــســت

ــن الـــطـــغـــاة الـــبـــغـــاة يــنــهــدم ويـــفـــجـــرهـــا الــــدامــــي نــــــدّك بــه ــص  ح

ــدت ــاة غ ــغ ــط ــل شــمــوخــهــا رمـــم بـــاألمـــس اســـــوار ال ــ ــًوا وكـ ــ ــل ــ  ش

* * *

ــا أبــــــًدا ــرهـ ــجـ ــفـ ــًا هبــــا وبـ ــ ــس ــ سنرتسم ق الـــدامـــي  بمنهجها  ــا   إهنـ

ــده ــ ــده ــ ــا هت ــ ــدنـ ــ ــي غـ ــ ــن ــ ــب ــ ــن ــ اهلـــرم وس ــجــي  ــن ــي ف الـــشـــبـــاب   روح 

ــا ــرب خ ــده  ــ ــع ــ وب الــــرحــــاب  ــدم ذاك  ــه عـ ــ ــأن ــ ــى الـــــدفـــــاع ك ــ ــس ــ  أم

حـــاكـــًا ــيـــد  ــبـ تـ ــاة  ــ ــغ ــ ــط ــ ال اآلثـــــم دار  املـــــجـــــرم  ذاك   فــــأيــــن 

ــن هــم ــ ــ ــون أي ــيـ ــوعـ ــيـ ــشـ ــن الـ ــ ــ  وأيـــــن مـــن اهلـــــوة ذلــــك الــصــنــم اي

ــار أرجــلــنــا ــث ــال ــت مجــامجــهــم ب ــ هلم داس مقًبا  أضحت  التاريخ   فمزابل 
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أبى احلق إال أن يكون إعصاًرا يف وجه الطغاة الظاملني، وما ثورة احلسني  إال 
زوبعة احلق القتالع عرش الفساد. يزيد وابن زياد

ثورة احلق
املتفرقد ــاؤهــا  ســن ــان  ــب ف ــة أســـود عــصــفــت  ــال ــض ــل  واهنــــــّد ركــــن ل

باللظى ــرق  حيـ الـــبكـــان  ــر  ــّج ــف بــالــفــســاد وحيصد وت يـــزرع  كـــان  ــن   م

وعسفهم الظاملن  بوجه  ــت  ــردد رصخ ــد رصخــتــهــا الــطــفــوف ت ــي  ورع

وتنتفي اخلــائــنــن  عـــروش  ــا وتــشــيــد تــطــوي  ــه ــوع ــرب ــي الـــعـــى ب ــن ــب  ت

التي ــاوات  ــسـ واملـ ــة  ــدال ــع ال تسعد رصح  ــوامل  ــعـ الـ كـــل  هبـــا  ــت  ــح  اض

* * *

الــعــدى ــت  ــم أرغ للسبط  ــورة  ثـ ــا  واهــتــدوا ي بــل  غيهم  عــن   فــراجــعــوا 

عظيمة ــل  ــك ب ــت  ــف ــت ه ثـــــورة  ــهــا يــســرشــد يـــا  ــائ  أمـــســـى بـــنـــور ســن

الوغى فأرعبت  عصفت  ثـــورة  مستعبد يــا  حـــاكـــم  ــهــا  مــن  وارتــــــاع 

اهلــدى مـــوردهـــا  زال  ال  ــورة  ــ ث املقصد يــا  ــعــم  ن واإليـــثـــار  ــدل  ــعـ  والـ

ــا ــز اإلب ــا رمـ ــورات ي ــثـ ــا مــنــهــل الـ الغد ي فأعظمها  ســبــقــت  ــورة  ــ ث  يــا 

ثـــــورة أيــــــة  تـــريـــنـــك  مـــــا  ــد اهلل  ــوغ ــت  أخــــــرى يـــرنـــم حلــنــهــا م

قــائــد ــرم  ــ أكـ ملـــصـــاف  ــي  ــق ــرت ي  فــــــرد خــــــــؤون غــــــــادر مـــــردد أو 

ــايّن ــف ــت ــد م ــائـ ــط أكـــــرم قـ ــب ــس ــال اليد ف ــت  ــع وأمج ملكت  ــا  ب  ضــّحــى 

تشهد ــادة  ــهـ ــشـ والـ ــه  طـ ــن  بـ ــذا  ــ ــد ه األوحـ ــم  ــزعــي ال ــو  ه ــن  ــس احل  إن 

* * *
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ومتشيخوا ختــرصــوا  الــذيــن  تــــووأد خسىء  ال  ــم  ــه ــي ف ــة  ــامـ ــزعـ الـ  إن 

محاية ــاع  ــق ال ــوا  ــن وب ــبوا  ــك ــت ــن يـــطـــردوا واس ــم لـ ــ ــوا أهن ــعـ ــم وضـ  هلـ

الــبــاد وحــلــلــوا ــاًدا يف  ــيـ وأمحـــــُد عــاثــوا فـ ــي  ــ ــع ــ ال اهلل  حـــــــّرم   مــــا 

ــرآن يف أحــكــامــه  ــقـ الـ ــدوا قـــد حـــرفـــوا  وأوجـ الطغاة  فعل  مــا   فلبئس 

لنا ــد  ــف ف أرعــــو  أال  لــلــطــغــاة   واســتــنــظــروا ولــكــل نــــارضة غد قـــل 

* * *

املصطفى الــنــبــي  ــن  ب ــا  ي ســيــدي  ــا  ــغــر ذكــــرك أنــشــدي  عـــفـــًوا بــــدأت ب

ــرى أشكها ــبة ح ــردوا يــا ســيــدي هــي ع ــج ومتـ ــواع ــؤاد ل ــف  وقـــد هـــّد ال

ــا ــل عـــي خـــارجـــي وهـــا أن ــي  عـــبـــد بـــبـــاب رضحيـــكـــم مــتــقــلــد كـــم ق

ــي ــن ــقـــدت عــــّي ألن ــم حـ ــ ــاج ــ ــتــقــيــد واع ت وال  تــشــتــمــنــي   عــــــريب 

ــجـــت أحــقــادهــا ــتـــرم نـــارهـــا وتــوقــدالــعــنــريــة أجـ  عـــــادت لـ

بصدرها يالدفن  واحلــســد  ــقــدد واحلــقــد  ــت ــات يـــأكـــل قــلــبــهــا امل ــ ــد ب  قـ

ــة تــســتــبــاح حــضــارة ــان ــدي ــم ال ــاس وتفند ب فتنتفى  ــرام  ــكـ الـ  الـــعـــرب 

اروحتي ينسب  أن  تــرىض  متقصد حاشاك  حـــاقـــد  ــانـــة  الـــديـ  بـــاســـم 

جــســم ــي  ــ ــت ــ ــروب ــ ع أن  ــت  ــ ــن ــ وممجد آم ــد  أجمـ ــن  ديـ ــم  ــس اجل  وروح 

فأسعد آمــــنــــت بـــــــاهلل الــــعــــي بـــديـــنـــه ــاة  ــي احل يمنحني  ــام  ــ  اإلس

ــورة ــث ــف ك ــي ــن ــن احل ــدي ــال  كـــــبى هتـــــّز الـــظـــاملـــن فــنــبــعــد آمــنــت ب

ــرة زمـ ــة  ــب ــي احلــب أمـــتـــي  درب  ــن  حيمد عـ ال  ــة  ــان خــي ــب  ــرك ب  ضــلــعــت 



128

ــام مـــبـــدأه الــســام ــاإلسـ ــت بـ ــن ــد ومـــعـــّبـــد آم ــ ــوح ــ ــوب م ــعـ ــشـ ــلـ  ولـ

ويكبتوا املــتــخــرصــون  ــدوا فليسكت  ــح جي ال  ــا  ــن ــن ــدي وب  أفـــواهـــهـــم 

ــدوا ديــــــــن مـــــــبـــــــادؤه حمــــنــــة أمــــة ــقـ حيـ ال  فـــلـــرعـــوا  ــة  ــيـ ــربـ  عـ

بيننا حيــكــم  الـــقـــريـــن  هـــو  ــل خــــر أرفــــد هــــذا  ــكـ ــون بـ ــ ــ ــرب ــ ــ  األق

ــم ــه ــوف ــمــحــمــد عــــريب رغــــم أن يشهد ف ــة  ــدايـ اهلـ ــور  ــت ــدس ب  وكــفــى 

ــا... ــ واإلب الــشــهــادة  ــا  اب فيك   آمــنــت 

ــودوا آمــــــــــنــــــــــت فــــــــيــــــــك أبــــــــا  ــه ــت ــن ي ــاع مـ ــ ــّد ق ــ  بـــطـــًا هت

ــد وجمــــدد آمـــنـــت أنــــك قـــائـــد األحـــــــرار يف  ــلـ ــور خمـ ــ ــص ــ ــع ــ  كــــل ال

ــد عــقــيــدة ــي ــرش ــد آمــنــت بــالــنــهــج ال ــوق ــت ــا وبـــســـالـــة ت ــهـ ــتـ ــحـ  أوضـ

* * *

ــوف بــكــربــا ــ ــ ــمــع األل ــوم جتــت ــيـ ومستشهد الـ ــا  هب ــن  م ذكـــرى   لتعيد 

ــا ــع ــي ادم ــآقـ ــرح املـ ــ ــن ج ــهــل مـ ــن ــور وتـــبد ف ــفـ ــى تـ ــب ــض  مـــــــدرارة غ

وجــداهنــا األســـى  يقتر  ــاء  ــوج ــتـــورد ه ــه تـ ــ  ملـــصـــابـــكـــم فـــغـــدت ب

ــا وتــصــونــه ــده ــه ــدد ع ــ ــرد جــــاءت جت ــ أم عـــــدو  ــا  ــاعـــدهـ ــبـ يـ ال   أن 

ــدهـــــذي عـــقـــيـــدهتـــا حتــــج لــكــعــبــة ــ وامح الـــعـــي  اهلل  ــا  ــه ــص خ ــد  ــ  ق

ــرم هبا ــ ــاء أكـ ــربـ ــذه كـ ــ ــت ه ــي ــب ــا يــتــخــلــد ال ــ ــة هب ــمـ ــديـــن عـــاصـ ــلـ  لـ

قلبها ــغــمــر  ي اإليــــــان  ــنــفــس الــضــلــيــلــة تــرشــد وعـــقـــيـــدة  ــور بـــه ال  نـ

حديقة الـــريـــف  ــقــب  ــال ب ــا يـــرددوتـــلـــوذ  ــه ــاف ــت  لـــك يـــا حــســن ه
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ــرف لـــواءهـــا ــ ــا ي ــه ــب ــواك ــذي م ــ مشهده ــدك  ــع ب األنـــصـــار  ــب  ــوك  ومل

حــسة تبكي  اتــتــك  ــوف  ــ األل هتــجــد هـــذه  ال  بـــأنـــيـــنـــهـــا  ــا  ــ ــوهب ــ ــل ــ  وق

ــرى مــصــابــك يـــا شــهــيــد فــإهنــا ــ ــا وجتـــنـــد ذك ــسـ ــقـ ــدي أنـ ــ ــف ــ ــد ت ــنـ  جـ

العى السبع  أحــزن  يومك  وتنهد فمصاب  ــاء  ــس ال يف  ــك  ــائ امل  تــبــكــي 

ــه ــوانـ أكـ يف  اهلل  ــرش  ــ عـ ــز  ــ ــت ــ الصلد واه ــات  ــراســي ال عليك   وبــكــت 

(1(* * *

ــة ــراح ــا تـــفـــوز ب ــن ــب ــواك ــعــســى م وتسعد ف حسن  يا  باسمك   الــداريــن 

ــرا هلا ــم ــزاء ســنــجــتــنــي ث ــعـ ــورد بـــدم الـ ــتـ ــا أدمـــــًعـــــا تـ ــنـ  أروتــــــــه مـ
أرسة)1( املــمــثــل  مــوكــبــنــا  وتنشد وبــــذاك  حــســن  يــا  هيــتــف   بــالــعــلــم 

ــرج مــوكــبــا ــ ــتــعــلــيــم خت هتــجــدونــقــابــة ال ــة  ــب ــي ــص ــامل ب عـــــام  ــل  ــ ك  يف 

ــبــي شــعــارهــا ــن ــط ال ــاســب ــداف الـــرســـالـــة حيــمــُد وإلـــيـــك ي ــأهـ  يــعــلــو بـ

جهدها تسعى  ــعــام  ال هبــذا  ــدأت  تقصد بـ األلــيــمــة  ذكـــــراك  ــاء  ــيـ  إحـ

ـــ ــذه األن ــا تــشــاطــر هـ ــ ــا درب ــر هل ــأن فتخلد ف ــوف  ــف ــط ال مـــأســـاة  ــار  ــص  ـ

* * *

املسلمني  العارش من حمرم وشاطرت  ليلة  األنصار  مواكب  كربالء  املعلمني يف  نقابة  مرة شاركت  )1) ألول 
العزاء فكانت بداية لعادة تستمر إىل اليوم أي منذ سنة 1962م وقد سامهت يف ذلك مسامهة أرجو أن أنال 

.هبا شفاعة الشهيد
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12- الشيخ عبد املهدي أبو كفانة

هو الشيخ عبد املهدي بن إسامعيل بن احلاج جعفر الشهري )أبو كفانة( أي )صاحب 
األكفان( احلائري. ولد يف كربالء حدود سنة 1292هـ، وهبا نشأ وترعرع.

دأب يف طلب العلم ورشف من معني الثقافة، وكان رمًزا للصرب والدأب، وتتلمذ عىل 
املرحوم الشيخ عيل بن احلاج رجب أبو كفانة الذي كان أحد كتاب الروضة العباسية، وله 
اثر قوي يف نفسه، وبعد انتقال أستاذه املذكور إىل الرفيق األعىل، استأنف عمله بجدارة 
يف تدريس أبناء الذوات، ومما هو حرّي بالذكر أنه الزم الشاعر اخلطيب الشيخ حمسن أبا 

احلب والشيخ عبد الكريم الكربالئي- أبا حمفوظ - واستفاد من جتارهبام.

وفاته 
لفظ أنفاسه الزكية ملبيًّا دعوة ربه سنة 1342هـ، ودفن يف الغرفة التي كان يدرس هبا 

يف الروضة العباسية املقدسة.  

شعره 
حفظ شاعرنا يف مطلع شبابه الكثري من عيون الشعر العريب، حتى صارت لديه ملكة 
شعرية بدأ عىل أثرها يقرض الشعر، فكان شاعرًا شغوًفا بقراءة الكتب قديمها وحديثها، 

حلو السبك، رقيق اللفظ، شحذت النوادي األدبية ذهنه، وأرهفت حّسه.

الكربالئية، وال ختلو  الشخصيات  له قصائد ومقطوعات يف مدائح ومراثي بعض 
آرائه  لتعبري  سهلة  طريقة  وجد  وقد  التفهم،  سهلة  والفاظ  مبالغات  من  القصائد  هذه 

يستميح الناس بشعره هو يتكسب باملديح، وهو متوسط بني شعراء طبقته.
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قال مهنًئا الشيخ حممد عيل كمونة عند عودته من اهلند:

حممد ــه  ــ وج ــور  ــ ن أم  الـــســـا  ــدر  ــ ــوقــد ب ــت ــب امل ــوك ــك ــال ــدا ك ــ ــًرا ب ــ  بـ

ـــ ــادم بــقــدومــه ال ــ ــن قـ ــه مـ ــا بـ ــ باليد أه ُتــصــفــق  ــًرا  ــ ب ــدت  غـ  ـعليا 

)مــعــبــد( وعـــى الــغــصــون تــرنــمــت أطــيــارهــا بنعمة  لــه  ــاء  ــن ــث ال ــدي   هتـ

الضنا ثــوب  اخلعي  الفخر  ــسور تـــزّودي أمــنــازل  ــن الـ  واســتــبــري وم

ــل عــوده ــأم ــان ن ــى مــن كـ ــدفــلــقــد أتـ ــة الـــــرب الـــكـــريـــم مــؤي ــاي ــن ــع ب

ــم ــراك ــعـــى ب ــر والـ ــاخ ــف  بــــقــــدوم مــــوالنــــا اهلــــــام حمــمــد أبــنــي امل

اهلنا قــمــري  وصـــاح  ــسور  الـ ــه بــصــوت مــغــّرد كمل   فـــوق الــغــصــون ل

ــاب العى  ــ ــع أرب ــه مج ب ــارش  ــب ت ــه  ــر كـــل شــهــم أصــيــد وبـ ــاخ ــف ــى امل ــن  وب

سليله ــد(  ــي ــم احل )عــبــد  ــا  ــي س حيمد ال  مل  الـــــورى  بـــن  فــضــلــه   مـــن 

ــذا تــرى ــل ــره ف ــاح مــســكــا نـ ــدد قــد فـ ــ ــج ــ ــت ــ  يــــــــــــــزداد طــــيــــبــــا ي

ــدت لــه بــفــخــاره ــه املولد كــل الــــورى ش بطيب  اعــرفــت  الــعــى   ولــه 

ــاين قـــارص ــسـ ــا لـ ــه ــن املسند أوصــــافــــه ع احلديث  اهــل  سل  شئت   إن 

سا ــا  ــي ــعــل ال إىل  ــا  ــي ــعــل ال ــام الــفــرقــد بــاهلــّمــة  ــوق هـ ــارا فـ ــخ ــى ف ــ  ورق

لبعضها أطــيــق  ال  ــب  ــاق ــن م ــه  ــ بــتــعــدد ول هلـــا  احــــي  وال   حـــــًرا 

ــا ــًي ــاق ــول الــلــيــايل ب ــ ــى ط ــد فـــاقـــم عـ ــعــيــش أرغـ ــر مـــقـــرونـــا ب ــن ــال  ب
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وله مهنًئا الشيخ فخر الدين كمونة عند قدومه من خراسان:

الــغــّرا بــالــغــّرة  العيد  هــال  ــّدى  ــب  هال ولكن أخجل الشمس والبدرا ت

أرسى ومن أرض )طوس( جاءنا اليوم غانًا من  فسبحان  املسى  لنا   حيث 

العى بــنــي  ــون  ــي ع ــّرت  ــ ق الغبا بــمــقــدمــه  مع  رسوًرا  اخلرا  طبق   وقد 

ــًا بالبرى فـــأكـــرم بـــه مـــن قــــادم جـــاء غــان خيفق  املــجــد  لـــواء   عليه 

مفاخًرا الصفات  كل  من  حاز  والفخرا فتًى  والــعــّز  العليا  ورث   وقــد 

بعائه ــى  ــع ال ــال  نـ الــــورى  ــم  ــي ــام مجـــوع الـــنـــاس رشفـــه قـــدرا زع ــ  أم

ضــامــن  ــو  ــ وه زاره  ــد  قـ ــن  ملـ ــق  ــده ُنــكــرا حيـ ــاح ــا يــطــيــع ج ــا ف ــاًن  جــن

عنده للشفاعة  ترجى  اجلــزا  واألجــرا ويــوم  الــكــرامــة  ترجو  حبه   ويف 

فإنه  ــى  ــوس م ــن  ابـ لــــزوار  فخرا فــطــوبــى  مفخره  طيب  من  اكتسبوا   به 

ــه لنا بـ ــسور  ــ ــ ال ــّم  ــ ت ــا  ــادمـ ــا قـ ــي ــه نــرا ف ــن األنــــام ل ــا ب ــاح م ــد فـ  وقـ

وتــبــارشت ــت  زه العليا  بالبرى بمقدمك  حتييك  ــاءت  ج  وأرشافــهــا 

ــا ــن ثغرا فـــا زلــــت بــــاق بـــاملـــسة واهل مبتسا  الــدهــر  فيك  زال   وال 

مــنــرة ــايل  ــي ــل ال ــيــك  ف ــت  ــرح ب ــا بــاهلــنــا تــرى وال  ــ ــاين دائ ــه ــت ــك ال ــي  إل

ــخــري(وعــّزك دائــم ــت يــا )ف الكبى وال زل احلجة  القائم  يقوم  أن   إىل 

* * *
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13- احلاج عبد املهدي احلافظ

املتوىف سنة 1334هـ

من أملع شخصيات األدب والسياسة يف مطلع القرن العرشين، كان حجة يف البحث، 
جمددا يف الرأي، عميقا يف الفكر.

عربية  أرسة  يف  ونشأ  كربالء  يف  ولد  حافظ،  بن  حبيب  بن  املهدي  عبد  احلاج  هو 
تعرف بآل حافظ، تنتسب إىل قبيلة )خفاجة( هاجر جدها األعىل - حافظ - من الشطرة 
بـ)بركة  الثالث عرش اهلجري، وأقام يف مكان يعرف  واستوطن كربالء يف مطلع القرن 
احلافظ( يف جملة باب بغداد اليوم، وقد تطّلع منها يف األوساط التجارية واألدبية رجال 
والسيد  احلافظ  املهدي  عبد  احلاج  املرحوم  الفّذ  الشاعر  منهم  بالذكر  أخص  عديدون 

عزيز احلافظ وزير االقتصاد األسبق.

برقة  مدفوعا  األدب  وكتب  العلم  بطلب  مشتغال  غّضة  نعمة  ربيب  شاعرنا  نشأ 
طبعه وشّدة ذكائه، ذكره عباس العزاوي فقال: تويف يف ربيع اآلخر سنة 1334هـ وكان 
مبعوث كربالء األسبق ذكيا تعّلم اللسان اإلفرنيس جيدا فأحسن القراءة والكتابة فيه، 
وكان ذا سلطة وجرأة ويف مقدمة القيام عىل مأموري احلكومة يف كربالء وإخراجهم منها 
بعد هنب أمواهلم وإهانتهم حتى أعيدوا إليها بمظاهر الوالية وسكنت الفتنة أثناء احلرب 

العامة)1).

)1) تاريخ العراق بني احتاللني: عباس العزاوي ج8 ص: 297.
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درس شاعرنا يف معاهد كربالء العلمية املعروفة - آنذاك - وتتلمذ يف العروض عىل 
الشاعر الشيخ كاظم اهلر، وأخذ املقدمات عىل أعالم بلده املربزين، فكان من الطالئع 
الفكرية األوىل وشّب شاعرا متوقد الذهن، بليغ البيان، واسع االطالع، وحفظ الكثري 
من عيون الشعر العريب، وأملّ بلغات متعددة، فكان اخلطيب املفوه والشاعر املفلق املحلق 
الروضة  عىل  املطل  ديوانه  وكان  األدب،  مضامر  يف  املقدام  والفارس  الفكر،  سامء  يف 
النخبة  يضّم  كان  إذ  األدب،  أهل  وملتقى  البلد  رجاالت  أنظار  حمط  املقدسة  احلسينية 
الصاحلة من أدباء كربالء وعلامئها وأرشافها للتداول يف الشؤون السياسية واالجتامعية 
وقضايا اإلنسان، أنتخب رئيًسا لبلدية كربالء كام انتخب مبعوثا لكربالء يف اسطنبول 
بالذكر  أخص  تصانيفهم  يف  املؤرخني  مجيع  ذكره  الغاشم.  العثامين  العهد  إبان  وذلك 
منهم العالمة السيد حمسن األمني يف موسوعته - أعيان الشيعة - فقال ما هذا نّصه: عبد 
املهدي بن صالح بن حافظ احلائري توىف يف كربالء سنة 1334هـ ودفن هبا، كان أديبا 
من أعيان جتار كربالء ومالكيهم يعرف الرتكية والفارسية واإلفرنسية وانتخب مبعوًثا 

يف زمن الدولة الرتكية)1). وأورد له القصيدة الدالية.

أما شعره يمتاز برقة احلسِّ ودقة الفكر وبعد النظر يف ما يطرأ عىل احلياة من تغيري 
يمثل  فشعره  وأغراضه،  الشعر  فنون  طرق  نفسه  يف  احلياة  تعكسه  عام  البيان  وقدرة 
العاطفة الصادقة املشوبة بألفاظ العتاب، وال خيلو من طرافة، وتنبع أبياته هذه من قلب 

يمور باحلب والشوق واحلياة، ونحن نثبتها كاملة لطرافتها فيقول:

قــد أم  ســــمــــراء  ــدة  ــ ــع ــ ص ــد هــــي  خ أم  محـــــــــراء  وردة   أم 

غـــــــــزّيـــــــــٌل هبــــــــــن  ــع أغــيــد واىف  ــبـ ــطـ ــج خـــفـــيـــف الـ ــنـ  غـ

ــد مـــــــــن حلــــــظِــــــِه ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا يــــفــــوق عـــــى املـــهـــنـــد مـ ــ ــًف ــ ــي ــ  س

)1) أعيان الشيعة، ج39 ص: 168.
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أنـــــــه إال  ــل وأســـعـــد كــــــــالــــــــبــــــــدر  ــ ــى بـ ــ ــنـ ــ  أهبــــــى واسـ

ــد؟ شـــــفـــــتـــــاه قــــــــــاال لــــلــــعــــذار ــرجـ ــزبـ ــا الـ ــ ــا الــعــقــيــق ومـ ــ  ف

ــا ــ املـــنـــضـــد وافــــــــــــــــر مـــــبـــــســـــمـــــه ف الـــــــــدر  ــه  ــ ــالـ ــ خـ  َح 

ــن فــيــه ــاسـ ــحـ ــت املـ ــع ــم  فــــــهــــــو الـــــــــيـــــــــوم مـــــفـــــرد صـــنـــم جت

ــٍع ــ ــل ــ ــات ــ ــح الـــــظـــــبـــــاء ب ــ ــضـ ــ ــد فـ ــيـ ــن جـــيـــده والـــغـــصـــن والـ ــ  م

واجلـــــــــــال  إال  مـــــــــــّر  ــح صــــــــّل عــــــى حمــمــد مــــــــا  ــ ــي ــ ــص ــ  ي

إىل  وقــــلــــت  يــــومــــا   مـــتـــى الـــتـــعـــذيـــب والــــصــــد؟ عـــاتـــبـــتـــه 

ــٍم ــ ــ ــّي ــ ــ ــت ــ ــ ــل م ــ ــ ــتـ ــ ــ  غـــــــادرتـــــــه قـــلـــقـــا مـــســـّهـــد؟ أحيـــــــــــــل قـ

ــام ــقـ ــسـ ــه صـــفـــو الـــعـــيـــش أبـــعـــد أدنــــــــى هــــــــواك لـــــه الـ ــ ــن ــ  وم

ــد ــاهـ ــك شـ ــ ــ ــل ل ــ ــ ــاب ه ــ ــ ــاج ــ ــ يــشــهــد ف احلـــــــال  ــت  ــلـ قـ ذاك   يف 

ــربـــد فــــــــاز ورعــــــــــن قــــــــويل وأعـــــــ ــنـــي وعـ ــا عـ ــب ــض ــغ  ــــــرض م

ــا ــ ــائ ــ ــبد فـــــــزجـــــــرت قــــلــــبــــي ق ــ ــف أســـــــاء الـ ــيـ  أرأيـــــــــت كـ

الـــــ عـــــنـــــان  ــي  ــ ــن ــ ــث ــ ت إن  ــد مــــــا  ــرشـ ــاك تـ ــ ــسـ ــ ــه عـ ــ ــن ــ ــّي ع ــ ــغـ ــ  ــ

ــرّي ــ ــغ ــ ــدل بـــنـــا نـــحـــو ال ــ ــاعـ ــ ــد فـ ــ ــود أمح ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــا فـ ــ ــن ــ  وعــــــــد ب

اإلل�ـــــــــه رّس  ــه  ــ ــ بـ  ومــــــــا بــــــه والــــــعــــــن والــــيــــد وامـــــــــــــدح 

ــد مـــــن مـــهـــد اإليـــــــــان صـــارمـــه ــ ــيـ ــ  ولــــــــــــــــإســــــــــــــــام شـ

ــه  ــ ــام ــ ــس ــ ــل ح ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــد لــــــــــوال صـ ــعــب ي ــوم  ــ ــقـ ــ الـ الت  ــت  ــ ــرايـ ــ  لـ

ــا غـــــداة ــ ــرهت ــ ــم ــ ــاض غ ــ ــ  حــــنــــن واهلــــــــامــــــــات حتــصــد مـــــن خـ
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ــر ــ ــ أم ــن  ــ ــ ــس ــ ــ ح أبـــــــــــو  ــشــهــد أال  ــل ي ــ ــزي ــ ــن ــ ــت ــ  الـــنـــحـــل وال

وّد البـــــــن  تــــصــــدى  مـــــن  ــدد؟ أم  ــ ــوم بـ ــ ــقـ ــ  ومــــــن لـــشـــمـــل الـ

هـــذيـــم يــــــا  فــــــابــــــرق  ــد)1( إاّله  ــ ــارع ــ  وبـــعـــدهـــا مـــا شــئــت ف

 وتراه يشكو ويبّث لواعجه وآالمه ويندب عيشه بأسلوب رائع أّخاذ يتسم بطابع 
رقيق  احلّس،  رقيق  شاعر  نفس  من  انطلقت  صادقة  مشاعر  إهنا  والوضوح،  السالسة 

العاطفة:

اجلوى من  ــايس  أق ما  أشكو  اهلل  ركائبه إىل  باحلبيب  استقلت  ــداَة  ــ  غ

ــا  ــًي ــان خــال ــ ــع طـــاملـــا ك ــ ــر رب ــفـ ــه وأقـ ــب ــاع ــه وم ــافـ ــنـ ــت أكـ ــل ــخ ــه ف ــ  ب

ــرة  ــه ــف ــك ــايس لـــيـــلـــة م ــ ــ ــبـــت أقـ الَشعرٰى هبا من أخاطبه فـ  وليس سوى 

مرسل والدمع  الدمع  فيها  كتائبه أكفكف  ارجــحــنــت  ــا  مل مهــٰى   كغيث 

ــد الــنــوى ــدب عــيــًشــا رصمــتــه ي ــ  وعـــاث بــه مــن جــائــر الــدهــر العبهوان

ــًا ــس آن ــت  بـ طـــاملـــا  دارًا  ــن مـــا طـــل الـــوعـــد كــاذبــهوأذكــــــر  ــأغ  هبـــا ب

وصله الــلــيــل  ــر  ق ــا  م إذا  ــرًا  ــري ــهغ ــب ــنــا الــقــصــار وائ ــي ــيــال ــدت ل ــ  امـ

خــده ورد  مــن  الــغــصــن  بلثم  ــّم  السبه أهـ الصدغ  عقرب  من   فيمنعني 

ــن تــلــك الــثــنــايــا مــدامــة ــف م ــ وساكبه وأرش ــس)2(  ــدري ــن اخل عند   تقبح 

ربيعه ــه  عــن غـــاب  ــع  ــرب ب يل  حبائبهفــمــن  ــه  ــتـ ودعـ بــقــلــب  يل  ــن  ــ  وم

الذرى حملولك  الطرف  يطرد  ــه وليل  ــاربـ ــغـ ــة ومـ ــولـ ــهـ  مـــشـــارقـــه جمـ

)1) أعيان الشيعة، ج39 ص: 168؛ جمموعة خطية للسيد حسني القزويني.
)2) اخلندريس: اخلمرة القديمة.
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مستقره عــن  الــقــلــب  ــل  ــزي ي ــو كــواكــبــه هبــيــم  ــف ــط  نــفــور ذراريــــــه وت

صــارم بأبيض  فيه  ــسى  ال مضاربه وصلت  ــحَّ  ــنَ ُت مل  عضب  اهلــنــد   مــن 

ــه ــوائ ــّر يف غــل ــ ــو م لـ ــى ضـــامـــر  راكــبــه عـ ــري  ــ اجل عــن  يكفكفه  ــا   وملـ

ــر كــأنــا ــك ــب ــم أس ــا ثـ ــب ــص ــاز ال ــ وتــاعــبــه جل جـــريـــه  يف   يـــاعـــبـــهـــا 

كــراكــب ــاح  الــصــب إال  ــي  ــن راع ــا  ــه الـــغـــداة مــنــاكــبــه ف ــن ــا م ــن  تـــلـــوح ل

جوائحًا النجوم  وهــر  من  جوانبه يعارض  لــلــفــرار  ــت  ــداع ت  كجيش 

ــرن الـــغـــزالـــة طــالــعــًا ــ ــه ق ــن غياهبه)1( واغــص الــظــام  ــي  داج مــن   خيــرق 

أطلعني فضيلة احلاج مصطفى أسد خان عىل صورة نادرة للشاعر الكربالئي املرحوم 
احلاج عبد املهدي احلافظ كتب حتتها هذان البيتان:

ــا كــضــيــف راحـــل ــي ــدن ال ــت يف  ــ وانـــرفأن حينا  األحـــيـــاء  يف  ــّل   حـ

انقى الــعــمــر  إذا  بــالــذكــر   واجــعــل الــرســم مــن اجلــســم خلف فــاحــي 

  15 متوز 1325هـ 

راسلهم  العراق،  شعراء  من  عدد  مع  كثرية  ومراسالت  ــة  وّدّي صالت  تربطه  وكانت 
الفضالء  من  لفيف  حرضه  أنس  جملس  انعقاد  الذكية،  النفحات  تلك  بني  ومن  وراسلوه، 
واألدباء يف كربالء، فكتب الشاعر الكربالئي احلاج حممد حسن أبو املحاسن إىل الشاعر احلاج 

عبد املهدي احلافظ يستدعي حضوره:

ــن بـــلـــغ عـــنـــي أبــــــا صـــالـــح ــ ــب صـــــــــادق الـــــــوّد مـ ــ ــ  قـــــــول حم
وصــلــه إىل  ــاق  ــتـ ــشـ مـ بـــــال  ــّد مــــا  ــ ــصـ ــ ــر والـ ــ ــج ــ ــاهل ــ ــذب ب ــ ــعـ ــ  مـ

)1) جمموعة خطية بخط السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة.
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جمــلــس إىل  األنــــــس  هيـــتـــدي  ــدي ال  ــهـ ــه طـــلـــعـــة املـ ــنـ  تـــغـــيـــب عـ

فهل انــتــظــمــنــا  ــعــقــد  كــال ــد)1( ونـــحـــن  ــ ــق ــ ــع ــ  يـــزيـــنـــه واســـــطـــــة ال

وقال:

غليله يــبــل  ال  قــلــب  َمـــــنَّ  دمـــوعـــه أال  ــف  ــ جت ال  ــن  ــ ع ــر  ــ ــاظ ــ  ون

ــّدان مــتــيــا ــعـ ــتـ ــسـ ــا تـ ــ ــي ه ــي ــل مــا يروعه خ الــنــوى  ــوم يف  ي ــرى كــل   ي

ــا ــزاره م ــّط  ــ وش ــايب  ــب أح دار  ــأت  الــقــريــح هجوعه نـ اجلــفــن  عــن   فــبــان 

جنّي اخلطب  يف  كان  صبًا  تستطيعه فحاولت  ال  األيـــــام  يل  ــت  ــال ــق  ف

بطويع عيشنا  ــن  م ــى  م ــا  م رجــوعــه)2( فــهــل  مستطاع  الليايل   برغم 

وقد راسله الشاعر الفذ الشيخ جواد الشبيبي بقوله:

وكتب عن لسان بعض أعيان النجف إىل رئيس بلد الطف املهدي من آل حافظ سنن 
املعروف التي ال حييط هبا الوصف.

سالم عىل الطف وساكنه من الزهر املمطور، وثناء عىل رئيس بلده املبهر يف حالتي 
والظل  واملنثور،  املنظوم  بذوي  األسالك  املنظوم  النادي  ذي  واملنظور  منه  املسموع 
املمدود عىل أهل الكامل ثمة وعليه منهم رداء احلمد مقصور، والبيت املعمور املغمور 
التي تطمح  العفة  القوية  والنفس  املسجور،  البحر  لو كان  بنائل مشيده مسرتفده حتى 
كل عني هلا واملعرفة التي أكسبته غراما بالعليا ووهلا، والرزانة التي مل بوازهنا الطود الشم 
والعجب من طبعه وهو أخف من النسيم كيف محلها، والراحة الساخمة بدل الغيث الترب 
ما عددناه بدهلا، والفصاحة التي لو سحب ذيلها سحبان وائل لرأت القبائل أن بيوت 

)1) راجع كتاب أبو املحاسن، للمؤّلف ص: 31.
)2) املصدر نفسه، للمؤّلف ص: 31، 32.
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وائل قبلها، ال أراين اهلل من مهدي ساعة غيبة صغرى، إذا وفقني الطالع عىل حجة نباهته 
الكربى أخ ملا ارحتلت عنه باجلسم وأودعته القلب، وتيقنت حمبته قلت ما جزاء من حيب 
إال أن حيب، فأخذت إذا ضمني وكمل أهل وطني حمفل أرفع صويت بمحامده، وأطنب 
بذكره اجلميل ال فتح قلب مواليه وأكرس طرف حاسده، فاملأمول من أخالقه، وعلمه 
بولع مشتاقه اتصال املراسلة وهي ممكنة فال جيوز بنحو احلب العدول عنها إىل االنفصال 

وأعامل أفعال حمبته القلبية اخلالصة ويبني أثرها بالرسائل فتطابق األقوال األفعال)1).

أنشد بيتا تركيا يف رثاء أحد السالطني العثامنيني بعد أن بالغ يف وصف معناه وأنه مل 
يسبق إليه فأجابه - أبو املحاسن - إن هذا منظوم بالعربية فقال ومن الناظم؟ أجاب ال 
أعلم ولكني أحفظه من سنني، قال أورده رسيًعا وألح عليه يف الطلب بدون إمهال خشية 

أن يكون له جمال للتفكري والنظمته فقال:

ــاء قــصــر لقد كنت شمس العر والعر شمسه ــ ــق ــ ــب ــ ــل وال ــ ــدة ظ ــ ــدي ــ  م

فخجل مناظره، فلام رآه الشيخ حسن عىل تلك احلالة قال له: ال نتأثر يا حرضة احلاج 
فاملعنى كام قلت مبتكر مل يسبق إليه الشاعر الرتكي وقد نظمه الساعة)2). 

وكان الشاعر احلاج عبد املهدي احلافظ معارصًا لعدد من علامء وشعراء كربالء، وله 
معهم مواقف حممودة هلا شأن يذكر.

الروضة احلسينية  السيد عبد احلسني آل طعمة سادن  الراحل  العالمة  وقد حدثني 
مؤنًسا  سمرًيا  املعرش،  لطيف  اللسان،  لبق  الروح  خفيف  كان  فقال:  عنه  موجزة  بنبذة 
عبد  الشيخ  الشاعر  يل  وروى  اجلامعة،  الثقافة  من  فريدة  حلقة  كان  كام  بليًغا،  وحمدثا 
احلسني احلويزي أبياتا قد قدمها إليه عندما أصبح احلاج عبد املهدي رئيًسا لبلدية كربالء 

)1) شعراء الغري، لألستاذ عيل اخلاقاين ج2 ص: 287و 288 
)2) األدب العرصي يف العراق العريب، لرفائيل بطي، ج2، ص: 132.
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وذلك سنة 1323هـ/ 1906م بعد أن سجن فرتة قصرية ألسباب سياسية، وهذه هي 
األبيات:

نشاطه زاد  فــيــك  الــلــمــعــايل  رئــيــســًا جــســد  رصت  ــاء  ــضـ األعـ مـــن   ملـــا 

ــوســًا أصبحت كالصديق يوسف يف الورى ــا وكـــــان يــســجــنــه حمــب ــًك ــل  م

بعدما ــك  ــال ــه امل يـــّم  يف  ــًا َقـــذفـــوَك  ــأســّي ــد الــشــقــا ت  لـــك اســـســـوا كــي

عينها بــك  الــعــى  أم  كــي  ــر مـــثـــال رجـــعـــة مــوســى فرجعت  ــق  أبـــــًدا ت

  لقد حفل تاريخ حياة الشاعر عبد املهدي احلافظ بجالئل األعامل الوطنية والقضايا 
الفكرية التي خّلدته مدى الزمن، وكان عىل درجة كبرية من الوعي السيايس، وله خطبة 
ألقاها يف جملس املبعوثان باسطنبول، نرشت يف جريدة )سبيل الرشاد( البغدادية، وقد 

رافقه يف هذه الرحلة إىل اسطنبول مراسل اجلريدة املذكورة.

ستبقى ذكرى احلافظ حّية يف القلوب، ال يسِدل عليها الزمن غبار النسيان.

* * *
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14- عبد املهدي الفتوني

كان حّيًا سنة 1150هـ/ 1688م
من أرسة )آل فتوين( الكربالئية التي ورد ذرها يف عداد بيوتات كربالء العلمية. قال 

الساموي)1): 

ــل ــائ ــض ــف ال ذوي  ــوي  ــتـ ــفـ الـ ــلوآل  ــ ــام ــ ــم وع ــ ــ ــل عـــــــامل هل ــ ــ ــن ك ــ ــ م

العاميل  الفتوين  الدين  هباء  بن  املهدي  عبد  فقال:  )األعيان()2)  صاحب  له  ترجم 
احلائري. يف نشوة السالفة إن مثل األدب بالروضة فهو بلبلها املطرب وهزارها الصادح 
املعجب وأن نثرًا تستمر باألصداف أو نظاًم فضح العقود واألشناف فمن جيد نظمه هذه 

القصيدة يمدح هبا الشيخ نارص بن حممد بن عكرش الربعي:

أرسل إىل صاحب نشوة السالفة مقرضا كتابه نتائج األفكار يف منتخبات األشعار 
مّلا وقف عليه:

ــاح ــب ــص ــل ل ال  لــلــعــقــد  ــف  ــ ــؤل ــ ــاح م ــص ــاد رجــــــال ف ــ ــي ــ  لـــكـــن ألج

ــه ــن ــك صــحــاح كـــــالـــــروض والـــبـــحـــر ول ولـــئـــال  ــظــم  ن زهــــر   ذو 

ــه صــحــب يف  لـــــك  نــــديــــم  ــك راحــــــــًا بــــراح خـــــر  ــي ــق ــس ــه ي ــ ــأن ــ  ك

ــر ــاجـ هـ مـــــن  اهلـــــــم  امل  رشاح وإن  ــهــم  ــي ــف ف الـــصـــدر   مـــرابـــع 

)1) جمايل اللطف بأرض الطف: الشيخ حممد الساموي ص: 74.
)2) أعيان الشيعة:السيد حمسن األمني العاميل ج39 ص:169
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ــر مــــن فــضــلــه ــريـ ــحـ ــنـ ــاح أّلــــفــــه الـ ــصــب كــال بــــدا  ــد  ــجـ املـ افــــق   يف 

ــره ــع ش يف  الـــعـــر  اهـــــل  ــيـــد  ــذات الـــوشـــاح سـ ــ ــد لـ ــق ــع  فــنــظــمــه ال

الــنــدى ــيــب  رب املــحــض  ــرم  ــك ال ــن عـــرضـــه مــســتــبــاح ذو  ــن مـــالـــه عـ  مـ

ــا شــعــرن ــه  ــدحـ مـ يف  مــــاجــــًدا  ــا  ــ ــر فــاح ي ــغ ــن اوصـــافـــه ال  كــاملــســك م

ــق صــبــح الــدجــى ــل ــا اف الصباح أقــســمــت م ــوء  ضـ نـــورك  يــبــث  مل  ــو   ل

ــًأ ــجـ ــلـ مـ لــــنــــا  اهلل  الح أدامــــــــــــك  ــبق  ال ومــا  الغيث  انسكب   مــا 

* * *

15- عبد اهلادي الكربالئي

كان حيًّا سنة 1347هـ/ 1928م
أحد جنود األدب املجهولني املعدودين الذين يذهبون مذاهب الفصاحة، وجينحون 

إىل السالسة والرقة.

  وهو يف مدحيه هذا للكتاب يستقطب الصور ويركز املعاين وحيكم القول. وفد أويت 
رهافة احلس وصدق التعبري وابتكار املعنى غري أننا مل نعثر عىل يشء مما وصلنا من شعره 
أننا نكاد  لنا اجتاهه وسلوكه وصفاته وأخالقه وعالقاته برجال عرصه، واحلق  يوّضح 

نجهل كل ذلك يف غضون تلك احلقبة التي عاشها الشاعر املغمور.

عليها  أطلعني  التي  املخطوطة  اخلرسان  آل  السادة  ملجموعة  تصفحي  خالل  من 
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املحقق الفاضل السيد حممد مهدي السيد حسني اخلرسان يف النجف، عثرت عىل قصيدة 
بكاملها. وقد سعيت  فدونتها  اخلرسان،  آل  أعالم  أحد  رثاء  الرتمجة يف  كتبها صاحب 
بحثا يف احلصول عىل سرية حياة الشاعر وشعره فلم أفلح، إال ما وصل إيّل من هذه املرثية 
فقط، ورغم قلة عدد أبياهتا، فإهنا تدلل عىل شاعرية خصبة من حيث املوضوعية والدقة 

وسالسة التعبري، وقد بلغ فيها مستوى من الوعي والتكامل الثقايف.

قال الشيخ عبد اهلادي الكربالئي يرثي السيد نور بن السيد حممد اخلرسان املتوىف 
سنة 1347هـ:

املجد حشى  أصابت  قد  املنايا  بالوجد سهام  املجد  قلب  ــت  أرضم  وقــد 

وأوحشت الربوع  تلك  أقفرت  الرشد وقد  ــاقــدة  ف اآلمـــال  بنو   وظــلــت 

ــال أصــبــح راحــًا ــب ــداة أبــو األش اخللد غـ جنة  يف  ــيــوم  ال هبــذا   وأمــســى 

خلفه الدمع  ــذرف  ت واملــعــايل  الّلحد رسى  يف  ــوّســد  ت حتى  ــه  ل  وتنعى 

صاحه حقوق  أّدى  بعدما  بالوعد رسى  يــوافــيــه  ــاري  ــب ال إىل   وراح 

الــيــوم مأمتًا بــعــده  ــد عــقــدوا مــن   لـــه أســـًفـــا كـــلٌّ عـــى فــقــده يــبــدي وق

بعده قــام  فقد  مــفــقــوًدا  مــات  املجد لئن  غاية  ــوا  أدركـ قــد  األىل   ذووه 

والــعــّد )رسوٌل( حليف املكرمات أخو الندى احلــر  عــن  ــْت  ــلَّ َج  مناقبه 

ــّع ضــيــاؤهــا ــدر شـ ــب ــال تستهدي لــه طــلــعــة ك اخلــائــق  كــل  نـــوره  ــن   وم

بالعهد و )طاهر( من قد شاع يف الناس فضله ينقض  ليس  يعطي  شــاء   إذا 

ــفــاخــر والــعــى ــاؤه حــــازوا امل ــنـ بالسعد وأبـ خيفق  احلــمــد  لـــواء   عليهم 

يمينه من  الذي  )مّس(  الُعٰى  وعد حليف  بــا  جـــوًدا  للناس  العطا   ينال 
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ــوان فــيــهــم ألهنــم ــل ــس ــده ال ــع ــا ب ــن كالطود ل بــالــبــســالــة  فـــرد  ــل  ك  تـــرى 

والعى املــؤثــل  املــجــد  أحـــرزوا  ــد لقد  ــاألس ــد الـــشـــدائـــد ك ــن  ختـــاهلـــم ع

شاسع ــق  ــائ اخل ــن  ب واحلمد ومــعــروفــهــم  املــدح  عن  جلوا  معر   فهم 

الردى حــادث  به  أودى  الــذي  الــواحــد الفرد فأهن  الــبــارئ  ــوار   مــى جل

أصابكم ما  عى  العليا  بني  الَصْلِد فصبًا  شيم  من  فالصب  جتزعوا   وال 

وعساين بعد هذا أن أجد من شعره ما يروي الغليل ويربئ العليل.

* * *

 

(1(
16- عبد الواحد الشفاثي

أحد أعالم الشعراء يف القرن اخلامس اهلجري، قال عنه ابن الفوطي:

كان من األدباء الفقهاء وكان يرتدد إىل دار الوزير مؤيد الدين أيب طالب حممد بن 
به،  إليه ويؤثر االجتامع  يميل  الوزير  ملا يصدر عنه، وكان  العلقمي وكان غري متكلف 
ذكروا عنه أنه دخل دار الوزير يوما وكان البواب ال يمنعه فدخل إىل متوضأ الوزير وهو 
يف غاية النظافة والطهارة فنام فيه فطلب فلم يوجد يف املقام الذي كان جيلس فيه ثّم رآه 

)1) الشفاثي منسوب إىل شفاثة من قرى عني التمر وال تزال شفاثا مسكونة معمورة كثرية البساتني مّجة العيون 
الكربيتية، وقد سامها بعض املوظفني اإلداريني )عني التمر( يف السجالت الرسمية، وهذا غلط ألن اسمها 
قديم جًدا ألن عني التمر كانت قريبة منها، وخرجت ومل يبق منها إال حصنها وهو حصن األخيرض وعني 

ا إىل كربالء وتبعد عنها 80 كيلو مرًتا وحييط هبا عدد من القصور.   التمر اليوم قضاء تابع إداريًّ
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رأيته طاهرا  فقال:  ذلك  ذلك وعاتبه عىل  الوزير من  فتعجب  الفراشني  الغلامن  بعض 
نظيًفا فأمر به أن يدخل احلامم والبسه ثياًبا غري ثيابه، ومن شعره الذي أنشدنيه تاج الدين 

أبو عيل القريش:

ــن يـــومـــًا ــصـ ــاب احلـ ــ ذالًّ شـــكـــت كـ الـــــكـــــاب  ــس  ــ ــيـ ــ رئـ  إىل 

ــاب عـــلـــًا ــ ــكـ ــ تـــــــوىل)2( أمــــــا أحــــــــاط الـ قــــد  داود  ابــــــن   أن 

 

* * *

17- السيد عبد الوهاب اخلطيب

املتوىف سنة 1363هـ/ 1943م
هو السيد عبد الوهاب بن السيد أمحد حبيب بن حممد حبيب بن عبد اهلل بن سليامن 
الشهري باملشهداين املتوىف سنة 1180هـ النقشبندي احلسيني البغدادي شاعر أديب كانت 
له شهرة واسعة، اختري إماًما وخطيًبا يف جامع العباسية بكربالء، وبعد وفاته توىل ولده 

السيد هاشم اخلطيب املهمة نفسها.

البوصريية، طبع  الوهابية)2) يف ختميس اهلمزية  املنح  آثاره املطبوعة هي:  ابرز  ومن 
سنة 1327 هـ/ 1919م.

)1) جممع اآلداب يف معجم األلقاب: ابن الفوطي ج5 ص: 630.
)2) معجم املؤلفني العراقيني/ كوركيس عّواد ج2 ص: 364.
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أما أهم خمطوطاته:
 جهد املقّل، تشطري الربدة للبوصريي.. 1

 قصيدة بانية الساري وحبيبة القاريز. 2

 ختميس القصيدة الدريدية/ البن دريد.. 3

والسيد  هاشم  السيد  من:  كالًّ  وأعقب  1928م،  1346هـ/  سنة  بغداد  يف  تويف    
صالح والسيد كامل.

ناذج من شعره  
  مل يتخلف السيد عبد الوهاب اخلطيب عن شعراء القرن التاسع عرش وأوائل القرن 
العرشين أسلوبا ومعنى، وقصائده ذات روح عباسية، فقد كرر املعاين القديمة. وكان 
التقليدية  الطريقة  عىل  شتى  شعرية  أغراض  يف  ونظم  والتخميس،  التشطري  يف  مربزا 

واهتم بالتزويق اللفظي، وذلك ألن ثقافته حمدودة، فالتكّلف سمة ظاهرة يف إنتاجه.

وقصيدته املطولة )املنح الوهابية يف ختميس اهلمزية البوصريية( من أحسن ما مدح 
به خري الربية حممدًا، واحلق يقال ختميس بديع فيه من حسن السبك ورقة األلفاظ 

وبديع املعاين ما أجاد واحسن وابدع، إفتتحها بقوله:

ــود خــفــاء ــ ــوج ــ ــت وال ــن ــًرا ك ــاهـ ــاء ظـ ــب  ورســـــــوال والـــكـــائـــنـــات ه
ــوا الــعــزم مــن ســنــاك اســتــضــاءوا وألـ

ــى رقـــّيـــك األنــبــيــاء ــرقـ ــتـــهـــا ســـاء كــيــف تـ ــا طـــاولـ ــ ــا ســــــاًء م ــ  ي

ــن أضــحــى ــم ــي ــه ــك امل ــا لـ ــاًنـ ــيـ ــى وعـ أوحـ بــالــوســائــط  الـــغـــر   وإىل 
ــا ــح ــد قـــيـــل فـــيـــك وض ــ ــا ق ــ ــدي ــ وق

حا وقــــد  عــــاك  يف  ــاوون  ــ ــس ــ ي وســـنـــاء مل  ــم  ــ ــ دوهن مـــنـــك  ســـنـــى   ل 
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مــنــا ــك  ــن ــه ــك ب درى  درن  ــك معنىأي  ــدري ي ــك كــيــف  ــاري ب ــر   غ
ــا ــن ــل ــة ق ــقـ ــيـ ــقـ ــن احلـ ــ ولـــعـــجـــز عـ

ــك لــلــنــا ــاتـ ــفـ ــوا صـ ــلـ ــثـ ــاء( )إنـــــــا مـ ــ املـ ــوم  ــجـ ــنـ الـ مـــثـــل  ــا  ــ ك  س 

خمتص بــالــس  ــود  ــوج ال روح  الــنــص أنــت  ــدار يف حمــكــم  ــ املـ ــيــك   وعــل
أنـــت عـــنـــوان كـــل فــخــر وأخــلــص

تصـ فــا  فضل  كــل  مصباح  األضــــواء( )أنـــت  ــك  ــوئ عــن ض إال  ــدر   ــ

ري يف  الكون  فضلك  من  حمل  ــن يشء بعد  ــوالك مل يــكــن فــيــه م ــ ــل ول  ب
احلــي ــن  م ــك  ــت أت ــد  ق ــدل  ــع ال قسمة 

الغيـ عــامل  مــن  الــعــلــوم  ذات  ــاء( )لــك  ــ ــس ــ ال آلدم  ومـــنـــهـــا  ــب  ــ  ــ

وبتنا مــنــك  ــور  ــه ــظ ال حـــان  ــى حـــن  ــأت  عـــــامل األمــــــر والـــــوجـــــود ت

ــامل الــــــــذّر كــنّــا ــ ــ وبـــــأصـــــاب ع

ختنا الـــكـــون  ضــائــر  يف  ــزل  ــ ت ــات واآلبـــــــــاء( )مل  ــ ــ ــه ــ ــ  رلــــــك األم

جتــى ــود  ــ ــوجـ ــ الـ بــــك  رس   بـــل بـــك الـــعـــامل اســـتـــقـــام وجــا أنـــــت 

ــعــاَّ ت ــرون  ــ ــق ــ ال الـــذكـــر يف  ولــــك 

ــرة مــن الــرســل إال ــا مــضــت فـ  بــــرت قــومــهــا بـــك األنـــبـــيـــاء( )مـ

ــا هبـــا املـــفـــاخـــر تــنــمــوا ــي ــل ــر تــســمــو لـــك ع ــ ــسائـ ــ  وبــــــــــأرسارك الـ

ــوم ــ ــا قـــــــام لـــلـــتـــفـــاخـــر ي ــ ــل ــ ك

وتسمو ــور  ــص ــع ال بـــك  ــبــاهــى  ــت ــا عــلــيــاء( )ت ــدهـ ــعـ ــاء بـ ــيـ ــلـ ــك عـ ــ  ب
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عظيم ــا  يـ رمحــــة  لــلــخــلــق  ــت  ــئ  ورؤًفـــــــــــا بـــاملـــؤمـــنـــن رحـــيـــم ج

عديم صــٌب  ــان  ــرم احل ختشى  كيف 

ــم ــري ــنـــك ك ــاء وبــــــدا لـــلـــوجـــود مـ ــ ــرم ــ  مـــــن كــــريــــم آبــــــــــاؤه ك

ــاء ولـــــك الـــظـــل واإللـــــــه اجــتــبــاه ــود نــــور ضــي ــ ــوج ــ  عـــم كـــل ال

ــذاه ــتـــطـــاب شـ ــون واسـ ــكـ ــر الـ ــط ع

ــاه ــح ــا نـــجـــومـــهـــا اجلــــــــوزاء( )نـــســـب حتـــســـب الـــعـــا ب ــدهتـ ــلـ  قـ

ــار جمـ ــار  ــ ــخ ــ ــف ــ ال يف  ــزار أجيـــــاريـــــك  ــ ــار ن ــخـ ــوى فـ ــ ــط ــ  وعـــلـــيـــك ان

ــاري ــث ــا مــقــيــل ع ــن يــضــاهــيــك يـ مـ

ــذا عـــقـــد ســــــؤدد وفـــخـــار ــ ــب ــ ــة الــعــصــاء( )ح ــم ــي ــت ــي  أنــــت فــيــه ال

* * *
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18- السيد عبد الوهاب آل الوهاب

1291م-1322هـ
العامل، كانت وال تزال  أنظار رجاالت  القول أن مدينة كربالء هي حمط  ال مراء يف 
تزخر بشخصيات فّذة من خمتلف القوميات والشعوب.. ومن يتطّلع إىل تاريخ احلركة 
احلقول  خمتلف  يف  شعراؤنا  قدمه  الذي  النشاط  بوضوح  يلمس  قرن،  منذ  فيها  األدبية 
الفكرية رغم ضيق احلياة االجتامعية يف ذلك العرص، ولعيّل ال أكون خمطًئا إن قلت إن 
األندية األدبية يوم ذاك كانت تعّج بأهل الفكر، فهي التي ساعدت عىل تكريم الشعراء 
التطّور  سّلم  نحو  بأيدهيم  واألخذ  اخلالبة،  طاقاهتم  وتفجري  األدبية  قابلياهتم  وتنمية 

الثقايف والرقي.

العراق،  يف  األدبية  التيارات  وملتقى  الفكري  اإلشعاع  مصدر  كربالء  كانت  وملا 
ونضارة  العمر  بريق  يف  وهو  الوهاب  عبد  السيد  العامل  الشاعر  رأينا  ما  إذا  غرابة  فال 
الشباب يتصدر املجالس وحيدث الفصحاء ويقرض الشعر الرقيق رغم حفاظه ومتّسكه 
الشديد بالتعاليم اإلسالمية السمحاء التي خط أسطرها اإلمام الشهيد احلسني بن أمري 
الفصاحة، فشاعرنا أحد عرشات الشعراء الذين أنجبتهم مدينة احلسني الباسلة 

العريقة بعروبتها، فأصبح شاعرا ال يشق إليه غبار.

حياته وأحواله:
هو السيد عبد الوهاب بن السيد عيل بن السيد سليامن من ساللة آل السيد يوسف 
املوسويني، ولد يف كربالء عام 1291هـ وانحدر من أرسة حمافظة عرفت بالسادة )آل 
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أفخاذها  تعرف  التي  العلوية  زحيك(  )آل  قبيلة  بنسب  نسبها  يتصل  التي  الوهاب()1) 
اليوم بآل ثابت وآل النقيب وآل الوهاب وآل اجللوخان، وآل اإلشيقر وغريهم، وهي 
 ، جعفر  بن  موسى  اإلمام  بن  )األصغر(  املرتىض  إبراهيم  احلاج  األمري  ذرية  من 
الوهابية  تيمنا بذكرى شهدائها يف احلادثة  الوهاب  بآل  والسبب يف تسمية هذه األرسة 

الشهرية، وهي غري آل وهاب من آل طعمة الفائزيني)2). 

نشأ الشاعر السيد عبد الوهاب يف بيئة حمافظة ودرس العروض والفقه عىل مشاهري 
علامء عرصه كالسيد حممد باقر الطباطبائي والشيخ عيل اليزدي والشيخ عىل اهلر. كان 
ذكي الفؤاد، احلجة، رسيع اإلجابة، اشتهر ببحثه ودراسته لعلم الكواكب وعلم اجلفر، 
املباريات  املجالس اخلاصة يف  يعقد  به وهو يف سن مبكرة، وكان  الشعر ومهر  وقرض 
السلطانية  بباب  الكائنة  النوري  األعظم  الصدر  مدرسة  يف  غرفته  يف  وذلك  الشعرية 
املجالس  يرتاد هذه  الغرب. وممن كان  املقدسة من جهة  الروضة احلسينية  املرشفة عىل 
شاعر اجلهاد السيد حممد سعيد احلبويب والشيخ حممد الساموي وسوامها. وتتلمذ عليه 

لفيف من أهل الفضل واألدب.

ومن الصفات التي اتصف هبا شاعرنا أنه كان منطويا عىل نفسه يف معظم األحيان، 
وحيب العزلة، وهلذا السبب مل ينرش شعره، فلم تعد تسمع له خربا ومل نقرا له أثرًا.

حدثني عنه السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية فقال: كان شاعرا 
فقيًها مالزما للسيد حممد باقر الطباطبائي، وله باع طويل يف تتبع خمتلف العلوم ال سيام 
علم اجلفر، وكان دءوًبا عىل املطالعة والبحث، ورد ذكره يف كتب تارخيية منها موسوعة 

)أعيان الشيعة( التي جاء فيها:
وتوىف يف رمضان سنة 1322هـ بالوباء يف ضياع هلم خارج كربالء ودفن هناك ثم 

)1)  أثبتنا ترمجة األرسة يف كتابنا )تراث كربالء( ص: 110.
)2) مدينة احلسني: للسيد حممد حسن مصطفى الكليدار، ج1ص:87.
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نقل إىل كربالء ودفن يف الرواق الرشيف، ذكره الساموي يف طليعته فقال: كان أبوه من 
خدمة الروضة احلسينية أبًا عن جد، فطلب هو الفضل والعلم واألدب فناله بمدة قليلة 
الشيخ حممد  العالمة  فيه  العلوم مع تقى ونسك وعبادة)1)، وقال  ونال ملكه يف أغلب 

الساموي:

الــروي للفضل  الــوهــاب  ــس املـــوســـويوكالفتى  ــيـ ــرئـ ــي الـ ــ ــن ع ــ ابـ
ــاب ــوه ــن بــنــي ال ــايل م ــع واآلداب شــمــس امل ــوم  ــ ــل ــ ــع ــ ال  وعـــيـــلـــم 
ــه ــدب ــن ــى وكــــــم مـــشـــجـــبـــة ب ــ ــه()2( قـ ــ  فـــأّرخـــوا )أرضـــــاه حـــق ربـ

بجالئل  احلافلة  حياته  الوهاب  الوهاب  عبد  السيد  اخلالد  الشاعر  أهنى  وهكذا 
آنذاك  داؤه  استفحل  الذي  الوباء  مرض  ترسب  نتيجة  املوت  سلطان  وإرادة  األعامل 
وتويف بمقاطعة )الفراشية( وهي ضيعة قريبة من كربالء تعود للسادة آل الوهاب، وهو 
الزكية يف رمضان عام 1322هـ  الثالث من عمره، فاضت نفس شاعرنا  العقد  يبلغ  مل 
ونقل رفاته إىل داخل كربالء حيث دفن يف الروضة احلسينية املقدسة بالقرب من مرقد 
وأبناء  لرهطه  فادحة  خسارة  الشاب  هذا  موت  وكان  الرياض.  صاحب  الطباطبائي 

جلدته.

شعره 
الفرتة تدوين شعرهم ونرشه بني املأل لتداوله ومنهم  لقد أمهل معظم شعراء تلك 
هذا الشاعر الذي مل يسع لتدوين شعره يف ديوان، ومع كل هذا فإن ما وصل بأيدينا نتاج 

قّيم خيّلده تاريخ األدب العريب يف عراقنا العزيز حيث السالسة والقوة واإلبداع.

وقد مجع بني جزالة اللفظ ومجال األسلوب ورصانة الرتكيب وحسن الديباجة ونظم 
يف رثاء أهل البيت قصائد أجياد تدل عىل مقدرة فنية وفكر ثاقب وسعة اّطالع وصفاء 

)1)  أعيان الشيعة، ج39 ص:186.
)2) جمايل اللطف بأرض الطف ص:78.
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ذهن وسالمة خلق وعرف بفصاحة اللسان وبالغة املنطق، لذا نرى معظم خطبائنا يتلون 
قصائده يف املآتم احلسينية، وإىل جانب قصائد الرثاء، فله يف الغزل والعتاب واملراسلة 

واهلجاء أبياتًا وقصائد متناثرة.

  إسمعه يف هذه القصيدة التي رثى هبا سبط الرسول األعظم اإلمام احلسني بن 
عيل تلمس فيه لغة جيدة، وصورًا متدفقة جيدة مجيلة، وتؤكد صدق وجدية تعامل 

الشاعر مع هذا اللون من التعبري الوجداين يف رثائه احلار:

ــٌع ممـــن حتـــب وأرســـم ــ ــٌب مـــشـــوق مــتــّيــم خـــَلـــْت أربـ ــ ــا ص ــت هبـ ــ  وأنـ

الــغــويــر وحاجر ذكــر  فم أمــهــا جــرى  وال  لـــديـــك  ــع  ــم س ــا  فـ ــتَّ  ــ  هب

ــارق ب ــة  ــام هت وادي  ــن  م ــض  ــوم متهم وي الصبابة  وادي  يف   ودمــعــك 

حاجر أكناف  الوكاف  الوابل  يبسم سقى  فيهن  ــبق  الـ ثــغــر  ــض  ــ  وأوم

لربعها السحاب  أستجدي  كنت  دم وما  أعيني  مــن  الــدمــع  ــوال  ل  وسقياه 

منعا فيها  الظبى  ضممت  قد   كــا ضــمــنــي فــيــهــا الـــزمـــان املــنــّعــم فكم 

ــي منب ــراقـ مـ ــي  ــ ــا وطــــأت رج ونخدم فـ ــح  رم احلـــرب  يف  ــي  ــن  وروع

مفرًدا املــفــاوز  ــوب  ح يف  ــرت  ف وضيغم وال  ــي  ــب وظ ذئـــب  ــاورين  ــسـ  يـ

بأبيض مــنــي  الــلــيــل  صــبــغ  ــح  ــّس الثلثم أم مــنــه  ــان  بـ أن  الــدجــى   يــبــن 

حاجر ــع  ربـ عــى  ــع  ــ أرب مل  ــا  أنـ تتكلم إذا  أو  الـــطـــرف  فــيــهــا   أكـــّلـــم 

فأضفي وجـــدا  بــاحلــب  ــح  أب مل  املــتــوّســم وإن  ــر  ــاظ ــن ال ــراين  ــ ي أن  ــا   ضــن

ــًا حمــلَّ ــا  ــوم ي األنـــس  الخّتــــذت  املــحــّرم إذا  احلـــرام  الشهر  أتــى  مــا   إذا 

نبيهم بــنــت  ــن  ابـ قــتــل  ــه  ب ــم قــتــل الــنــبــي املــعــظــم أبـــاحـــوا  ــاهتـ  فـــا فـ
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فاطم ابن  حلرب  حرب  سعت  ــرم غداة  ــرم ع ــس  ــي مخ ــهــم  ــن م ــه  بـ  ودار 

الــعــيــش وهـــو مذمم وُخــــــّر بـــن املـــــوت غـــر مــذمــم وبـــن  ــزا  ــزي  ع

ضيمه دون  ومــن  ضيا  ــه  ب مــصــمــم أرادوا  ــام  ــسـ حـ أو  ــف  ــ أنـ  محـــيـــة 

حـــّوم ــة  ــي ــن امل ورد  عـــى  مقدموصــحــب  الــر  إذا  نكص  ال   مــغــاويــر 

أحجموا ــة  ــذل امل ــبــدو  ت إن  أقدموا هبــالــيــل  احلرب  ناهبا  عن  كرت   وإن 

ملثم ــام  ــت ــق ال يف  مــنــهــم  ــان  ــ ب مثلم إذا  وهــــو  ــد  ــنـ اهلـ ــد  ــديـ حـ  بــــرد 

بفتية مــنــهــم  ــرب  ــ احل ــرات  ــ مج منهم ويف  احلــرب  يف  املــوت  ــراع  ي  ليوث 

 وهـــم يف ظـــام الــنــقــع بـــدر وأنــجــم فــصــال وصـــالـــوا مــعــلــمــن كــأنــه

فــوق شاهق مــن  هــّد  إن  يــذبــل  ــا  وأعظم ف منهم  ــداء  األعـ عــى   بــأدهــى 

أرؤســـًا ينثر  الــســيــف  إال  ُيـــر  ينظم فــلــم  الردينّي  والرمُح  األرض   عى 

جتد مل  نقين  رصعـــى  ــووا  ثـ أن  ــة لـــّؤم إىل  ــام ــم ــل ــهــم ل ــي  ســبــيــًا عــل

خبت وال  الدموع  ترقى  وال  ــرم أرقــت  ــن ــار لـــلـــجـــوى ت ــ ــّي نـ ــب ــن ــج  ب

مــتــّيــا أبــــيــــت  أين  ارقــــــــى  املتيم و  احلـــســـان  بــالــغــيــد  ــات  بـ  كـــا 

هاشم آل  من  العرب  الليوث   غـــدت بــســيــوف اهلــنــد وهـــي هتشم ذكرت 

أصبحت بالطف  الغر  الوجوه  ــج املــثــلــم وتلك  ــي ــوش ــوك ال ــ  حيــطــمــهــا ش

نــوم وأسقوا كؤوس املوت حتى انثنوا وهم البسيطة  ــه  وجـ ــى  ع ــاوى  ــش  ن

أماجدا املــعــايل  حــق  فقضوا  ــد الـــراغـــم حتجم قضوا  ــ ــه األس ــوم ل ــي  ب

مفرًدا اجلمع  يف  السبط  إال  يبق  ــذم ومل  ــ وهل حـــســـام  إال  نـــــارص   وال 

يلملم ــوق  فـ ــّب  صـ ــا  م إذا  يــلــمــلــم وعـــرم  مـــنـــه  ُهــــــّد  أو   خلـــــــرادا 
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عرمرم جيش  بــن  ــردا  ف عـــادوا  عرمرم لئن  جيش  منه  عضو  كــل   ففي 

ــب نــارهــا ــرب إذ ش ــات وأهنـــارهـــا الـــدم كـــأن لــديــه احلـ  حـــدائـــق جــن

ــدمــاء خــواضــب ــال ــوايض ب ــ ــق مــكــمــم كـــأن امل ــي ــف ــش ــال ــه أقــــــام ب ــديـ  لـ

الوغى يف  السمهريات  لــديــه  ــأن  التنسم ك ــن  ــزه ه ــون  ــض غ  نــشــاوى 

دم من  املهند  العضب  فسعى  تترم سطا  ــا  ــظ ال ــرط  فـ مــن   وأحـــشـــاه 

ــلــحــرب غـــر مقر ل ــن بــــــارد املــــــاء حمـــرم حمـــا ســعــى  ــ  ولـــكـــنـــه ع

دما لــه  الــنــحــور  تبكي  شــفــرة  ــذي  املــتــبــســم ب ــره  ــغـ ثـ ــدي  ــبـ تـ ــا  ــ م  إذا 

ــاة جمــرم كـــــأن احلــــســــام املـــــــريف بــكــفــه ــص ــذاب مـــن اجلـــبـــار ب ــ  ع

ــام كاتب ــ أق ــط  اخلـ الـــرمـــاح  ــأن  ــقــيض وحيــكــم كـ  خيـــط هبـــا واملـــــوت ي

كــتــابــه ــر  ــط س ــى  ــط ــاخل ب ــط  خـ ــا والـــقـــضـــاء املــحــتــم إذا  ــاي ــن  تــطــعــه امل

العدى مستقبل  الليث  ذاك  زال  جيزم فا  الــقــرن  عــى  يــرفــع  متى  ــاض   ب

هوى فمد  الصعيد  فوق  هوى  أن  املقوم إىل  احلنيف  الــديــن  عمد  ــوى   ه

غليله مــنــه  ــرو  يـ مل  ــا  ضــامــي ــوى  املضمم هـ احلــســام  ــروى  ي نحره   ومــن 

ــرًا ــاف ــة ظ ــواي ــغ ــراح بـــه جــيــش ال ــ مظلم ف ــو  وه اهلـــدى  صبح  بــه   وعـــاد 

سليله أن  الـــنـــار  قــســيــم  ــدري  ــ مقسم أيـ فــيــئ  لـــــأرزاء  وهـــو   قـــى 

عظامه عــلــيــه  ــدو  ــع ت إذ  والــدم فللخيل  اللحم  واألســيــاف   وللسكر 

ــم املــعــايل نــســاؤه مغنم ولــلــســبــي يف رغـ ــو  وه رحــلــه  أمــســى   وللنهب 

هنيه بــعــد  املصطفى  خلـــدر  ــه بـــه الـــنـــار تــرم فلهفي  ــي ــال ــب أه ــل  وس

غدت ــد  وق اخلـــدور  ــات  لــرّب هتجم وهلفي  باخليل  األعـــداء  خدرها   عى 
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حــــوارًسا تــســبــى  اهلل  آلل  ــي  ــف يعصم وهل ــصــون  ال هلــا  إال  ــرا  ســات  وال 

ــن أكــفــهــا ــري ــاظ ــن ــف عــيــون ال ــك معصم ت الناس  أعــن  عن   ويعصمها 

ــد رسوا ــر ق ــرائ ــوا فـــأّي مــصــونــات ح ــم ــّم ي اخلـــائـــق  رش  إىل   هبــــّن 

مثقف ــوق  ف السبط  رأس  يسجم)1( تشاهد  كالغيث  الدمع  منها   فينهل 

ناذج من نثره
العراق سيد حممد جواد.

* السالم عليك يا أمري املؤمنني وعىل ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح 
ورمحة اهلل وبركاته.

ــرُّ عــيــنــي ــ ــقـ ــ ــم وتـ ــكـ ــابـ ــتـ ــئ كـ ــيـ عـــزيـــزجمـ ــا  ــيـ ــقـ لـ ــن  ــ مـ ايَل  َأحــــــــب 

السيد حممد جواد.

 سالم أهبر من البدر املنري وأزهر من الروض األبيض وأزهر وأرق من نسيم الصبا 

وأروق يف أيام الصبا يف صبٍّ فتت البعاد فؤاده وسلبته النوى رقاده فعاد قتادا عنده كل 
مرقد إىل إنسان العني وعني اإلنسان واملشار إليه يوم الفخر بالبنان، فذاك فتى الرجال 

إذا ناديت أين فتى الرجال ضياء الناد واحلال يف العني حمل السواد.
بالنبي  أمني  مأنوًسا  برح  وال  حمروًسا  زال  وال  معانديه  وأهلك  حاسديه  اهلل   َ كرسَّ

األمني وآله امليامني.

)1) نرشت األبيات ) أرقت ومل ترق الدموع وال خبت... ( إىل آخر القصيدة يف كتاب ) رياض املدح والرثاء ( 
للشيخ حسني البالدي ص: 371 ومل ينسبها املؤلف لقائلها السيد عبد الوهاب، حيث أشار ) ولبعضهم 

يف رثاه( فليالحظ.
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  أّما بعد فإين ملا سارت بكم املطا وأرسعت اخلطا  جعلت أنثني عىل كبدي يف خشية 
أن تصدعا وأنشد قول الشاعر كان ما كنت شفقا أن يكونا، أحسن اهلل صحبته الضاعنينا 
فبينا أنا اسأل عنك الغادي والرائح يف احلزون والبطائح ال حني نرشه ميت القرب فظللت 
الثم منه مداده وأغسل بدموعي البيض سواده فها أنا ال يأخذين قرار وال ألتذ بيوم يف 
الليل والنهار وصالك واستدرك فؤاًدا لرجعه، تقطع أو كاد أن يتقّطع أو كاد أن يتقّطعا 

هذا والعذر يف الزلة شعار األخلة ودم ساملا. 

املحب لكم السيد عبد الوهاب

32 ربيع اول سنة 2131هـ

عن  ومعربة  أصيلة  جتربة  وفيها  أخرى  رثاء  قصيدة  يف  املفلق  الشاعر  إىل  ونستمع 
متطلبات وحاجات املرحلة التي عاشها، فيقول:

ــازدد ــ ــ ف أو  الــــلــــوم  مــــن  ــل  ــ ــ ــوردأق ــ ــامل ــ فــــا مــــــــوردي أمــــــس ب

ــا حــب ال  ــه  ــ لـ ــب  ــيـ ــشـ ــاملـ بـ ــد كـــفـــى  ــتـ ــحـ ــر واملـ ــ ــاخ ــ ــف ــ  وطــــيــــب امل

ــض مـــفـــرقـــه بــاملــشــيــب ــيـ ــا أبـ ــ األســــــود ومـ ــوى  ــ ــنـ ــ الـ بــــيــــوم   إال 

ــذار ــعـ ــد فـــا غـــر وأبـــيـــض مــنــه الـ ــ ــي ــ األغ بــــالــــرشــــا  هـــــــام   إن 

ــول ــل ــط ــؤال ال ــ ــ ــن س ــ ــه ع ــ ــل ــ ــل واملـــجـــتـــدي وأذه ــ ــؤمـ ــ  ســــــــؤال املـ

ــل ــي ــذل ــل ال ــع ــض ف ــف ــاخل  واقـــــعـــــد عـــــن هنـــضـــة الــســيــد أأقـــنـــع ب

ــي ــ ــت ــ مّه يب  ــُل  ــ ــ ــع ــ ــ ت مل  ــة الـــفـــرقـــد ألين  ــ ــام ــ ــى ه ــ ــى عـ ــ ــرق ــ  ف

ــوق ــق ــع ال ورداء  إًذا  ــت  ــرحـ ارتــــــدي لـ بــــه  املــــعــــايل  أّم   مــــن 

ــى ــع ــام ال ــ ــ ــت بــــــــواٍف ذمـ ــ ــس ــ الـــيـــد ول فـــعـــل  قــــــويل  خــــــان   إذا 
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أرضــــه يف  اهلل  محــــى  بــدي أبـــــاحـــــوا  قـــد  كـــا  الـــضـــال   وردوا 

ــر ــدي ــغ ــد يــــوم ال ــع ــن غـــــادر ب ــم ــك املــشــهــد ف ــ ــن ذلـ ــ ــاب ع ــ ــا غـ ــ  ومـ

ــد الــنــبــي ــه ــان ع ــ ــٍد خ ــح ــل ــن م ــ ــلــحــد وم ي مل  بـــعـــد   واملـــصـــطـــفـــى 

وقال متغّزال:

ــه ــام ــاء ك ــ ــي ــ ــه احل ــع ــن ــم ــا وأغــــــن ي ــي ــكــل ــت ال ــن  ــسـ حيـ ال   فـــتـــخـــالـــه 

ــا أعــطــى الــقــلــوب بــوصــلــه وبــصــّده ــي ــح وج ــة  ــ ــنّ ــ ج حـــالـــتـــيـــهـــا   يف 

  قال خماطًبا بعض أصحابه:

ــكــم ــي ــا حـــيـــلـــتـــي ف ــ ــاي مـ ــ ــبـ ــ ــًراأحـ ــابـ ولـــســـت عـــى هــجــركــم صـ

ــم ــك ــوان ــل ــس ــاذًرا فــكــيــف الــســبــيــل ل ــ ــ عـ ــاذيل  ــ ــ عـ يل  عـــــاد   وقـــــد 

وقد شطرها العالمة الشيخ حممد الساموي بقوله:

ــكــم ــي ــا حـــيـــلـــتـــي ف ــ ــاي مـ ــ ــبـ ــ ــة احلـــائـــرا أحـ ــلـ ــيـ ــد أعـــيـــت احلـ ــقـ  لـ

لسلوانكم وصــلــكــم  ــى  ع ــت عـــى هــجــركــم صــابــرا فلست  ــسـ  ولـ

ــم ــك ــوان ــل ــس ــائـــرا فــكــيــف الــســبــيــل ل الـــطـ قــلــبــي  إًذا   ســـلـــوت 

ــي ــم الئ يل  قـــــال  ــد  ــقـ فـ ــاذراحـــنـــاًنـــا  ــ ــ ع عـــــــاذيل  يل  ــاد  ــ ــ ع ــد  ــ ــ وق

هيامه  صّور  وقد  الشوق،  ولواعج  الغرام  بلفح  اكتوى  احلس،  مرهف  والشاعر 
وأشواقه يف هذين البيتني الرائعني:

ــم ــواه ــن ه ــق مـ ــ ــا مل أط ــم مـــا مل أطــــق محــلــوين محـــلـــوين مـ ــاه ــف  مـــا ك

ــعــمــري ــوى ول ــ ــم اهلـ ــت ــوين ك ــف ــل ــم عـــــــيَّ مـــــا كـــلـــفـــوين ك ــيـ ــظـ ــعـ  لـ
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  ومّخسها الشيخ حسن اخلرضي بقوله:

ــم ــاه ــرض ــا ل ــه ــت ــل ــال مّح ــبـ ــم جـ ــ ــاهــم ك ــا كــف ــ ــا م ــه ــل ــق ــث ــي ب ــامـ ــيـ  وقـ

ــم ومــــذ الـــدهـــر بــالــعــنــاد رمــاهــم ــواه ــن ه ــق مـ ــ ــا مل أط  محـــلـــوين مـ

مّحــلــوين مـــا مل أطــــق  مـــا كــفــاهــم 

ــع مـــغـــرم كـــتـــم رّس ــي ــط ــس ــم صب كـــيـــف ي ــع ــب الــصــب طــعــمــه ط ــس  حي

هــجــري يـــوم  األىل  أفــــدي  ــري فــبــنــفــيس  ــم ــع  كــلــفــوين كــتــم اهلـــــوى ول
ــوين ــفـ ــلـ لـــعـــظـــيـــم عــــــــّي مــــــا كـ

  ومّخسها السيد حممد مهدي القزويني احلائري - أثبتناها يف ترمجته -.

وقال يف هذه املقاطع وقد بدأها بأحد أحرف اهلجاء وختمها بحرف النون:

ــأي ــ ــنـ ــ ــوا ذكــــــرنــــــاهــــــم عـــــــى الـ ــ ــات ــ ب وإن  ــوا  ــ ــطـ ــ شـ  وإن 

ــا اهلــــوى وعــهــد الــتــصــايب ــن ــرت نسيناذك ــا  مـ ــا  ــده ــه ع ــن  مـ فــذكــرنــا 

يـــكـــون ال  لـــيـــتـــه  ــن  ــ ــب ــ ال ــا ذكــــــر  ــن ــري ــق ــن ال ــريـ ــقـ ــا فــــــارق الـ ــ  ربـ

فشجتني غـــــّردت  ورقـــــاء   وكــــذاك احلــزيــن يــشــجــي احلــزيــنــا رّب 

مــنــي ــرددت  ــ ــ فـ نـــوحـــهـــا   زفــــــرة تـــصـــدع احلـــشـــا وأنــيــنــا رددت 

الــور أيــتــهــا  اســتــطــعــت  مــا  ــا رددي  ــون ــن األســــى وحل مـ ــا  ــون ــج  ق ش

احلــــــّي يف  لــــنــــا  اهلل  ــوا رعــــــــى  ــ ــانـ ــ خـ وإن   أحــــــــــّبــــــــــاءًا 

ــي ــ ــاق ــ ــس ــ  فـــــــانـــــــى فــــــيــــــك نــــــشــــــوان رويـــــــــــــــًدا أهيـــــــــا ال

 * * *
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أجــد مل  فــقــدتــك  ــذ  م الشبيبة  ــنـــدي واهلــــــوى بــمــكــانزيـــن  ــو عـ ــه ــل ل

لفرقتنا مــطــايــاهــم  الـــغـــداة  ــوا  ــ ــا زم ــان ــاي ــط ــم م ــاه ــي ــق ــل ــا انـــحـــنـــا ل ــ  مل

ــن ال خـــان احلــيــا ــبي ــي عـــى ي ــن ــى يـــبيـــن زم ــ ــه عـ ــ ــي ــ ــل ــ ــي وأه ــ ــن ــ  زم

* * *

ــانســـــقـــــى عـــــهـــــدهـــــم املـــــــايض ــ ــ ــّت ــ ــ ــر ه ــ ــ ــط ــ ــ ــق ــ ــ ــث ال ــ ــ ــل ــ ــ م

ــا تــلــك املــغــاين ــي ــوب احل احلــســان ســقــى صـ الــبــيــض  مــن  ــوت  ــ أق  وإن 

منه خلقت  حــن  القطب  ــن سكنت  ــري ــاظ ــن  فـــأنـــت مـــن احلـــشـــا وال

* * *

ــه ــام أع ــة  ــص ــي رخ ــؤاد  ــفـ الـ ــون رشت  ــب ــغ ــى يـــعـــض بـــنـــانـــه امل ــ  ومـ

حرقا واحلشا  دموعا  عيني  ــفـــت أمـــواهـــا ونــرانــا شغلت   فــكــيــف اّلـ

ــد أح إىل  شـــوقـــي  ــا  ــ وم امل  ــوق  ــ وأيقظني ش ليى  عن  نــام  ــذي  ال  ســوى 

ــح فــالــتــطــمــت ــ ــري ــ ــد ال ــ ــار وفـ ــ ــان جـ ــ ــ ــص ــ ــ وأغ أوراق  ــه  ــ ــنـ ــ  مـ

ــٍب ــي ــة ووقـــــــار ش ــب ــي ــب ــون ش ــنـ ــا اجلــنــونــا جـ ــ ــذا عــنــي الــنــهــى ودع  خـ

احلـــــب  يف  مـــــنـــــك   عـــــــــــى قـــــــتـــــــي أعــــــــــــــوان جــــــنــــــود 

* * *

ــارق ــ ــال طـ ــ ــي ــ ــذا مـــنـــك خ ــ ــبـ ــ ـ ــاحَّ ــن ب ــم  ــمـ ــلـ يـ ومل  ــّي  ــ ــاحلـ ــ بـ مــــــّر 

الدمن عــى  مسفوح  دمــعــك  يبن حــتــام  ومل  يظعن  مل  ــك  ــوق وش ــوا  ــان  ب

مقلتي مـــن  الـــنـــوم  رسقـــت  ــى  ــعــن حــت  يـــا ســـــارق الــكــحــل مـــن ال

* * *
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ــون الــبــان ــص ــع عــى غ ــي ــرب ــى الــكــثــبــان خــلــع ال ــا عـ ــه ــل ــواض  حـــلـــًا ف

ــه خــلــخــال يف  اهلــــــّم  ــن  ــ م ــب مـــآنخــــــاٍل  ــلـ ــقـ ــه فــــــارغ والـ ــب ــل ــق  ف

ــغــره ــث ــره وب ــع ــش ــث الـــــدالل ب ــن ــي وهــــداين خ ــن ــل  يــــوم الـــــــوداع أض

* * *

ــاين دعي بالوحاف السود من جانب احلا ــت حـــن دعـ ــي ــّب ــوى ل ــ  نــزيــع ه

للدمن البن  بعد  دمــوعــك  مــن  للظعن دع  والـــيـــوم  لـــدراهـــم  ــًدا  ــ  غـ

ــن مـــامـــكـــا ســفــاًهــا ــ ــاين دعــــــاين م ــوق قــبــلــكــا دعـ ــشـ ــي الـ ــداعـ  فـ

ــٌة ــ ــراقـ ــ ــهـ ــ األواين دنـــــــــف عــــــبتــــــه مـ ــاء  ــ املـ ــت  ــرقـ أهـ ــا  مـ ــل  ــث  م

الـــّدهـــر ســاعــده ــإن  فـ الـــفـــراق  بجثان دع  ــي  روحـ ــن  م أمــلــك   فــصــار 

قال مهنًئا السادة آل ثابت يف عرس:

ــا ــ ــت وافـــــــــــــــــر احلـــــــــســـــــــن ف ــاعـ نـ ــن  ــ ــسـ ــ احلـ يف  ــه  ــتـ ــعـ ــنـ  يـ

ــن ــ ــرمحـ ــ ــت صــــــنــــــٌم صـــــــــــوره الـ ــ ــ ــواح ــ ــ ــن ــ ــ ال أيـــــــــــــدي   ال 

ــل نـــابـــت مــــثــــل بــــــــدر فــــــــوق غـــصـــٍن ــ ــرمـ ــ  فــــــوق حـــقـــف الـ

ــع ــ ــم ــ ــت ــ ــدي أنــــــــــت اس ــ ــ ــيـ ــ ــ  شــــــعــــــًرا حمــــبــــا غــــــر مـــاقـــت سـ

ــت ســـــــيـــــــدي مــــــــــــــاذا تـــــــــراين  ــ ــام ــ  نــــــاطــــــق الـــــــدمـــــــع ص

ــت قــــــــائــــــــم لــــــيــــــي غــــــرامــــــا ــ ــان ــ ق ــد  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ــام  ــ ــ ــي ــ ــ ق  ال 

كــل يب  أشــــــمــــــتَّ  وشــــــامــــــت ســـــيـــــدي  يل   حــــــــســــــــود 

يل رّق  قـــــــــد  ومـــــاقـــــت ســــــــيــــــــدي  يل  عــــــــــدو   كــــــــل 
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وقال:

 مــــــــرتــــــــد ثــــــــــــوب اجلـــــــــال هــــــــــــام قـــــلـــــبـــــي بــــــغــــــزال

ــدالل نــــــــــاعــــــــــس األجــــــــــفــــــــــان ــ ــ ــال ــ ــ ــاب حـــــــــرب ب ــ ــ ــت ــ ــ  ف

ــان ــبـ ــن الـ ــصـ ــب حتــــت غـ ــيـ ــثـ  مـــــــــــــن حتـــــــــــــت اهلـــــــــــــال وكـ

ـــ ــس ــدر احل ــ ــن بـ ــديـ ــلـ ــال الـ ــ ــا كـ ــ الــــــكــــــال ي لــــــيــــــل  يف   ــــــــــن 

ــال أتــــــــــــــرى تـــــســـــغـــــف ضـــبـــا ــ ــوصـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــ ــوم ــ ــ ــك ي ــ ــيـ ــ  فـ

ــك ــي  رضـــــــــابـــــــــا كـــــــالـــــــزلـــــــزال أتـــــــــرى يـــــرشـــــف مــــــن ف

ــب ــلـ قـ داء  ــعــضــال فــــــــــيــــــــــداوي  ــداء ال ــ ــ ــن ال ــواه مـ ــ ــن هـ  مـ

ومن شعره يف اهلجاء قوله:

ــويص ــ وال ــى  ــف ــط ــص امل ــة  ــن حم ــا ســلــف أرى  ــ ــات حـــكـــت م ــ ــ  بـــعـــد امل

ــاه ــ ــب ــ ــاح ــ ــف فـــــهـــــذا جيـــــــــــاوره ص ــج ــن  وهـــــــذا جيـــــــاور أهـــــل ال

ولو قّدر للشاعر أن يعيش طويال، ومل تذبل زهرة شبابه قبل أواهنا، لكان شعره قد 
بلغ الذروة، غري أن هذا القليل من شعره ظّل يشيد أملهام عىل ألسن الشعراء واخلطباء. 
إىل حيز  ديوان مطبوع  ويبوبه وخيرجه يف  بجمع شعره  الباحثني  أحد  يسعى  لو  وحبذا 
الوجود، وليس هذا العمل باملستحيل، ونحن نأمل أن نسعى باذلني كل جهد يف حتقيق 

هذه األمنية وبلوغ هذه الغاية التي يصبو إهلا كل مفّكر واع.
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19- عدنان محدان

1366- 1412هـ/1947- 1991م
برزت يف مدينة أيب الشهداء يف أواخر الستينات ثّلة من الشعراء الشباب، ذاع صيتها 
ا ال يوصف، ونالت منزلة رفيعة بني رجال األدب، فاّم  وملع نجمها وبلغت شهرهتا حدًّ

خّلد هلا الذكر احلسن عىل مّر العصور وكّر الّدهور.

يف كربالء، بلد الفكر واألدب، ولد عدنان بن محدان جروان الكبييس سنة 1947م، 
وأكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة، ثم دخل دار املعلمني االبتدائية، فتخرج فيها سنة 
1966م، وعنّي معلام يف مدارسها، وظل يامرس مهنة التعليم يف مدارس كربالء زمنا، 
ثّم استقال من وظيفته، وبعد ذلك انرصف إىل املهن احلرة وبتاريخ 1991/11/27م 

تعرض الشاعر حلادث مؤسف أودى بحياته.

عرفُت عدنان شابا وسيام وصديقا ودوًدا، حيفظ الوّد ويقيم عىل العهد وخيلص يف 
الرضاء والرّساء، ذا روح مرحة جذابة صادق اللهجة.

ّمتقذ الوجدان، حلو الشامئل، لطيف املعرش، وهو مقل يف النرش، لوال بعض القصائد 
التي نرشها يف جملة )العرفان( اللبنانية و )الورود( اللبنانية وبعض املجالت املحلية يف 

العراق. وهو يؤمن بالتجديد ويرتسم خطاه.

قرأ الشعر العريب وحفظ للشعراء الكبار عيون قصائدهم، وهو شاعر رسيع اخلاطر، 
حيد القرحية، ينم شعره عن رّقة من الشعور ورهافة يف احلس وفيض من العاطفة وانقياد 
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للقوايف دون تكلف. وّظف موهبته يف خدمة فنه، وإن وراءه روًحا من العفوية.

ديوان شعره
توغلُت يف قراءيت لديوانه )رنني الصمت( الذي أعارين إياه متمّعنًا، فأحسست بأنني 
أمام شاعر له قدرة كامنة كافية ألن خيوض جتارب شعرية يف عامل القصيدة العمودية كام 
أنه متمكن من استخدام الصور اإليامنية باهلمسات واملناجاة الدافئة النابعة من األعامق. 
التي  والنصوص  النامذج  هلذه  فاحصة  ونظرة  فيه،  أقرانه  فاق  حتى  بالشعر  مهر  لقد 
انتخبتها تظهر لنا بوضوح إجادة عدنان وإبداعاته لصياغة الشعر، لذا فإن شعره ينساب 

عذًبا رقراًقا هيز السامعني ويثري فيهم األحاسيس.

آثاره 
للشاعر آثار خمطوطة من قصائد وأبحاث تنتظر الطبع وهي:

كل . 1 من  الطغرائي  فيها  تناول  وديوان،  دراسة  العجم(  المية  )صاحب  الطغرائي   
به  عورضت  ما  وكل  الميته  خاصة  واألدبية  والسياسية  االجتامعية  حياته  جوانب 

من الشعر.

الرابع . 2 القرن  وشعراء  أمراء  من  وشمكري(  بن  قابوس  املعايل  )شمس  عن  دراسة   
اهلجري. نرش قسم منه.

 دراسات عن أدباء وشعراء األندلس كابن شهيد وابن هاين وغريمها.. 3

 احلاممة يف الشعراء العريب )بحث أديب لغوي( وهو موسع ومصنف.. 4

 رنني الصمت )ديوان شعره(.. 5
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املختار من شعره
أعارين الشاعر ديوان شعره )رنني الصمت( فانتخبت منه هذه القصائد.

وقصيدة )يف املحراب( تفصح عن متاسك بالغي ثر، وعن صور جديدة متامسكة، 
يبدو فيها الشاعر عاشًقا للحسن، متعبًدا يف حمرابه:

يف املحراب
ــدك ــ ــاك وح ــ ــف ــ ــن أص ــ ــن عــبــدك ســـبـــحـــان م ــس ــا، فــأضــحــى احل  حــســن

 يـــســـتـــاف مـــــا ضـــمـــت خـــــّدك الــــــــــــــورد فـــــيـــــك مـــــــّرَفـــــــٌه

ـــ ــيـ ــرعـ ــِر الـ ــ ــم ــ ــع ــ أعـــــّدك أغــــــى مـــــن ال بـــــأن  أردت  ــتـــى  مـ ــد  ــ  ـ

ــري ــ ــاظـ ــ نـ مـــــــن  يل  أوّدك وأوّد  مــــــا  حـــبـــيـــبـــي   فــــيــــا 

ــا طــفــقــت بـــــأن أحـــــّدك وحيـــــــــــــّدين هبـــــــــري بـــحـــســـنــــ ــ  ــــــَك م

ــت مــــصــــونــــاُت الـــدمـــو ــ ــبَّـ ــ بــعــدك ُصـ اهلـــــجـــــران  يــــد  عــــى   ع 

* * * 

إن  الـــــــزاهـــــــي  عـــــبـــــدك  وردك أنــــــــا  ــال  ــ ــأطـ ــ فـ ــه  ــدتـ ــبـ ــعـ ــتـ  اسـ

ــي ــ ــ ــوارح ــ ــ ــٌد وكـــــــــــلٌّ ج ــ ــ ــب ــ ــ ــدك ع ــنـ ــن ُجـ ــ ــس ــ ــري أم ــ ــ ــواط ــ ــ  وخ

ــيـــد ــقـ ــدك حـــــريـــــتـــــي بــــــــــــدأت بـ ــ ــي ــ ق ــت  ــ ــق ــ ــش ــ ــع ــ ف يل   ك 

ــّد تـــصـ أن  وّدك  ــت  ــ ــم ــ ــل ــ وّدك وع فـــمـــضـــيـــت   مــــــــــــوّديت 

متــــادى إن  رشـــــــدك  ــدت رشـــــــدك وعــــرفــــت  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــه فـ ــ ــ ــّي ــ ــ  غ
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ــد اهلــــــوى  ــ ــل ــ ــلـــدكمـــــــــــوالَي يــــــا خ ــتـــى ارتــــــــاش ُخـ  عــطــفــا مـ

ــد جــــحــــدت خــــواطــــري  ــقـ ــلـ ــن مـــهـــدك فـ ــ ــحـ ــ ــاأضـ ــ ــاملـ ــ ــطـ ــ  ولـ

* * *

وصـــــّدك صــــلــــنــــي وٌصـــــــــــــّد فـــإنـــنـــي يل  ــك  ــ ــال ــ وص  أهــــــوى 

ــه عــنــدك وأحــــــــــــبُّ مــــنــــك تـــعـــاطـــًفـــا ــيـ ــتـ ــو الـ ــ ــ  وأحــــــــبُّ زه

ــوى  وأهـــ يل  ُبـــغـــضـــك   قـــــربـــــك الــــــغــــــايل وبــــعــــدكوأحـــــــبُّ 

ــك ــن م واشـــــتـــــد  اهلــــــــوى  أشـــــــدك رّق  أو  أرقــــــــــــك   فـــــــا 

ــيض  ــ ــق ــ ــن ــ وت فـــــيـــــك  ك وأرق   لـــــــــــــدًدا عـــــــــيَّ فـــــــا الـــــــــدَّ

ــا ــظـ لـ يف  تــــــوقــــــد  ــدك وتــــــظــــــل  ــ وق وأحـــــــّب  ــي  ــت ــاش ــش ح  ك 

ــو ــي ذودك حــــتــــى خــــيــــالــــك عــــــن ع وأوّد  زرتــــــــــه   ين 

الـــكـــرى لـــعـــق  إن  ــدك وأخـــــــــاف  ــهـ ُسـ ُذدت  ــك  ــ ــ إن ــيَّ  ــنـ ــيـ  عـ

ــن زهـــــــــدت صـــبـــابـــتـــي ــ ــ ــا م ــ ــ ــدك ي ــ ــُت زهـ ــ ــدسـ ــ  وعـــقـــقـــتـــهـــا قـ

* * *

ــا ــهـ ــتـ ــرشـ ــدك؟ روحــــــــــي إلـــــيـــــك فـ ــ ــار وج ــتـ ــل أشـ ــه  َوْجــــــــًدا ف

ــُت ــ ــب ــ ــد أص ــ ــ ــة ق ــ ــ ــب ــ ــ ــل األح ــ ــ  هــــــوى ومــــــا ســـــــّدت مـــســـّدك ك

ــدن محـــدك احلــــــــمــــــــد أنــــــــــــك قـــــاتـــــي ــ ــل ــ  والـــــذكـــــريـــــات ي

ــه ــ ــض ــ ــم أم ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــّدك حـــــتـــــى الـ ــ ــّس قـ ــ ــمـ ــ ــك َفـ ــ ــي ــ  شــــــوق إل

ـــَّ ــنـ وردكَعــــبــــٌق بــــروحــــك مـــــرف الـ شـــــــّم  مّلـــــــا  ــات  ــ ــح ــ ــف ــ  ـ
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بـــــردك جتـــــــــر عــــــنــــــك صـــــبـــــابـــــًة ــك  ــيـ ــتـ ــفـ شـ يف   فـــــــــروم 

  وأنت تقرا قصيدة )ما وراء اجلامل( تتجىل لديك طبقة من احلس اجلاميل املرهف يف 
جّو مفعم بالّشذا العاطر واألريج الزاهر:

ــن املـــقـــّفـــى ــ ــسـ ــ ــو املـــصـــّفـــىرفـــــــــٌه مـــــن احلـ ــفـ ــصـ ــى مــــن الـ ــ ــه ــ أش

ــه املــــفــــاتــــن ــ ــيـ ــ ــى حمــــــــســــــــودٌة فـ ــ ــف ــ ــع ــ ُت وال  ُتــــــــعــــــــاف   ال 

ــا ظـــــــــــــلٌّ تـــــــفـــــــيـــــــأه الـــــظـــــا ــرفـ مـ ــف  ــ ــ ــري ــ ــ ال وجيـــتـــلـــيـــه   ل 

* * *

ــد ــب م أوفـــــــــــاه  إذا  ــاه  ــ ــ ــف ــ ــ !! أص وأوىف  أصــــفــــى  فـــــا   عـــــه 

ــا ــفـ ــصـ ولـــّفـــا وحــــــبــــــاه أفــــــــــــواف الـ نــــــــًرا  ــت  ــلـ ــامـ ــكـ تـ  ت 

ــًة وقــــــفــــــت عـــلـــيــــ ــ ــ ــوي ــ ــ ــل ــ ــ ــزح عـــنـــه وقـــفـــا ع ــ ــزحـ ــ ــا تـ ــ ــه فـ ــ  ــ

وراثـــــــــــــــًة حيـــــــــوهـــــــــّن  ــد شـــّفـــا مل  ــ ــوج ــ ــال ــ ــل شـــّفـــهـــا ب ــ  بـ

ــا ــ ــا فـــــحـــــبـــــتـــــه مــــــنــــــهــــــا ك ــفـ ــطـ ــه إغـــــــــــــــراًء ولـ ــ ــ ــأت ــ ــ  ك

صحفا فـــــــــــوق اجلـــــــــــــال مجـــــــاُلـــــــُه ــوات  ــبـ ــصـ الـ عـــى  ــي  ــمـ  ُيـ

ــُه ــ ــاتـ ــ ــا وحيــــــــــّل ضــيــفــا ُتـــــــغـــــــري اجلـــــــــــال سـ ــهـ ــئـ ــيـ ــجـ ــيـ  فـ

ــا ــ ــوهن ــ ــت ــ ــض ُف ــ ــيـ ــ ــا يـــــقـــــريـــــِه فـ ــف وص  - ــّل  ــ حـ فـــيـــا   -  لـــيـــجـــّل 

* * *

ــايــــــــا مــــــــن متـــــــــــــّاه اهلــــــــوى ــ ــّف ــ ــه دوقـــــــــــًا وح  فـــصـــبـــا لــــ

ــا ــ ــف ــ ــو تـــعـــّلـــق فـــيـــه ِشــنــفــا يـــــــا فـــــاتـــــنًـــــا هتـــــــــوى امل ــ  تــــــُن لـ
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ــه ــنـ ــفـ ــم تـــــــابـــــــع جـ ــ ــ ــج ــ ــ ــن ــ ــ ــا ال ــ ــ رّفـ رّف  ــا  ــ ــ مـ ــه  ــ ــف ــ ــي ــ ــرف ــ  ب

ــه ــاهـ ــفـ ــق شـ ــ ــي ــ ــق ــ ــش ــ ــا هيــــــــوى ال ــ ــف ــ ــا حيــــــمــــــّر رش ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ  ف

ــِه ــ ــق ــ ــري ــ ــا أنــــشــــى وأشـــفـــى لــــــعــــــٌس ُيـــــــــــــداف ب ــ  مخــــريــــن مـ

ُأبــــــــــــْر فـــــمـــــتـــــى  ذا  ُأدّفـــــــــــا هلل  أو  ــك  ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ شـ  ُد 

* * *

ــّده ــ ــخـ ــ ــس بـ ــ ــيـ ــ ــه فــــيــــجــــنُّ َعــــرفــــا)الــــــــــــــــورد قـ ــ ــاف ــ ــت ــ ــس ــ ي

ــو ــفـ ــاَحــــــــــــَوٌر يـــــــــرفُّ مـــــن اجلـ ــفـ وطـ ــاء  ــ ــجـ ــ نـ وأعــــــــــٌن  ِن 

ــو ــقـ ــعـ طــيــفــا َحــــــــــــــَوٌر حتــــــــــــاوره الـ الـــنـــفـــُس  ــه  ــ ــوي ــ ــرت ــ وت  ُل 

ــر ــاِس ت ــ ــ ــن ــ ــ ــا َحـــــــــــَوٌر عــــيــــون ال رصف  - ــّســحــر  ــل ل  - ــا  طـ ــه  ــف  ش

ــو ــرف ي ــ ــ ــط ــ ــ ــه ال ــ ــن ــ ــا وكـــــــــــأّن م ــرف ط مـــنـــه   ) )غـــــــضٍّ ــل  ــ ك  ِدُع 

* * *

ــه حــرفــامـــــــنـــــــغـــــــومـــــــٌة كـــــلـــــاتـــــه ــنـ ــق مـ ــوسـ ــمـ حـــــــرٌف يـ

 كـــــلـــــاتـــــه فـــــــــــــرقُّ عــــزفــــا وتــــــغــــــمــــــُس األوتــــــــــــــــار يف 

* * *

اســـمـــه َقـــــــــُرَ  الـــــــذي  ذا  ــا  ــ  وّفــــــــــاك قـــــــــُرك مـــــا تـــــــوىّفٰ يـ
ــا ــك طــرف ــي ــل ــٰى )فــــالــــقــــارصات( ع ــف ــض ــــر ي ــق ــ ــك ال ــنـ  فـــيـــهـــن مـ

 ونــــاصــــبــــي ظـــــرًفـــــا وعـــطـــفـــا أهـــــــــواك )مـــــقـــــصـــــوًرا( عـــيَّ

 فـــــزحـــــافـــــه يــــــــــــزداد زحـــفـــا والــــــنــــــاظــــــريــــــن عـــــروضـــــه

أوىف فــهــو )املـــــــبد( جــــاء )كــامــلــه( الــــــــــــــرب   فـــــــريـــــــد 
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ــه ــ ــون ــ ــف ــ ج رواة  ــا وأخــــــــــــب  ــف ــع ــّد ض ــ ــت ــ ــش ــ ــم ي ــهـ ــثـ ــديـ ــحـ  فـ

يـــــرّف إذ  يـــنـــطـــق  ــن  ــ ــف ــ ــاجل ــ رّفــــــا( ف الـــســـحـــر  )رسيُّ   أنــــــا 

* * *

ــا وخـــيـــفـــا كــــــــــــــرَم املــــــــحــــــــّبــــــــوه بـــا  ــ ــًف ــ ــس ــ  القــــــــوا بـــــه ع

ــه ــ ــّب ــ ــح ــ ــا قـــــــل بـــــبـــــُمـــــســـــّف ب ــّفـ تـــسـ أن  ــة  ــ ــب ــ ــح ــ امل ــم  ــ ــم ــ  ش

ــى والـــــــطـــــــالـــــــبـــــــيـــــــه إّنــــــــــه ــّفـ ختـ أم  ــر  ــ ــاه ــ ــظ ــ ت ــٌب  ــ ــيـ ــ  غـ

ــِف اخلـــــــــرات قــطــفــا غــــــيــــــٌب لـــــنـــــا خـــــطـــــراتـــــُه ــطـ ــقـ ــُتـ ــلـ  فـ

* * *

ــا وطــــــــــــٌر متـــــــارســـــــه الـــعـــيـــو ــوف ج احلـــــــسات  وتــــــــودُع   ُن 

طـــرفـــا فـــــلـــــه املـــــــهـــــــابـــــــُة ديـــــدبـــــا غــــــضَّ  ــا  ــ مـ ــٌر  ــ ــاهـ ــ سـ  ٌن 

ــه ــو لـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ــاصـــــــبـــــــواتـــــــُه تـ ــ ــّف ــ ــه ح ــ ــتـ ــ ــّفـ ــ مــــنــــهــــومــــة حـ

ــا عــــــيــــــنــــــاه بــــيــــنــــهــــا حــــــوا ــ ــف ــ وإل ــا  ــ ــفـ ــ إلـ ــٌل  ــ ــ ــوص ــ ــ م  ٌر 

ــا وجــــفــــونــــه تـــشـــكـــو الـــضـــنـــى ــف ــص ــه وختـــــــــاف ق ــ ــّبـ ــ ــن حـ ــ ــ  م

ــى اجلـــفـــنـــن صـــّفـــا وتــــــــســــــــّمــــــــرت أهـــــــدابـــــــه  ــ ــا عـ ــفـ ــغـ  شـ

ـــ ــيـ فـ حـــــــــــــران   ــــــــــِه مـــــــدلَّـــــــه خيـــــــــرُّ هلـــفـــا ورواؤه 

 قـــــبـــــًا فــــتــــحــــمــــران رشـــفـــا شــــــــفــــــــاتــــــــه تـــــقـــــســـــانـــــه

ــو اهلـــــــوى ــ ــضـ ــ ــا وكــــــيــــــانــــــُه نـ ــصــف  مـــنـــه فـــنـــصـــٌف شــــــفَّ ن

ــه الــــطــــرف طــرفــا ــنـ ــا وحيـــــــّب مـ ــف ــه الـــــكـــــّف ك ــ ــن ــ  وحتـــــــــّب م

ــف عــطــفــا ــطـ ــعـ ــه الـ ــنـ ــف عــطــفــا وحيـــــــّب مـ ــطـ ــعـ ــه الـ ــنـ  وحيـــــــّب مـ

ــطـــف حــســنــا ــلـ ــه الـ ـــنـ لــطــفــا وحيــــــب م احلـــــســـــن  حيــــــــّب   إذ 
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ــى  ــّفـ ــقـ ــن الــصــفــو املــصــّفــى رفــــــــٌه مـــــن احلــــســــن املـ  أشـــهـــى.... م

* * *

أكثر  يف  لتصنع  الغامر،  احلّب  معاين  كل  حتمل  جياشة  الليل(  متعب  )يا  قصيدة  وتندفع 
من منعطف صورا بليغة رائعة بروح مليئة بالفرح، وتقع يف أكثر من مائة بيت، مل يلتزم الشاعر فيها 

موضوعا واحًدا، بل تناولت عّدة أغراض: 

الّضجُر أهدابك  يف  الليل  متعب  ــُر يا  ــه ــس ــر وال ــك ــف ــاه ال ــب ــان  جمــمــرا ج

مرتشف وهو  يــذوٰى  صمتك،  الِفَكر رنن  ترتوي  حتى  روحــك   مذيب 

مواقده مــن  مخــًرا  اجلمر  راشــف  ُســـُكـــُر يــا  وال  ــر  مخـ ــا  فـ ثـــويـــت   إذا 

ــا ــا واملــغــتــي أرقـ ــًق ــل ــوي ق ــ ــرت ــ والكدر وامل السهد  هتــادى  مقلتيك   يف 

سهٌر يلتظي  حتى  جفونك   وأضجر طويا فأشهى النشوة الضَجُر أوقـــد 

هلا قــعــدَت  إذ  نشوى  الليل  ــّرًدا وارتـــــوى أحلــانــك الــوتــر قيثارة  ــغـ  مـ

فكرتُه أنـــت  شــعــر  ــوان  ــ دي ينتحر عــيــنــاك  اإلعـــصـــار  مـــاحمـــك   ويف 

ناغره فاهنال  الّدجى  روح  ينحدر جرحت  اآلفــــاق  شــفــة  عــى   فــجــًرا 

نزًفا أهرقتها  إذ  كــأســك  يستعر حطمت  اخلمر  ذوب  ــك  روح ــّي   وط

هوًى فــربَّ  تغرب  ال  للنجم  ــس كــنــهــه الــبــر وقلت  ــام  مـــا بــيــنــنــا مل ي

ــٌق ــذا مخــــرُه ألـ ــ ــن ه ــم ــدي ُر رحــتــم ن رَشَ ــرُه  ــ مخـ ــذا  ــ وهـ مــقــلــتــيــه  ــن   مـ

ــن أهـــدابـــه غــبــٌش ــَر مـ ــطَّـ ــى متـ ــت ــري ويــنــتــر ح ــ مــنــعــطــف جي ــل   يف كـ

بمبسمه خــضــيــاٌت  الــلــيــايل  الوطر هــذي  هنا  هــا  ــذارى  ــع ال شــفــاه   فيا 

 * * *
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ــة ــل ــًا وأخــي ــ ــون ــ ــل أل ــي ــل ــَر ال ــ ــوّط ــ  حتى متطى الدجى واعشوشب الشجر م

 فاخّر فيك األسى واستوسق الكدر أحزانك اخلر جرس الشعر موسقها

منعمة أرواح  قــوافــيــك  ــذي  ــ وتــر ه وال  ــوٌد  ــ ع ال  ــلــحــن  ال  دفـــافـــة 

سفرا أتعبتها  ــد  ق ــول  ــق ال ــئ  ــراف والّسفُر م املكدود  التعب  التوى   حتى 

يمضغها العمر  طــول  املعاناة  بن  وتــســتــعــر يا  ويــطــفــيــهــا  نـــســـوغ   وال 

يصّححها ــاٌء  ــط أخ املــســافــات  ــر كــل   خــطــٌو عــريــض ُيــعــّفــى بــعــده األث

ــا طــربــت ــايت فـ ــب ــي ــّل ج ــ ــيــت ك والــصــور غــن الفكر  رؤيــتــاهــا  الــتــي   إال 

ُأنفقها الـــروح  ــّض  غ ــّت  ب ليلة  الوطر كــم  ُيسحلُب  ــا  وم ولعسا   مخــًرا 

نـــزٌف دلـــــوه  أدىل  ثــــّم  ــًرا  ــ ـ ــمَّ ــ ــُر جُمَـ ــَه ــدا لــلــهــوى َس ــع جــي ــل مــنــي وات

ملًى أعـــبُّ  العليا  للشفة  خــدُر َصــَعــْدُت  ويب  السفى  للشفة   وعـــدُت 

ــٌة ــي ُيعتُر؟ شــفــاهــك اخلـــر يــالــعــســاء دال للكرم  فمن  الــكــروم   مــن 

* * *

صحائفُه ــّوَدْت  السـ الطهر  يولد  البُر ال  اهلـــوى الغــتــالــه  يــمــوت  ــو   ول

أرشعتي البتاعته  البحر  يشري  الّزهُر أو  به  السترى  النبع  يزهر   أو 

ــّكــتــه عــصــبــُتــُه ب ملـــا  ــٌد  ــ زي ــات  مـ ُعــَمــُر أو  )واوه(  تـــوىّل  عــمــٌر  ــات  م  أو 

والدتــه هتنأ  مل  الفجر  يمخض  ــو  الظهر ل به  أزرى  الضحى  يشيخ   ولو 

نضبت ومــا  وّراٌد  النبع  عــى  ــّرت  ــه صــدُر م ــوٌن وال اســتــخــذى ل ــه عــي  ل

شفٌة ــا  هل جتــنــح  مل  الــســكــر  ــة  ــاج ُسكُر زج َلــه  جينح  مل  اخلــمــر   وشـــارب 
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ــرٌد ــه ب ــرُت بــالــدمــع ان جيـــري ب ــف الـــرر ك ــهــا  طــّي دمـــوعـــا  أضــــجُّ   إين 

أخيلتي تــغــريــك  ال  كــيــف  ــّذيب  ــع صور؟ م أدمعي  ــذي  وه تعّرت   وفــد 

ــرش يل  ــف ــاين وت ــف ــام افـــرش أج وتبتس؟ حــت إغــداقــي  ــج  ــض وأن  مجـــًرا 

أخيلتي العنقود  يستقي  ــذي  ال ــا  تنهمر أن ــداح  ــ األقـ عــى  ــرا  مخـ ــرفَّ  ــ  ف

ــديت ــوج ــاين وم ــع واللحوُر؟ هـــذه الـــــدوايل ت ــدّل  ال عيوين  يعُن   فهل 

الــتــيــه ذو هلــٍب اســيــل  ــرٌؤ يف  ــ ام مــزدهــر أنـــا  الــعــس  عجيف  يف  ــي  ــن  وإن

ــٌق أرًقــــا ــوس ــت ــس ــا م ــًق ــل ــٌة ق ــ ــال ــ ــُر مّح ق وال  ذلٌّ  ــا  فـ ــاٍم  ــ هـ ــُض  ــي ــب  م
ٌد ال مــســوٌد مــذ ُخــلــقــُت ولن ــوَّ ــس أحتُر م حــن  حتى  الـــذّل   أمـــارس 
نشبا ال  مـــات  ــد  ق أيب  أّن  ــُت  ــرف ــر ع ــذك ورْثــــُتــــُه فـــــراين املـــــــارُن ال

عتُب وال  الُعتبى  وصاحبتي  وتــروا أسمو  وإن  ــّدوا  ص وإن  عليهم   مني 

تعاونني احلــبــى  الصدفة  يب  القدر تـــزري  عــانــه  إمــا  ــاُن  ــزي خ  فالسيف 

* * *

ــة اآلبـــــاء تــورثــنــي ــي ــال ــن ح ــ ــا اب ــ يندثر أن لــيــس  ــًرا  وفـــكـ اإلبــــاء  ــذا   هـ

ــى شفتي رّيـــانـــا ع ــر  ــم اجل ــاءب  ــث والضجر ت ــور  املــوت الغضب   فــأزهــر 

مسترا الشمس  ختــوم  عند  يستر وقــفــُت  الشمس  ــج  وه أّن   فــراعــنــي 

ــبدين ــي ــًرا ل ــ ــج حمـ ــل ــث ــال ــذُت ب ــ ــ يستتعر ول الثلج  ــوف  ج أّن   فَهالني 

ــا ملحت ــٌم بـــأهـــدايب ومـ ــج ــار ن ــ تــدّخــُر وغ األقـــار  جفنها  ففي   عيني 
معاطفها يف  نــشــوى  ــي  وه ــدّرت  ُعَمُر حتـ )هنده(  وغنّى  هــاين   ابــُن   شّب 
ظمأ عــى  يبقى  أن  الفكر  تنتظُر فجيعة  اآلمــــال  ــرك  تـ أن   واإلثــــم 
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جــوانــبــه ت  وازورَّ الــلــيــل  حُتتُر تـــــوّرَم  الــزهــر  الــامــعــات   وراحـــت 
مكتئًبا ــدرّي  الـ الكوكب  القمُر وأصــحــر  الصبوة  ــأوج  ب وهــو   واغتيل 
مرافئه يف  ُيبحر  اجلـــرح  يلعق  يندحر مــن  ــواج  ــ األمـ ــع  م ــاد  ــدب ــســن  وال

لـــدٌة هبـــا  تــبــحــر  مل  الـــيـــوم  عــُر زوارق  والــذُّ اهلــوج  الــريــاح  مزقتها   قــد 
نصحي إىل  ُيصغوا  ومل  صحايب  ــا زيـــٌد وال مــُر هبا  نــفــيس ف ــاهلــف   ي
ــُر ــا أثـ ــزداهنـ أثــُر راحـــــوا وعــــٌن هلـــم يـ وال  ــٌن  عـ ال  يــثــوون   والـــيـــوم 

* * *

مستعرا اجلمر  وقد  اجلمر  من  ــرر أرضى  ال طيها  يف  ــا  ب تسمو   والــنــار 

مّتقٌد ــو  وهـ إال  اجلــمــر  تـــرب  يستعر ال  ــو  ــ وه إال  ــُه  ــْسـ ــاِمـ تـ  وال 

ألــٍق ذو  ــمــون  ــي امل ــســامــق  ال ــك  ــإن املطر ف بــه  ُيستسقى  الــعــار  مــن   عـــاٍر 

ُمــّدكــر أنــت  لكن  اجلــمــع  بــك  ــام مــّدكــُر هينا  ــه ــت ـــا وكــــّل أخـــي ال  مهًّ
ُهديب عى  فاستلقت  ُعريك  الّصعر لبِسُت  ــّدي  خ وغّطى  النجوم   كــّل 

ــُر هــذي الــقــوايف طــيــوٌف تــرتــدي مقي ــوت وال ــزُّ  اخلـ ــُر  ــري احل فيها  ــان  ــّي  س
به فنمت  بدعا  الكرى  عــراك  النوم ما اخلب؟ قالت   وكنت من قبل نقض 

ــد عــافــك الــّســّهــر ــن رمحـــٍة ق الّسهر أثـــمَّ م عافني  قــد  بـــرٍم  عــن   فقلت 

* * *

مقتحا الــّر  بعُض  الــّر  من  ــَوُر أدهــى  ــَع ال َم  حـــوَّ إن  الغمى  ــون  هي  فقد 

يؤقلمها حـــدٌّ  ال  ــون  ــك ال والقمر مدينتي  األرض  طــرفــاهــا   وقــامــنــي 

مكابريت السامي  للصادح  ــُذُر نــذرت  ــ ــن ــ ــت ال ــم ــع ــه يــــّدرهيــــا ن ــ ــ  وان
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أمٍل عى  ميادي  ســاَع  من  زلــُت  ــار أنــتــظــر ما  ــبـ ــمــوعــد اجلـ ــل  هـــيـــان ل

بلٍد إىل  ــاًرا  ــّفـ سـ وحـــدي  بُر ُخــلــقــُت  وال  ــنٌّ  ج ال  املــســافــات   خلف 

تائهة ــهــي  ف ركــــايب  يــــدلُّ  ذا  ورض مـــن  ــه  ــّس م مـــا  وطـــن  إىل   تــســعــى 

وأنشدها ــاري  ــع أش الكتب  صعرهــنــاك  ــرؤى  والـ ــاٌء  إبـ الــقــوايف  حيث 

طنٌب يعتي  فــأقــي  أقـــى  ــاك  ــر هــن كــث ــــــــٌد  محَّ ــه  ــ ــت ــ رضب ــد  ــ قـ  إيلَّ 

ــٌد ُنـــّفـــر ُزمـــُر عــــادُه َصـــْعـــَدٌة ســـمـــراُء تــركــزهــا ــي ــيــت ص  مـــن املــصــال

ــرُش أجــفــاًنــا وأفــئــدًة ــف ــي صــوهبــم نــظــُر والــــدرُب ُي ــدوم ــق ــهــم ل  وكــل

ُحلل أخــو  روٌض  فــذا  تعال  معتجُر قــالــوا:  بالعطر  مشتمٌل  ــورد  ــال  ب

ــادم ســحــرا ــ ــإين قـ ــ ــًا ف ــ ــا م السحر قـــفـــوا ملـ خطوُه  هيــدي  املــرء  أروع   ما 

َغَبًشا ــيء  ِج امليمون  املوعد  اهيــا  اســتــعــر يا  الـــصـــيـــداء  ــك  ــن م ــا  هلـ  إين 

اخلطر خفَّ اخلطى واستبق رجليك يف حرد دونــك  يذعْر  املسافات   والــغ 

غبٌش ينفلق  هديا  الليل  عى  الــرر أطبق  نفعك  ويطلق  مقلتيه   مــن 

به رضار  ال  حلـــٌب  ــة  ــرام ــك ال يــُر رشع  وال  ــاء  ــي أش ــاس  ــن ال يبخس   ال 
شما ــرٌف  ــ مـ ــاٌء  ــيـ خـ وجـــهـــه  القر يف  ــه  ب ــوا  ــاق ض األىل  ــوه  وجـ  ويف 

قهروا إن  ــام  ــع األن مــن  أضـــلُّ  ــّدوا الــرقــاب وظــامــون إن قــدروا قـــوٌم   م

وثبوا ُاشبِعوا  أو  خنعوا  عوا  ُجوِّ صُبوا إن  وا  ــبِّ ُص أو  جنبوا  دوا  ُهــدِّ  أو 

كــل مطمحهم  عــن ســواهــم  ــُسُ آمــاهلــم  ــى ب ــن ــن الــطــعــام ُفـــتـــاٌت واجل  م

أبْت كالسوام  يكونوا  أن  يعرضوا  والبقُر إن  ــّي  احلـ ــاُه  شــي ترتضيهم   أن 

* * *
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أراودُه عـــريـــان  ــوت  ــ واملـ ــت  ــف ــذُر وق ــت ــع ــي ــه ف ــ ــيـ ــ ــل وُأدمـ ــطــي ــســت ــي  ف

رؤى يــســتــفــزُّ  ــيــٌل  ــب ن يشء  ــوت  ــ ــذُر امل ي أو  الــنــجــاء  الطعنة   فيطعُن 

السهر يبحني  مل  النجم  ــو  أخ ــا   أنا أخو الشمس حيث الدفء منتُر أن

سنٌة ــو  ولـ ــأجــفــاين  ب ــحُّ  ــس ي ذا  الــســهــر مــن  آمــاقــهــا  ــل يف  ــأّصـ تـ ــد  ــق  ف

ــعــهــا ــب ــت ــايت وُي ــانـ ــعـ ــّد مـ ــ ــن حيـ ــ ــخــر ومـ ــت ــاف ــا ف ــ ــزهي ــ ــُح وخي ــ ــري ــ ــأس ــ  ف
  

 فـــاطـــمـــئـــن ويـــطـــوهيـــا فـــانـــتـــُر ومــــن يــقــّيــد أحــــــزاين ويــقــلــقــهــا
ــّرى عــى شفٍة الوطر فــرشــُت صــبــوايت احلـ ــرَش  عـ ملــاهــا  فــوق   خـــراء 

ــا مــعــتــقــة ــ ــزان ــ ــرع أح ــ ــ ــآن أك ــمـ ــى غــُر ظـ ــوي قــلــق غـــضُّ األسـ ــرت  ف
وتــســكــري ــزاين  ــ أحـ ــرُع  ــ أكـ الضجُر أدوم  يعشوشب  نشوهتا   ودون 
ــا ولــدت ــايل ومـ ــت خــرائــد يـ ــاب ــُر ش ــُقـ ــوٌد مــــا هبــــا عـ ــ ــولـ ــ ــا لـ ــ ــ  وأهنـ
ليحضنها أحامي  بالفجر  معتجُر أغريُت  ــذاء  ــاألشـ بـ ــو  وهـ ــة  ــان  عــري
ــون آيـــــات مــبــيــنــٌة ــاثـ ــثـ ــاآلي قـــد كــفــروا هــــذي الـ ــ ــتــى عـــى مـــأ ب  ت

ــا عـــــذراء زاخــــرٌة ــ أهن تــبــتــئــس  والـــدرر ال  ــوال  ــ األه طــّيــه  يف   كالبحر 

تسبها حــن  ــف  أل الثاثن  ــعــتــُب بعض  ُت حـــن  ثـــــواٍن  الــــٍف   وربَّ 
ــٍب ــى أهـ ــٌر عـ ــ ــَبُ يــــــاُربَّ ثــانــيــٍة دهـ ــ ِع ــا  ــه ــّي ط ــرات  ــمـ غـ ــهــا  طــي  يف 
ــرٍم ب ــن  ــنُّ ع ــس ال تـــراكـــُض يفَّ  ــذا  الــكــُب لـ يمسسني  ومل  كـــبُت   وقـــد 

* * *

كـــٍر ملـــدَّ ــا  ــ ــرآًنـ ــ قـ اهلل  يـــــّس  كــر؟ قــــد  مــدَّ لــلــذكــر  فــهــل  مبينًا  ــًرا  ــ  ذك

)1) البيت للمتنبي وتكملته )رٍض َنُدِس(.
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ــرًة ــ واف اآلالء  حــبــا  رؤوٌف  يــُر ربٌّ  وال  ــاًء  ــي اش ــاس  ــن ال يبخس   ال 

نعمته ــارون  ــ ــف ــ ك نــحــن  ــا  ــن ــكــن والُبُس ل البسُط  ــداه  ي الكريم،   وهــو 

ــُدٍب ُه الــغــايف عــى  املـــرَف   وســنــى عــى مــقــٍل يــزهــى هبــا احلـــَوُر يــا طيفُة 

لــقــٍن إربـــــٍه  رسٍي  ــنـــدٍب  بـ ــا  ــًقـ والشكر رفـ ــاُت  ــب اإلخ يغمره  زال   مــا 

ــٍة ــق ث ــي  ــ أخـ واٍف  ــر  ــ غ ايب  ــٍد  ــ خطُر نـ ــه  ل ــدٍب)1(  ــ ُنـ ــٍه  ن رسيٍّ   جــعــٍد 

النسج، صاغها  األسقاع عذوبة  ونربة  املفردة،  بطراوة  نيل(  )يا  وامتازت قصيدة    

الشاعر بيد فنان ماهر جتسد صور الشط اجلميل والوادي الفسيح والرؤى الصادقة، فام 
أهبج قوله:

ــيــك قــلــيــُل ــشــاطــئ ــام ب ــقـ ــول املـ ــ ــا نــيــُل ط ــوًى يـ ــ ــى هـ ــب ــت ــُع  فــتــاّمــل ال

أمّضني املتعبن  ضــفــاف  ــن  م ــك أمــثــلأنـــا  ــي ــرُّ اهلــجــر فــجــئــت ف ــ ح

الـــ فتنهد  الــبــعــاد  ــى  ع يـــرفُّ  ــوى املــتــبــوُل أرج  ــ ــا واهل ــوًق  خــطــراُت ش

الّسنا حيملها  ــراء  ــم احل  فـــيـــهـــُم وجــــــٌد لـــلـــقـــاء خــضــيــل وطــيــوفــك 

الدنى أترفت  للخصب  ــى كـــــــأنَّ الـــــواديـــــن مخــيــلوصحائف  ــتـ  حـ

مــتــألــًقــا املــــدى  ــدر  ــ ــّل يف ص وأزيــــــل وتـــظـ آبـــــــٌد  خيـــبـــو  ــن  ــ حـ  يف 

بــالــرؤى تطفح  األزمــــان  ــر  ــاج ــولوحم ــا عـــراه ذب ــض روحـــك م ــي ووم

ــد قـــد أضــحــيــا ــال ــت ــارٌف وم ــ ــط ــ ــك وأنـــــك املـــأمـــول وم ــي ــئ ــاط ــك ش  لـ

مولد مــن  قــدمــُه  يــثــبــت  ــر  ــّدهـ ــل والـ ــي ــخ إنــــك شـــاهـــٌد ودل ــاريـ ــتـ  الـ

* * *
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جلسٌة إزاءك  شــفــت  ــم  ك نــيــل  ــا  ــيـــل ي ــر فــيــهــا ســـاحـــل وأصـ ــ  خي

بمقلتي ــّر  يـــمـ ــٍر  ــغـ مـ عـــى  ــٍر  ــغـ ــات محــول مـ ــريـ ــغـ  فـــكـــأنَّ تــلــك املـ

منسابٌة نــعــمــٌة  ــك  ــري ج ــان ثــــّم متــيــُل فــحــفــيــُف  ــ ــن ــ ــا األف  ُُتـــصـــغـــي هلـ

روحها مــن  صبأ  َبــَردهتــا  ــصــبُّ  ــب املــطــلــول وت ــن ــع ــضــح الـــنـــدى وال  ن

هــوًى فيحضنها  الشاطي  مهيل وتعانق  ــاه  ــش ح مـــن  فــيــهــا  ــذوب  ــ  ويـ

ــه ــوق ــُج ف ــس ــن ــت ــل وتـــــــروده ريـــــٌح ف ــي ــل إك ــه  ــ ــات ــ ــق ــ دف يف   وشـــــيـــــًا، 

ــيـــؤودهـــا  ــه فـ ــ ــٌة ب ــ ــرق ــ فــيــصــوُل وجتــــــول حم رسًى  ــه  ــرقـ وختـ ــا  ــذًفـ  جـ

ــوي  ــرت ــام عــلــيــه ف ــسـ ــطـــوف أنـ ــل وتـ ــي ــط ــه ويــشــمــهــا وُي ــدقـ ــن غـ ــ  م

ــل شــبــابــه ــي ــخ ــن ــة ال ــل ــه نخيل ويـــعـــر أك ــاء  ــط ــع ال ــهــوم  ــن م  فــيــمــيــُس 

ــًقــا ــوادي فــيــعــشــب شــيِّ ــالـ بديل ويـــمـــّر بـ املــحــول  لــلــرمــل   واخلــصــب 

بجمر تسبيٌح  ــات  ــن اجل هتــلــيــل ومــطــارح  ــى  ــقـ ــتـ ــسـ واملـ واهــــبــــا   َك 

ــق أرجيـــه ــريـ ــا يـ ــانـ يسيل والـــعـــطـــر نـــديـ ــاض  ــريـ الـ عـــى  تــســيــل  ــا  ــي  ف

* * *

حّشُد حــولــك  والــصــبــواُت  نيل  تــئــول يــا  ربـــــــاك  إىل  ــرات  ــ ــ ــن ــ ــ  وال

حرائر فيك  فــاألحــقــاُب  ــوركــت  ــدول ب ــس ــا م ــاهل ــي ــت ح ــ ــدر أن ــ ــ  واخل

ــَرا لــلــغــٰى ــ ــا تـ ــال متــلــي ــيـ ــنــي اخلـ هطول هــب رؤاه  مــرًجــا  خــاطــري   يف 
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ويتشوق الشاعر إىل مرص وشّطه اجلميل، حيث يغري باحلياة واحلب، فقد جّسد يف 
قصيدته مفردات الطبيعة وهي تفيض عذوبة وصدقا وشفافية ووضوحا كام يف قوله:

يا مُر
يتقد ــيَّ  ــب ــن ج يف  ــاك  ــي ــق ــل ل ــوٌق  ــ  يا مر والشوق عندي بعض ما أجُد شـ

يب تنهد  اخلــر  والصبوات  تنعقد قدمت  ــك  ــن م ــوف  ــي ــط ب  وأعــيــنــي 

ــه ــقـ ــدايب وألَّـ ــ ــأه ــ ــٌز ب ــفـ ُد وجـــــال حـ هَّ السُّ املــزدهــى  خضيل  مقلتيَّ   يف 

وأّججني مــلــحــاٌح(  )وهــو  يب  يتبُد ألــحَّ  فيك  ظــائــى  فــبــات   صـــدًى، 

مضطرما الريح  غمرات  يب  ــُد الــّشــبــا لــأفــق يـــزدرد وخاض  ــدي  نـــٌس ح

ــّرده ــم ي الوخد كـــأن يف صــــدره صــــدري  واستوفر  املدى  استحرَّ   حتى 

ــاق حتـــذرُه ــ ــات واآلفـ ــاف ــس ــغــي امل مضطهُد ال واجلــّو  ــرٍب  ط يف   فالركب 

زحــفــتــه دون  مــنــوع  ــّل  ــ ك ــًرا ثــــّم يــتــئــُد يــشــتــق  ــف ــن ــت ــس ــوي م ــت ــس ــي  ف

قوادمه ــوًرا  غ رضبــت  إذ  ترتعُد يستعرض  مــنــه  ــذارا  ــ ح الــرجــال   تـــرى 

كأنملٍة ــا  ــي ــدن ال ــرى  نـ فــمــنــه  ــاٍل  ــ ــا رصُد ع ــن ــت حت مـــن  لـــلـــورى   وأنـــــه 

ــر )قـــاهـــرٍة( قصد حــتــى أنـــاخ بــنــا يف خ واملـــي  خــفــٌض  جناحيه   ويف 

* * *

سفِر يف  اخلطو  وقيد  جئت  مــُر  ــُد يا  رغـ ــِه  ــش ــي ع يف  عـــنـــٌت  طـــّيـــه   يف 

الـــوي عــى أحد ــاَن ال  األحــُد جـــذالَن هــي املقصُد  وانــت  ألــوي   وكيف 

منطلقي الشوق  صهوات  الـــرأُد وأمتطي   فجر ومــرســى رحـــايل عــنــدك 

غلتها بعض  رّوت  البكر  ــه حــرد فالرغبة   واجلــامــح الــغــمــر مل يـــبح ب
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خمضتها فــيــك  ــاىل  ــب احل ــات  ــي ــن ــدد واألم ــص ال يل  ــا  ــّأهـ متـ ــزاٌت  ــف ــن ــت ــس  م

وقصيد )هلب الدم( تتميز أبياهتا بإرصار عىل احلزن واألليشاع، واألمل الدفاق واللهب 
:اجلياش. قاهلا يف رثاء اإلمام احلسني

احلقبا حوله  ــد  وأوق بالريح  اللهبا طف  يسكب  جــرٌح  اجلــرح   بجذوة 

بلجته ــايف  ــط ال ــن  ــزم ال العجبا واســتــنــطــق  تــصــنــع  عــضــيــم  رّس   بـــأي 

ــق املــخــضــوب رفــرفــه ــل األفـ ــائ  هى غر نفعك من سمح الدما خضبا وس

لزمت هل  اجلــزّاء  )االصبع(  احلـــجـــبـــا وسائل  جيـــــــرف  أم   لـــــداهتـــــا 

رهج له  امسى  إن  الشك  سحبا واستدرج  ــل  ــوض ــض خم ــق  ــ اف يف  ــوم  ــ  حي

نسبا ــه  ــي ط يف  إذ  الــقــب  ــف االهبــــــام والــريــبــا ســيــنــطــق  ــش ــك  حمـــر ي

ــة جمــــد وأروعــــــه ــفـ ــاصـ ــل عـ ــكـ كتبا لـ قد  والفكر  والضبا  بالدماء   ما 

خضل من  الطف  تعاىل  ــاء  اإلب سكبا رب  ــا  ــ ــن ــ ارواح ظـــمـــأت   فــكــلــا 

عاصفة اخلـــرس  اهلمهات  الغضبا يــرجــم  تبتغي  فــيــا  تـــزرع   محـــراء 

ينره الــضــخــم  لــلــعــطــاء  رسبا ومــنــهــج  دمـــًا  يسقيه  ــو  وه الــثــرى   عــى 

ختذله حــن  ــون  ــ اهل االّٰ  ــرف  ــع ي ضبا ال  بيض  للموت  وتدفعه   الدنيا 

كلكله  نــــاء  لـــــراب  يــــرى  أشــيــا وال  مــطــرحــا  إال  جــنــاحــيــه   عـــى 

عارمة احلمر  اخلــطــوات  ــه( وهبا يسرطف  ــدي ــا )مـــن ه ب  ويــســتــيضء 

ــرد ي إذ  ــوت  ــ املـ ــل  ــظ ل طلبا ويــســريــح  ما  بعض  وفيه  اخلضيل   اللظى 

ــه  ــوت ــم املـــبـــدأ اجلـــبـــار إخ ــع ــط ــا وي ــب ــه زغ ــ ـــاذ ل ــ ــّم أفـ ــ  وصـــحـــبـــه ثـ
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خــامتــة لــلــفــضــل  ــت  ــن ك إذا  ــى  ــت ــداب لــه جذبا ح  والــنــر مــن بــن أهـ

ــردى عظة ــال ــدايت ف ــال ــدى ي ــا قــال اهلـ األدبـ نبلغ  ــه  ــي وف عــــًزا،  ــان  كـ  إن 

بعاجله خيــفــي  أن  ــد  ــج امل شهبا وديــــدن  الدجى  فوق  يلتظي  لكي   روحا 

متقدا ــار  ــث ال وفــيــك  الــطــفــوف  وثبا يــوم  حمــمــومــة  اســتــنــهــضــت   فــكــلــا 

نضجت قد  الدهر  هام  فوق  ثورة  ملتهبا يا  ــاق  ــ اآلفـ عـــى  ــظــل  ي ــًا،  ــ  دمـ

ــر فــاغــره ــده نضبا فــيــا جلـــرح مــشــى يف ال وما  الدنيا  حوله  سقى   سمًحا 

وتضحية ــا  ــدام إق ــدرب  ــ ال صلبا يــعــرش  أو  اآلن  ــه  ــ دربـ يف   ســـيـــان 

ــر حتمله ــده ــن قــبــل ألـــف تــقــل ال تعبا م وال  ــه  ــي ف نــصــبــا  تــشــتــكــي   ال 

منطلقا فيك  صــفــات  مــن  ومرتقبا منحَتُه  حــاال  الدنى  جيــوب   ضخا 

فيصدعه الــداجــي  ــق  األف والشهبا يسترف  األفــــاك  ــد  ــوق ت  بــقــدحــة 

ــده ــت روافـ ــرح ال زالـ هلبا فــمــنــزف اجلـ ــق  ــان ح صـــدر  كـــل  يف  ــصــب   ت

أقــرضــه ــيــك  ف ــال  ــق م أي  حدبا مــــوالي  دونـــه  الــلــيــايل  ســهــرت   وإن 

بــه ــا  ــيـ حيـ ــل  ــقـ عـ مــــن ال  الطلبا وأنــــــت  يــعــجــز  بــعــيــد  فــعــال   وال 

ــة ــزل ــن ــأو وم ــ ــه شـ ــ ــل يــــــرام ل ــ ــا وهـ ــب ــكــت  وجمـــــده حـــر األقــــــام وال

ــا بــثــورتــه ــي ــدن ــذا الــــذي مـــأ ال ــ ــر الــشــهــبــا ه ــم ــد س ــه قـ ــت ــّب ــت ق ــ  وحت

وتعد قصيدة )أنشودة اجلراح( من شوامخ وطنيات الشاعر، إسمعه يقول:

ــراح ــا ج ــار فــاســكــبــي ي ــث الصباح عــطــش ال ــروق  ــ ال غــمــرة  يف   مـــات 

ــي انـــتـــظـــرَنـــا جــنــاهــا ــتـ ــاح الـــثـــار الـ ــري ــوج ال ــض ــن  قــطــعــتــهــا حـــن ال
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حجاها اعــتــمــدنــا  الــتــي  ــعــقــول  األقـــــداح وال ربـــوعـــهـــا  يف   رقـــصـــت 

الثار إىل  ــدت  أعـ الــتــي  ــاح والــســيــوف  ــف ص ــن  ــودهـ ــمـ غـ يف  يـــلـــف   مل 

فيها ــج  ــأجـ تـ ــي  ــتـ الـ الــســاح والــــصــــدور  فيها  يــصــول  ــًا  ــوم ي  احلــقــد 

أفـــ يــبــالــغ يف  ــي  ــتـ الـ ــاح والــــرجــــال  ــب أش ــى  ــدجـ الـ ــا  جـ إذ  ــا  ــاهل ــع  ـ

هشيا ــادت  عـ ــراء  ــ اخل ــّواح والـــربـــوع  ــ ضـ ــا  ــوهـ ــزهـ بـ روض  ــل  ــ  ك

ــى  ــام ــت ــي ــواح والـــثـــكـــاىل وحــــوهلــــّن ال ــ ــن ــ ال بـــيـــوهتـــن  يف  ــتـــي  ــنـ  يـ

فصل كـــل  يف  ــروب  ــ احلـ ــا تــبــاح وحـــصـــاد  ــنـ  عـــــــرات الـــبـــقـــاع مـ

ــا نـــديـــمـــي ومـــــا ســــــواك هبـــذا ــ رضاح ي رايس  لــديــه  ــت  ــب ث  األمــــر 

عليه  أم  ــا  ــحـ واضـ ــر  ــ األمـ ــرى  ــ ــاح أتـ ــ ــج املــــحــــرات وش ــي ــس ــن ن ــ  م

حقبا  املـــــوج  بـــه  يـــرمـــي  ــن  ــف ــس ــم الـــرمـــاح ف ــي ــئ ــل ــوج ال ــ ــون املـ ــيـ  وعـ

ــا؟ ــ ــن رسانـ ــ ــاح أيـ ــ ــ ــت امل ــ ــأل ــ ــاح وس ــ ــن ســــــؤيل املـ ــ  فـــــتـــــوارى مـ

شعوب فاستجابت  للموت  األرواحصبيح  ــا  ــه ــل ــأه ب واســتــطــابــت 

عــزم وأزور  الـــرعـــيـــل  ــي  ــطـ يــمــتــاح ومتـ أو  ــون  ــنـ ــمـ ــلـ لـ  يــــــــّديل 

ــن الــــغــــرور يــمــيــنــا ــ ــاح وقــطــعــنــا م ــ ــرم ــ  وشــــــــاال وأنـــشـــبـــتـــه ال

فــجــرا ــيـــاس  الـ لــيــلــة  ــاح وزرعـــنـــا يف  ــت  وانـــحـــنـــى كـــل الـــــذي قـــد ي

ــا ــار قــطــعــن ــ ــثـ ــ ــن الـ ــ ــرا مـ ــ ــثـ ــ ــاح وكـ مجـ فـــيـــهـــا  اجلـــــــال  اّن   غــــر 

ــد نــر ــ ــارت ــ ــوا لـــلـــســـام ف ــ ــدع ــ اقــــراح ف ذاك  بــــأن  صـــاحـــوا   ثـــم 

ــٌس ــق األفــــق ن ــال ــاوى مـــن ح ــه ــت ــاح ف ــن ــه اجل ــن ــض م ــي  أرحيـــــي قـــد ه
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شجون احلــديــث  ويف  نــديــمــي  ــزاح يــا  ــف غــيــثــهــن مـ ــي ــص ــب ال ــح  س

للخلـ ــص  ــك ــن ن ثـــم  نــحــن  ــراح فــــرة  ــ اجل ــرف  ــ ت ــا  ــرن ــه ظ ويف  ــِف  ــ  ـ

* * *

ضجيـ ــو  ــ وه الــشــهــيــد  جــــراح  ــًزا بـــه النـــت ســاح يـــا  ــ ــوت ع ــ  ــــج امل

ـــ ــال ــت ك ــب ــن ــا اجلـــــــراج ت ــاي ــظ ــش ــّدجـــى فــيــزاح ف  ـــفــجــر هلــيــبــا عـــى الـ

ــاء مــضــمــون نر  ــدمـ ــاح ومـــطـــاف الـ ــ ــ ــاؤه وط ــ ــ ــط ــ ــ  رسمـــــــــــديٌّ ع

ــوال ســمــح الــعــطــايــا ــنـ ــقــري الـ ــداح عــب ــ ــ امل ــه  ــ ــداح ــ ــت ــ ام يف   تـــعـــبـــت 

ــد ــيـ ــر وكـــــــل ولـ ــ ــاهـ ــ فــهــو ســقــط ســفــاح رحـــــــم طـ  مل جيـــن مــنــه 

ــا ولــظــاهــا ــه ــل ــاح يــمــنــح احلــــرب رج ــ ــنّـ ــ املـ أهيـــــــا  عــــدمــــنــــاك   ال 

نـــًرا ــك  ــاف ــف ــأر يف ض ــثـ الـ ــاح يــزهــر  ــسـ ــار الـ ــخـ ــفـ ــالـ  ثـــــّم ختــــر بـ

وترى الكآبة تنّز هبا أعوامه اخلمسة والعرشون:

ــة ــزُّ كــآب ــ ــن ــ ــًة وعـــريـــنـــا ت ــ ــس ــ ــدى احلـــقـــاب مخ ــ  وتـــقـــيـــئ آالمــــــا مـ

فهي عىل كدر مطرد:

ــدٌر ــا ك ــًا هب ــرون ألـــوانـ ــ ــكــدر مخــســة وع  ال تــســتــقــر عـــى لـــون مـــن ال

وعنده أن اآلداب هي اقرب آرصة بني الناس:

ــورى ــ ال بـــن  قـــرابـــة  أيُّ  ــل  ــي ق اآلداِب لـــو  قـــرابـــُة  ــُت  ــل ــق ل  أســـمـــى 

  ويف إحدى مخرياته ال تفتأ مخرته معاقرًة له حتى الصباح:

فوقها الغمر  الصباح  حتى  ــل  باحلُجِب وظ ــاق  اآلف اقــرب  عى   ُيرخى 
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ــرت به ــع ــًا ش ــق ــُدِب ونــــاء كــلــكــلــهــا ث واهل النعس  اجلفون  فــوق   ُينيُخ 

تربطها بــالــنــفــس  مــقــة  ــل  ه أدر  العصِب مل  حانة  يف  اعترت  أهنــا   أم 

وهو يف اخلمر:

ــلــكــأ ــر أملــــــح ل ــ ــم ــ احــــــوراُر أشـــتـــهـــي اخل بــمــقــلــتــيــه  نـــديـــًا   ِس 

ــر بــالــلــمــى وكـــؤويس ــم ــزج اخل ــ ــداُر أم ــ ــ ــي ت ــاهـ ــفـ ــاه عــــى شـ ــتـ ــفـ  شـ

وهو يف صباباته ُيساعُف النجم حيث تصّوره وهو مسّمر يرجتف، عاشقا مدهّلا مثله، 
لذا خياطبه مطمئنا:

بنا  فـــإن  تضجر  ال  الــنــجــم  أهيـــا  ــا  الضجر ي عى  يطغى  ما  الصبابات   من 

ــزجــْت ُم مــعــر  ــا  فــإن عليك  بــاهلــوى مــن عــامل الصغر هـــّون   أرواحــهــم 

تـــدامهـــه ال  ــم  ــي ــل س قـــلـــب  باحلور وأي  الـــروح  ــرش  ت العيون   نجل 

التالية، الفواحة باألرج العاطر، املنبعثة من قلب حي شاعر،  ولنتأمل مًعا قصيدته 
وتعسف،  اضطهاد  من  وطننا  أحاق  مما  القدامى  وعاملقته  الشعر  قادة  إىل  يشكو  وفيها 

فيقول:

متأرجح ــذا  ــش ال عــبــق  ــرؤى  ــ ال مـــــوار مــعــطــاء الــســنــا مــتــوهــجثـــّر 

مــرة ذو  الـــصـــدى  مـــرنـــان  ــداح  ــ يتغنج ص ــا  ــب ــص ال ــر  مخـ ــن  مـ ــوان  ــشـ  نـ

ــارة  ــ ــض ــ ــا لـــلـــنـــدامـــى اهبـــجريـــــــان يـــقـــطـــر رقـــــة وغ ــّيـ ــحـ طـــلـــق املـ

احليا سمح  منمنم  اإلهـــاب  ــل مـــنـــدى بـــالـــزهـــور مــتــوج غــض  ــض  خ

ريعانه ــن  م يـــروح  ــيــع  ــرب ال ــدرج زاهـــي  ــى الــشــقــائــق ي ــروج ع ــ ــن امل  ب
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انثنت ــا  ف الــعــبــاق  نسائمه  متـــوج هــبــت  ــي  ــ وهـ األرواح  ــا  ــ هب  إال 

الــســنــا ألــــق  نــــــواره  أن  ــال  ــخ ــت ــا يــتــاّجــج ف ــ ــده ــ  مـــتـــوهـــجـــات وق

الضحى راد  وجــهــه  عــنــدي  أبلج ســيــان  هــو  ــدجــى  ال معتكر  عند   أو 

الدما علق  من  الوجنات  عى  ــرج وترى  ت اخلـــــدود  ــه  بـ تــــروج   زردا 

ــرت ــاث ــن ــمــن ت ــي ــت ــر اخلــــديــــن مـــنـــهـــا يــنــتــج هــــذي دمـــــاء م ــ ــم ــ  وحت

* * *

الــربــى يف  حــقــا  إن  متــحــص  ال  العرفجمل  وفــيــه  ــي  ــزاه ال اجلــنــى  فــيــه 

ــاوت ــف ــت ــة م ــل بــفــلــج وكـــــذا بــكــل فــصــي أو  ــة  ــلـ عـ ــايف  ــ ــش ــ ي  مـــنـــهـــا 

ــق تــنــره ــري ــط يتوهج فــالــشــعــر مــشــكــاة ال ــدى(  ــ امل بــعــد  ــا  )مـ ــاه  ــي  وض

ــه ــوت ــو يــســتــمــد زي ــه هـ ــ ــن روحـ ــسج مـ ــو ي ــه هـ ــون ــي ــاد ع ــقـ  ومــــن اتـ

فــومــيــضــه ــه  ــاسـ ــبـ أقـ ــي  ــه ــت ــن ت ــه خيـــرج ال  ــيـ ــقـ ــافـ ــن خـ ــ ــأأل مـ ــ ــت ــ  م

الضحى ــل  ح ــإن  فـ بليلته  ــودج يـــسي  ــ اهل أراه  ــا  ــه م ــسى  ــ الـ ــد   محـ

تنقيض ال  كـــي  ــاب  ــبـ األسـ ــزم  ــ ــه عـــبـــثـــا وفـــيـــهـــا مــنــهــج وحي ــ ــامـ ــ  أيـ

أشـــده الـــســـفـــار  بــلــغ  أذا  سيعرج حــتــى  الــســاء  ــن  ومـ ــا  ــس ال  بــلــغ 

قسطل جتـــى  أم  الــســنــن  فنولج رهــــج  الصفيق  الــكــث  نقعك   مــن 

معـ وعليه  اهلــدى  قسطلك  املخرج فـــوراء  ومنك  املضامي  النهى  ـتمد 

متقلب الــــرؤى  فــــردوس  مفلج فــهــنــاك  الــــــدالل  ــور  ــوفـ مـ ــت  ــي ــال  ي

فتحيله احلـــيـــا  ــل  ظـ يف  )منبج( وتـــــذوب  جانبيه  مــن  الــثــرى   خصب 
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ــو عـــبـــادة لــلــخــمــيــل مــطــّرز ــأبـ ومسبج فـ مــســمــط  فــــراس(   و)أبــــو 

نمنموا قــد  ــا  ب يسلو  ــة يــريــج و)حبيبهم(  ــراه ــف  فــتــكــاد مـــن فـــرط ال

مــتــبــخــًرا ـــَد جـــاءهـــم  أبـــو حمـــمَّ ــن يــتــدحــرج و  ــديـ ــوق الـ ــ ــه ف ــتــخــال  ف

ــه ــؤوس ــزال ك ــ تـ ــواس ال  ــ نـ ــو  ــ ــات بـــالـــســـنـــا تـــتـــوّهـــج وأبـ ــقـ ــألـ ــتـ  مـ

جسمه  يسند  الـــروم  سليل   بــعــصــا فــتــحــســب أنـــا هـــو أعـــرج وسعى 

فــإنــا لــلــقــطــيــع  مـــوســـى  ــش  هـ  هـــذا عـــى الــتــســعــن فــيــهــا أحـــوج إن 

عاشقا بــاملــســامــع  ــرد  بـ ــن  ابـ ــى  ــ ــن مــنــهــا املــولــج وأت ــع  فــــاألذن مــثــل ال

ــا قـــالـــه فــبــقــلــبــه ــقـ ــول حـ ــ ــقـ ــ سمهج والـ ال  مـــآئـــر  ــة  ــاب ــب ــص ال ــّر  ــ  َحـ

ــا نــرى ــقــريــض ف ــّج جمــتــمــع ال ــع تنسج وي ــة  ــب ــي ــش ــق ال الـــــبد  لـــه   إال 

تتابعوا الذين  مشى  الطريق  دبــجــوا وعــى  عليها  ــى  ــط ُخ  مــتــوســمــن 

الــذي القيس  ــرؤ  ام صانعه  تلهجفالعود  دومـــــًا  األحلـــــان  بـــه   ظــّلــت 

ــبــك دمــا ــا هبـــا ن ــف ــول ق ــدخـ ــم ادرجـــوا بـــن الـ  وقــفــا بــحــومــل ســاعــة ث

أسلبت عــنــيــزة  إذ  جلجل  ــدار  ــ ــاب وبــالــعــرا ال ختــرج وب ــي ــث ال  مــنــهــا 

ترعوي أن  ســوى  هلا  املناحي  املرجرجلــدت  ذا  والقصد  لطابه   عــوي 

رصيعها ألمــر  رضــخــت  إذا  ــدرج حتى  ت ــت  ــ وراح مابسها  ــذت   أخـ

مطّية طــلــبــن  إذ  الـــعـــذارى  ــعــرج ومـــع  ــا وت ــف ــوي ال ــط ــت بـــه ت ــان  ك

ــًرا ــاق ــة ع ــاب ــصــب ــى هلـــا فـــرط ال ــأت ــان فـــيـــه حتـــرج ف ــ ــا بـ ــ  ولـــذبـــحـــهـــا م

بلحمها ــن  ــرمت ي ــذارى  ــعـ الـ أهبج وذرا  الدمقس   - هد  من   والشحم 
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أواره يـــظـــل  ــد  ــ أسـ يف  ــر  ــ ــوت ــ منهج وال ــة  ــم ــزي ــع ال ــب  ــي ــش وت ــذل  ــ  ع

بــه ــع  ــف ــن ي ومل  صـــاحـــبـــه  ــاء  ــ ــك ــ ــى يــؤجــج وب ــم  لــلــخــافــق الـــنـــدب احل

ــوايف بـــذرة ــقـ ــج هـــذا الــــذي صـــاغ الـ ــرتـ تـ ال  وقـــــــــــادة  ــة  ــ ــرحي ــ ــق ــ  ب

* * *

ــوارس ف رؤوس  عــى  ــواء  ــل ال ــزرج وإذا  خ أو  صــبــا  هــبــت  إن  ــاق   خــف

)طسوج( يف قـــر )هــــــارون( جتـــود قــرائــح أو  السخي  الكرخ   فيمّدها 

ــي جــعــفــًرا ــاغ ــن ــم ي ــغ ــب الـــكـــرام ومــنــبــج وبـــســـامـــرا ن ــل ــده ح ــعــي ــت  ف

ــاف الــشــاطــئــن حمــافــل ــف ــزج وعـــى ض  وجـــحـــافـــل لــلــفــاســقــن هتـ

وقــارهــا فاستبيح  طــاهــا  تلجلج رشبـــت  الصحيح  اللفظ  هبــا  ــإذا   فـ

ــوح أرجيــهــا ــفـ تؤّرج وهـــنـــاك أنـــديـــة يـ  - الزكي  استيف  ما   -  وتظل 

ــدجــى ال تـــأأل يف  ألـــق  ــورهــا  ــث ــن فيهج م الــعــذوبــة  ــرط  ف  -  وقريضها 

عريضة ــض  ــري ــق ال قــافــلــة  ــل  ــظ ينسج وت ــر  ــق ــب ع مـــنـــوال  عـــى   كـــل 

معطاءة  الــــرؤى  زاخــــرة  ــت  ــورث ــج ف ــبـــن دمهـ  وســبــيــلــهــا جـــــدد مـ

ضيعتها إن  ــذار  ــ وحـ هبـــا  خمــرج فــاظــفــر  أم  ــل  ــدخـ مـ هــــذا  تــــدر   مل 

* * *

ــرارة ــ ــي م ــق ــن ــرف ال ــ ــادة احلـ ــ ــا قـ ــرج يـ خت املـــنـــايـــا  أمل  ــن  مـ احلـــلـــق   يف 

ــم شــاعــر ــك ــي ــى يــشــكــو إل ــت ــإىل م ــ  تـــنـــتـــابـــه غـــصـــص هبـــــّن حيـــرج ف
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العدى فكر  أفــكــارنــا  عــى  ــارت  بــردج غـ معها  الضخم  الـــراث  فـــإذا 

بقيدها ــاع  املـــضـ اجلــيــل  ــل  ــب ــك يـــتـــدرج وي أجـــوائـــهـــا  يف  ــاد  ــقـ ــانـ  فـ

اســتــعــبــاده  مـــن  ــت  ــق وث إذا  ــى  ــزج حــت ــم متـ ــسـ ــت لـــفـــكـــرتـــه بـ ــ ــ  راحـ

ــاره هـــو حــائــر ــ ــك ــ ــبـــدا ومــــن أف )مــتــفــرنــج( فـ ــه  ــ ذّي ــِرٌك( يف  ــ ــَأْم ــ ــت ــ  )ُم

ســالــه ــل  ــث م رؤاه  ــال  ــيـ اخلـ تسمج رّث  املـــســـامـــع  يف   مـــتـــحـــرات 

مهيع ســهــل  والـــــــدرب  ــر  ــعــث ــت ــده يــتــلــجــلــج م ــقـ ــن عـ ــ ــه م ــانـ ــسـ  ولـ

متلهفا الــعــمــى  ــرط  فـ مــن  ــل  ــظ ــر أمــوج وي ــ ــوع أزخ ــب ــن ــي  صــديــان وال

ــج ســـيـــان مـــربـــه فــــــرات ســلــســل آج ــعــة  ــي ــطــب ال رنــــق  مـــالـــح   أو 

ــون غــضــة ــ ــص ــ ــان مـــــــرآه غ ــ ــي ــ عــوســج س أو  الـــربـــى  يف   مـــتـــأودات 

فيكتفي الــســمــن  األعـــم  وخيــرج تتقاسم  ــوم  ــل ــع ال زاد  مــن   بــالــغــث 

خدعة احلـــضـــارة  يصطنع  ــظــل  السهرج وي فيه  ــات  م عجز  ــرط  ف  مــن 

يتحرك شعوره  آل طعمة  مهدي  السيد حممد  هادي  السيد  املؤلف  لوالد  رثائه  ويف 
وتقدح زناد قرحيته فريسل آهاته امللتهبة بقوله:

ــدك ذاهـــل ــع ــذا احلــــّي ب ــه ــت ف ــاب ــك ثــاكــل ث ــراقـ ــن فـ ــم مـ ــي  وكــــل مح

الثرٰى يف  غّيب  النجم  هذا  كيف  األماثل؟أال  الرجال  فيك  فجعت  كا 

واثـــب كـــثـــورة  خــطــب  بــنــا  شاغل أملّ  وحــزنــك  خطبا  ــه  ب  فأعظم 

ــذي ال الــعــلــم  ــد  ــاج امل ذاك  يـــُك  األنــامــل أمل  تشر  اضــحــت  اإلبـــا  يف   لــه 

والتقى  والــزهــد  املجد  رداء  الــقــائــل تـــرّدى  إال  اهلل  ــوى  ــق ت ــال  نـ ــا  ومـ
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حمفل ــل  ك إىل  يـــأوي  ــه  ب ــدي  ــه الفضائل وع إلــيــه  ضــّمــت  ــد  وق  جليل 

الــغــّر جلية ــه  ــال ــع أف ــت  ــرح ب ــا  ــل ومـ ــائ  كــــأّن مــعــانــيــهــا احلـــســـان رس

والــعــى ــد  ــج امل ادرك  قــد  ــه  ــأعــال مخائل ب نــداهــا  مــن  ــٍل  ــع ف كــل   ويف 

مصانٌع ال  خمــلــٌص  السجايا  ــارم حافل كــريــم  ــك ــامل ب مــعــنــى  كــل   فــفــي 

لقيتها إن  ســيــائــه  يف  أصائل مـــامـــُح  ــاُل  واخلـ حسنًا  البحر   هــي 

رست شعره  يف  البيت  أهــل  الشائل مناقب  تلك  والـــروض  عبقت   كا 

سجية ــه  ــي ف ــل  ــض ــف ال أن  تـــر  ــل؟ أمل  ــر احلــســان دالئـ ــغ  وأخـــاقـــه ال

فإنه الــبــيــوت  أوىل  أحــصــيــت  ــط نائل لــئــن  ــه ق ــال ن ــا  الـــذي م ــاب  ــب ــّل  ال

ــعــى ــر وال ــاخ ــف ــٌم حتــكــي امل ــي يــواصــل لـــه ش ــل  ــي األث للمجد  زال   وال 

له ــدت  ــ مح افــعــالــه  ــرت  ــ ذكـ ــل وإن  ــ األوائ مــنــه  فــهــو  ــٌد  جمـ ــّد  ــ ُع  وإن 

ــارك ــم مــب ــري هوامل فـــصـــًبا ذويــــه مـــن ك ــوع  دمـ فيكم  مّهــت  ــا  م  إذا 

أصابكم قد  ملا  البلوى  عى  ــًبا  زائــل وص فالّدهر  الــّدهــر  نيوب  مــن   بــه 

وصديًقا  حمّبًبا،  وعشرًيا  فاضاًل،  وأديًبا  شاعًرا  كان  فقد  محدان،  عدنان  اهلل  رحم 
صدوًقا، كنا نختلف معه عىل جمالس وفاء وصفاء يسودها الوّد املتبادل والثقة املتقابلة 

واحلّب الذي ال يتطرق الشّك إىل وفائه وإخالصه.

* * *
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20- عدنان حممد الّددة

1354- 1416هـ
  هو السيد عدنان بن السيد حممد بن السيد عباس الدده املوسوي.

دراسته  لسنة 1934م ونشأ هبا، وأكمل  املصادف  ولد يف كربالء سنة )1354هـ( 
االبتدائية واإلعدادية ورسعان ما فاح عطر نبوغه وشاعريته املبكرة، ومفارقات اختالفه 
عن أقرانه، عنّي يف دائرة اإلرشاد بكربالء وذلك يف الستينات، ثّم انتقل إىل مديرية دور 
الثقافة اجلامهريية بعد افتتاحها عام 1975م ومكث فيها أربع سنوات، ثّم تسّلم إدارة 

الثقافة اجلامهريية لفرتة حمدودة، بعدها انتقل إىل الدار الوطنية.

بعد وفاة والديه عاش وحيًدا يف بيته تتنازعه اهلموم، غري أّن األقدار القاسية مل ترق 
به، فدامهه مرض أودى بحياته دون أن يعلم به أحد، وهو يف أوج شبابه، متواصال يف 

عطائه وذلك يف سنة 1416هـ ودفن يف وادي كربالء.

السرية،  حسن  اخللق  ريّض  متواضع،  اهلندام،  أنيق  وشاب  مرنة  شخصيته  عدنان 
مرح الروح، عرفته منذ أن كان طالًبا يف الثانوية بعيًدا عن املشاكل، ومن تتّبع سريته يف 
أدوار حياته يلمس فيه ثباته وإخالصه وصدقه عام يزدان به من مّهة عالية وطموح إىل 
املعايل. وعرف باحلكمة وسداد الرأي وإخالص يف الواجب وإدارة حازمة. وهو نموذج 

أخالقي فريد من نوعه جعل من صاحبه قيمة يعرفها ويقدرها كل من عمل معه.

شغف بالشعر منذ أن كان يواصل دراسته يف ثانوية كربالء يف مطلع اخلمسينات، قرأ 
دواوين الشعراء القدامى واملحدثني، ونال حظه.
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وعرف بمالحة القول يعطر النوادي بحكاياته ويموج املجالس بنوادره.

لسنة  املصادف   1995/5/19 يوم  كربالء  تويف  بــاألدب  غنية  حياة  رحلة  بعد 
1416هـ ودفن يف املقربة القديمة. فهو شاعر رقيق، سلس العبارة، خفيف الروح، له 
الثائرة، ومن تأمله يعني اإلنصاف شهد بصدق وصفه، فقد  شعر صادق يمثل نزعاته 
كان وّصافا بارعا للجنان واألزاهري والرياض والغياض ولوعا بوصف السامء والضياء 
واملاء والفاكهة، فكان رقيق احلّس، مرهف العاطفة، شديد الدّقة يف التصوير، ولوحاته 

البهية األلوان تثري الشوق وحتّرك احلنني، فام أجل وصفه وهو يصف )محامة الشوق(:

حبًّا الــشــوق  ــة  ــام يــا مح الــعــذاب اصــدحــي  ــاين  ــاألم ب القلب   واطـــريب 

ما إذا  ــد  ــي ــرغ ال الــعــيــش  أرقَّ  الصحاب مـــا  وجوه  عن  النحس   أسدل 

شــقــاًء ــوم  ــش ــغ ال الـــّدهـــر  أراين  ــئـــاب ال  ــتـ واكـ غـــّصـــة  ذا  ــاة  ــ ــي ــ  وح

أين يـــادهـــُر  الــعــتــاب  ــدي  ــ جي مــصــاب أَو  مـــن  ــّل يب  ــ أح مـــا  أطـــق   مل 

ــن نــديــم ــا عـ ــًث ــاح ــا زلــــُت ب ــا مـ ــ ــاب أن ــب ــش ــّر ال ــغـ ــتـــهـــادى تــيــًهــا بـ  يـ

ليًا الــشــوق  ــة  ــام يــا مح ــا أهــــوى غــنــاك بـــن الــشــعــاب اصــدحــي  ــ  أن

عيٌش لك  صفا  إن  الروض  رساب وانشدي  ملـــــح  األيــــــــــام   لـــــكـــــأّن 

ــو عتابكـــم تــــراين أحــــّن شـــوًقـــا وأصــب من  الشحى  يف  الّصّب  عى   ما 

نموذج من شعره: الورد العاشق)1)
خـــاقـــهـــا غـــــنّـــــاء  روضــــــــة  الفنون يف  شــتــى  احلــســن  يف   أودعـــهـــا 

ــا ــ ــرهـ ــ ــل أزاهـ ــ ــط ــ ــل ال ــلـ ــد جـ ــ ياسمن قـ ومـــن  فــيــهــا  ــس  ــرج ن  مـــن 

)1) نرشت يف نرشة )الرشاد( الصادرة من ثانوية كربالء للبنني 1953 ص: 14
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ــار جــــذالنــــًة ــ ــ ــي ــ ــ الغصون وعــــنــــت األط قـــدود  هـــّزت  قــد  ــح  ــري  وال

الــذكــريــات مــوكــب  ــو  ارنـ ثــمــن جلست  كـــعـــلـــم  عـــيـــنـــي  يف  ــرُّ  ــ ــم ــ  ي

ــوى ــ اهلـ مـــــــذاق  نــــــدر  مل  ــن أيـــــــام  ــاربـ شـ مخـــــرة  مــــن  ــن  ــكـ نـ  ومل 

ــي بــــا أوبـــــٍة ــبـ ــف مــــى حـ ــيـ ــن كـ ــفــســدي ــت فــيــه يـــد امل ــث ــب  قـــد ع

مشهد لــنــا  كــثــب  مـــن  الح  ــن إذ  ــاملـ احلـ ــوة  ــ ــف ــ غ ــي  ــ ــنّ ــ ع  أزاح 

الشقيق ــدود  ــ خ الــــورد  ــازل  ــ غ ــن إذ  ــق ــاش ــع ــل ــة ل ــنـ ــتـ ــفـ ــم الـ ــ ــّلـ ــ وعـ

ــم الـــشـــذى ــيـــشـ ــه لـ ــيـ ــلـ ــكــون مــــــال عـ ــاذا ي ــ ــ ــم م ــه ــف ــت ــدت اس ــعـ  فـ

اهلـــوى ــم  ــع ط الـــزهـــر  ــي  ــث م سخن أذاق  ــًزا  ــ ــزي ــ ع جيــــري   فـــدمـــعـــُه 

ــا ــن ــك ــي الــــــــــورد ل ــنـ ــبـ ــم جيـ ــ ــل ــ طعن ف ــٍر  ــط ك األرض  إىل   هـــوى 

ــوى ــد أصــبــح الـــــورد قــتــيــل اهلـ ــب قـــــــويٌّ مــكــن قـ ــ ــ  وهــــكــــذا احل

ذكريات)1)
الــســنــديس ــا  ــ ــرن ــ وك إىل  ــن الـــواشـــيـــة تـــعـــايل  ــ ــ ــن األع ــ ــًدا ع ــيـ ــعـ  بـ

نــلــتــقــي ــا  ــعـ مـ ــا  ــنـ كـ ــث  ــيـ حـ ــى قــــّمــــة الـــرابـــيـــة إىل  ــ ــاًء عـ ــ ــسـ ــ  مـ

ــايل اهلـــوى ــيـ ــيـــديـــن نــقــيض لـ  وكـــــنـــــت ابـــــثـــــك أشــــواقــــيــــه وحـ

ــح أحلــانــنــا ــ ــري ــ ــع ال ــ ــة وتــــــسي م ــي ــســاق ال يف  املـــــاء  مـــع   وجتـــــري 

ــع عــــهــــًدا مــى ــرجـ ــنـ ــايل لـ ــ ــع ــ ــد ت ــدي ــزف أحلـــانـــنـــا مــــن ج ــعـ ــنـ  لـ

ــب والـــذكـــريـــات ــاحلـ سعيد ونـــنـــعـــم بـ ــد  ــهـ وعـ الـــلـــقـــاء  ــب  ــيـ  وطـ

)1)  نرشت يف نرشة )األخّوة( الصادر يف ثانوية كربالء للبنني 1954م ص: 27.
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ــوى ــ ــون اهل ــ ــدوا حلـ ــشـ ــنـ ــد تـــعـــايل لـ ــي ــوب بـــحـــب وط ــلـ ــقـ  هنـــنـــي الـ

ذوٰى غــــرامــــًا  ــي  ــي ــح ــن ل ــد تـــعـــايل  ــي ــش رغ ــي ــع ــا ب ــانـ ــى كـ ــظ ــح ــن  ل

* * *

يـــزل مل  ــدي  ــ ــب ــ ك فـــفـــي  ــايل  ــ ــع ــ ــب مـــثـــل الــســعــر ت ــه ــل ــك ب ــ ــرام ــ  غ

ــات ــيـ ــاضـ ــا املـ ــ ــن ــ ــام ــ ــن أي ــسـ ــنـ الغدير؟ أتـ الروض عند  العشب يف   عى 

ــوى ــؤوس اهلـ ــ ــا كـ ــن ــف ــد رش ــا قـ ــر هبـ ــم ــر الــــــغــــــرام كــــــــاٍء ن ــ ــ  ومخـ

ــو إىل ــ ــب ــ ــا زلــــــت أص ــ ــايل فـ ــ ــع ــ ــع غــزيــر ت ــ ــدم ــ ــاك وأبــــكــــي ب ــ ــق ــ  ل

وقال راثيا والده املرحوم السيد حممد الددة:

رحــيــم بـــرٌّ  أٌب  عــيــنــي  عـــن  جسيم غـــاب  خطب  بــالــورى  أودى   حــن 

ــدا ــل غـ ــكـ ــالـ ــق فـ ــ ــ ســهــيــم وأدهلــــــــم األفـ لـــيـــل  يف  لـــلـــبـــدر  ــًدا  ــ ــاق ــ  ف

ــٌس ــفـ ــا عـــلـــيـــه أنـ ــ ــزن ــ ــت ح ــ ــك ــ النسيم وب رّق  كـــا  خــلــقــا  ســـا   قـــد 

ــًدا ــ ــى أبـ ــع ــس ــاح ي ــ ــإص ــ ــان ل ــ ــم كـ ــدي ــٌف ن ــ ــل ــ  ولـــتـــقـــوى ربـــــه ح

ــى ــدن ال يف  املـــرّجـــى  ــت  ــ أن أيب  ــا  ــم يـ ــ ــي ــ  حلــــــيــــــايت وســــــمــــــر ومح

ــت لنا ــن ــد ك املـــجـــد قـ ــل  ــي ــا ســل حكيم يـ أمـــــٍر  إىل  هتــــدي  ــوة  ــلـ  سـ

العى خــدن  يــا  البعد  جسمي  العظيمشــف  ــأن  ــشـ والـ الــفــخــر   ومـــنـــار 

ــذي ــســى ذلـــك الــشــهــم ال ــســُت أن الــصــمــيــم ل بـــاحلـــب  اهلل  حـــبـــاه  ــد   قـ

ــن ــادة الـــغـــر وم ــ ــس ــ ــر ال ــخ ــت ف ــ ــم أن ــي ــزع ــَم ال ــعـ ــد بـــه نـ ــجـ  فــجــع املـ

األىل أبـــصـــار  ــص  ــخ ــش ت لـــه  مــســتــديــم مـــن  ــب  ــب حـ ــل ــق ال ــه يف  ــ  ول
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ــا ــقـــرم مـــن خـــر امل ــا الـ ــدن ــق يــتــيــم قـــد ف ــل  ــ ك إىل  حـــقـــا  ــى  ــ رعـ ــم  ــ  ك

ــا قــطــب احلجى ي ــعــن  ال ــر  ــري ــْم ق عميم نـ فــضــٍل  ذا  كـــان  ــن  م يــمــت   مل 

* * *

21- عّز الدين حسن احلائري

الذين  األماثل  الشعراء  احلائري وأحد  املشهد  أبو احلسن من سكان  الدين  هو عز 
احتلوا مكانتهم يف صفحة اخللود. ملك ناصية اللغة ومسك بعنان القريض. ذكره ابن 
الذين  التجار  فقال: رأيته سنة سبع وسبعامئة وهو من  الفوطي يف )معجم اآلداب()1) 

يرتددون إىل بالد الشام وهو رشيف النفس أنشدنا:

ليلة ــدي  ــن ع الـــدهـــر  ــايل  ــي ل ــى  ــن ــل فــيــهــا الــكــأس مــن أعــالأس  مل أخـ

والــكــرى جفني  ــن  ب فيها  ــت بـــن الـــقـــرط واخلــلــخــال فــرقــت  ــع  ومج

هكذا وردت ترمجته، ومل نعثر له عىل سنة وفاة وال سنة والدته.

* * *

)1) تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب/ ابن الفوطي - القسم األول ج1ص:16.
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22- علي بن أفلح

وورد ذكره يف كتاب )بغية الطلب يف تاريخ حلب( البن العديم)1) فقال:

أنشدنا إسامعيل بن سليامن بن أيداش، بدمشق قال: أنشدنا عبد اخلالق بن أسد بن 
ثابت الفقيه قال: أنشدين معايل بن قاسم البزاز احلظريي يف العرش األول من ذي احلجة، 
سنة سبع وثالثني ومخسامئة بحرضة مشهد احلسني ريض اهلل عنه بكربالء قال: أنشدين 

أبو القاسم عيل بن أفلح العبيس لنفسه:

ـــ ــغ ــال وب ــاك  ــ ــ رض يف  حتـــيَّـــلـــت  ــا  ــ ــنِّم ــف ب ســخــطــت  إالّ  بـــفـــنٍّ  ــت  ــ ـ

نصحي هــدايــة  إىل  تــصــغــي  منيلــســت  صـــاحـــك  إىل  ــدى  ــ أهـ ــت  ــ أن

ــري ــأم ــرام ب ــ ــغ ــ ــك ال ــن ــا أتـــــاين م ــإذينمـ ــ ب الـــســـلـــو  ــيء  ــ جيـ ال  وكــــــذا 

هكذا ذكره عبد اخلالق يف معجم شيوخه معايل بن قاسم وقد اشتبه عليه كنيته باسمه 
وكذا أسقط اسم أبيه ونسبه إىل جده، والصحيح ما ذكرناه يف اسمه وكنيته ونسبه.

وجاء يف كتاب الوايف بالوفيات  للصفدي)2). 

 

)1) بغية الطلب يف تاريخ حلب -  ابن العديم، حتقيق: سهيل زكار،  ج9 ص 4252.
)2) الوايف بالوفيات - صالح الدين بن ايبك الصفدي،  ج20 ص 435  برقم )226(. 
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23- أبو القاسم الشاعر 

عيل بن أفلح بن حممد أبو القاسم العبيس الكاتب األديب الفاضل الشاعر له ديوان 
شعر وديوان ترسل وكتب خطا حسنا له أهاج ومثالب يف أعراض الناس فأوجب ذلك 
مقته وخاف من مجاعة يف بغداد كان املسرتشد باهلل قد أعطاه أربعة آدر يف درب الشاكرية 
فهدمها وأنشأها دارا مليحة عالية وأعطاه اخلليفة مخسامئة دينار ومائة جذع ومائتا ألف 
آجرة وأجرى عليه معلوما فغرم عىل الدار عرشين ألف دينار وكان فيها محام ملسرتاحها 

أنبوب إن فرك يمينا جرى سخنا وان فرك شامال جرى باردا.

واستجار  تكريت  إىل  وانتقل  فهرب  بوابه  عليه  فنم  دبيس  يكاتب  عنه  إنه ظهر  ثم 
ببهروز ثم آل األمر أن ُعفي عنه وعاد إىل بغداد وأقام هبا إىل أن تويف سنة ثالث وثالثني 

ومخسامئة. 

ومن شعره )من البسيط(: 

فقد القريض  نظم  مــن  اهلل  ــه مـــن إربأستغفر  ــي ــه فـــايل ف أقــلــعــت عــن

فزع مــن  نظميه  يف  أنــفــك  لست  األدبإذ  لـــذة  عــنــدي  ينغص  أمــســى 

كخفتهم الناس  هبجوي  صدقت  الكذبإذا  يف  اهلل  خشيت  مدحت  وإن 

 ومنه )من املنرسح( 

ــى ــر ع ــ ــ ــدي ــ ــ ــا امل ــ ــ ــا أتـــــــــاين هب ــ ــ ــقمل ــ ــا أل ــهـ ــاعـ ــعـ ــه مـــــن شـ ــ ــق ــ ــات ــ ع
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أن ــة  ــ ــاف ــ خم ــا  ــ ــسع ــ م فــتــحــرقحـــســـوهتـــا  ــي  ــ ــتـ ــ راحـ يف  ــبـــث  ــلـ تـ

 ومنه )من الكامل( 

سفاهة فقلت  كـــبا  انــحــنــى  ــوا  ــال قــيــلــهق يف  يـــتـــئـــد  مل  مــــن  ــاك  ــقـ ــلـ يـ

ثاويا قلبي  شــغــاف  احلبيب  ــى تــقــبــيــلــهسكن  ــ ــا ع ــف ــك ــع ــن خمـــنـــوت م

ومنه )من الكامل(

لــبــيــنــهــم ــي  ــ ــزع ــ ج غــــرومــــي  يــــوم الـــنـــوى وأنـــــا أخــــو الــفــهــمال 

إذا تــــإن  مـــن خــشــب  ــة الــســهــمفـــالـــقـــوس  ــ ــرق ــ ــا ف ــوهـ ــفـ ــلـ ــا كـ ــ مـ

ومنه )من الكامل(

ــم هبـ نـــــــــــأت  أحــــــــبــــــــاب  جللهلل  فــفــراقــهــم  الـــنـــوى  أيـــــدي 

ــدوا فـــدمـــع الـــعـــن مــنــهــمــر ــ ــع ــ ــوق تــشــتــعــلب ــ ــش ــ ونـــــــأوا فـــنـــار ال

ــهــم ــت ــدت مــســاف ــ ــع ــ واحـــتـــمـــلـــواهـــــذا ومـــــا ب لــلــبــن  ــوا  ــ ــرب ــ ق إذ 

ــووا ثـ الـــفـــؤاد  ــوا ولـــكـــن يف  ــلـ ــا رحـــلـــوارحـ ــ ــوا ومـ ــ ــل ــ فـــكـــأهنـــم رح

ومنه )من اخلفيف( 

التجني هـــذا  ــون  ــك ي كـــم  إىل  ــب مـــنـــك يــضــنــيكـــم  ــت ــع ــوم ت ــ ــل يـ ــ ك

ــغــت ــال وب ــلــت يف رضـــــاك  ــا حتــي بـــفـــنمـ ــت  ــ ــط ــ ــخ ــ س إال  ــن  ــ ــفـ ــ بـ

نصحي هــدايــة  إىل  تــصــغــي  منيلــســت  صـــاحـــك  إىل  ــدى  ــ أهـ ــت  ــ أن

ــري ــأم ــك ب ــي ــرام ف ــ ــغ ــ بــــإذينمـــا أتـــــاين ال ــو  ــلـ ــسـ الـ جيــــي  ال  وكـــــــذا 
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ومنه )من البسيط(

ســلــوان للمشتاق  ــوان  ــل ح بــعــد  ــا  ــذ بــانــوام ــان الــصــب م ــزاء وبـ ــع ــز ال ع

مدامعه من  دمعي  وتسكاب  بــعــدهــم شــاندعني  مــن  فــلــلــشــؤون ويل 

ــم ممـــا ألــــذ به ــده ــع ــش ب ــي ــع وســـنـــانمـــا ال ــوم  ــ ــن ــ ال بـــغـــر  يـــلـــذ  أين 

ــداة فهل ــغ ــوا ال ــان ــاة وقــد ب الــــروح جثانهــم احلــي ــاب  ــ ذه بــعــد  يــصــح 

ــن مــامــكــا ــا صـــاحـــَبـــيَّ أِقـــــاّٰ مـ ــدوانيـ ــ ــ ــم وعـ ــلـ ــا ظـ ــكـ ــومـ فـــــإن لـ

مــا أحــب وال مــن خــي  الشجي  ــن  أشجانأي األحــبــاب  بنوى  لــه  هاجت 

ومنه )من الرمل( 

ــــك مــنــى ــي ــ ــات ــ ــف وه ــ ــي ــ ــذه اخل ــ ــ ــاه ــن ــق أهيــــــــا احلـــــــــــادي ب ــ ــرفـ ــ فـ

ــب عــلــيــنــا ســاعــة ــركـ ــس الـ ــبـ ــع ونـــبـــك الــدمــنــاواحـ ــ ــرب ــ نـــنـــدب ال

ــا األســـى ــ ــددن ــ ــذا املـــوقـــف أع ــلـ ــوم الــــدمــــوع تــقــتــنــىفـ ــ ــي ــ ولــــــذا ال

ــرة ــ ــا ج ــ ــنـ ــ ــا كـــــانـــــوا وكـ ــ ــنـ ــ ــٰازمـ ــ ــن ــ ــَزَم ــ ال ذاك  اهلل  أعـــــــاد  يــــا 

ــان عــــن غــــر تـــــــراض بــيــنــنــابـــيـــنـــنـــا يــــــوم أثـــــيـــــات ِمـــنـــٰى ــ ــ ك

طـــرفـــه ــل  ــيـ ــحـ كـ ريــــــم  ــن  ــ مـ ــا(آه  ــ ــن ــ ــه نــــصــــال وق ــيـ ــنـ ــيـ بـــــن عـ

ــه ل يــــعــــرض  مل  اجلــــــــاين  ــا جــنــىتـــــــرك  ــ ــا م ــئـ ــريـ ــا بـ ــلـ ــى ظـ ــ ــت ــ واب

 ومنه يف غالم ناقص اجلامل )من الوافر( 

ــا ألين ــ ــش ــ ــا عـــشـــقـــي لــــه وح ــ ــ القبيحاوم واخـــرت  احلــســن  كــرهــت 

مليحا أهــــوى  أن  ــرت  ــ غ ــاس هيــــــوون املــلــيــحــاولــكــن  ــ ــن ــ ــل ال ــ وكـ
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ومنه يف غالم أعرج )من اخلفيف( 

ــٰى ــنّـ ــثـ ــتـ ــه يـ ــ ــ ــت ــ ــ ــن رأي ــ ــ ــدبـــــــأيب م ــق ــع ــل وي ــ ــن لـــيـــنـــه حيـ ــ ــو مـ ــهـ فـ

ــى اجلــــــال فــقــالــوا ــ ــدوه ع ــ ــس ــ جيسدح زال  مـــا  واملـــلـــيـــح  أعـــــرج 

الناعم الغصن  يف  واحلسن  غصن  ــأودهو  ــ ــتـ ــ مـــــــا كـــــــــان مــــــائــــــا يـ

 ومنه )من الرسيع( 

ردين إذ  بــــــوابــــــك  ردهمحــــــــدت  عـــــــى  غـــــــــري  وذمــــــــــــه 

ــة ــ ــم ــ ــع ــ محـــدهألنـــــــــــــه قــــــــلــــــــدين ن يف  اإلغــــــــراق  يــســتــوجــب 

ــن قـــبـــح مـــلـــقـــاك يل ــ ــدهأراحــــنــــي م ــ وكــــــــبك الــــــزائــــــد عـــــن ح

* * *

24- السيد علي احلائري

فارس  فهو  حياته،  تاريخ  من  ومالمح  أحواله  عىل  نقف  مل  الذكر  جمهول  شاعر 
فيهام.  الشعبي، وَخلَّق  القريض والشعر  النظم يف  املوهبتني، موهبة  الصناعتني وجامع 
حقه،  غمط  اإلمهال  أن  بيد  اهلجري،  عرش  الثالث  القرن  أواسط  يف  األدباء  أحد  كان 

ولذلك مل نستطع العثور عىل نبذة من شعره يف املجاميع التي فتشنا علنها.

ذكره الشيخ عبد املوىل الطرحيي يف كتابه )احلائريات( فقال: هو الشاعر الكربالئي 
والعامية،  الفصحى  اللغتني  يف  ينظم  كان  أنه  حيث  صفتني،  وحاز  منحتني  منح  الذي 
به من مديح  الشعر صناعة يستعيش  املديح ألنه كان يف عرصه متخذا  وأكثر شعره يف 
سنة  تويف  )املواليا(  وهو  منه  قسم  عىل  النظم  يف  اقترص  فقد  العامي  شعره  أما  الناس 

1249هـ... انتهى)1).

)1) احلائريات: للشيخ عبد املوىل الطرحيي )خمطوط(.
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25- علي بن احلسني السعدي

املتوىف سنة 1355هـ
ذكره   ، عيل  بن  احلسني  اإلمام  الشهداء  لسيد  برثائه  عرف  كربالئي،  شاعر 

املرحوم الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته ] جمايل اللطف بأرض الطف[ بقوله:

ــدي ــع ــس ــن ال ــسـ ــي بـــن احلـ ــعـ الــســعــدوكـ ــال  ــ وهـ ــال  ــكـ الـ  روض 

ــا ــاه ــش يغشاها فــكــم لـــه مـــن ِمــــْدحــــٍة أن ســاعــة  خـــوف  الــســبــط   يف 

ــه ــامل ــوب س ــ ــّي ثـ ــقـ ــــى نـ ــة()1( حـــتـــى م ــامتـ ــاه حــســن اخلـ ــق ــو )ن ــأرخ  ف

ورغم تتبعي العديد من املصادر، مل استطع الوقوف عىل سرية حياته، واحلصول عىل 
نامذج من شعره، وعسى أن يتيرس ذلك يف املستقبل بإذن اهلل.

* * *

)1) جمايل اللطف بأرض الطف/ للشيخ حممد الساموي ص: 79.
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26- الشيخ علي الصيقل

املتوىف حدود سنة 1320هـ
يف  ولد  )خفاجة(  قبيلة  إىل  ينتسب  الصيقل،  عيل  عبد  بن  عيل  الشيخ  الشاعر  هو 
كربالء، ونشأ هبا يف أرسة معروفة متتهن اخلدمة يف الروضة العباسية، وبعد أن استوىف 
حظه من الكتابة والقراءة، تلقى تعاليم الدين عىل أساتذة كبار الزمهم مالزمة الظل، 
وارتاد حلقات أهل األدب التي كانت تعّج هبا كربالء يومذاك، فشب أديبا فاضال، كان 
عيشه،  ليؤمن  الذوات  أبناء  بتدريس  تعهد  حيث   العباس صحن  يف  كتابا  يمتهن 

ويأكل من كسبه. فكانت له مكانة مرموقة يف األوساط االجتامعية.

قّرض الشعر بالفصحى والعامية، وله قصائد يف املناسبات الدينية، غري أننا مل نعثر 
منها عىل ما يشفي الغليل، بسبب احلوادث التي جرفت الكثري من نتاج أدبائنا الغيارى.

الشيخ عيل  كان  فقال:  احلسينية  الروضة  أحد خدمة  املعامر،  الشيخ صالح  حدثني 
رزق  ممن  وكان  العلم،  ألهل  الرشيفة  واملصاحف  الكتب  نسخ  يزاول  بارًعا  خّطاًطا 
العمر الطويل، فقد عاش حوايل مائة وعرشين عاًما، وكان شاعًرا له قصائد يف مديح 
العامية عن لسان حال زينب ختاطب أخاها  ورثاء األئمة األطهار ومن شعره يف 

احلسني يف هذا البيت من األبوذية:

ــل املــــــــرّوة ــ ــس هيـ ــ ــي ــ ــون أمــــــي اب ــ ــلـ ــ اشـ

ــدّوه ــ ــع ــ ــه ــ ــل ــ ــاري ــ ــب ــ اشــــــحــــــال الــــــــي ي
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ــوه ــ ــل ــ ــت ــ ــّال ــ عــــطــــاشــــى اطــــفــــالــــكــــم ي

ــارى امــــــن اهلــــضــــم تـــفـــر عــلــّيــه ــ ــيـ ــ حـ

وقوله من قصيدة يف رثاء املجدد السيد مرزا حممد حسن الشريازي املتوىف سنة سنة 
1313هـ ومطلعها:

ــؤمتــن امل ذاك  الـــديـــن  ركـــن  حسنمـــات  املـــــرزا  يف  اإلســـــام  عــــزوا 

وذكر يل الشيخ عباس نجل الشيخ حممد حسن أبو احلب نبذة يسرية من سرية حياته 
الدينية.  املناسبات  يف  ومقاطيع  شعر  له  العباس  صحن  يف  كتاب  له  املرتجم  إن  فقال: 
الروضة  سادن  الدين  ضياء  آل  مرتىض  السيد  له  املغفور  بصحبة  احلرام  اهلل  بيت  حّج 
العباسية، وله يف هذه الرحلة قصيدة، وكان ممن تلّقىٰ عىل يديه القراءة والكتابة عدد من 
وجوه كربالء وفضالئها كاملرحوم السيد مرتىض آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية 

واملرحوم الشيخ عبد الكريم الكربالئي )أبو حمفوظ(، انتهى.

ونقل والدي طّيب اهلل ثراه بخطه: كان معلام وشاعرا يف صحن العباس وكان 
عنده علم إزالة النزلة من الرأس باملسامر، وحج بيت اهلل احلرام بصحبة السيد مرتىض 
سادن الروضة العباسية، لفظ أنفاسه سنة 1320هـ ودفن يف الروضة احلسينية املقدسة، 

وقد أعقب املرحوم الشيخ عيل الصيقل ولدين مها: حسون ومهدي.

قال يف قصيدة يصف فيها بيت اهلل احلرام:

مّكة أرض  شــاهــدت  لعن  ولــّبــت هنيًئا  اهلل ســبــًعــا  بــبــيــت  ــت  ــاف  وط

ركابنا حيـــدو  والـــشـــوق  ــا  هب حّفت نــزلــنــا  بــاملــائــكــة  ألرض   فــمــرحــى 

ــذي تــلــقــاه يــدعــو تــّرًعــا املحّبة فــكــّل الـ بــصــدق  حيــظــى  ــي  ك اهلل   إىل 
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يرتوي زمـــزم  ــاء  م مــن  ــى  أت ركعة فمنهم  ــف  أل خــاشــًعــا  يصي   ومنهم 

والصفا مـــروة  زار  مــن  عــى  خــطــوة ســام  كـــل  يف  اهلل  رضــــاء   ونــــال 

تــواعــدوا احلجيج  ــل  أه عــى  ــام  املشقة س ــدر  ــق ب ــري  جيـ أجــرهــم   هلــم 

رفــعــة  اهلل  زادهـــــا  ــد  قـ ــقــعــة  ب ــا  ــي بقعة ف ــل  كـ ــى  عـ ــدًرا  ــ ــ ق  ورّشفـــهـــا 

* * *

27- السيد علي العذاري

كان حيًّا سنة 1295هـ
احلدث املهم الذي خيلف يف املجتمع أثًرا واضًحا ال يكون تارخًيا فحسب، وإنام قد 
يكون سببا لتخليد أشخاص عارصوا ذلك احلدث أو أرخوه أو سامهوا يف تصوير تأثري 

ذلك احلدث عىل املجتمع.

عىل  طغى  ومهام  بارًزا،  حدًثا  الرشتي  كاظم  السيد  بن  أمحد  السيد  مقتل  كان  وإن 
احلوادث الباقية األخرى التي وقعت يف سنة احلادثة ذاهتا، فإنه حافظ عىل بعض األسامء 
الالمعة من الضياع. ومن هذه األسامء شاعرنا السيد عيل العذاري الذي نعرفه من هذا 
اللقب أنه ينتسب إىل سادات العذار الذين من أعقاهبم السادة آل القصري يف كربالء)1) 

والنسبة إىل العذارات التي هي من قرى احلّلة وتعرف اليوم بـ)كورش والنيل()2).

)1) مدينة احلسني/ حممد حسن الكليدار آل طعمة ج1 ص:74.
)2) املصدر نفسه ج1: 73.
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الروضتني احلسينية والعباسية، وجدت  ومن خالل مراجعتي لسجل أسامء خدمة 
اسم عيل السيد مصطفى العذاري، وهذا بالتاكيد يدلل عىل كونه كان من خدمة الروضة 

املطهرة.

وحّدثني بعض الثقات أنه توىل رئاسة بلدية كربالء يف زمن األتراك، وأعقب ولًدا 
واحًدا هو السيد مصطفى الذي توىف وأعقب السيد مهدي. وقد تزّوج بابنة السيد عيل 

املذكور السيد كريم األعرجي الفراش يف احلرضة احلسينية.

الزعيم  أثًرا يف تراثنا الكربالئي سوى قصيدة يؤّرخ فيها مقتل  له  مل نجد للمرتجم 
الديني السيد أمحد السيد كاظم الرشتي ويرثيه كام رثى زميله الشيخ حممد بن الشيخ فليح 

الذي قتل مع السيد أمحد سنة 1295هـ، وهي:

ــي األنـــجـــابـــا ــف ــت ــق ــة ت ــي ــمــن ــل ــا ل ــ  وتـــقـــّتـــل األجمــــــــاد واألطـــيـــابـــا م

ــد املـــؤثـــل أمحـــدا ــج ــا امل ــت أخـ ــال ــا الــصــابــا غ ــن ــت ــّرع ــى ج ــت ــالــقــتــل ح  ب

ــعــده ــى ب ــق ــب ــق لـــأحـــبـــاب ت ــح ــي ــا ف ــذوق رشاب ــ ــى وعــطــشــى ال ت ــرث  غ

مــرًقــا بــــدًرا  ــان  كـ قــد  ــذي  ــ ال فغابا إّن  اخلــســوف  عاجله  ــدهــر  ال يف 

ــوال بـــربـــة كــافــر ــت ــق ــات م ــ ــد م ــاقـ ــاب ــن قـــبـــل ذلـــــك خ ــ  يــالــيــتــه م

ــّر عــى الــــراب مــعــفــًرا ــا فــهــنــاك خـ ــاب ــم األطــي ــاش  مــســتــرخــا مـــن ه

ــن حــولــه ــة مـ ــعــصــاب ــجــًدا ب ــن ــا غــابــا مــســت ــاي ــن ــّل مـــن خـــوف امل ــكـ  والـ

الفدا روحــي  وحــده  مرمى  ــا تــركــوه  ــرابـ ــت تـ ــنـ ــت كـ ــيـ ــالـ ــه يـ ــابـ ــنـ  جلـ

حممد ــاب  ــشــب ال حــســن  الــفــتــى  ــاب واألحــبــابــا إال  ــح  مــن قــد شــآ األص

ــدا ــف ال قــولــه روحــــي  ــه يف  ــاب ــأج ــا وكــــان شــبــابــا ف ــدن ــي  لـــك يــابــن س
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به  ــم  ــه ــل ــات ــق ي يشء  وال  ــا ومــــى  ــاب ــص ــان ف والــــوفــــا  املـــحـــبـــة   إال 

ــم ــاهل ــع ــف ل مـــنـــكـــرا  رأوه  ــا  ــ ــا ملـ ــوه رضابـ ــولـ ــالـ  غـــــاروا عــلــيــه ونـ

هبم جيــعــل  ومل  ــل  ــك ــن ي ومل  هــيــابــا؟ هــــذا  مجــعــهــم  يـــأمـــن  مل   أو 

ــٍد ــأمح ــوا عــلــيــه واحلـــقـــوه ب ــم ــج  وغــــدا يـــوق مـــن احلـــتـــوف رشابـــا ه

ــا روحــــــي فــــــداء حمـــمـــد ووفـــائـــه ــ ــ ــا أواب ــ ــاض ــ ــرا ف ــ ــ ــان ب ــ ــ  قــــد ك

قــاســم ــم يف  ــده ــع ب ــي  ــس ــت ال ــا ولـــنـــا  ــآب ــاد لـــنـــا يـــكـــون م ــ ــع ــ  بـــعـــد ال

)حممد( الفخار  ذي  عن  وجنابا وبـ)مرتى(  محــًى  حمــروســا  زال  ال   حممد 

ــًى ذك طلعت  ــا  ومـ بـــدٌر  ــدا  بـ  مــهــا 
ــا)1( غــاب أو  الــســا  يف  نجم  الح   أو 

 وهذه القصيدة يتحكم فيها خيال كالسيكي ال جتديد فيه وال إبداع.

ورثاء شاعرنا للسيد املذكور يؤيد لنا أنه كان حيًّا سنة 1295هـ وهي سنة احلادثة، 
ويثبت لنا أنه كان من طبقة الشيخ فليح بن حسون رحيم والشيخ عىل النارص السالمي 

والشيخ كاظم اهلر وغريهم من الذين هلم مراث للقتيلني.

* * *

)1) جمموعة آل الرشدي )خمطوطة(.
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28- الشيخ علي احلكيم الغروي

كان حيا سنة 1295هـ
شاعر مبدع، كان من سكان كربالء وجماورهيا، نشأ هبا، وقىض صباه بني ربوعها، 
واستمع إىل كبار املحدثني واألدباء والزمهم، وحرض جمالسهم، واخذ عنهم قسًطا وافًرا 
من املعرفة، بعد أن استوىف حظه من البالغة العربية والذوق الشعري، تسنى له أن يقرض 

الشعر البليغ، ففي شعره نتحسس التهاب العواطف واتقاد املشاعر وخفة الروح.

سنة  الرشتي  كاظم  السيد  أمحد  السيد  الشاعر  بالعامل  العايت  القدر  أودى  وعندما 
1295هـ رثاه شاعرنا بقلب مكلوم، وعاطفة رقيقة، تتجىل فيها إمارات احلزن واألسى، 

وقد أفصح فيها عن حمبته تلك للعامل اجلليل والصديق احلميم. اسمعه يقول: 

املحّصب منه  ذاب  خلطب  ومغرب عجبُت  رشٌق  وهــي  قلوب  ــت   وذاب

مصابه الـــكـــرام  أحــشــاء  ــب  ــط يعطب وع ال  ــده  ــع ب لــقــلــب   عــجــبــت 

بأرسها فــهــٍر  ســـادات  ــه  ب ــاحــت  تندب ون الــفــاطــمــيــات  سمعنا  ــداة   غـ

ــة هــاشــم ــ ــ ــن ذؤاب ــا مـ ــي ــت ــى تــســتــهــل وتــســكــب نـــدبـــن ق ــك  بـــعـــرة ث

ــد أمح ــارم  ــ ــك ــ امل رب  عـــى  ــنـــوح  وتنحب تـ تنعى  الــطــهــر  ــي  ع ــنــات   ب

ــن ســـالـــة كــاظــم ــل مـ ــي ــت ــقــد ق ــف أب ل ــل  ب شمين  ــا  ــزاهل ع ــان  كـ لــقــد 

ــعــدمــا صــيــب أمحــد ــب عـــي ب ــي ــرب أص أق للكفر  وهـــو  عــلــج  ــة   بــرب
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بحوره الــعــفــاة  أحــيــا  مــن  راح  تذهب؟ لقد  أيــن  بعده  شعري   فياليت 

فقده بعد  مــن  ــال  اآلمـ لـــذوي  ــن  ترغب وم فــيــه  لــكــي  حمــامــيــهــا   كــفــيــل 

نــوره هشم  املجد  لــروض  أيـــاديـــه معشب عجبُت  مــن  ــا  ــدي ق ــان  ــ  وك

أمحد بعد  مــن  اإلســـام  ضيعة   وقد كان مثل البدر هل كيف حيجب فيا 

قتله ــوم  ــ ي ــت  ــم ــل أظ ــه  ــ ط� ويــعــرب رشيــعــة  عليه  يبكي  جــهــا   ومــنــهــا 

ــًا دم ــعــى  ال ــن  ع تبكيه  ــأن  بـ كوكب قليل  ــأرض  ل خــّر  مــا  إذا   عبيطا 

يرحب وما مات من ابقى لذي الفضل قاسًا فيها  ــو  وه تسى  الــنــاس   بــه 

ــتــي ــعــلــم أعــــــداه بــوثــبــاتــه ال ــوف وتــرقــب ســت ــ ــذّل هبـــا شــيــم األنـ ــ  ت

بغتة الدهر  يف  الدين  اصاب  تقلب مصاب  البسيطة  األرض  عى   حقيق 

ببطنها العظيم  الطود  ضّمت  أخشب وقــد  ينضم  فيه  ألرض   عجبت 

نعشه حتت  من  يمشون  للذي  مذهب فقل  للناس  ــان  ك مــن  ــه  ب  محيتم 

ــاء أمحــد ــ اش ــه  ــي ف ــًبا  ــ ق اهلل  ــان غــيــث مل حيــاكــيــه صــّيــب)1( ســقــى  ــت  هب

* * *

)1) جمموعة آل الرشتي )خمطوطة(.
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29- علي القزويين احلائري

املتوىف سنة 1320هـ
هو الشاعر املبدع عيل القزويني احلائري املتوىف سنة 1320، ذكره الشيخ الطهراين 
العقائد  يف  كالمية  منظومة  وهي  اهلدى(  )مشكاة  له   .65 ص  )الذريعة(  من  ج21  يف 
لآلخوند املوىل عيل القزويني احلائري رأيتها عند صهره وتلميذه السيد حسني بن حممد 

عيل بن نوازش عيل املوسوي احلائري آل خري الدين أوهلا: 

ــَدْم ــقـ ــه الـ ــذاتـ ــّص بـ ــ ــن خ ــدًا ملـ ــ ــَعـــدْممحـ ــم الـ ــت  وأبـــــدع الـــعـــامل مـــن ك

ــْه ــيـ ــائـ ــنَـ ــا خـــيـــار الـ ــ ــي ي ــ ــا ع ــهـ ــْه فـ ــي ــاب ــم اقـــــــرأوا كــت ــاكـ ــول هـ ــقـ  يـ

ــْه ــس عــلــم فـــوق عــلــم املــعــرف ــي ــى مــرفــْه ول ــأع ــى ف ــ  مــوضــوعــه األع

وأرخها بقوله:

ــاة اهلـــدى ــك ــش ــّم م ــ ــا قـــد ت ــدم ــع اهلـــدى(وب مــشــكــاة  نـــور  ــار  ــ )أن أّرخ 

* * *
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30- السيد علي بن حممد الكربالئي

كان حيا سنة 1094هـ
اهلجري.  عرش  احلادي  القرن  يف  النسيان  ذكرهم  طوى  الذين  كربالء  شعراء  أحد 
شاعر جمهول الذكر مل نقف عىل أحواله ومالمح من تاريخ حياته ونصوص من شعره 
الكربالئي  السيد عيل  بقوله:  األمني يف موسوعته  حمسن  السيد  العالمة  ذكره  ما  سوى 
القرن احلادي  أبا احلسني كان حيا سنة 1094 هـ أحد أدباء كربالء يف  املوسوي يكنّى 

عرش ولد سنة 1094هـ كان يراسل السيد عيل خان)1).

ولعّل سبب ضياع شعر املرتجم له أنه كان منرصفا إىل أمور أخرى أكثر من انرصافه 
لتدوين شعره، مما جعل الزمان يبخل علينا بشعره ولو ببيت واحد.

ــاء عداهتم دمـ ــوايض  ــقــوم خـ ال قطبا مــن  هلا  فكانوا  اهليجاء  رحى   بلتهم 

ومنها قوله:

نحى وجــا  القبلتن(  )أوىل  جنباذكرتك  ــا  ــدم ــت حم ــار  ــثـ الـ بـــنـــار  ــؤج  ــ  ي

يقودها الصافنات  ذوي  الرحبا وأمــســى  مأ  قد  )الــفــاروق(   لنرتك 

قطوفها جنتان  )يــافــا(  و  غصبا و)حيفا(  قطفها  هالني  ولــكــن   دوان 

آمنا جـــذالن  الــوحــش  فيها  ــع  ــرت نعبا أي وال  زجـــًرا  الطر  عنها   ويـــدرأ 

)1) أعيان الشيعة: حمسن األمني العاميل ج42 ص:33.
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أكــــب سبة احلــــق  ــر  ــم ــع ل ــلـــك  غبا وتـ نثر  مل  إن  الــويــل  علينا   تصب 

ففي  احلية،  الوطنية  العواطف  ورسم  النفس  وثبات  عن  تعرب  حّية  صور  وللشاعر 
اجلزائرية  املقاومة  احتدام  أيام  إىل  الشاعر  ينقلنا  البطوالت(  أرض  )اجلزائر  قصيدة 

لعصابات االحتالل الفرنيس، فينشدنا قائال: 

الــدول دوهنــا  دالــت  البطوالت  واألســلحــّي  السيف  إال  البغي  يفلل   مل 

ومن الــفــداء  أرض  عــى  املنايا  ُمُثل حــّي  عزمهم  من  رست  اخلافقن   يف 

رفعت اشائهم  عى  الضحايا  ــل حّي  ــرة األم ــن ــاء وشــيــد ال ــب  هـــام ال

 * * *

31- علي بن حممد احلائري

هو الشاعر عيل بن الشيخ حممد بن الشيخ حممد عيل بن زين العابدين احلائري.

الروضة  يف  اخلطابة  مارست  أرسة  ظل  يف  وترعرع  1933م،  سنة  كربالء  يف  ولد   
الدورة  يف  خترج  ثّم  فيهان  واإلعدادية  واملتوسطة  االبتدائية  دراسته  وأهنى  احلسينية، 
الرتبوية سنة 1955، وعني معلام يف املدارس االبتدائية، ورغب يف إكامل حتصيله العايل، 
بجامعة  العربية  اللغة  فرع  اآلداب،  كلية  فدخل  اجلامعية  الدراسة  سلك  يف  فانخرط 
عىل  أحيل  ثم  طويلة  فرتة  التعليم  ومارس  1973م،  سنة  وخترج  ببغداد،  املستنرصية 

التقاعد.
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ولع بقرض الشعر يف أوائل اخلمسينات، حيث بدأ حماوالته الشعرية عموديا ملتزما 
والرتبوية  عامة  العاملية  اآلداب  مطالعة  املفضله  هواياته  ومن  الفراهيدي  اخلليل  أوزان 
خاصة، فهو ال يفرت عن مطالعة قراءة النقد األديب وترمجة األشعار عن اللغات الرشقية 

واإلنگليزية بترصف.

التدريس  متاعب  تشغله  ومل  احلياة،  إىل  الصائب  والنظر  الفكري  بالعمق  عرف 
عن قرض الشعر واملطالعة، فقد اظهر نشاطا ملموسا يف مشاركة اإللقاء يف املناسبات 
الدينية التي تعقد يف كربالء، فضال عن مسامهته يف نرش العديد من القصائد يف الصحف 

واملجالت العراقية والعربية.

والبيئية  االجتامعية  احلالة  عن  املعرّب  الواقعي  األدب  يف  االلتزام  إىل  جينح  وشاعرنا 
وعوامل الرتاث والتاريخ، كل ذلك أثر ويؤثر يف رفد العطاء األديب العريب. 

املقصودة بسهولة،  الشعرية  يقرأ دواوين عىل احلائري ال يستطيع فهم داللته  ومن 
يصل  وقد  املرتاكبة،  وألفاظه  املتعاقبة  معانيه  يف  واإلمعان  الوقت  إىل  حيتاج  فالقارئ 

الشاعر إىل درجة اإلغراق أحيانا.

آثاره: 
أغنيات يف سهر شهرزاد )شعر( صدر سنة 1986. . 1

قناديل يف أروقة الليل )شعر( خمطوط.. 2

الركب الضائع )شعر( خمطوط.. 3

ترمجة كاملة لرباعيات اخليام عن الفارسية - خمطوط -.. 4
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وفاته 
لّبى الشاعر نداء ربه يوم 23/ 8/ 1999 املصادف لسنة 1420هـ، ودفن يف وادي 

كربالء.

يتصف شعر احلائري بالرصانة واملحافظة وحسن السبك وإرشاقة الديباجة وانتقاء 
الطريقة  إتباع  إىل  نظمه  يف  وينزع  والتشاؤم،  الكآبة  مسحة  عليه  تغلب  املؤثرة.  الكلمة 

التقليدية، وهو مكثر يكتب بدماء قلبه ووجدانه وعواطفه.

بشعر  ويعرّب  وطنه  أحداث  يعيش  ومقتطفات.  قصائد  الشعرية  األغراض  يف  وله 
الشعراء هم أصحاب  أماين شعبه وآماله، وهذا الرضب من  صادق عام يصبو وترجم 
قضّية، وقضيتهم دومًا كانت الشعب، يستمدون منه وحي الشعر، وهذه صورة ترسم 
االحتالل  وطأة  حتت  تئّن  أصبحت  حيث  السليبة،  )فلسطني(  إليه  آلت  الذي  الواقع 

اإلرسائييل، فقال:

الذربا والصارم  النر  خيول  هّباأغري  إذ  الغمر  الزعزع  كهول   وهبي 

حصونه املــغــر  العلج  عــى  ــي  واحلدبا ودّكـ واملــوت  العيش  ذل   وسوميه 

الـــرامـــة تـــســـتـــأصـــل  آن  ــد  ــقـ رهبا لـ سواعدهم  كّلت  ما  العرب   من 

قال راثيا اإلمام احلسني يف قصيدة عنواهنا: )بطل الّطّف اخلالد(

ــا تــدمــى الــعــيــون ــًع ــاج ــك ف ــوم ــي ــونل ــنـ ــسـ الـ أنـــســـتـــه  واهلل  ــا  ــ  فـ

ــاء ــرب ــك ــاب ب ــ ــص ــ ــدح امل ــ ــا هتـــون لـــقـــد فـ ــيـ ــدنـ  فـــكـــل مـــصـــائـــب الـ

ــا ــرزايـ ــن وقـــفـــت بــحــيــث حتــتــشــد الـ رنـ الـــدنـــيـــا  مـــســـمـــع  يف   هلــــا 
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ــؤت عــزمــًا ــور مــن مل يـ ــث خيـ ــي ــنــون وح ــذال مـــن خيــشــى امل ــ ــث ي ــي  وح

ــخ نـــور ــ ــاري ــ ــت ــ ــه ضــنــن فـــكـــان لــصــفــة ال ــ ــر وهـــــو ب ــ ــده ــ ــد ال ــي ــب  ي

* * *

ــرًا ــنـ ــوار يــــا ألــــًقــــا مـ ــ ــثـ ــ  ويـــــــا افـــــًقـــــا تـــــعـــــداه اجلـــــونأبـــــا الـ

ــذت ج ــال  ــ ــط ــ األب إذ  بـــطـــًا  ــون ويــــا  ــي ع عـــشـــيـــت  وإذ  ــا  ــ ــادهيـ ــ  أيـ

املــنــايــا ــة  ــارعـ ــضـ مـ إىل  ــون نـــفـــرت  ــن ــظ ال ــه  ــاولـ ــطـ تـ ال   ومـــثـــلـــك 

الــدنــيــا غــابــا ــرى  ــ ي ــك ال  ــل ــث ــه املـــهـــنوم ــبـ ــالـ ــغـ  عـــــى ســـقـــط مـ

ــس أصــفــى ــي ــن ل ــع ــر تـــفـــقـــدهـــا الـــقـــرون ألّنـــــك مـــن م ــفـ  ومـــــن نـ

* * *

ــور ــا بـــرحـــت دهـ ــق مـ ــ ــد احل ــس جـــونشــهــي ــ ــاألم ــ ــا ب ــه ــت ــف ــل ــا خ ــ  ك

عــطــشــى ــي  ــ وهـ ــامل  ــظـ ــاملـ بـ دون رواء  ــي  ــ وهـ بـــاملـــظـــاهـــر  ــان  ــسـ  حـ

ــدي انــعــتــاًقــا ــس ــت يـــد ت ــرح ــعـــت قـــيـــون ومـــا ب ــبـ ــد طـ ــ  تـــغـــلـــلـــهـــا يـ

ــًرا ــج ه ــاديـــت  نـ إذ  ــاديـــت  نـ ــد  ــ ــل مــفــحــمــة قــمــن وق ــكـ  وأنـــــــت بـ

ــي زيـــف ــ ــع وهـ ــامـ ــطـ ــاب املـ ــ ــ ــا احلــــــرب الـــزبـــون أط ــن ــن ــي  ملــــــاذا ب

ــت بــدعــا ــئ ــن نــبــيــكــم مـــا ج ــ ــا اب ــ ــون أن ــ أص ال  حـــقـــي  ــراث  ــ ــ ت ــر  ــ  وغـ

ــًدا ــي ــب ــم بـــأخـــرا كـــم ع ــت ــن ــوا فــــإن ك ــون ــي دنــيــاكــم األحــــــرار ك ــف  ف

ــم نـــبـــا دراكــــــًا ــ ــواهب ــ ــث قــبــلــه )األمــــن( وكــــــان ج ــي  لـــصـــدرك ح

ــا ــ ــرزاي ــ ــر مـــعـــرك ال ــ متن وحـــيـــث خي ال  ــة  ــالـ ــرسـ الـ ــى  ــغ ل  وحـــيـــث 
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خـــاف ــل  ــ ك ــة  ــ ــان ــ إب يف  ــاحــــًا  ــن وضــ ــج ــن جيـــــرئ اهل ــ ــًا ح ــابـ ــضـ  غـ

داع ــر  ــ ــ غ ــامل  ــ ــ ــظ ــ ــ امل ــن ومـــــــــــارد  ــي ــة امل ــق ــط ــن ــف م ــ ــزي ــ ــول ال ــغـ يـ

* * *

يبى ــس  ــي ل ــك  ــج الــــثــــّوار هن ــرونأبــــا  ــقـ ــه الـ ــم ــح ــق ــن ختـــشـــى ت ــ ولـ

ــداء ــ ف يـــؤثـــر  مل  املـــجـــد  ــد مـــا الــتــهــبــت مــتــون ولــــــوال  ــج  ولــــوال امل

ــوت ــون غــــار م ــائـــضـ ــة ســفــن ولـــــوال اخلـ ــسـ ــابـ ــيـ ــت لـ ــ ــل ــ ــا وص ــ  ملـ

فمرحى ــظــى  ل ــن  ــري ــائ ــث ال ــق  ــري ــون ط ــنـ ــره املـ ــهـ ــقـ ــس تـ ــيـ ــاٍد لـ ــ ــفـ ــ  لـ

* * *

يا ِسفَر مفخرة اجلدود
ــا ــ ــن ــ ــان ــ ره كــــــــان  الــــــبــــــدء  غــــاهنــــايف  تـــــــضـــــــام  ال   أن 

الـــكـــرى إىل  ــاَر  ـــ ــــص تـ ال   خمـــــــــــذولـــــــــــة أجــــــفــــــاهنــــــا أن 

ــور ــسـ ــنـ الـ ريـــــــش  ــي  ــتـ ــفـ يـ  مــــــصــــــاقــــــبــــــا ســــلــــطــــاهنــــا أن 

ــة ــروبـ ــعـ الـ أمــــــل  ــدي  ــتـ ــغـ يـ  نـــــــــــــاهـــــــــــــًدا ديـــــــــواهنـــــــــا أن 

اجلـــديـــد اجلــــيــــل  ــهـــض  ــنـ يـ فـــــرســـــاهنـــــا أن  الـــــــعـــــــا   إىل 

احلـــضـــارة وْدَق  ــي  ــق ــت ــس ت  زاخــــــــــــــــــــــــًرا وديـــــــــاهنـــــــــا أن 

ــن ــ ــدجل ــ امل ــار  ــ ــسـ ــ مـ  )1( ــا  ــ ــنّـ ــ  عـــــــــــزيـــــــــــزة أوطــــــــــاهنــــــــــا هـ

ــا خــــطــــاوي املــصــحــريــن ــ ــن ــ أرنــــــــاهنــــــــا وه هبــــــــــم   دوى 

)1) هنّا: لغة يف هناء.
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ــس الـــرجـــولـــة ــيـ ــايـ ــقـ لـــــســـــاهنـــــا وهــــنــــا مـ يـــــــــزيـــــــــف   ال 

ــل ــ ــائ ــ األص ــم  ــيـ ــقـ الـ تـــنـــكـــب  ــا ال  ــ ــ ــاهن ــ ــ ــن ــ ــ ِج يــــــــزيــــــــغ   أو 

ــا يــــــــــــٌد خُتــــــــضــــــــل قــــــفــــــرًة ــ ــ ــاهُن ــ ــ ــّط ــ ــ  قـــــــد ســـــامـــــهـــــا ُق

ــة ــ ــوحـ ــ قـــــــــد عــــــافــــــهــــــا فــــنــــاهنــــا وبـــــــــــه تــــــــــؤّطــــــــــُر لـ

تــــذري ــخ  ــ ــاري ــ ــت ــ ال إىل   الــــــــــــــــــــــــــراث بــــــنــــــاهنــــــا ويــــــــًدا 

ــم ــ ــر األصـ ــ ــخ ــ ــّص ــ  ولــــــلــــــصــــــخــــــور بــــيــــاهنــــا تــســتــنــطــق ال

ـــ ــدرب الـــطـــويـ ــ ــلـ ــ ــا وتــــــــــؤوُب لـ ــ ــ ــداهن ــ ــ  ــــــــــِل وجـــــــــْوبـــــــــُه دي

ـــ ــ ــواسـ ــ ــا هتـــنـــيـــك قــــــابــــــوس املـ ــ ــاهن ــ ــت ــ  ــــــســـــم مـــــغـــــدقـــــا ه

ــا ــقـ ــك مــــــــن عــــــــن تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ إنــــــســــــاهنــــــا ومحـ غــــــــــــــرة   يل 

ــت الــــعــــيــــون مـــبـــّجـــســـا ــ ــم ــ عــــنــــاهنــــا ش لــــــلــــــســــــاء   ت 

الً أحلــــــاهنــــــا والــــــطــــــر مــــــن خــــلــــل اخلــــا  ئـــــــــل ُهـــــــــــــــــــدَّ

ــا وجمـــــــاثـــــــم الــــــــغــــــــزالن يـــقــــ ــ ــزالهنـ ــ ــن اهلـــــــــــوى غـ ــ ــم ــ ــس ــ  ـ

ــا ــض ــب احل ــ ــُل ــ ــن ُق ــ ألــــــــواهنــــــــا َيـــْمـــَتـــْحـــَن م رشــــــــقــــــــة   رة 

ــا وفــــــــجــــــــْرَت جـــــــنّـــــــاٍت هتــا ــ ــاهُتـ ــ ــنّـ ــ  مــــــس بـــــــالـــــــرؤى ِجـ

ــار حـــســـاهنـــا بــــــــاحلــــــــّب بــــــــاألمــــــــل املـــــو ــ ــهـ ــ ــَبـ ــ ــالـ ــ  َشـــــــح بِـ

ــا بــــبــــشــــائــــر غـــــــــوت الـــــنـــــوا مـــظـــاهنـ والـــــبـــــحـــــار   ِرَس 

ـــ ــع ــة الــــســــلــــطــــان ي ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ  ـــــبــــق بــــالــــبــــخــــور جــــراهنــــا بـ

ــات عـــــى اخلـــلـــيــــ ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــاهنـ ــيـ  ـــــــج الــــــشــــــاديــــــات قـ
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ــا ــ ــ ــا عـــــــاد األج ــ ــ ــر م ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــا والـ ــ ــاهنـ ــ وديـ ــت  ــ ــق ــ ــت ــ اس إذا   ج 

ــة أركــــــــاهنــــــــا وبـــــكـــــل هــــاتــــيــــك الــــصــــوى ــ ــ ــوك ــ ــ ــم ــ ــ ــس ــ ــ  م

ــن ــ ــدم ــ ــج ــ ــا( يـــــقـــــرأ ســـــطـــــور امل ــاهنـ ــحـ ــبـ ــا )سـ ــ ــه ــ ــّل ــ ــل ال ــ ــل ــ  خ

ـــ ــ ــري ــ ــع ــ  ـــــــــــــِق بــــــفــــــرقــــــة ربــــــاهنــــــا ويـــــــؤّثـــــــل الــــــتــــــاج ال

* * *

ــا يــــــا ســــفــــر مــــفــــخــــرة اجلــــــدو ــ ــاهن ــ زم اســـــتـــــَجـــــدَّ  ــك  ــ ــ ب  ِد 

الـــنـــهـــضـــة ــان  ــ ــ ــرج ــ ــ ــه ــ ــ م  الــــــكــــــبى ُأعــــــيــــــد قــــراهنــــا يف 

ــاء ــ ــن ــ ــب ــ ــة ال ــ ــك ــ ــل ــ  لــــــصــــــيــــــقــــــة أفـــــــنـــــــاهنـــــــا أعــــــــــــراس مم

ــت ــط ــم ــا هـــــــذي نــــــثــــــارُة مـــــا س ــ ــاهنـ ــ  فـــــكـــــيـــــف بـــــــعـــــــُد مجـ

 ومـــــــــــارســـــــــــا قــــبــــطــــاهنــــا وبـــــــــــذا بـــــــــــدأت الــــســــفــــار

 جلـــــــج نـــــــَحـــــــَت حـــيـــتـــاهنـــا يـــــــــا أهيـــــــــــا الـــــــبـــــــحـــــــار يف

 ـــــــــــرأي احلــــصــــيــــف أمــــاهنــــا تــــتــــصــــارع األمـــــــــــــواج  والــــــ

احلــــــوا ُغــــــــــول  تــــــــــــّدري  ســـنـــاهنـــا ال  واحلــــــــديــــــــد   دِث 

مــــنـــــ بـــــــــــــــــــــــأذرب  ــا إال  ــاهن ــي غ بــــــدت  إن  حــــــدا  ــه  ــ  ــ

املــــثــــا حــــــــظ  تـــــــأتـــــــي  حــــدثــــاهنــــا أو  عـــــــــرا  إن   بـــــــر 

نـــــراهنـــــا والــــــــــــرأي مـــــدرعـــــة الـــشـــجـــا ورت  إن   عـــــــة 

أرســــــاهنــــــا فــــــــارَكــــــــْب عــــزيــــمــــة رائــــــد تـــــنـــــي  أن   مـــــــا 

ــي ــتـ ــا وابـــــــــن احلـــــــضـــــــارات الـ ــ ــاهُن ــ ــن ــ  درســـــــــت وغـــــــــاض ِش
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ـــ ــ ــن ــ ـــــــــــــِم امل  ـــــــيــــــة آيــــــــــــب حـــــيـــــواهنـــــا البـــــــــــّد مـــــــن خُتْ

اجلـــهـــا ســــــوح  خـــلـــت  إن  ــا  ــ فــــرســــاهنــــا مـ ــى  ــ ــ ــوغ ــ ــ ــل ــ ــ ول  ِد 

* * *

ُعان

ــد كــيــوان ــج ــان يف ســبــحــات امل ــه نـــدب وســلــطــانعـ ــارج ــع ــى م ــرق  ي

ــه تــيــجــان ينى إىل املحتد الزاكي إذا اشتجرت ــن ــت م ــاتـ  أعـــيـــاصـــه وتـ

ــم مــضــمــرة ــاهـ ــج رسايـ ــي ــل ــى األجـــبـــال عــقــبــان عـــى اخل ــ ــا وع ــوهل ــي  خ

ــُهــُم ــن كــيــد األنــبــاج ُســْفــنُ شطآن تــلــوك م الــشــطــآن  هـــدى  ملنها   حــتــى 

مضمخة عـــرانـــن  ــار  ــح ــب ال ــلَء  ــ ــاف وُمـــــرانم ــ ــي ــ  بـــالـــكـــبيـــاء وأس

مواطئها ــب  ــي األه الـــربـــوع  ــن ولـــأضـــيـــاف بــســتــان هـــذي  ــل ــواغ ــل  ل

قاعهمو ــوا  ــ دان األىل  للبغاة  ــل  ــسان ق ــداح الــقــمــر خ ــق  أنـــى رمـــى ب

املـــوت ذو ظمأ ــأس  تــرشــف ك ــى   طـــاعـــه ومــــن األضــــــاء عــجــان أن

من  يلعق  اجلـــرار  اجلحفل  ــاُن تقهقر  ــرص ــه وانــثــنــى لــلــغــرب ُق ــراح  ج

صليبهمو شــنــآنــا  ُيــضــمــُر  كـــان  ــا  ــان م ــى الــتــوحــيــد دي  لــلــرق وهـــو ع

ــده ــول ــن عــيــســى وم ــوة م ــب ــن ــم إنـــجـــيـــل وقــــــرآن مــهــد ال ــ ــاح ــ ــه ت ــ  بـ

عميت قــد  ــز  ــري اإلب بــالــذهــب  عميان لكن  ــق  ــ واحل فــهــمــو  ــم  ــاره ــص  أب

* * *
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مواطئها ــب  ــي األه الـــربـــوع  ــن ولـــأضـــيـــاف بــســتــان هـــذي  ــل ــواغ ــل  ل

ــاء هــاجــرهــا ــي ــاألف ــوس ظــلــل ب ــاب ــل مخـــيـــل مـــنـــه مـــرنـــان ق ــ ــوق ك ــفـ  فـ

ــوا وال كــم  األجـــداد  الغطارفة  صانوا ســل  وكم  ضيم  من  الشيح   منابت 

ــم ظلل هل أفــريــقــيــا  قــلــب  ــاك يف  وفرسان هــن ــراس  وأفـ الشموس   حتــت 

ــٌد مــن خــرائــده ــْق يقظان وثــم يف الـــرق ِع العن  مــرحــيُّ  ماجد  ــن   اب

ــا املــرتــبــي جمــــداد دعــائــمــه ــ ــا اهي زيفان يـ املجد  يف  وما  الشموخ   صدق 

لسن مــن  الصخر  فــلــذات  ــارة يف شــدقــيــه عــنــوان وُمنطقا  ــض  ســفــُر احل

ــال ــرم ــًوا عـــى مجـــر ال ــ ــوب رهـ ــص طفيان ت اجلـــدب  وظــمــأ  إال   خيــضــل 

التبست إذا  القصوى  احلكمة  جنان وحتتبي  واســتــعــدتــك  ــرأي  ــ ال  مــســاك 

ويف  الوئيد  اخلطو  يف  الــريــادة  الــســديــد عـــدا هــذيــن هبتان حسن  ــراي  ــ  ال

اللها حرسا ألفيت  الصمت  ينطق  ميزان إن  الــقــول  أخــريــات  يف   والفعل 

* * *

ــان لظى ــزم ــاب وال ــر ن ــده ــان وال ــك طــيــف مــنــك وســنــان ع ــن ــن ذي  وبـ

وارتبكت العمر  عصاي  تشظى  وأرســـان ملا  شكم  وأســتــامــهــا   خــطــاي 

مرنانوطـــار عــنــي غـــراب كــنــت أوجـــزه سمعي  من  واصطك  ــودي   ف

أرسلها األسحار  يف  فجرك   مــالــكــا ومــــن األشـــــــواق حـــران ناغيت 

بليت وإن  تـــامـــور  ــل  ــب ي مل  ــان عــــاُن  ــ ــوم أخـــاديـــد ووديـ ــسـ ــن اجلـ  مـ

ميمنة الـــقـــيس  الـــطـــائـــر  ــبح  ــ ي ورمـــــان مل  ورد  يـــــزل  ومّلــــــا  ــا  ــنـ  مـ
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ــوات املــحــل واثــقــة ــن إيـــان طــالــت بــنــا س ــب  ــص ال ــرف  ــع ب ــذاة  ــشـ الـ  إن 

منتجعًا ــغــداد  ب يف  اصطفيناك  ــان إنــا  ــط ــي ــنـــات وغ  مـــراحـــنـــا فــيــه جـ

ــرق حــتــى بـــات نــاظــره ــع ــح ال ــوّش عشيان ت الليل  يف  خابط  ــذرة  ج  عــن 

بــخــافــقــنــا ــاق  ــ ــ دف الـــعـــروبـــة  إنسان دم  العينن  من  غــاض  غــاض   إن 

* * *

الغا والقفر  البلج  والضحوات  ــوان عان  ــل س واألحــــــام  ــك  ــت ــف وج  يف 

ــذة ــاف ــخ ن ــاريـ ــتـ ــح الـ ــت ــوان ومــــــدرج ف ــ ــه ص ــ ــردي ــ  خـــالـــه وكـــســـا ب

ترجعنا الشم  الـــروح  تلك  ــرانتكاد   الـــفـــن والـــزمـــن املــبــهــور غـ

ــلـــدة ــريـــات أحــــــام وفـــنـــان يـــــد صــــنــــاع وآيــــــــــات خمـ ــقـ ــبـ ــعـ  والـ

منسكب الــتــاريــخ  ألــق  مــن  ــان  ــون ــان ل ــن ــي ــان وف ــ ــدي ــ ــك ن ــ ــوع ــ ــى رب ــ  ع

ريشته بعديك  من  الرق  خّضل  وقحطان قد  غــســان  رضعــيــك   ولــســن 

تــرمــى حمــأة أن  أبــعــد  كــنــِت  ــراب ونــســبــان مـــا  ــ  طـــر َوردُتـــــــِك أغـ

هبا تغيض  ال  فهقٰى  جــودك  ــن قــيــعــان جفان  ــه ــن ــت م ــب ــص  رشائـــــع ح

ــه ــل حــواف دراٌر  ــك  ــاديـ نـ ــان وثـــــدي  ــدث ــاء وح ــأت مــنــه شــهــب ــك  مـــا ب

جفاهنمو تــصــفــر  ومل  ســعــيــد  ــنــو  ضيفان ب غــرثــانــن  آب  أو  ــزل  الـ  يف 

* * *
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ــوايش ــغ ــُت ثــــراك أدمـــعـــي ال ــي  وفــصــلــت احلــــــداد عـــى ريـــايش ســق

ــك يف مــراحــي ــرت ــُت مــتــى ادك ــن بـــشـــاِش وك كـــمـــد  إىل  ــنـــي  عـ  نـــــأى 

يــكــوي ــرزء  ــ ــ ال ــر  مجـ إّن  املــشــايش أفـــاطـــُم  عــظــم  ــن  م الــنــقــي   صليب 

ــان ــى رهـ ــلــت عـ ــل جــب ــم هـ ــاطـ الـــغـــوايش؟ أفـ ــوب  ــنـ والـ اآلالم   مـــع 

الــرشــاش أمـــثـــلـــك بـــضـــعـــًة جتـــفـــى وملـــا تلك  مــن  الـــروض   جيــف 

ــرة تـــــــزوى ومتــنــى ــ ــ ــك ح ــلـ ــثـ الغشاش؟ أمـ بــالــزمــر  ــوحــي  ال ــوع   ربـ

ــن أربــــــاك ثــقــًا ــاش؟ وأيـــــن وصـــــاة مـ ــ ت إىل  يــــــؤول  ــٌل  ــقـ ثـ  وال 

ا ــردوَع احلـــوايش وأيـــــن خــصــائــل احلــســنــن ُلــــزًّ ــ ــ ــك م ــي ــل أب ــدي  ج

ــى الـــكـــتـــفـــن حــبــا ــ ــا ع ــه ــل ــي ــش ــس مــنــهــا نــــط الـــفـــراش ي  ويــــأنــ

ــت الـــصـــور احلــــواين ــن ــي ــت ذكـــــٌر نـــــواِش؟ فــهــا ص ــيـ  وهـــــّا روعـ

ــوًرا ــ ــرت مـــنـــاديـــٌح أمـ ــ ــل زجـ ــ اهلـــــراش؟ وه قــــرف  إىل   تــعــجــلــهــم 

مسجى ــم  ــادهيـ هـ ونـــعـــش  ــاَم  ــ ــدر الــنــقــاش؟ عـ ــلـ ــار لـ ــم يـــصـ ــيـ  وفـ

ــٍم خ غــديــر  ــر  ــدي الــغ َيـــَســـلـــوا  ــاش؟ أمل  ــش ــاهل  وشـــاعـــرهـــم يــصــفــق ب

ــه الــقــوايف ــن ــت م ــخ ــت ــه بــــإرهــــاص احلـــشـــاش كـــحـــيـــدرَة ان ــحـ ــدائـ  مـ

فاسنعيني ــُم  ــاطـ فـ ــن  ــ وأيـ ــن  ــ ــاش وأيـ ــع ــول امل ــ ــى خ ــدن ــال  بــصــبك ف

ــرة اإليــــــــان ابــــدت ــ ــ ــاش ولـــــــوال مج ــرقـ ــا خـــراطـــيـــم الـ ــذهـ ــواجـ  نـ

ــٌد ــ ممّـ ذا  ــلـــك  ــبـ حـ أن  املـــنـــايش ولـــــــوال  ــة  ــلـ ــؤصـ املـ الـــقـــيـــم   إىل 

راٍء أحــــــداق  يف  الـــرمـــل  ــاش لــــــُذرَّ  ــرت ــان الــطــبــع مـــن خــلــل ال ــ  وب

درٌء أهـــــــواك  ــم  ــ ك اهلل  ــاش كـــتـــاب  ــو خ ــ ــة وه ــج ــح ــك امل ــل ــن س  ملـ
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قوة  فيها  نتحسس  كالسيكية،  صور  فيه  وتزامحت  التقليد  سامت  شعره  يف  متثلت 
التعبري وسعة اخليال وغريب األلفاظ.

أما أبرز األغراض التي طرقها فهي املديح والرثاء ال سيام رثاؤه آلل البيت وله 
يف الغزل واإلخوانيات والوصف قصائد كثرية.

يغلب عىل شعره عموًما طابع التقليد إال أن قصائده تزدان بصورة طريفة.

مرّصًعا  اخليال  يعرض عليك  فهو  الوصفي،  الشعر  املربزين يف  يعترب من  وشاعرنا 
بالصور الزاهية كام يعرض عليك احلقيقة برسوم أّخاذة. 

ملحمة أرض  يف  عــبــقــت  البطل أزاهــــر  وافتدى  عنها  النكس   تقاعس 

ــكــن قـــســـاور إمـــا زعــــزع اجلــبــل طـــــّاب حـــق شـــــداد يف طــاهبــم  ل

القلل ومـــــن تـــــــأّزر بــــاإليــــان مـــأربـــه ــه  أقـــدامـ عــن  تــبــعــد   فــلــيــس 

عن  املعرب  الصحيح  الوطني  وباحلكم  واالستقالل  باحلرية  لوطنه  يدعو  والشاعر 
إرادة الشعب وآماله يف احلياة احلرة الكريمة، ففي قصيدة ] إىل متوز[ ينربي ليكشف لنا 

عن أحاسيسه الوطنية فيقول:

ــة ــح ــف ــا ن ــ ــ ــاًم ــ ــ ــا إيـــــــه متـــــــوز س هــوان مـــن  ــا  ــًقـ ورفـ ــطــيــب  ال  أرج 

ــهــا ــت ــذ صــن ــ ــا زفــــــة الـــنـــهـــريـــن مـ ــانـ  مـــــن هــــــــوان وأذيـــــــــــاه مجـ

ــا ــه ــي ــط ــز فــعــرنــا الــدنــانــا أنـــــــت أنــــبــــت عـــــى ش ــعـ ــة الـ ــرمـ  كـ

مهانا وثــــبــــت الـــســـحـــر هـــنـــا وهـــنـــا ــا  ــوب ــرع م الـــر  ــثــت  ــث  واجــت

ــى ــن ــان أعــــــــراس امل ــ ــي ــ مهرجانا وعـــــى س ــور  ــب ح مــن  أقــامــت   قــد 

ــن تــعــدلــه ــ ــر لـ ــ ــاف ــ ــظ ــ ــوة ال ــ ــش ــ ــا ن ــان ــت ــت  ســعــة الـــدنـــيـــا زهــــــًوا واف
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هـــزنـــا أذان  متــــــــوز  ــا فــــجــــر  ــان دع أحـــــــراًرا  ــر  ــري ــح ــت ال  وإىل 

مــســمــع ــن  ــ م ــا  ــ ف دّوت  ــة  ــ ــا رصخـ ــان ــي ع يـــطـــرب  مل  ــم  ــ ث ــه  ــت ــي ــش غ

ــه ــل الـــــكـــــون ل ــ ــل ــ ــد ه ــ ــي ــ ــش ــ ــن لـــبـــى دعـــانـــا ون ــ ــل م ــ  ودعـــــــاه ج

ــدٍة رق مــن  انتفض  شعب  يــا  ــاح  جبانا ص تــعــثــو  وال  ــقــيــد  ال  وافـــصـــم 

فــلــم بـــالـــضـــيـــم  تـــــرض  مل  هوانا أمـــــة  سيمت  وال  ــًا  ــرض ِع  تستبح 

اجلميل،  الرائع  وتصويرها  الفني،  بروحها  غنية  رقيقة  وجدانية  صور  وللشاعر 
وحسبنا دلياًل عىل ذلك قصيدة )هيفاء( فيقول:

ــوب ــلـ ــقـ ــرة الـ ــ ــ ــاء يـــــا مخـ ــ ــف ــ ــي ــ املــغــيــب ه يف  الـــشـــمـــس  هبـــجـــة  ــا  ــ  ي

ــه ــديـ ــتـ ــن أفـ ــ ــريـ ــ ــت عـ ــ ــن ــ ــب يـــــا ب ــي ــف ط ــ ــ  عـــــمـــــًرا بـــــريـــــاه ألـ

األمـــــــاين ــج  ــسـ ــنـ تـ مـــــا  ــب رؤاك   عـــــى ربــــــى شــــاطــــئ خــصــي

ــر مــقــلــتــيــك ــحـ ــوى سـ ــ ــ ــن ه ــ ــ  مـــا يــســفــح الـــطـــرف مــهــر غـــروب وم

مــن جميب؟ كـــــم محـــــل احلــــــب مـــــن نــــــداٍء الــقــلــب  ــوى  سـ ــل   وهـ

فــاملــنــايــا الــــصــــّد  ــي  ــعـ ــزمـ تـ درويب ال  والــــلــــظــــى   مــــرابــــعــــي 

حــبــيــبــي بــــحــــق جـــفـــنـــيـــك غــــــر مــن ــا  ــ ي الـــقـــلـــب  ذا  ــات  ــ ــ  آه

حـــشـــانـــا يف  دب  عــنــدلــيــب وبــــــاهلــــــوى  ــدو  ــ ــ شـ يف   وذاب 

ــي غــــرام ــمـ ــرعـ ــوى بـ ــ ــ ــا روضـــــــــة الـــغـــيـــوب لـــســـنـــا س ــهـ ــتـ ــمـ  نـ

واحلامسيات  واملوشحات  والتهاين  والرثاء  الوصف  يف  أخرى  قصائد  وللشاعر 
واإلخوانيات تنبئ عن موهبة شعرية جديرة بالقراءة، وبإمكان القارئ الفطن العثور يف 
ثنايا قصائده عىل صور تأملّية والتي تؤدي يف النهاية إىل تفاصيل تتعمق من خالل اكتامل 

القصيدة.
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إن شاعرنا احلائري خفيف الروح، لطيف املحرض، فكه احلديث، ال تكاد متّل جمالسه 
لسالمة منطقه وعذوبة بيانه. وكم نتمنى لو أتيح للشاعر نرش ديوانه الكبري، فإن شعره 
حرّي بالدرس والتأّمل والوقفة الدقيقة، فالقوة يف الصور الشعرية ذات دالالت واضحة 

بالنسبة للجيل املعارص، حيث تفتح ابوابا واسعة من التوعية والتوجيه.

:وقال يف الزهراء

غياثا اخلــطــوب  يف  باسمك  ــص مــن ذمــامــي وعاثانــاديــت   والــدهــر أره

مهو إذا  ــفــن  املــعــت ــر  ــ ذخ حــثــاثــا وألنــــت  ــنـــون  املـ إىل  ــّي  ــطـ املـ  حــثــوا 

هبا يعلق  ومـــن  الــدنــيــا  ــي  ه ــا خـــدٌع  ــاث ــي ــا عـــلـــيـــه ل ــهـ ــقـ ــوائـ ــت بـ ــفـ  لـ

ثنا ــساب فــمــن  ــ الـ ــٌم هـــذا  ــوهـ ــا وتـ ــاث ــب األرف ــان ــاب وج ــرغ  شــكــم ال

ــق وعـــورة ــطــري غثاثا ومــشــى اهلــويــنــا وال ــوب  ــذن ال عــن  ــى وشــط   ووعـ

ــان غـــذاءه ــن ــن طــيــب اجل نفاثا وامـــتـــار م ــتــول  ــب ال نــفــح  ــن  م  واســـتـــاف 

حسناته ــى  ــج احل ــزان  ــي ــم ب رثــاثــا ثــقــلــت  عــنــه  ــي  ــغ ال ــوس  ــب ل  وزوت 

سنّية ــق  ــري ــط ال هنـــج  مـــن  ــنــت  ب ــا يـــا  حــراث ــاق  ــ اخل غـــرس  إىل  ــا  ــ  ودع

عقيدة حــبــل  غــر  حــبــك  ــان  كـ ــد لــغــبــن هلــاثــا مــا  ــ ــّد الــقــلــوب وق ــ  ش

ــّرًة ــى الـــفـــوادح بـ ــقــد صـــبت ع وراثــــا ول ــه  ــن م ــه  ــتـ ورثـ إذ  ــد  ــه ــع ــال  ب

روى وقد  يضيق  أن  صدرك  كان  ــك املــّيــاثــا ما  ــن ــي ــق  اإليــــــان حــقــل ي

أعياصها مــن  ــت  أنـ ــوة  ــب ــن ال ــا دوح  ــاث ــب ــا بـــقـــن ل ــ ــت ف ــنـ ــذا وهـ ــغـ  فـ

ــة ــش ــل روي ــاء كـ ــق ــن ــع ــك ال ــذلـ نــكــاثــا وكـ حُتـــــّل  أن  مـــا  هبـــا  ــت  ــل ــت  ف

ــراس الــفــذ والــنــبــت الــذي ــغ ــذا ال غثاثاه ــان  ــزمـ الـ يف  يـــصـــّوح  أن   مـــا 
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ــى جـــدث احلــســن شــهــادة ــا ع ــا وهــن ــداثـ ــا األجـ ــآي هبـ ــ ــنــت ش ــا ســن  ممـ

ــا ــراهب ــات ت ــن ــاف ــع ــن الــقــبــور ال ــ ــا أي ــ والثـ ــن  ــاهتـ ــيـ ــحـ بـ ــا  ــ ــن ــ اخل  ذّر 

:وقال أيًضا يف الزهراء

أصـــيـــُخ وال  الــــزمــــان  ــي  ــن ــن ــؤب ــُخي ــيـ رضـ ــه  ــ ل ــاة  ــ ــي ــ احل يف   وكــــــٌل 

ذنـــًبـــا اثـــقـــلـــت  أهــــــي  ــا  ــ يـ  وهــــــذي تـــوبـــة فــمــتــى تــنــيــُخ؟ أال 

ــدين احلــــيــــاة وأطـــّبـــيـــهـــا ــ ــزهـ ــ ــخ وتـ ــي ــخ ف ــا  ــهـ ــلـ ــائـ ــبـ حـ يف   وإين 

ــام وهـــٌم ــاألحـ ــوُخ فــــأْب يـــا قــلــُب فـ ــب ــي إربـــــًا ي ــركـ ــا نـــفـــُس اتـ ــ  وي

ــا الــرمحــن رصٌد ــِك مــن رضـ ــ ــُخ رشاُبـ ــي ــط ــن ُبـــلـــيـــنـــة ل ــ ــك م ــ ــه ــ  ووج

ــك فــاملــنــايــا ــ ــأس ــ ــا لـــــذَّ ك ــ ــه ــ  رواصـــــــد ركـــبـــهـــا أبـــــــًدا مــنــيــخ  وم

تكفي ـــراء  ـــزهـ الـ ســـاحـــة  ــا يــــدوُخ وأمـــــي  ــه ــي  غـــوائـــل كـــل مـــن ف

ا ــدًّ ــ ــراء خ ــ ــزهـ ــ ــتــصــعــُر والــشــمــوخ ولـــــــّزي تـــربـــة الـ ــه ال  يــعــطــى مــن

دمــعــًا احلـــزن  قليب  ــن  م ــودي  ــ ــح وج ــري ــا ال ــف هبـ ــي ــه ــل  يـــرقـــرقـــه ال

حــشــاهــا يف  تـــصـــدع  رشخ  رشوخ ومــــن  مـــنـــهـــا  ــة  ــاشـ ــشـ حـ ــل  ــكـ  بـ

ــن بــنــيــهــا ــ ــدوخ ومـــــن عـــــرق تــنــغــر م ــدت شـ ــ  بــــــأوداج املـــحـــب غ

داٍم اجلــــــرح  هـــــذا  أن  ــم  ــ ــاط ــ الــطــخــوخ أف الـــقـــدر  يـــد  شــّلــت   أال 

حــتــى ــار  ــ ــث ــ ال ــاٍر  ــ ــ ن أواُر  ــوخ وأّج  ــس  ُتـــســـّكـــن لـــوعـــة الـــوتـــد امل

ــاُم اجلـــــرُح واألوتـــــــار تــطــغــٰى ــ ــبـــوُخ يـ يـ ال  ــد  ــ ــواجـ ــ املـ ــان  ــ ــركـ ــ  وبـ
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ــعــاذا ــل مـــا اســت ــاف الذا عـــذيـــري مـــن غ وبـــــــاهلل  املــــنــــكــــرات  ــن  ــ  مـ

ــة ــّيـ ــة نـ ــ ــوبـ ــ ــك مـــــن تـ ــ ــب ــ ــس ــ رذاذا وح إال  ــبـــدء  الـ يف  الـــــودق  ــا   فـ

الـــذنـــوب ــار  ــغ ــص ب تــســتــهــن  ــأيت حـــنـــادا وال  ــ ــا الـــكـــبـــائـــر تـ ــه ــن ــم  ف

ــة ــنّـ جـ هلــــوهــــا  يف  ــذاذا ولـــلـــنـــفـــس  ــ ــارا ل ــثـ ــْب كـ ــائـ ــرغـ ــرود الـ ــ  تـ

الــشــبــاب ــّب يف نــزعــات  ــ ــن ُش ــذاذا ومـ ــ ــا ُحـ ــاط ــق  بـــشـــاب عــلــيــهــا س

ــا ــاطـ فـ ــه  ــ ــج ــ هن يف  أّم  ــخ شـــيـــطـــانـــه واســـتـــعـــادا ومـــــــن  ــ ــام ــ  ون

ــايص بـــــذاذا حــــوى قــصــب الــســبــق مــضــاره ــ ــع ــ  وبــــــذَّ خـــيـــول امل

كهذا وقـــالـــت لـــه حــلــبــات الــفــضــيــلـــ ظــهــًرا  املــجــد  يمتطى  مــن  ــة   ـ
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ــراء أشــجــو ــ ــزه ــ ــم ال ــأت ــم ــًا هـــز ثــهــانــا ورضــــوى بــكــيــت ب ــابـ  مـــصـ

املــآقــي يف  ــعـــي  دمـ رقـــرقـــت  ــوا إذا  ــض  نــضــوت مــــاءة األفــــــراح نِ

ــطـــوب مــبّحــات ــف اخلـ ــ ــن أل ــ وبــلــوى وم أســـًى  خـــال  الــدنــيــا   رأى 

صعيٍد عـــى  بــركــب  ال  لــيــس تكوى أنـــضـــوي  ــن مجـــاٍر  م  ضــلــوعــك 

شفيٍف إىل  ــت  ــم رك ال  ــبي  ــ ــقــب لــســلــوى وص ــلـــوان حمــت ــن الـــسـ  مـ

سهٍد صــحــاب  مللت  ال  يطوي وعــيــنــي  ــث  ريـ مــنــامــك  مــن   يــــؤّرق 

ــا ــًض ــة وخــف ــ ــرى دع ــكـ ــن الـ ــذي ــل ــأوى ت مـ ــورون  ــ ــذع ــ م ــت  ــي ــب ال  وآل 

ــام تــســجــو ــ ــأحـ ــ ــن لـ ــ ــن ــ ــرك ــ ــم ثـــم ســجــوا وت ــ ــواش ــ  ومــــا عـــن اهل
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ــف مـــلـــبـــدات ــائـ ــنـ ــم تـ ــهـ ــاذفـ ــقـ ــّوٰى تـ ــلـ ــة تـ ــ ــاوي ــ ــان ط ــ ــذؤبـ ــ ــا الـ ــ  هب

ــباري ــ ــ ال يف  ــح  ــ ــوائ ــ ط ــُم  ــ ــاهب ــ ــوى رك ــض ــث ُي ــي  وركـــبـــهـــم نـــزيـــع ح

ــاٍء ــ ــب ــ س يف  الــــــديــــــامل  ــون الـــســـوء ختـــزرهـــم ُرنــــوا كــــأهنــــم  ــيـ  عـ

ــم ــاه ــب ح زالـــــــت  وال  ســمــّوا وإهنــــــــُم  شــمــخــت  ذرى  يف   عــواقــد 

ــان فــيــهــا ــ ــرمحـ ــ  جـــال الـــوحـــي فــاســتــعــلــت عــلــوا بـــيـــوت أنــــــزل الـ

ــى ــ ــا جـــبيـــل أرس ــاهتـ ــذبـ ــى عـ ــ ــّز هلــــا دنــــوا ع ــ ــع ــ ــت ــ ــا واس ــاحـ ــنـ  جـ

ضــوء ــي  ــوح ال رساج  ــن  م ــم  ــاط ــة حــيــث ضـــّوٰى وف ــن ــدج ـــزاح بـــه ال  تـ

روٌح ــد  ــل اخل نــســيــج  مـــن  ــوا وفـــاطـــم   تـــضـــوع بــمــســكــهــا الــدنــيــا زهـ

طيٌف اإليــــان  رؤى  مــن  األجـــيـــال نجوى وفــاطــم  ــم  ف ــن  م ــم  ــاط  وف

ــا مـــنـــاٍص ــ ــاء ب ــسـ ــنـ ــدة الـ ــ ــي ــ تــقــوى وس ــار  ــنـ ومـ ــدة  ــي ــق ع  وروض 

ــة يف احــتــشــام ــوثـ أقـــوى رعـــت ذمـــم األنـ اإلرصار  مـــن   وإرصاٍر 

ــاص جثل ــي ــاألع ب الــغــصــن  ــرع  ــ ــّوا وف ــم ــرات مــكــتــســب ن ــمـ ــثـ ــن الـ  مـ

ــي األخـــــــاق ثـــامـــكـــة مــطــاهــا ــ ــوا ه ــلـ ــغـ والـ الـــتـــبـــجـــح  تـــــزن   وال 

ســمــع أي  ــة  ــاحـ ــسـ الـ تـــعـــر  ــدوى وال  ج أّي  احلـــداثـــة  ــوى  ــ دع  وال 

شــــــأوًا ــوان  ــسـ ــنـ ــلـ لـ اهلل  ــوا أراد  ــل حـ ــبـ ــن قـ ــ ــدم آدمـــــــا مـ ــ ــق ــ  ف

ســــواء ال  ــق  ــلـ خـ ــج  ــسـ نـ ــلٌّ  ــ ــ ــذي يف الــبــدء ســوى وكـ ــ ــحــان ال  وســب

ــن قــلــيــب ــ ــة األوانــــــــس م ــيـ ــربـ ــوا وتـ ــلـ ــّر أجــــاجــــة وُيـــــــس ُحـ ــ ــم ــ  ي

السجايا فــاســتــجــِل  شــئــت  إن  ــّوٰا أال  ــُتـ ــراء واّتــــــرك الـــعـ ــ ــزه ــ ــن ال  مـ

كــيــان ــل يف  ــ ــائ ــ ــم األص ــي ــق ال ــي  ــذًرا وُعـــْلـــوٰاهـ  تــنــاســق واســـتـــوى جــ
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نفيس الـــدهـــر  ــوب  ــط خ يف  ــل  ــل  بـــا قـــد القــــت الــــزهــــراء أمـــِساع

حــبــًا ــت  ــي ــب ال آلل  يـــمـــدد  ــن  ــ جس وم حفيف  ــوب  ــط اخل ثــقــل  ــد   جي

ــه ــوّج ف الــدنــيــا  بـــك  ضــاقــت  الــصــب وارس إذا  نــحــو  ــاك   ســقــن رجـ

ــان ــ ــم زمـ ــهـ ــفـ ــّيـ نكس تــــــأس بـــمـــن حتـ غـــر  يــصــاحــب  ال  أن   أبـــى 

ــا ــرزايـ الـ احــتــالــك يف  ــدر  ــ ق ــى  ــأيس عـ ــت ال درب  يف  خـــطـــاك  ــيء  ــ  جت

ــك إال ــي ــن ــض ــذي ي ــ ــ ــر ال ــ ــ ــا األم ــ ــاف مــبــس ف ــ ــف ــ ــوة وخ ــقـ ــر شـ ــ ــزائ ــ  ن

ــى الــــتــــأّوه والــتــشــظــي متيس تـــــروح عـ ثـــم  أٍف  ــس  ــي ــل ج  وتـــغـــدو 

إال اإليــــــــــان  حــــــــاوة  ــرس فــــأيــــن  ــّل م ــ ــن يــقــيــنــك ك  حتـــّصـــد مـ

ــري ــاس جت ــنـ ــدر قـــســـوم الـ ــ ــى ق ــِسعـ ــن ــض ج ــي ــع ــب ــا ت ــ ــة ب ــيـ ــواسـ  سـ

ــٌس ــف ن ــن  ــ ــرمح ــ ال إىل  ــم  ــ ــرهبـ ــ ــّس وأقـ خم َدَرن  ــن  مـ ــوء  ــسـ الـ  ثـــيـــاب 

ــا ــاًف ــف خ ــوا  ــضـ مـ لـــلـــذيـــن  ــر  ــ ت ركــس أمل  دون  الفضيلة  يف   تــســامــوا 

ــروا أتــونــا ــج ــا س ــى الــشــهــوات م بلبس ع انــتــقــبــوا  ــا  م الــشــبــهــات   ويف 

نــحــس فــرائــصــهــم مـــن املـــثـــاث َرْجـــفـــٰى اهلل  عــــــذاب  ــن  ــ م  بـــيـــوم 

ــى ــف ــبات َوْك ــعـ ــهــم مـــن الـ ــن نبس وأعــي دون  ــج  ــواشـ نـ ــم  ــه ــس ــف  وأن

ــك صـــفـــوة شــــــّدوا رحــــاالً ــئـ رمــِس أولـ ــزول  ــ ن قــبــيــل  األخــــرى   إىل 

تـــاٍش إىل  احلـــيـــاة  ــَع  ــ ــَت ــ ُم ــرس رأوا  ُعـ رّش  ــة  ــئ ــي ــط اخل ــراس  ــ ــ  وأعـ

ــح لــســلــٍم ــنـ ــم واجـ ــاه ــط نفس تـــقـــفَّ خ قـــــرار  ــَط  ــعـ تـ اإليــــــان   مـــع 

مجـــوح مــركــبــهــا  الـــنـــفـــس  تــنــيس وإن  ــذات  ــ ــلـ ــ الـ ــاوة  ــ ــ حـ  وإن 
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رشـــــاٍد إىل  أفــــــأت  إن  دهس وإنــــــك  كــل  مــن  املـــدى  عــى   سلمت 

ــارت سـ ــراء  ــ ــزه ــ ال ــه  بـ جـــــَدَد  ورس إىل  ــكـــل  بـ ــود  ــ ــل ــ اخل ــره  ــ ــؤط ــ  ي

رداهـــــا يف  الـــنـــبـــوة  ــوعـــت  ــدس تـــضـ وق ــوى  رضـ هضبتي   وعــمــت 

التجي هـــي  املـــصـــون  ــدر  ــ اخل نفس هـــي  ــل  كـ املـــنـــّقـــي  الـــســـفـــُر  ــي   هـ

منها غــاض  ــا  م ــذي  الـ القبس  ُدمــــس هــي  جـــــّد  ــال  ــ ــي ــ ل يف   ســـلـــيـــط 

استجاثت إذا  السكوب  الدمع  ــم يـــؤيس هي  ــ  مـــواجـــعـــهـــا ولـــيـــل اهلـ

ــا ــي ــل ســـجـــودهـــا وتــــــرود دن ــي ــط ســبــحــات حس ت اإلخـــبـــات يف   مــن 

يسمع الــــروح  ــه  ــدي ل ــن شــفــت  ــاء بـــكـــل جـــرس ومـ ــ ــس ــ ــاة ال ــاجـ ــنـ  مـ

 * * *

:وقال يف الزهراء

استقرت مــا  التي  النفس  إىل  آهتي أفيي  الــيــاس  مخــرة  يف  احتدمت   إذا 

وألتجي الــظــنــون  مــوج  مــن  بــه وكـــُف عبيت أهنننه  تــرســو   إىل ســاحــل 

ــّر مــذاقــهــا ــ ــن بـــلـــوى مم ــك مـ ــال ــي استفزت ف الــنــفــوس  لــبــانــات  مــا   إذا 

بكلكل حتــط  ــرى  ــ ذك مــن  مشّتت ويــالــك  الــفــؤاد  مسلوب  جــرح   عــى 

فتدفقت ــوى  ــك ال ــل  ك ــا  هل مقلتي فتحت  ــاة  ــان ــع امل ــار  نـ ــن  م  بــأســخــن 

عــوامل طــّي  الــزهــراء  أرى  رزيتي ورحـــت  ــار  دثـ تستغي  الـــروح   مــن 

:وقال يف الزهراء

مضجع حر  الضنى  ليل  يف  بمدمعي أقضك  يــرقــى  ليس  ــع  دم  وشــفــك 
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ــه ــوم ــج بأضلعي ولـــيـــل تـــغـــشـــاين كـــــأن ن قــيــًدا  الـــرزء  حبال  ــددن   ش

فاطم بعد  مــن  احلـــزن  لــيــايل   ونــــار تــشــظــى مجــرهــا مـــن تــوجــع طـــوال 

األسى هاجس  من  أبللت  ال  قل  تفجع فيا  غـــبَّ  أطــبــقــت  ال  جــفــن   ويـــا 

ــت ــأّوب ــوم ت ــا طـــارقـــات مــن مهـ ملخدعي ويـ ــقــاالً  ث وانــســلــت   وســـادي 

الأسيغه الـــذي  الــطــرح  إىل  ــضــاًرا  أخدعي ن حّز  الذي  السيف  إىل   خفاًفا 

طاعة خــال  الــدنــيــا  أرى  التطلع ولــســت  دون  النفس  طــاح   ولــكــن 

فأحجمت احلليم  صــب  هبــا  ــا املـــتـــبع بــلــوت  ــ ــّوارهـ ــ ــى نـ ــ ــاي ع ــطـ  خـ

مقودي الغر  إىل  مــوكــول  أنــا   بمجدع؟ فــا  اخلطام  أرىض  من  أنا   وال 

ــوا ــارح ــق ــوة بــالــطــيــبــن ت ــ ــى أسـ التضوع فـ ــاق  ده فضيات   كـــؤوس  

أكــفــهــم ــرات  ــف ــص ــامل ب أســــوة  التبضع ويل  حطام  من  جسى  املــال   من 

ري ــام الـــعـــفـــاف وتـــــدَّ ــأكـ وترتعي تــــزم بـ مــثــى  ــاق  ــ األخ  عصامية 

تفضل خــال  من  ال  الندى  ــد بــالــتــكــب مـــرع وتعطي  ــ  وتـــصـــعـــر خ

فريضة ــاة  ــزكـ الـ أن  تـــرى  ــن  ــك التصدع ول ــل  أص املـــال  احتجام   وإن 

مجــعــت ــة  ــ ــيـ ــ اآلدمـ زشـــيـــج  املقطع وأن  ــاء  ــ األخ جـــذر   بِــأعــيــاصــهــا 

ــة ــ أروم ســــواء  ــا  ــي ــدن ال ــي  ــن ب ــوّزع وإن  مـ ــرق  عـ ــل  ك يف  رضبـــوا   وإن 

بيته ــل  أهـ املــصــطــفــى  آل  ـــاق املــبقــع أولـــئـــك   تـــربـــوا عـــى هـــذا اخلـ

الطوى عى  تبيت  ال  أن  ثابروا   حــشــاشــة حمــــروم وعــــان ومــوجــع وقد 

وإن كانت هبم من خصاصة ومتنع وأعطوا  ــم  ــداه ج ــع  ــرف ت مل   مــســاغــب 

ــة أم آالم  الــــزهــــراء  ــت  ــ ــارك ــ مهيع وش ــل  كـ ــى  عـ تـــوالّهـــا  ــا  ــوهـ  أبـ
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إرثها ُحـــّر  حيجبوا  أن  آثـــروا  بلقع فهم  كـــل  ــا  ــاءه ــن أب يـــوجلـــوا   وإن 

بثقلها ــرســول  ال أوىص  الــتــي  املــصــّدع؟ تلك  الصعيد  ــذا  ه إىل   تــصــار 

ــتــي لـــّز الــرســول دثــارهــا ــت أيـــدي املـــرّوع وتــلــك ال ــورك ــا ب  تـــراع ف

خصومها قريش  عليا  باهلت  ــدر الـــنـــدّي املــوّســع وال  ــ ــا ص  بــــأّن هلـ

عموده البناء  رأس  مــن  ُشــّج  ــد  ــرع وق وهي نــصــوح  ينهض  ومل   فعيب 

:وقال يف الزهراء

ــروح ــقـ الـ متـــزقـــهـــا  ــدي  ــبـ كـ ــق واجلــــروح أرى  ــرائـ  ومــــلء دمـــي احلـ

ــا وســهــًدا ــ السنيح نـــكـــاُت ســعــافــهــا رضب فــهــوى  املــنــى  ــت  ــف ــّي  وع

ــرى ــح ح ــريـ الـ ــب  ــه م ــد يف  ــ  تــــؤّوهبــــا املــــذائــــب والـــســـفـــوح رشائـ

ــا ــري ــه ــم س املــــجــــرة  ظــــل  ــا تـــلـــوح أرى  ــ ــان ــ ــي ــ ــي وغ ــنـ ــقـ ــاحـ  يـ

ــهــًا نــضــوح ســحــائــب جــانــفــتــهــا املــــزن ُج وال  ــّن  ــ ــ هب ودٌق   فــــا 

الــنــصــوح وفــــيــــَم تـــــزم خمــطــمــي الــلــيــايل ــي  ــ ــارق ــ حم يف   ومتـــعـــن 

لــظــاهــا يف  ــر  ــ ــواج ــ اهل ــي  ــن ــي فـــســـيـــُح وتــصــل ــرج  ــ ــف ــ ــن ــ م اهلل  ــل   وظـــــ

ــا ــن وه الـــّتـــنـــن  نــفــثــة  ــح ُأداري  ــي ــس  فـــــا هيـــــــدأ بـــــه كـــــــبا ف

ــب طعامي مــن ره الــذئــب  ــري  ــح وأقـ ــي ــذب  وفـــــوق ِخــــــواين األمـــــل ال

انتفاخا خــطــوي  مــن  وســعــت  مجـــوح ومــا  ــريس  ــ فـ إذ  بـــاهـــلـــت   وال 

حــبــك وهـــــي  املــــكــــارم  آل  يــطــيــح ومل  ال  ومحـــــــٌل  اجُلــــــــّى   إىل 

ــم إخـــــاًء ــه ــن ــص ــا حم ــيـ ــدنـ ــح بـــنـــو الـ ــيـ ربـ فــــــــــواٌز  كـــــالـــــود   وال 
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التغايض خــلــل  ــن  م افــنــســان  ــع ســجــيــح ارى  ــبـ  وخـــــر أرومـــــــــٍة طـ

ــن مجـــود ــ طليح وبــــــــرأُت الـــعـــقـــيـــدة م ــا  ــه ــل ــام ح اخلـــطـــو   بـــطـــيء 

هنجا الــــزهــــراء  أرى  إذ  ــن فــمــنــهــجــي الـــوضـــوح وإين  ــف ــى س  عـ

اعــتــســافــا ــي  ــب ــت يف ح ــي ــال غ ــح فـــا  ــدي ــٍن م ــسـ ــى لـ ــ ــو ع ــل ــغ ــد ي ــ  وقـ

ــارا ــج ــا الــســطــوح وبــنــت املــصــطــفــى أزكــــى ن ــاوهي ــه  وتـــعـــرف مـــن م

ــا وأبـــكـــى ــبـ ــاريـ ــى حمـ ــنـ ــوح فـــمـــن أسـ ــف ــا س ــ ــه ــ ــع ــ ــا جـــيـــدا وأدم ــ  هت

ــمــظــلــمــة فـــــؤادًا ــح ومــــن أكـــــوى ب ــي ــص ــن ــارص وال ــ ــن ــ ــّز امل ــ ــد عـ ــ  وقـ

خــســار فـــا  ــوس  ــف ــن ال ــت  ــل غ ــم يــزيــح إذا  ــ ــوى وه ــ ــا الــدنــيــا س ــ وم

:وقال يف الزهراء

واحلتوفا املــنــى  يــزجــي  ــدهــر  ال ــا وريـــفـــا هــو  ــدبـ ــاه جـ ــ ــوم ــ ــاوب ي ــ ــن ــ  ت

ــى شـــفـــعـــا لــقــوم ــهـ ــنـ ــس الـ ــ ــي ــ ــظ جيــــري رصوفـــا ول ــح ــل ــه ال ــن ــك  ول

ــت تــشــقــى به ــ ــارى الــــذي أن ــا كــســيــفــا قـــصـ ــه ــن ــل ع ــرحـ  حـــيـــاة سـ

ــى ــه ــل ال زروع  ــك  ــت ــك ــل م  تــنــازعــتــك فــيــه املـــنـــايـــا قــطــوفــا ومـــــا 

ــود ــوعـ ــرر بـــــساب الـ ــغـ ُخـــلـــوفـــا ومــــن يـ ــاض  ــ ــ وغـ ــا  ــب ــي ــك ب  دّر 

ــب هـــــذا املـــــدار ــّلـ ــقـ الــشــفــوفــا عـــجـــيـــب تـ ــه  ــن م مـــّزقـــت  ــت  ــ أن  إذا 

يــــّدري مـــن حــيــث ال  ــبــك  ــصــي ــا ي ــفـ رديـ ــه  ــي ــف ــط ــص ت أن  ــل  ــ ــت ــ  وخي

الــكــرى ــفـــات  غـ يف  ــك  ــي ــش ــغ ــك قـــنـــيـــص الــــوىف وي ــنـ ــس مـ ــانـ ــيـ  لـ

ــاب ــرط ــات ال ــي ــن ــت األم ــان ــك فــــــــــؤاًدا هلــوفــا مــتــى ك ــنـ  يــبــلــلــن مـ
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ــم ــح ــت ــس ت ــع  ــجـ ــتـ ــنـ مـ أي  ــا قـــروفـــا ويف  ــك ــن ــك ي ــ ــاي ــ ــو أه ــشـ  وحـ

الــــرزايــــا خــطــاي عـــثـــار  ــا لـــًعـــا يف  ــف ــوحــي ــرك كــــان ال ــسـ  فـــــاوىف مـ

الشباب صــبــح  لطيفك  ــى  ــع ُصــنــوفــا ورج تــزهــى  وردك  ــواف  ــافـ  فـ

الـــرســـول آل  ــب  حـ ــن  مـ ــن  ــقـ الرسيفا ووثـ عــرفــن  ــا  م خــطــًى   وثـــاب 

ناظري عــن  ــدجــن  ال انــتــزعــوا  منيفا هــُم  ــري  ــع ش ــوارصح  ــعـ رفـ ــم   وهـ

هـــواهـــم يف  قـــافـــيـــة  قـــلـــُت   نـــفـــجـــت الـــلـــطـــيـــم بــــه فـــأديـــفـــا إذا 

لفيفا رعــــيــــت بـــرحـــهـــم ضــامــنــن ونـــبـــتـــًا  خــضــيــًا   مـــرعـــًى 

ــهــم ــائ ــق ــن ــع ــري ب ــ ــ ــن آلـــــــَوفـــــــاَء الـــوفـــا وعـــّيـــفـــت ط ــ ــرهتـ ــ  وطـ

ــا ومــــن حــبــل الــشــمــس مــشــكــاتــه ــوف ــن ــاب ت ــ ــ ــًا وجـ ــ ــي ــ  تــــــــأّوب ل

:وقال يف الزهراء

ــلــدت ُخــدجــا فــلــّجــي بـــاهلـــوى قــــــوايفَّ فــلــًجــا ــون ــد ت ــّن لـــوالك ق  هـ

رهًوا املــوج  يمتطي  اللشعر  ــا مركبي  ــزج م ــن  ــاسـ يـ آل  ــن  ــ م ــراع  ــ ــ  ب

األحــاك تعسفت  إذا  ــي  رساج رسجـــا هــم  ــات  ــابـ ــيـ ــغـ الـ يف  ــن  ــف ــي ــط  ي

ــن الـــدّر ــا زهـــم احلــافــلــون رضعـــي م ــ وجل الــــــرجــــــاء  ــئ  ــ ــّكـ ــ بـ  إذا 

ــون هـــــذا اخلـــــواء ــ ــئ ــ ــال ــ منجا وهـــــم امل ثــــّم  وال  ــي  ــت ــرب غ يف   املـــــّر 

بالنجـ ــق  ــّل ع ــب  ــري ــغ ال ــاد  ــه س ــالــظــن رسجــا يـــا  ــط ب ــِم جــفــونــا وحـ  ــ

شجا والـــتـــيـــاع املـــهـــيـــض حـــيـــص مــن  األضــالــُع  به  وشجت   الريش 

تلفعن طـــيـــوف  ــن  مـ ــيـــب  سمجا وغـــرابـ ــاء  ــوهـ شـ ــن  ــ ومح ــا  ــوخ ــس  م
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ــار ــف ــارا ورهــجــا وختـــــوم املـــجـــهـــول وســــط ق ــب ــدى غ ــي املـ ــاس مت ــي  ال

اهلل ــول  بــآل رسـ ــى  األسـ لــوال  ــا فهي  ــ ــرجـ ــ وفـ ــا  ــ ــ ــاح ــ ــ س آهلـــــــــا   مل 

ــم هــيــدي ــت لــلــنــفــس هــــّوين ثـ ــل ــا ق املـــلـــات وجل الـــصـــب يف   وجلــــي 

أواًرا ــاب  ــ خ األتــــــون  ــذا  ــ ه يفجا إّن  بــالــغــلــق  ــان  ــرهـ الـ هـــذا   إن 

خيا ــل  ــي ــال ــه ــب ال ــة  ــّلـ خـ ــذي  ــخـ ــم هنجا فـ ــواط ــف ال مــنــهــج  ــي  ــك ــل  واس

لـــدهـــٌر ــن  ــ هب الــــــوى  دهـــــــًرا  ــا إّن  وجُمـ ــه  ــي ف األحـــــــراِر  ورد  ــب  ــي  ش

ــع الــقــمــم الــوهـــ ُيرجٰى وزمــانــا ســـاوى م النَْصف  بــه  إن  مــا  زمــانــا  ــَد  ـ

َمـــن(  حــلــيــلــة  مـــن  أّم  َمـــن  ــت  ــن ــوا وبــرجــا )ب ــلـ  هـــل مــــــداٍن هلـــم عـ

ــل مــنــهــا ــاهـ ــذي جتـ ــ ــ ــوان ال ــ ــ ــا ه ــ  رشفــــا بـــاذخـــا وحــســنــا ومــلــجــا ي

الفر ــان والـــدوحـــة  ــ اإلي قـــاع  ــم  ــا ه ــأرج أرجـ ــ ــان تـ ــ ــزم ــ ــّد ال ــ ــاء ُمـ ــ  ع

ــهــم ــل الــــرســــول وعــن ــأهـ ــُم بـ ــ ــن وّهــجــا هبـ ــري ــاه ــب الــرجــس ط  ذهـ

ُدرجــا لـــلـــبـــى ثـــــــورة الـــنـــفـــوس مــــآٌل رجــن  اللظى  انطفى  ما   فغذا 

غنجا ولـــعـــوب طــبــع الـــلـــيـــايل ووهــــٌم ــن  ــري ــط ت وإن  ــادا  ــصـ تـ  أن 

:وقال يف الزهراء

بعض يّف  يـــغـــارك  بــعــيض  وغمض أرى  ــاء  ــن أض هْيـــب  ــوي  ــح  وص

ــاة بـــــأي نــعــمــى ــ ــي ــ ــا بـــحـــتـــى ممــض تــــــــراودين احل ــهـ ــتـ ــاومـ ــن سـ ــئـ  لـ

ــات ــرش ــع م ــاب  ــ ــ رغ ــن  ــ م ــول وعـــرض  دواٍل  ــ  عـــى ســمــتــن مـــن ط

ــس فــيــه ــفـ ــنـ ــذ الـ ــلـ ــٍع تـ ــ ــب ــ ــرث ــ ــا بــحــض وم ــ ــار هل ــصـ ــا يـ ــ ــب م ــ ــاي ــ  أط
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ــاٌت تــــــرود الـــطـــر فــيــهــا ــ ــنـ ــ ــات بـــكـــل نــبــض وجـ ــ ــاغ ــ  هـــــــوادل ن

ــل خفض تـــرى خــلــل الـــروائـــع مـــن رؤاهـــا تـــرفـــع كـ الـــيـــك  ــال  ــ  ظ

نــفــيس ــت  ــ ــادع ــ خ وإن  اين  ــى  ــ ُأغــيض ع الشبهات  عمى  عــن   أراين 

وهــم عـــشـــوات  خـــابـــًطـــا  ــض أراين  ــل دح ــك  تــزلــق مـــن خــطــاي ب

شيبا ــاء  ــط ــم ش املـــنـــى  ــاورين  ــ ــس ــ ــل نــحــض ت ــ ــا ك ــ ــواه ــ ــن ش ــ ــرا م ــ  هتـ

أنـــأى ــي  ــ املـــجـــرة وه ــفـــرش يل  وأريض وتـ سكني  ــن  ش الــعــيــوق  ــن   م

ــل وطــئ ــن بــســاطــي ك ــذوي مـــن أديـــمـــي كـــل غصن وتــســحــب م ــ  وتـ

التلظي شــظــف  ــي  ــف أأل نــفــس  ــي لــرفــض فــيــا  ــن ــك ــان وارت ــرمـ  عـــى احلـ

ــر جــرديــنــي ــ ــواجـ ــ ــم اهلـ ــ ــض ويـــــا مح ــف ــض وامل ــض ــف ــوب امل ــثـ ــن الـ  مـ

ضــمــن ال  ــلـــوتـــك  بـ دنـــيـــا  ــك عـــنـــد حمــتــكــم لــتــقــض ويـــــا  ــ ــام ــ  ذم

ــود ــن وعـ ــز مـ ــائ ــج ــا ن ــرض مــطــلــت فـ  ورضــــت فـــا مـــنـــادح مـــن م

 يــــــداك عــــى مـــداهـــنـــة الــــريض غــــــــوايل كــــــبيــــــاءات اذالــــــت

ــت ــط تنيض وشــــــــاًّ مـــــن عـــــرانـــــن خت ــاء  ــيـ دهـ يف  الـــقـــدمـــان  ــك   بـ

ــادوا ــ ــ اف ــا  ــ ــ إرب ال  محض ومــقــتــصــديــن  ــرب  ب اهلشيم  هضموا   وال 

فـــا صــــواٍر املـــســـاف  ــّوا يف  ــ ــأي ــ مــفــض ت إىل  ــق  ــ ــري ــ ــط ــ ال  تــــدهلــــا 

ــة وخفض اولـــئـــكـــم املـــقـــلـــون احــتــقــابــا دعـ مــن  ــرات  ــم ــث ال  مــن 

ــوان ــ ــى ه ــ ــت ع ــل ــب ــا دنـــيـــا ج ــ ــوء جــرض ويـ ــس ــر ال ــري ــن م  فــيــالــك م

ــض أعـــنـــِت عـــى الــفــواطــم زعــنــفــات رك ــات  ــب ــغ ال ــص  ــرخ ــس م  إىل 
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غــايــا األطــــــاع  إىل  الـــدنـــيـــا  ــا  ــ برحض وم ورض  ــن  م لــيــف  ــن  م ــا   ومـ

ــهــا ــي أب ــن  ــ م إال  ــراء  ــ ــزهـ ــ الـ ــا  ــ ــد ودبــــيــــب نــبــض ومـ ــتـ  أصــــالــــة حمـ

ــن تــرّبــت ــول ومـ ــت ــب ــرض هــي الــطــهــر ال ــ ــاء نـــافـــلـــة وفـ ــ ــفـ ــ ــى إيـ ــ  عـ

رضعى ــي  وه الــرســالــة  بيت  ــت  بــبض رع مــرضــعــهــا  ورُد  يــك  ــن   ولـ

ــك تــصــطــفــيــهــا ــ ــائ ــ ألرض وحـــّفـــتـــهـــا امل ســــــــاوات  مــــن   تــــنــــّزل 

ــا ــا شــهــاب ــدهـ ــولـ ــوم مـ ــ ــت كومض ســـامـــا يـ ــل ارحت ــا  م يـــوم  ــا  ــزن  وح

:وقال يف الزهراء

وحصيص ــل  ــاص ن وريـــشـــك   وجناح خطك من احلضوض قصيصدام 

الشجى عى  النبيض  العرق   لـــلـــرازحـــن ضـــن هــــواك رهــيــص االنــك 

نـــغـــارُه يـــبـــلُّ  ال  جـــرحـــك  ــلــوص وألّن  ق ــن  ــ ــري ــ اآلخ وجـــــرح   إال 

ــّدري الــشــبــاح وهــي شخوص هيــتــاجــك الــلــيــل الــطــويــل وتـ  أحــامــك 

مــذاقــه واألجــــاج  وردك  لصوص ويــغــيــض  ــار  ــف ــق وال ــك  رسبـ  ويــتــيــه 

ــا ــواؤه ــفــقــهــات ش مخيص ملـــن اجلـــفـــان امل وأنـــت  ــا  ــي الــدن ــا  هب  بشمت 

ــاِت املــنــى ــ ــوّي ــ ــا ط ــِك يـ ــنّ ــب ــغ ــأس ــس حميص ف ــي ــا ول ــوت ــَرى م ــ َتـ ــى   حــت

ــت ــودع وخ ــرام  ــُعـ الـ ــا  هب ــّج  لـ وقيص اآلن  منك  ــال  ونـ الــظــنــون   منك 

ــا ــي ــا عــلــيــك زواه ــي ــدن ــت ال ــال ــث ــا اخلــنــوص وان ــ  أطــيــافــهــا ورنـــت رؤاه

ــٌض ــّي ُغ حــيــاظــك  إذ  دّرك  دّر  ــرك بــالــضــلــوع فــريــص ال  ــؤاد طـ ــ  وفـ

فــجــّمــٌع زغــابــك  مــن  األكــنــة  قنيص وإذ  ــي  ــه ف ــان  ــب ــق ــع ال  يــعــتــامــهــا 

ــا ــه ــداق أش ــف  ــ رّعـ ــد  ــ ــ األوابـ خــريــص وإذ  ــان  ــزمـ الـ رمـــح  وإذ   بـــدم 
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ــٌد ــواه ــب الـــزمـــان ش ــن ع نصوص ولــــدّي م ــعــذاب  ال سفر  مــن   ولــدي 

غمراهتا يف  ــوص  ــغ ال عــنــد  ــدّي  ــ نصوص ول الشكاة  مــن  الشباك   مــلء 

ــه ــام ــت اع املـــحـــار ال  عـــن  بصيص أغــــيض  الــشــامــتــن  ــرف  ــط ف  فــرًفــا 

آالمــهــا يف  الــــزهــــراء  ــر  ــ ــاط ــ ــؤزٌم وغــويــص وأش ــ ــدي مـ ــن ــهــون ع ــي  ف

ترقرقت ــار  ــس امل ــا  هب اخــتــزلــت  ــا  نكوص مل ــّح  وسـ الــذكــرى  ــع  ادمـ  يف 

ينطفي ال  الـــذي  الشجى  ــة  آه ــوص هــي  ــب ــق امل ــرة  ــ ــ ومج األوار   مـــنـــه 

أراكــــة هاشم ــن  م ــة  ــذؤابـ الـ ــي  املـــاثـــور والــلــمــنــصــوص وهـ  يف حــقــهــا 

حتد ومل  الــرســول  خطو  عى  ــان اهلــــدى مــرصــوص درجــت  ــي ــن  هنــجــا وب

مثلها بــك  ومــن  الدنيا  عــن  ــص وزوت  ــري ــف ــت ــز وال ــهــي ــن ــت ــا شـــابـــه ال  مـ

حمــراهبــا يف  فــهــي  لــيــل  جــــّن  قلوص إن  املخبتن  نــجــوى  ــذاك  ــ  وك

نجمة لـــوامـــع  غــــارت  إذا  ــى  ــت قميص ح ــل  قــب ذكــــر  هبـــا   هـــاجـــت 

ــع وســاعــاهتــا ــّسـ ــروصلــيــل األحـــبـــة لـ ق ــراق  ــف ال ذاق  ــن  م ــاد  ــ  ووس

جفوهنا ــوق  ف الطهر  ابيها  مبصوص ذكـــرى  لــطــمــه  ــك  ــس وم ــٌل  ــض  خ

بيتها ــر  ــواج ه ــى  ع ــان  كـ ــس  ــاألم اللعيص ب ــا  ذراهـ مــن  فــصــّوح   دوحــا 
ــّنٍ ــا بـــتـــول هبـ ــان حـــزنـــك يـ ــ ــا ك  لـــكـــنـــا فـــــرس املــــنــــون قــمــيــص مـ

وذنــبــه الـــزمـــان  ــر  ــ وزك رصيص فتفتحمي  اخلطوب  يف  مثلك   فجنان 

:وقال يف مدح الزهراء

ــي ــ ــا أالق ــ ــم املــــــــروءة م ــ ــى ذمـ ــ رهـــاقـــيع ــو  ــ ــال ــ ت وال  ــا  ــ هلـ  إذم 

ــات مــنــي ــنـ ــسـ الشقاقنـــــــواٌر ختـــلـــص احلـ بغض  إىل  لرجعها   الشجى 
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كــثــر يف  الــــــــرورة  ــي  ــن ــئ ــج ــل ــي وت ــراق اح ــى  ــس أن أن  ــات  ــ اخل  مــن 

أتـــوين  ــر يف  ــخ ــن ي ــر  ــمـ اجلـ ــع  ــسـ ــار الـــيـــأس تــصــي مـــن حــداقــي ولـ ــ  ون

ــا لــصــوين ــدمـ ــي قـ ــت ــل ــاق ولــيــســت خ خ ــن  مـ ــرًا  ــئـ ضـ الــتــنــهــيــز   وال 

جــاذبــتــي مـــنـــاســـب  ــن  ــ م والـــلـــيـــاِق أروم  ــة  ــل ــي ــض ــف ال عــمــق   إىل 

ــاء كـــاســـفـــة أملـــت ــ ــيـ ــ ــي أبــــــت دهـ ــاق ــن ــا خ ــمـ ــا شـ ــ ــاهت ــ ــن ف ــ ــك ــ  ول

قــلــيــب يف  بــــدلــــوي  أديل  ــاق وال  ــف ــن ــات ال ــ ــاج ــ ــن جم ــ  تـــأســـن م

ــذارا ــ ــأ ح ــم ــى ظ ــي عـ ــ ــت دم ــ الــدهــاق رشب املـــرنـــق يف  الـــكـــاس   مـــن 

ــد تــالــت ــ ــون وق ــفـ ــٌل بــــأطــــيــــاف رقـــــاق واســلــبــت اجلـ ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ  قـ

ــل بــاملــحــاق يــــواعــــدن املــــذبــــذب بـــاألمـــاين ــاتـ ــخـ  ويــــوعــــدن املـ

ــات ــ ــي ــ ــق زاه ــ ــدائـ ــ ــاق ويـــنـــثـــرن احلـ ــبـ  عـــــى ُمــــقــــل مــــلــــّبــــدة طـ

ــب خيفي ــذئ ــدق ال ــش ــلـــوفـــاق فــيــا عــجــبــي ل ــن لـ ــ ــركـ ــ  نـــــواجـــــذه ويـ

ــى األحـــــــام إال ــ ــي ع ــفـ ــا اسـ ــ املـــراقـــي ويـ إىل  ــنَّ  ــورهـ ــيـ طـ  أعـــيـــف 

رمـــــاالً ــأ  ــطـ تـ أن  قــــدمــــّي  ــاء دامـــيـــة املــســاق ويـــــا  ــضـ ــرمـ  عـــى الـ

أبـــايل وال  اخلـــطـــوب  يف  ــي لــشــلــتــك  ــاق ــن رف  ولــــو كــــّن األوابـــــــد مـ

ــات ــاحل ــي وخـــضـــت بـــك املـــنـــايـــا ك ــاق  ولــوجــوهبــت مـــن ضــنــن االب

الــتــخــطــي امل  ــا  ــ وج ــن  مـ ــك  ــقـ ــاق إذيـ ــزق ال ــرب يف  ــغ ــت ال  عــى حــســك 

ــوات صــبا ــب ــك ال ــذاق وابـــلـــو مــنــك يف  ــ املـ ــاب  ــ شـ أو  ــّب  ــ غـ ــّبح  ــ ــ  ي

والٍء ــن  مـ ــة  ــج ــح امل ــى  عـ الـــســـاق ألـــســـت  ــم  ــمـ ــقـ والـ الـــبـــيـــت   آلل 
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هــواهــم شـــــأوك يف  نــــّد  ــوين  ــكـ ــاق فـ ــلــســب ــك ل ــل ــر خــي ــ  ولــــــزي خ

ــب مـــن يــراعــي ــب ــل ــا جت ــن ــس ــاق ويــــا ل ــت ع ــات  ــ ــاغ ــ ب ــن  ــ م  ووّرث 

حيلو الــــزهــــراء  ــة  ــاحـ سـ يف  ــْس جــنــح الـــباق هــنــا  ــِم ــَت ــال ــرادك ف ــ  طـ

ــرك يف هــواهــا ــع ــار ش ــي ــن خمــــــــرم وبــــــاق وحــــّث خ ــ ــاري ــ ــض ــ ــم ــ  ب

ــا مـــوقـــفـــة عـــراهـــا ــ ــي ــ ــدن ــ ــر ال ــ وثـــاق تـ عــــرى  خـــر  الــبــيــت   وآل 

منها والذ  الــبــتــول  وآىَل  ــن  ــ ــاق وم ــ ــوف ــ وال ــة  ــل ــي ــض ــف ال ــق  ــ أفـ  إىل 

ــى هـــواهـــا ــ ــتـــن عـ ــنـ الــبــواقــي أثــــيــــب جلـ ــر  ــ ــذك ــ وال اهلل   رضـــــاء 

ــاق ويـــاعـــن امــنــحــي الـــزهـــراء دمــعــا ــ ــرت ــ ــن ال ــ ــه جتــــــّل عـ ــ ــق ــ ــوات ــ  ف

ــا ــواي ــط ــك وال ــاس ــب ــح ــا اشــنــا ان ــي فـ ــآق امل ــك يف  ــالـ اهنـ ــرى  ــ احـ ــا  ــ  وم

  وتغّزل رقيًقا عذًبا ال خيلو من أثر احلب واحرتاق القلب باألشواق:

وتسافرين
املصقع الضباب  خلل  مــن  اقــلــع عيناك  ــوق  ــاش ــي ف مــاتــا  أو  ــن  ــب ــال  ب

ــرؤى ــر الــــدر ســمــط األدمـــعهــامــت عــى طــوفــان هــدهيــا ال ــث وجـــا ن

قليبها الــســفــار  ــا  ظـ ــا  يـ ــاك  ــن ــي  نـــــاٍء عـــى هــــذا احلـــريـــق املــدلــع ع

سوقيها مـــن  ــرّي  ــ الـ البلقِع تــســتــنــطــقــان  الــوعــود  أرض  ــى  ع  لــكــن 

طيوفها ــوم  ــج ــن ال ــال  ــاذيـ بـ ــصــق  ــردع ل ــ ــق ُم ــ  تـــســـروحـــان شــمــيــم أف

بــاهلــوى ــروق  ــ امل ــأس  ــكِ ال  وســقــيــتــنــي مـــن كـــأس صـــّد مــرع ساقيتك 

آهــة  إال  مــنــك  حــظــي  كــــان  ــع مـــا  إصــب مـــن  عــضــة  أو  ــة  ــوب ــب ــش  م
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ــى األس غـــول  أغــبــاشــه  ــى  ع األضلع ملقى  مــشــاش  مــن  يقضم   طــيــان 

وبخافقي الغضا  مجــر  أعي بجوانحي  ال  مــا  وبــخــاطــري  الضنى  ــار   ن

تــعــّلــه هـــــواك  ذرائــــــع يف  املتقّطع كـــانـــت  ــا  هب خــبــي  ــن  م ــدت  ــص  أح

ــا ــث دوهنـ ــشــب ــت ــررت أخـــبـــة ال ــ ــ السّجع أم ــاين  األمـ طــر  مــع   وزجــلــت 

رصعتها الشباب  رشخ  مــن  ــع لبنات  ــرص ــدًدا بـــغـــر ت ــ ــ  فـــتـــنـــافـــرت بـ

الضحى رأد  يف  املــــؤود  حــبــي  املدمع يــا  ــإين  ف عليه  األصــيــل   سكب 

إذا تبعيض أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك  ــوال  ــ ن مـــن  حـــدا   أرهـــقـــت 

ــريت ــام يــرهــصــك الـــزمـــاع أمخ ــ لتصدع وع انكفت  الكأس  أم   غاضت 

زهــرة حبي  باصيص  صــوحــت  ترتعي أم  الــشــقــائــق  فــنــن  ــى  ع  كــانــت 

ــرا ــاه ــا ط ــًع ــب ــيــتــهــا شــفــتــيــك ن ــرع ســّق امل ذاك  ِورد  ــن  م  ورضــعــتــهــا 

ــاؤه ــ وم ــرات  ــفـ الـ ذّيـــــاك   طــــــام وآذيـــــــــه عــــتــــّي املـــدفـــع رّصدت 

ــت الــــــوداع فـــودعـــت نــوارهــا ــل ــراش الـــفـــّزع ق ــ ــف ــ  فـــرقـــا ابـــابـــيـــل ال

ولــونــت الــشــبــاب  ــا  زهـ ــن  ح أروع اآلن  حلم  مقيل  الــســحــاب  ــزع   ُقـ

ــا ــراخــه ــطــا اف ــق ــت طـــر ال ــدع وحتــضــن ــخ امل مـــهـــاد  ــاوذ يف  ــ تـ  حـــدبـــا 

لشاطئ الــســنــدبــاد  ســفــن  ــت  مشبع ورسـ اخلـــائـــل  عــطــر  مـــن  ــان  ــن ــي  ف

فنرت للسفار  قــلــوعــك  ــواري الــشــانــات الــرع هــامــت  ــص ــوق ال  ف

الـــسى ــن  ــغــذي ت مـــاحـــرد  أي  تسعي مـــن  امـــا  مــنــك  ارسع   والــعــمــر 

خلفته ــذي  الـ ــذي  وخـ إذًا  ــي  مرجعي روحـ إلــيــهــا  ــا  ف ــات  ــري ــذك ال  م 
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ــنــا بــل مــّزقــي ــاب املــدمــِع واطــــوي الــوكــة حــّب ــن كــت  تــلــك املـــهـــارق م

وبــددي  الــضــبــاب  خلف  املــوجــع وتــلــبــدي  النشيج  ــة  ــول ول ــح  ــري ال يف 

فضاؤها املــطــبــيــك  ــتــخــوم  ال ــوك املــتــوّســع تــلــك  ــط ــرى خ ــ ــّن اخ  مــا هـ

ــّدالً ــب ت ــان  ــزمـ الـ مـــن  ــت  ــي ال أن  ــون الــبقــع مـــا  ــاف لـ ــك عـ ــم  حــتــى أدي

ــعــي هـــيـــهـــات تـــألـــفـــن عـــشـــا دافـــًئـــا ــار تــوّل ــ ــن مج ــا مـ ــان ــن ــى ح ــ  اص

السى يف  النجائب  ــدة  واخ بنت  تضلعي يا  أو  التــنــي  شــوطــك   الليل 

وهجسه ــام  ــظ ال ركــائــبــك  ــفــت  ملفزع أل منك  الصبح  استجار   حتى 

سجية ــاظ  ــف احل إىل  وكــلــت  ان  ــا  بــدعــدع م الــعــثــار  خــلــل  يف  لـــذت   أو 

تــعــلــة رّش  ــّن  ــ ــظ ــ ال ــتـــوســـديـــن  ــق مـــدرع تـ ــل ــن الـــوهـــم اخ ــدرعـ  وتـ

ــك مقلة ب املهيع وتــكــابــريــن وقـــد وشـــت  بالسبيل  ــك  ــ درب لــيــس   أن 

ــوًى بــذاتــك قــد ألـــّط بــك القى مشعشع وهـ ــر  غ الــنــجــم  ــت  رايـ  حــتــى 

حارن سخط  بطرف  استبقى  أسفع ومــن  افـــق  خــلــق  ــن  م ــى  ــدن ال  راء 

ــون وحتــتــه ــي ــع ــورد تــنــشــغــل ال ــالـ ــن رواجــــب مولع بـ م يــفــتــت  ــوك   شـ

وتنثني الـــفـــراش  متــتــار  منقع واأري  ــنــاهــر  ال يف  ســـاٍق  رشي  ــن   ع

ونكِّبي احلبيب  من  اجلميل  مطبعفخذي  الــريــبــة  ملتاث  خلق   عــن 

ــوى ــن ــا حمــطــات ال ــي ــن ف ــري ــاف ــس ــع وت ــ ــتــلــك األرب ــوي نـــوافـــذهـــا ب ــ  ض

عصا تطرحن  ــن  اي أدكـــارك  يف  ــا  ــدار األوســـع أن ــ ــن هـــذا امل ــال م ــرح  ال

حيثنا الـــســـفـــار  يف  ــا  ــانـ كـ نتبِع أبــــــدًا  ــَن  ــظــعــائ ال ُيــــزِج  مــتــى  ــاٍد  ــ  ح
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ونستقي الــضــيــاع  ــازات  ــف م ــرع نــطــوي  امل رساب  ــن  م اهلــواجــر   ظــمــأ 

ــارة ــ ــا الــطــريــق وت ــرمــضــن ــا ي ــن الــظــلــع حــي ــاري  املـــهـ ظـــل  إىل   نــــأوي 

ــا ــن ــرّب ــت ي ــ ــقــاســم الـــبحـــاء ري ــت مطلع ن مـــن  ــره  ــج ف نـــراقـــب  ــح   صــب

ــا ــن أعــاق يف  ــات  ــظ ــح ــل ال ــر  ــج ــف ــن مــرضــع ون ــا خــلــفــهــا مـ ــن ــف ــا ال  محـ

أديــمــنــا ــاد  ــن ــع ال أرص  مـــن  ــدع مـــــارّم  ــج امل بـــعـــار  مــارنــنــا  ــث  ــي ل  أو 

ــا ــؤادن ــر ف ــوان ط ــل ــس ــف ال ــّي ــم ع مــيــامــن موضع ك ــبح  تـ فــلــم   زجــــًرا 

ــة ــك ــويّش خمـــمـــل أي ــ ــ ــا املـ ــن ــب ــا ح ــ ــهــات خيـــر غــصــنــه يف زعـــزع ي  هــي

أكــامــهــا مــن  األوراق  تــنــثــري  ــفــرِع ال  ُي ورًدا  ُجـــّذ  مــهــا   فــالــروض 

وقال: 

ــى الــعــهــُد ــ ــن ومـــــا م ــف ــج ــت ــن إدُّ ت إًذا  ذا؟  طــبــعــك   ديـــــــدان 

ــم ــة الـــعـــهـــود وكـ ــثـ ــاكـ الـــود يـــــــداء نـ ــيض  ــرتـ يـ ال  مـــا  الــغــيــد   يف 

أجــنــة اصـــطـــصـــيـــفـــت  قــــد  ــه وقــــاتــــي الـــــورد أّل  ــنـ ــت مـ ــ ــل ــ  وهن

ــك خـــلـــف مــقــتــحــمــي ــت ــي ــن ــا ج ــ ــد مل ــع ــس ال يَب  عــــا  ــى  ــ ــن ــ امل ــل  ــلـ  قـ

ــا شــبــعــا ــ ــوف ــ ــد ال ــ ــن وعـ ــ ــان م ــيـ ــدو طـ ــ ــا اعـ ــ ــف ــ ــض آن ــ ــاهن ــ ــو ف ــ ــب ــ  أك

ــة ــع ــف ــل م رادي  أو  ــد لـــتـــظـــل  ــرنـ ــق الـ ــبـ ــعـ ــمـــن ويـ ــاسـ ــيـ ــالـ  بـ

ــرين ــ ــط ــ  رمهــــــــًا حيـــــل عـــــزاهلـــــا الــعــقــد وتــــــظــــــل غــــــيــــــات مت

ــرًى ــو كـ ــح ــام ص ــأحـ ــيء لـ ــفـ ــد ويـ ــه ــي ــه ال ــ ــول ــ  لـــســـيـــع بــنــفــثــة غ

ــل صـــبـــح خـــلـــف نـــافـــذيت ــ ــط ــ ــد وُي ــرب ــي ال ــع ــاج ــض ــو ضـــبـــاه م ــس  حت
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ــا نــــــّد وهــــــي واهلـــــــــوى حــد ــ  وملــــــاظ روحــــــي والــــدنــــى وقـــد يـ

ــام عــــــّي هــاجــســه ــ ــظـ ــ ــه الــوجــد نـــثـــر الـ ــات ــع ــم  والـــلـــيـــل مـــن ش

إذا الـــعـــاشـــقـــن  ســـفـــر  ــل  ــيـ ــلـ ــد والـ ــرغ ــف بــخــمــة ال ــائ ــح ــلــيــت ص  ت

ــر ومـــــؤجتـــــر ــ ــغـ ــ ــثـ ــ ــد كــــــــــأس ملـ ــهـ ــف الــــــــوى بـــــه اجلـ ــ ــان ــ ــع ــ  مل

ــو ــام شـــــــدق ط ــ ــت ــ ــع ــ ــى هبــــا األســــد وفـــــريـــــة ت ــ ــزه ــ ــة ت ــ ــم ــ ــي ــ  وول

ــد وهلــــــــاث انـــــفـــــاس يــطــامــنــهــا ح جــــــؤارهــــــا  حيـــــــّد  مل   إن 

ــا ــه ــي ــظ ــش ــا مـــــرابـــــع لـــــن ي ــ ــن ــ ــرد ه ــ ب وال  حـــــــّر  وال   رهـــــــــٌق 

خــضــد ومـــــوائـــــد الـــــقـــــداح تــشــغــلــهــم ــا  ــ ــه ــ ــداح ــ ق هيــــز  إن   مــــا 

ــم ــ ــارسه ــ ــي ــ م ازالم  ــّد أوالء  سـ شــــذاهتــــم  ودون   خـــــــوٌل 

عــــددا الــــدبــــى  ارتــــــــال  رعــد أوالء  الـــوغـــى  ويف  املـــغـــريـــات،   يف 

ــهــم ــقــلــت ــن يـــكـــاثـــرهـــم ب ــ ــا مـ ــ جـــرد يـ وســـيـــوفـــهـــم  يــــــدين   أو 

ــم ــه ــي ــاف أث ــًى  ــ صـ ــجــيــش  ــســت ي ــو هبــــا الــقــد أو  ــشـ ــم حـ ــ ــ ــدوره ــ ــ  وق

ــم ــه ــي ــات ــت ف جــــــدا  يـــســـتـــقـــل  ــم مـــــن وهــــبــــة جــعــد أو  ــ ــه ــ ــف ــ  واك

ــا ــن ــاحم ــط ــد ســــمــــراء لــــو نـــيـــلـــت م ــ  ولـــــو اســـــــراش جــنــاحــنــا أْي

ــى الـــتـــاريـــخ صــهــوتــه ــط ــت ــو ام ــ ــّد ول ــتـ ــعـ يـ و  بــــــارنــــــه   يـــــزهـــــى 

بيضته الــــــذود  ــاُب  ــ ــق ــ ُع  ويـــعـــيـــد ســــالــــف وثــــبــــه هنْـــد حيــمــي 

ــاء تــــــدّب عــصــا ــنـ ــيـ ــور سـ ــ ــط ــ بحد وب ــًدا(  ــ ــ )أمحـ وتــنــر   )مـــــوش( 

ــًقـــا ــبـــا الـ ــوة مـــوكـ ــبـ ــنـ  يـــعـــطـــو عــــى شـــــذراتـــــه املــجــد يـــزجـــي الـ
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شمخا الـــعـــى  ــك  ــي ــات ه ــاض  ــ عـــّد ألغـ ــا  ــ ــه ــ ــوم ــ وق ــام  ــظـ ــتـ ــسـ تـ  أن 

ــا ــه ــم ــش ــن ــر م ــ ــط ــ ــا اجلـــرد ملـــــا تــــبــــدى ع ــن ــل ــا خــي ــنـ ــى اهلـــويـ ــشـ  ومـ

ــا ــي ــس ــت ــن ــه الـــوهـــد وتــــثــــاقــــل الـــــعـــــريب م ــ ــه وطـــخـــت ب ــواتـ ــخـ  نـ

ميامنها عـــن  ــرو(  ــمـ )عـ ــزاح  ــ ــ )زيـــــد( وان ــا   ــهـ ــنّـ جمـ ظـــهـــر   وأدار 

ــال فــا ــضـ ــنـ ــوح الـ ــ ــر( ويــنــتــخــي )ســعــد( وتــــفــــردت سـ ــب ــرعــى )ش  ي

ــا ــه ــت ــاق أي مــــن  مـــــدت  ذاك   صــهــويــه يــنــف ســحــرهــا احلــقــد إذ 

ــئ لــعــبــت ــدفـ ــالـ ــذد فــــــإذا بـــأهـــي كـ ــ ــا يـــتـــاعـــب الـ ــ  هــــــــــْزًءا كـ

كــا ــاح  ــبـ ــتـ ــسـ تـ بـــــــأريض  ــّذ وإذا  ــلـ ــط الـ ــ ــط ــ ــداد وخ ــ ــلـ ــ  شـــــاء الـ

وقال يف قصيدة عنواهنا:  )بك يا عراق(

الوسن يف  الطيف  ــم  وه ليست  ــي رســنــيال  ــن ــوع ــط ي يـــــدّي   أنــــا يف 

هبــا زلـــلـــت  قـــدمـــا  يل  أن  ــب  ــ ــن أمــــي فــتــتــبــعــنــي؟ ه ــت مـ ــس ــل  أق

ــريت ــ ــذاك ــ ــت ب ــ ــف ــ ــزمــن يــــا صـــــــورة دل ــف مـــشـــارف ال ــل ــا وخ ــوه  ش

بــرحــت ــا  فـ ذايت  ــا  هبـ ــْت  ــَقـ ــِعـ والــعــلــن ُصـ الــــــّس  يف   مـــهـــووســـة 

ــا شــجــبــا فـــأرَهـــَصـــنـــي ــرهتـ ــابـ ظني كـ يف  واســتــخــذيــت  ــواي  ــ ــ  وع
محـــأٍ يف  ــاي  ــ ــدم ــ ق ــسى  ــ ــ ال ــدرج الـــوهـــن تـــعـــب  ــ ــ ــن م ــ  فــلــمــمــتــهــا م

ــرين ــث ــن ت رحـــــــًى  عــــــّي  ــن وارت  ــح ــال مـــنـــاكـــب امل ــفـ ــثـ ــوق الـ ــ  فـ

غـــشـــاوهتـــا يف  عـــيـــنـــي  ــت  ــ ــرس ــ بـــالـــوســـن م ــل  ــ ــب ــ ت مل  ــا  ــ ــه ــ ــن ــ  وك

ــتــهــا ــي ــن ــن ث ــ ــان ارقـــــــب مـ ــظـ ــقـ ــى ورتـــابـــة الــلــســن يـ ــه ــن ــت ال ــم  ص
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ــه ب أســـتـــبـــن  ال  املــــــــدى  ــرين هــــــذا  ــ ــوج ــ ــي ــ ــرة ف ــ ــ ــاجـ ــ ــ ـــا هبـ ــ ــ  ظ

ــي ــب الــظــنــون الــــواريــــات دم ــن هنـ ــف ــع ــر األجـــــــن ال ــ ــص ــ  نـــــذر امل

ــري ــك ف رشدوا  ــرة  ــ ــج ــ امل ــن خـــلـــف  ــس ــؤن ــم  وأخـــــامـــــي لـــــــّزت ب

ــزين كـــــانـــــت تـــــعـــــات تـــــــــراودين ــ ــا م ــ ــاهت ــ ــي ــ  فـــــأهنـــــلَّ مـــــن غ

ــت رسادقـــــهـــــا بــمــســبــخــة  ــ ــع ــ ــن رف ــّدم ــال ــث ب ــي ــب ل ــاك ــن ــع ــج ال ــس  ن

ــمــْت ــطِ ُخ إن  ــقــاء  ــعــن ال حــيــلــة  ــن؟ مـــا  ــن ــق ــا عـــى ال ــهـ ــوادمـ ــنـــت قـ  وثـ

ــة ــي ــاج ــن ــا ب ــ عكن زحــــــف اجلـــــــــراد فـ دجــــى  يف  ــادر  ــيـ ــبـ الـ  خـــر 

ــا مــســّومــة ــ ــادك ي ــ ــي ــ ــٰى ج ــ ــفـ ــ تــبــن َرعـ وال  ــي  ــف ــك ــت ــاع ف  األحـــــــام 

ــي ــت سفني أعــــى انـــتـــثـــال الـــرمـــل أرشع ــت  ــن ــام ــط وت ت  ُنــــــرِّ  قـــد 

ــك الـــشـــواطـــئ ُغــــمَّ ســاحــُلــهــا ــل ــن ت ــاب وُغـــــرَّ يف دك ــب ــض ال ــف  ــل  خ

ــا ــه ــع ــال ــت ــق احلـــــــام عــــى م ــعـ ــت مــنــائــرهــا مـــن الــوكــن صـ ــلـ  وخـ

ــٌل ــ ــ َوِج ــٍم  ــ ــ َع ــا  ــه ــب ــاه ــي غ يف  ــا  ــ  إيـــــــــان احـــبـــطـــهـــا وحتـــبـــطـــنـــي أنـ

ــٍو ــ ــج َغ ــس ــن ــرْت ب ــ ــه ــ ــا فــطــنــي ودريــــئــــة ظ ــاهتـ ــهـ  ثـــلـــمـــت عــــى جـ

ــب ســهــم رجــا ــص ــى بــُفــوق ال ــ ــرين أزج ــحـ ــنـ وَيـ ــري  ــ ــح ــ ن يف  دُّ   فـــــــــُرَ

ــن ِقــَســمــي بــأربــتــهــا ــيـــت مـ ــق مــرهتــنورضـ ــلـ  فــلــقــيــت مـــنـــهـــا عـ

ــا ســفــهــا ــه ــت ــس ــرط ــف ق ــائـ ــحـ ــي وصـ ــن ــن ــع ــل وت يب  ــم  ــكـ هتـ  راحـــــــت 

ــل نــاصــيــتــي ــي ــش  وأقـــــــــارع الـــبـــلـــوى بــمــمــتــحــن بـــك يـــا عـــــراق ت

إذا  بــالــكــهــم  ــي  ــف ــي س ــان  ــ كـ ــا  ــ  جــــردتــــه وهــــــــواك مــــن جــنــنــي م

ــداك فــالــتــحــي ــ ــ ــز م ــ ــاي ع ــ ــط ــ ــي وخ ــن ــج ــت ــاي واح ــنـ ــاء مـ ــالـــكـــبيـ  بـ
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:وقال يف رثاء أمري املؤمنني

عّيي ــك  جــال ــن  م الــشــعــر  ــى  هل ــيُّ يف  ــف ح ــاك  ــ سـ إىل  ــى  ــرقـ يـ  لـــيـــس 

ــي كـــي أعـــــّي مــطــارا ــح ــن ــّي لــــّز ج ــقـ لـ أرومـــــــــــه  ــا  ــ ــقـ ــ افـ  إّن 

ــاُء ــط ــوي ب ــطـ ــل  وخـ ــق ــث ــي مـــغـــلـــغـــل هــــــبزّي كـــاهـــي م ــ ــاحـ ــ  وطـ

ــٌو ــض ــاي واملــــــــؤوب ن ــ ــغ ــ عـــيٌّ بـــعـــد ال ــه  ــ ــي ــ إل املـــــــسى  ان  ــر  ــ  غـ

الـــــذي ال جيـــارى املــصــقــع  ــى أهيــــا  ــنّ ــس ــاٍح ــق مـــنـــه ض ــ ــول احلـ ــقـ  مـ

النطس يف  ــفــرد  ت الـــذي  دويٌّ واحلــكــيــم  داٌء  الـــنـــفـــوس   وداء 

ــْت نــفــســهــا )أثـــيـــنـــا( أيــعــلــو ــألـ ــا جلـــّي سـ ــ ــاره ــ ــب ــ  فــــــوق واهــــــــي ت

لـ)صولون( يــروي  )سقراط(  ــه الــــنــــدّي وتــأيت  ــ ــن ــ ــر م ــ ــ ــا أثـ ــ ــث ــ ــدي ــ  ح

يشأى كــيــف  ــه  ــ اذن يف  ــا  ــًس مه ــال  ــًى بــــدوي قـ ــ ــت ــ ــا ف ــ ــن ــ ــوال ــ ــج أن ــسـ  نـ

ــت ــرام ــوم ت ــ ــى خت ــي عـ ــن ــب ــف ي ــي ــقــري ك عــب مـــــــدرٌه  الـــعـــايـــات   يف 

ضحيان املحجة  عــى  يمي  دجـــي كيف  واٍد  ــال  ــ ــضـ ــ الـ  وافـــــــق 

منه  أوقـــــدن  الـــصـــحـــراء  ورّي أرمـــــال  مجـــــٌر  والـــــرمـــــال  ــا  ــًسـ ــبـ  قـ

منه ــن  ــفـ أرهـ الـــنـــيـــاق  رغـــــاء  ــع خـــّي أم  ــ  مــســمــًعــا والـــقـــفـــار ربـ

الفكر عثات  يف  وجــال  باعا  ــال  ــى الــســبــيــل مــنــهــا الـــســـوّي ط ــ  جي

الــطــر ــهــج  ــاع يف م ــب ــط ال ــّي وتــقــى  ــفـ ــت ومـــــــا هبـــــــّن خـ ــ ــاضـ ــ  فـ

ــه مــــّي ديـــدبـــاٌن عـــى الـــســـاء ومـــا حتــوي  فـــــرتـــــق اجلــــــنــــــوم مــــنــ

ــف ارتـــبـــت  ــ ــي ــ ــا وك ــ ــاهتـ ــ ــدايـ ــ ــوّي وبـ ــه ــل ــا وال ــه ــام ــم إع ــدي  عـــن س

ــّم ثـــّم اســتــقــرت ــي ــال ــارت ك ــ ــّي ثـــم م ــغـ الـ ــك  ــ ــ وص ــا  ــ ـــداراهتــ ــ مـ  يف 
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ــف ــس ــت ــع م ــوق  ــ ــ فـ اهلل  ــة  ــعـ ــنـ ــاهلل روحـــهـــا األبــــدّيصـ ــ  الـــتـــاويـــل ف

بــاق بـــدايـــة وهــــو  ــون ســفــر طـــوّي كــــان ال عـــن  ــكـ ــاء والـ ــه ــت ان  ال 

ـــ ــر مـــنـــه حمــــــــّدث ونـــجـــّي أهيـــا اخلـــالـــد الــــذي يف ضــمــر ال ــ ــده ــ  ـ

ــّي يــا مــلــيــئ اجلــفــان بــالــعــلــم واخلــا ــخ ــس ال اجلــــــواد  واحلـــــــادب   ق 

ــارى ــب ــزو فـــأعـــز الـــرقـــاب ت ــ ــا ع غــوي يـ ــوس  ــفـ نـ ــا  ــه ــي ف ــام  ــخـ  يف سـ

ــاض واملــــــال جــٌم ــ ــوف ــ ــّي يـــا خـــي ال ــ ــاش احل ــ ــريـ ــ ــك والـ ــي ــف ــن ك ــ  ب

ـــ ــرم ال تــلــتــحــف  فـــرّي يف هلـــاث اهلــجــر  ــا  ــاه ــظ ل  ــــضـــاَء واجلـــمـــر يف 

ــت مـــطـــاوعـــة ــ ــ ــس اب ــفـ ــون نـ ــ ــ حــرّي ص النفوس  يف  والــصــون  ــواء   الـ

ورّي أهيـــــا الــــصــــادق الــــعــــزوف عــن شــبــع  والـــكـــبيـــاء  ــذات  ــلـ  الـ

الدنـ فــرص  مــن  إلــيــك  تناهت  ــا  ــرٰى هبــــّن الــــديّن م ــ ــغ ــ  ـــيــا كـــثـــاٌر ُي

التسيـ يف  اقـــر  ــام  ــ اإلم بـــاع  ــل وخــــزّي قــيــل  ــاطـ ــم بـ ــ ــزع ــ  ـــيــس وال

املحض بالكذب  اخلصوم  جبهت  ــل وهــــّي ما  ــبـ ــل الـــنـــفـــاق حـ ــ ــب ــ  وح

ــا وكــا ــان ــّي أنـــت كــالــشــمــس أضــحــي ــؤك ركـ ــائـ ــشـ ــع صـــفـــاء والـ ــب ــن  ل

املحقيـ ذمـــار  ــن  ص للسيف  ــٌف محــيُّ قــلــت  ــاب ســي ــط ــُل اخل ــص  ــــَن وف

ــن واآل ــ األمـ املــصــطــفــى  ــا  ــ اخ ــا  األبــــــديُّ يـ مـــيـــثـــاقـــه  يــصــحــف   مل 

ــه ـ ــس ط� ــفـ ــا بــنــفــســه نـ ــ ــدي ــ ــاٌء ســنــّي يــــا ف ــطـ ــدا عـ ــفـ ــد الـ ــع ــس ب ــي  ل

للطـ ــادة  ــهـ ــشـ الـ فــصــل  ــوّي ومـــديـــا  ــ ــا دمـ ــ ــه ــ ــِف وكــــوفــــان إرث ــ  ــ

الشهيديِن دمــاء  من  األرض  ــّي )وعــى  ــ ــمـ ــ  عـــــــــٍي ونـــــجـــــلـــــه( وسـ

ــد ــال ب يــغــمــد  أن  املـــجـــد  ــمـــن  ــّي ثـ ــم ك فـــيـــه  ــّي  ــمـ الـــكـ ــو  ــلـ ــتـ ِويـ  م 
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فيها املــجــاهــيــل  ــج  ــ ــوال ــ ال ــرف مــنــك عــّي أهيــــا  ــ ــط ــ  تــتــقــرى وال

ــاال ذي ــبــس  واق ــاِن  ــ اإلي لــرح  ــّي ُرح  ــف ــا الـــيـــقـــن ط ــ ــج خ ــ ــل وهـ ــ  ك

ــّي أطـــــــراؤهـــــــا وجـــــّي عـــــامل عـــــّج بـــالـــنـــوامـــيـــس شــتــى  ــ ــف ــ ــخ ــ  ف

ــرس ــاب ف ــغـ ــع الـ ــائ ــب ــن ط ــا مـ ــ ــرة ونــــــزّي وهل ــ ــعـ ــ  واكـــــتـــــاب وسـ

التظنيـ يف  املـــجـــرات  ــا  ــ دوهن ــا  ــ ــيُّودن ــ ــزئ ــ ــيُّ واجل ــ ــُكـ ــ  ــــــِن مــنــهــا الـ

رواًء ــاء  ــظـ ــلـ لـ ــج  ــهـ ــنـ الـ ــدّي إّنـــــــا  ــَصـ ــت الـ ــ ــْف وأنــــت أن  فـــرشـ

ــزرّي واقــطــع الــشــّك بــالــيــقــن فــا أويـــ ــ ــوى ل ــه ــل ــن مــنــطــق ل ــَت مـ ــ  ـ

وقال يف تقريض كتاب )نبي وويص ووصايا( للعالمة اخلطيب عيل حيدر كمونة:

الثواقب العقول  جنى  العى   وخصب النهى من سقي نوء املواهب ثــاُر 

وأوســعــت العقول  ــق  اف هبــا  الغياهب تــرامــى  اعتساف  ــوق  ف ــا  ــداراهت  م

ثاكل بجهشة  متــنــى  ــى  ــدن ال ــكــاد  حلـــازب ت ــم  ــه وس تــــرام  مل  هـــي   إذا 

زنده ًر  جتمَّ سقٍط  ِمــن  الفكر  ــوَن الــكــواكــب ورؤى  ــت ــن نـــاٍر م  فــأهلــب م

ُعبابُه طـــاٍم  الصِخر  ــروَق  عـ ــدّي اجلــنــائــب وفـــّت  ــ  تــدفــَق رهــــوًا مــن ث

آسنًا مـــاءك  أرض  يــا  ابلعي  الشآبب وقــيــل  نطاف  مــن  ــا  أغ ريَّ  فــا    

املدى عى  قيدي  ــروح  ال مجــرات  احلواصب ويا  الــريــاح  قلب  يف   مشاعل 

ــِه ــاتِ ــح ــُب ُس الـــنـــور يف  ــدار  ــ ــذا م ــه كاذب ف الضوء  من  فجر  عى   يغطي 

يلمها الصباح  خيط  ــرؤى  ال احلــائــب وهــذي  رضوع  ــن  م متـــرى  ــايّن  ــ  أم

ــوب وتـــرة ــل ــق ــَرّم هبـــا صـــدع ال ــ ــ غائب ُي نخَب  شــاهــٌد  منها  ــرب   وي
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ــا هتــــــّرأ ديـــُمـــه ــ ــق فـــتـــق م ــ ــرت ــ املــنــادب وي ــذاه  شـ فــيــه  ُوِســـمـــْت   وإن 

تسلمي ذمــارك  حتمي  إن  نفس  العواقب ويــا  مرديات  من  خطًى   وُتوَقي 

ــلــخــاص مــآهلــا ســارب طــريــقــاِن هـــذي ل املــهــالــك  درب  إىل   وهـــذي 

مسخه زال  ــا  وم وزر  مــن  الحب تــنــوءيــن  قرب  عى  ضنك  من   وتبكن 

غــارم بنسمة  ــْي  مُتـــنَـ أن  املاغب وختــشــَن  ــرواِق  ــ ال ــذا  ه يف  ــسِك   وُخـ

خطوا وإن  اخُلــطــاة  خطو  بــه  الرواحب زالٌق  رؤوس  يف  ــاٍن  ده  ببعض 

ــاة مــعــّطــل ــ ــي ــ ــق احل ــ ــه ح ــ وغـــارب ونــــــٌر ب بظهر  مــنــه  ســقــت  ــدو  ــب  وت

ــب قــفــي أّســــاءيل مــنــك الــظــنــون بــأّيــا ــائ  غـــرائـــب قـــد أعــطــيــتــهــا ورغ

هتافت بــعــد  األدبــــار  ــى  ع  وعفت إىل السحان نخض املكاسب نكصت 

ــب وبـــــــّؤأك املـــضـــار أخـــــرى جمــالــه واث اعــظــم  أواله  يف  كــنــت   وقـــد 

سابق رّب  تلغبي  ــا  وملـ ــت  ــرح ــبط ــواك ــه غــيــض احلــســود امل ــّول ــغ  ت

هزيمة اجلـــواب  ــّر  م يف  شفت  ــإن  واصــب ف ــرارة  مـ مــن  فيها   واشبعت 

تلبدا ــاع  ــي ــض ال ــاء  ــن ــأح ب ــت  ــق ناضب وض املـــاء  مــن  ورٍد  إىل   ورصت 

ونضخت ظنون  من  أفعى  ــوك قــواصــب وعضتك  ــك ــا يف ف ــاي ــن ــان امل ــس  ل

الرجا طــول  مــن  االيـــان  إىل  تــائــب فمدي  ــة  ــ أوبـ ــن  ــرمحـ الـ إىل   وأويب 

* * *

ــوارًي خــّدعــا ــ ــ ويــقــظــة احـــــام ذريـــعـــة هـــاربأمــــان لــيــســنــاهــا ع

ــا مــتــوقــد ــ ــب صـــلـــيـــنـــا بـــتـــنـــور هلـ ــاط ــع ــن آهــاتــنــا وامل ــر مـ ــّج ــس  ت

طعمة بعض  موتنا  ــان  ك الــتــي  املــنــاقــب نلذ  ــوت  مـ ــاع  ــب ــط ال رشه   ويف 
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الونى كلب  بنا  فيسترى   فــنــنــهــش مـــن عــلــيــائــنــا بــاملــخــالــب نجوع 

مساخمها اهلـــــوان  ــان  ــ ك املراتب فــيــالــقــمــة  سمّو  من  مهوى  سحق   ويا 

املطالب ويـــا رقـــدة الــبكــان بــعــد انــدالعــه حــطــام  يف  ــادا  ــ رم  تــــذّرٰى 

ــذات يف شــهــواتــنــا ــ الـ ــا  ــنّ ــؤرس م ــ العناكب أت وقـــدر  تــغــاوتــنــا  ــا  م  إذن 

مصُرها وآَل  صيغت  جوهر  الزب ومــن  ــن  ــط ال ــن  آسـ مــن  درن   إىل 

بريقها مــســتــشــف  مـــن  ــا  ــه ــم ــّت ــارب وع ــس ــاق امل ــف ــار عـــايـــاٍت ص ــب  غ

ــطــن هــبــوٌة ــن عـــامل ال ــا م ــت هب ــّط ــاقــب أل ث رّش  واســـتـــامـــهـــا  ــة  ــّيـ ــرابـ  تـ

* * *

السنى مدرج  يف  النور  رشحات  ــاذب ويا  ــج ــام امل ــرن غــيــثــا يف سـ ــّط ــق  ت

ــرًا ــّط ــع ــاء م ــسـ ــور الـ ــ ــا ن ــث هبـ ــل النوادب ي القلوب  يف  ربيًعا   فيضفي 

حاما الــوحــي  ادراجــهــا  يف  الغب تنسم  كل  إىل  ــا  روًح ــدى  اهل  شميم 

بحره تــلــهــم  الــــروح  ــاد  ــك ت مصاقب بــســفــر  بــظــمــئ  غـــا  تــنــثــنــي  وال 

سواقيا( استقل  البحر  قصد  بجانب )ومــن  طمي  كل  من  امتذقت   قد 

ــه ــّي وص ثـــم  اهلل  رســـــول  اجلبائب وصـــــاغ  الوصايا  هاتيك  عظم   فيا 

حمجة أســنــى  اهلل  كـــرســـول  املــذاهــب؟ ومـــن  خــطــار  يف  هنجا   وآنـــَس 

ــراء قـــوال وســـرة ــغـ ــة الـ ــازب هـــي الــســن ــح امل رشور  تــأمــْن  هبــا  ــأس   تـ

ــن ومــشــعــٍر ــب تــطــامــن مــنــهــا كــل ركـ واج بــعــد  ــٌل  ــاف ن منها  ــس  ــل  واس

سمحة ــة  ــع ــري ال أن  شــطــط  العجائب وال  إحــدى  احلق  لعمر   وتلك 

ــن بــعــد اقــــوال اإلمــــام خــرائــد الــرائــبومـ نضد  ــن  ــدي ال عقد   تنضد 

علمه زّق  ــد  ق اهلل  رســـول  ــب  ــي ــب َرب ــاحـ ــا واألصـ ــ ــل امل ــه كـ  فـــبـــّز بـ
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ــه ــان ــم الــــايت ســبــقــن زم ــل ــك ــه ال بالتجارب لـ الــنــهــى  ــن  ــق ووث ــألــف   ب

ــا ــا قــيــل دوهن ــراء م ــغ ــي احلــكــم ال الدوائب ه العقول  عر  يف   لسقراط 

ــاة قــــؤول الــعــجــائــب تــبــاهــت بــه كــوفــان واملــنــب الــذي  تــســنــم مـــرقـ

إنني ــب  احلـ شــيــخــي  ــيٌّ  عـ كــاتــب وفـــخـــًرا  أجــــدر  حــــّبت  بـــا   أراك 

ــم املــجــد رتبة ــن ســّل ــأن تــرتــبــي م املناكب بِـ فــوق  الفضل  ــام  وس  وتعي 

قـــوايف غاهيا اعــطــت  ــأن  بـ ــذًرا  ــ مواهبي وعـ فــوق  انــت  اذ  قــرت   وقــد 

وترجم لعمر اخليام 350  رباعية، وهذا نموذج من تلك الرباعيات:

الـــثـــرى ــى  ــ ع ــة  ــن ــي ــه م ذّرة  ــّل  ــ ــّوراكـ ــنـ ــارض مـ ــ ــع ــ ــا ب ــقـ ــت الـ ــانـ  كـ

ــد الـــرفـــق غـــبـــارا لــزيــا ــي ــو مـــن حـــطـــام شـــــادن تــعــفــرا فــامــســح ب ــه  ف

 * * *

العفن ــراب  ــ ال ــن  م طــهــرت  بــالــدرن روٌح  يــلــث  مل  ضيفا  ــك  ب  حــلــت 

الضحى يف  الصبوح  مــن  فــا  ــك بــبــن الــبــدن عــّلــْل  ــي ــس  مـــن قــبــل مت

* * *

ــن وجــهــي قـــال الــّزهــر ارش ال اصــبــح م أو  ظــــامل  مـــائـــي  ــر  ــع ي ــن   مـ

ــة يــســمــعــه ــكـ ــايـ ــٌل بـ ــبـ ــلـ ــال بـ ــ ــ اشهر)1) ق فبكاك  يوما  ضحكت   إن 

* * *

)1)  وقال املرحوم امحد الصايف يف ترمجة هذه الرباعية:
البهاِء يف  كخدي  خّد  ال  الــوردة  ملائيقالت  عــرًا  يبتغي  ممن  الظلم  ما  فــإىل 

الغناء حلن  يف  الغريد  البلبل  من يكن يضحك يومًا يقِض حوالً بالبكاِءفأجاب 
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الـــزرقـــاء هــــذه  بــــدء  ــرف  ــعـ تـ ــاء ال  ــ أش إىل  ــدُّ  ــه ــن ــت س كـــيـــف   أو 

منطقة يف  ــاس  ــي ــق ال ــا  ــزن ــج اع عــمــيــاء قـــد  ــٍة  ــي ــخ ــط ب ردٍّ  ــقـــل  ــعـ  والـ

* * *

الكاس مـــدام  واجـــل  طمًعا  يــاس أقـــْر  أو  بــفــرحــة  رغــــًدا   وارشْب 

ــاس واســنــد شــعــر احلــبــيــب يــمــنــاك فا ــن ــوم ال ــ ــرق يـــومـــن مه ــغ ــت ــس  ت

* * *

ــدف ص مجــعــتــكــم  ان  ــا  مـ ــايب  ــبـ ــُف أحـ أن روٌض  الــوصــاَل  حباكم   أو 

كأسكم مــن  حّظي  وخـــذوا  وكفكفوا فــاوفــوا  ــه  ب ــرى  ــث ال ــا  ظ ــوا  ــق واس

وقال جماريا بيتي الطغرائي:

املستهام لــلــجــوى  ــا  م صــاحــبــي  ــا  ــام ي ــغـ ــه خـــــّد هـــــذا الـ ــيـ  بـــــرج فـ

ــن مـــن طـــرفـــِه دمــعــًة ــح ــس ــدام قـــم وام ــ ــن مـ ــ ــا مـ ــ ــدح ــ  ونــــاولــــنــــه ق

مـــأمتـــا هبــــــا  اهلل  حيــــســــب  الــصــيــامال  ــر  ــه ش ودع  ــد  قـ دام  ــا   مـ

 

 وفاته 
املصادف  ـــ  1420هـ سنة  األوىل  ــادى  مج  10 ــد  األح يــوم  محامه  شاعرنا  ادرك 
له  وأقام  كربالء  وادي  يف  األخري  مثواه  اىل  به  يليق  تشييع  له  وجرى  1999/8/22م 
أدباء كربالء حفال تأبينيا بمناسبة مرور أربعني يوما عىل رحيله شارك فيه بعض األدباء 

واملتأدبني من أبناء املدينة.
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32- الشيخ علي ناصر السالمي

كنهري  احلاج  بن  حسن  بن  فليح  بن  صالح  بن  حسن  بن  نارص  بن  عيل  الشيخ  هو 
السالمي املولود يف كربالء سنة 1250هـ واملتوىف هبا سنة 1300هـ. ترعرع يف ظل أرسة 
بلغ  فائز يف كربالء. وعندما  آل  قطنت حملة  التي  العربية  )السالملة(  إىل عشرية  تنتسب 
العقد الثاين من عمره، بدا يتلّقى دروس النحو والرصف واملنطق عىل بضعة رجال يف 
العلم واألدب، ورسعان ما اشتّد ساعده ونضج فكره، انقطع حيفظ الشعر العريب ويعالج 
نظمه، حتى أحرزت قصائده استحسانا كبرًيا، فلعب دوًرا مهاًم يف حلبات األدب التي 

كانت تعقد يف ارجاء كربالءن واروى حديقة الشعر الغناء نمريه العذب.

ذكره املؤّرخون ومنهم السيد حمسن األمني فقال: الشيخ عيل العور السلومي احلائري 
تويف سنة 1300هـ كان وّراقا يف كربالء نسخ بنفسه كثريا من الكتب وله شعر؟؟؟)1).

وقال عنه الشيخ أغا بزرك الطهراين: ديوان األعور احلائري هو الشيخ عيل بن نارص 
بيت يف مواضيع شتى عند  ألفي  يقرب من  املتوىف حدود سنة 1300  باألعور  الشهري 

الشيخ حممد عيل اليعقويب يف النجف)2).

  وذكره الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته قائال:

)1) أعيان الشيعة / حمسن األمني ج42 ص: 184
)2)  الذريعة: أغا بزرك الطهراين ج9 ق2 ص: 82

)3) جمايل اللطف بأرض الطف/ الشيخ حممد الساموي ص: 77.
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ــارص ــنـ ــى عــــي بــــن الـ ــتـ ــفـ ــالـ احلــائــروكـ أرض  الــســاكــن  ــر  ــاع ــش  وال

قصيدة مـــن  ــط  ــســب ال يف  لـــه  ــكــم   مــــنــــوطــــة بـــفـــضـــلـــه فــــريــــده ف

ــا ــوف ال اجلـــد  يستنجز  غـــدا  ــى  املصطفى()3( حــت لباب  ــدا  )غ  فــأّرخــوا 

وهو إىل جانب ذلك شاعر متنوّقد الفكر - حاّد الذهن، له ديوان خمطوط)1) يضّم بني 
دفتيه قصائد خمتلفة األغراض، فقد نظم يف رثاء أهل البيت وله فيب اإلخوانيات ال 

سيام يف مديح ورثاء إخوانه السادة آل الرشدي.

ومما ينبغي أن يشار اليه إىل أنه يكاد يكتب خّطا جليا، وكان قد كتب نسخة من كتاب 
السيد سلامن اآللويس. والنسخة  برسم  للثعالبي  العرص(  أهل  الدهر يف جمالس  )يتيمة 
هذه من ممتلكات مكتبة ديوان األوقاف العامة يف بغداد وكان تاريخ الفراغ من نسختها 

سنة 1291هـ)2).

ناذج من شعره:
  تربز أمهية ديوان الشاعر املخطوط يف كونه يعطي صورة لشخصيته، ومن خالل 
قراءتنا لقصائده تظهر قابليته اإلبداعية يف أدب املناسبات، وقد كان رسيع البدهية ينظم 

بدون تكلف، وال يسوق القول جزافا.

والفخر  والغزل  والوصف  والرثاء  املدح  يف  املطبوع  احلسن  اجليد  بالنظم  انفرد 
واحلامسة إىل غري ذلك، وقد دّل هذا الشعر عىل غزارة فضله وإتقان معرفته، طرق فنون 
الشعر وأنواعه وأجاد فيها، وشعره بديع السبك، رفيع األسلوب، ليس فيه تعقيد، قال 

)1) توجد نسخته األصلية يف مكتبة اخلطيب الشيخ حممد عيل اليعقويب يف النجف.
)2) الكشاف عن خمطوطات خزائن كتب األوقاف/ حممد أسعد طلس ص: 234
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راثيا اإلمام احلسني بن عيل من قصيدة:

حممد رساة  مـــن  أيب  مـــن  عارياوكــــم  أعجف  فوق  من  رسى   أســًرا 

ــي أحـــالـــه ــب ــن ــل ــا وهـــو ثــاويــا وســـبـــط كـــريـــم ل ــى وجــهــه يف كــرب  ع

ــى املــهــنــد حقه ــط بــعــدمــا أع ــا قـــى  ــي ــف راض ــق ــث ــاد امل ــ ــد ع ــق  وعــنــه ل

ــطـــاء كــأنــه ــوق الـ ــ ــرى ســيــفــه ف ــ قاضيا)1( ت خيطب  اهلــامــات  منب   عى 

السها ــة  ــام ه ــت  ــاول ط ــد  ق ــة  ــه مه ــال ــي ــرواس ــات ال ــت ــاب ــث ــزم يــفــل ال ــ  وع

ــن يـــديـــه حتــدثــا ــا قـــاصـــديـــه عـ ــا)2) كـ ــعــادي وم معجبا  وقــاعــا   قــرى 

وبلغت ــت  زاغـ الــبــصــار  إذ  الرابيا بــصــر  الــكــاة  ارواح  الـــروح  ــدى   ل

ــصــاغــر ت فـــيـــه  ــوم  ــ ــق ــ ال أيب  ــرد  ــ عاصيا يـ كــان  من  ــذل  ال يمن  ــوع   وط

القنا واختلف  اجلمعان  التقى  داجــيــا وملــا  كالليل  ــوم  ــق ال هنـــار   وعـــاد 

ــارا بــســيــفــه ــ ــ ــم مـــنـــه هن ــ ــاء هل ــ ــ ــًا أض ــي ــاٍد وجــائ ــ ــدي لــلــرشــد غ ــت  بـــه هي

بني املــواهــب عــن  ــا)1( ومــا مخــدت تلك  ــي ــاج ن ــل  قـ والـــــذي  إال   أمــيــة 

الفطر من عام 1284هـ وفيها جتد سالسة  الرشتي يف عيد  السيد أمحد  وقال مهنًئا 
وسهولة إيراده لأللفاظ، وشعورا فّياًضا رقيًقا.

ومن قصيدة طويلة أّوهلا:

)1) أجلأته رضورة القافية، وإال فال مناسبة لقوله: خيطب قاضيا.
)2) معجبا، ال تقابل- معاديا.فلو قال: صاحبا ومعاديا لصح.

)3) ديوان الشيخ عيل النارص - خمطوط-.
)4) ديوان الشيخ عيل النارص )خمطوط(.
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ــد ــا بــأعــتــاب املـــهـــّذب أمح ــه ــخ متعبة أن مــنــه  ــدت  غـ ممــا  ــة  ــ راح  تــنــل 

ــوده ــوفـ لـ تــــزل  مل  ــاه  ــ ــت ــ راح صّيبه فــتــى  والفضل  ــود  واجل الندى   بــاء 

مــدحــه ــود  ــج ــل ل ــه  ــّزتـ هـ إذا  ــراه  ــ ــًرا ومــنــكــبــه تـ ــ ــا عــطــفــيــه بـ ــّز هلـ ــ  هي

مهلل مــنــه  ــه  ــوجـ والـ ــا  حــب مـــا  ــل حسبه إذا  بـــارق ه ــر غــيــث   فــلــن غ

وجهه يسعر  البذل  عند  اجلــود  قطبه ترى  املبخل  وجــه  ــا  م البخل   إذا 

حاتم غــر  حاتم  مــا  الــنــدى  يف  مذهبه)2( فتى  ــود  اجل إىل  يقفو  إذا   فكل 

وله يف يوم عيد، وفيها يعرج إىل مدح السيد أمحد املذكور:

والنهوم البكاء  يف  الليايل  مل سأفنى  أو  مــامــك  اتــــرك  ــا الئــمــي  ــي  ف

محيدة سجايا  أنــســى  ال  انــس  تــومهــي فــإن  مـــداهـــا  يــقــطــع  ومل  ــد  ــم  حل

فــإنــنــا الـــبـــكـــاء  ــا يف  ــن ــذل ــع ت ــر غـــر مــذمــمفــــإن  ــد الـــذكـ ــي ــا مح ــدن ــق  ف

لــبــة احلشا ــه  ب ــًا  الــقــضــا ســه ــا والــتــكــرم رمـــاه  ــع ــن املــجــد أمحـــى وال  م

ــى واهلـــنـــا مــًعــا ــن ــيــل امل ــه ن ــاب ــي فــقــد ن أذرم والــيــس  البر  ونيل   فقيًدا 

جملًسا ألمحـــد  انــســى  ال  انـــس  بأنجم وإن  ــاط  ــ أح ــه  مــن قـــمـــرًا   حــكــى 

مهت إذا  بــذال  البيضاء  اليد  األمراض عن واكف همأأنسَى  استغنت   له 

ــة ــاء الــعــفــاة رويـ ــشـ ــٍت مهشم فــتــصــبــح أحـ ــب ن بــعــد  ــزهــر  ب  وعــــادت 

ــًدا ــه ي ــاف ل ــد عـ ــم نـــدى إن م التوهم كــري فـــوق  ــال  ــض األف ــن  م  حــبــاه 

ــاديت ــ ع ــّر  ــ ــ أغ أن  ــوال  ــ لـ اهلل  ــو  ــ حمرمي ف ربيعي  ــزين  ح مــن   لــصــرت 

ثواكٍل نــدب  العيد  ذا  يف  مأتم وهيجت  ــل  ــى ك وقـــفـــاذا ع ــادرت  ــ  وغـ



254

الـــورى ــى  ع يــعــود  عــيــد  يف  أك  مكرمي ومل  بعد  موضًعا  للتهاين   أرى 

قلبه هـــّش  جــئــتــه  مـــا  إذا  ــت  ــن التبسم وك بحسن  يل  ــشــاًرا  ــت اب ــّش   وبـ

عاتقي فـــوق  ــا  ــي ــع وال إال  أر  أمتـــم ومل  مل  ــتـــي  مـــدحـ وفـــيـــه   فـــهـــذا 

صبابة ــري  ــ ده ــك  ــف ان ال  ــه  ــكــي ــم ألب ــيَّ ــاء مــت ــكـ ــك مـــنـــي بـ ــالـ ــى مـ ــ  ع

ماحد مــنــي  الــقــلــب  يف  لــه  ظمي فــقــيــد  إذا  ــريف  طـ ــع  ــدم ــال ب  لــرويــه 

ملحًدا القلب  لــه  يميس  بــان  فمي وحــق  ــى  ع يـــزال  ال  مــنــه  ــر  ــذك ال  إذ 

ــدى ــن ــَم ال ــتـ ــد بـــعـــده أيـ ــقــي ــأي ف ــ ــم ف أّي ثـــوب  الــعــى  فــيــه  لبست   وقـــد 

رحــلــت ــارم  ــكـ املـ أّم  ــده  ــع ب ــا كــفــوا ســـواه يـــدي محى ومـــن  ــيــس هل  ول

البنا لـــه  ــّد  ــه ف الــعــلــيــا  لـــه  ــًدا  ــي ــق ــدم ف ــه ــاء امل ــن ــب ــل ــيس ل ــف ــف ن ــا هلـ ــي  ف

ترى يــا  أمحــد  بعد  مــن  العفا  ــويض لــلــمــخــيــم عليك  ــ ــا لــلــثــريــا قـ ــ  ويـ

تــرى أمل  اجــتــاع  يف  ــت  ــ وأن َم  فتسامى إىل  الــنــعــي  قـــول  تسمعي   ومل 

ــد ــل أمح ــث ــه م ــت ــي ــد مـــن الق ــي ــا ع ــي مسلم ف بـــإطـــاق  أو  ــات  ــف ع  لــفــك 

ــم اخلـــر إّنـــا ــاس ومنهم فـــا تــبــتــئــس يـــا ق ــرئ  بـ مــن  الـــبايـــا   تــصــيــب 

له أب  خـــر  ــارقـــت  فـ قـــد  ــان الــنــدى يــثــن بــنــثــر وُمــنــظــم وإنــــك  ــس  ل

يكن ومل  ــاٍن  ــ فـ الـــكـــل  ــان  ــ ف ــز  ــع املــكــرم ت اإلل�ــــه  ــه  وجـ ــوى  سـ  ليبقى 

الـــردى ــة  ــي داع املـــوت  للقيا  ــه  احلمي دعــت الــرجــل  شيمة  ــذي  وه  فلّبى 

فــقــده الـــيـــوم  ــك  ــال ن ــا  مــصــاب املتعظم وإن  يف  األجـــر  وعــظــم   عظيم 

ــى ــن األس فــيــه م ــوم  ــي ال ــاك  تنعم وإن أسـ مـــن  غـــــدًا  فــيــه  مـــا  ــر  ــذكـ  تـ
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ــه ويــــغــــاديــــه ســــــام مــســلــمتــرى وجــهــه يف اخلــلــد رمحــة راحــم ــ  لـ

جوده وارث  كنت  قد  من  مات  ــن األخــطــار دهـــرك وأسلم وما  أم ــدم   ف

  وقال يف مدح السيد املومىٰ إليه:

ــذي اخلـــطـــوب وهــــذه عــاداهتــا ــ ــا ه عــاداهت بـــه  وريــــت  ــمــن  ب  أودت 

ــورى ــز مـــا بـــن الـ ــا كـــم يــنــتــيض وهتـ ــاهت ــن  لــأنــجــبــن حــســامــهــا وق

رصوفها بريب  دارت  رحًى  من  ــا كم  ــواهت  رجــــًا وابـــطـــال الـــــورى هل

ــب ــال ــوي وغ ــ ــن ل ــة مـ ــمـ ــن األئـ ــ ــا أي ــاهت ــًا واألنــــــام رع ــوك ــل ــوا م ــانـ  كـ

ــذون تــقــدمــوا ــلـ ــون الـ ــّي ــب ــن ــن ال ــ ــا أي ــاهتـ ــا أوقـ ــ ــت بـــطـــاعـــة رهبـ ــف ــل  س

فتسننوا ــردى  ــ الـ نـــاد  هبـــم  ــا نــــادى  ــاهت دع ــان  ــ ك اخلــلــد  جــنــان   وأي 

 وبــبــيــنــهــم قـــد أقـــفـــرت عــرصــاهتــا تــركــوا مــنــازل انــســهــم وتــرحــلــوا

ــن احلـــــــــوادث اهنـــــــار مــكــة ــ ــ نكباهتا وم ــى  ــس ال مــقــابــيــس   أورت 

رصوفها الظاعنن  يف  دهــت  قد  ــي الــظــاعــنــن دعــاهتــا مذ  ــرم ــت ب ــ  ودع

ــادة سـ ــن  مـ ــد  ــي س هـــاشـــم  آل  ــن  قناهتا مـ ــفــخــار  ال مجــع  عــى  ــدت  ــق  ع

ــه لـــلـــضـــيـــم فـــيـــه أبـــاهتـــا الــنــدب عــبــد اهلل مــن قــد أذعــنــت ــ ــائـ ــ  آبـ

ــاهتــا قـــد عــانــق احلــــور احلـــســـان بــنــأيــه ــه مــذحــلــهــا جــن ــ  وزهــــــت ب

وحطيمها بــيــتــهــا  ــدب  ــن ي ــه  ــي  وكـــنـــاك زمــــزم زمـــزمـــت عــباهتــا وعــل

ــا تــبــكــي وتـــنـــدب ركــتــهــا ــاهت ــرف ــا عــرفــاهتــا ع ــه ــن  تــبــكــي وتـــنـــدب رك

ــه بــحــسة ــي ــا نـــاخـــت عــل ــ ــاداهت ــ ــه بـــحـــسة ســـاداهتـــا س ــي  نـــاحـــت عــل
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ملبيا أجـــــاب  ــقــد  ــل ف ــه  لـ ــا طـــوبـــى  ــ ــاهت ــ ــا ومم ــ ــاهت ــ ــي ــ  ربـــــــا إل�ــــــــه ح

ــرى ــرا أتــيــا ث ــخ ــف ــريب م ــ ــث الـــنـــوائـــل تــنــتــحــيــه عــفــاهتــا ســلــوى ب ــي  غ

َمن ــنــدب  ال احلسنى  املـــوىل  رحــاهتــا املــاجــد  الــعــلــوم  ــن  م عليه   دارت 

تزل مل  من  احلجى  شمس  النهى  ــار رواهتـــا بدر  ــخ ــف ــه ال ــا عــن ــن  تــــروي ل

طا قــد  والــفــواضــل  الفضائل  ــه غــمــراهتــا بحر  ــد غــمــرت بـ ــ  فــيــهــا وق

ــة واملـــلـــوك بــأرسهــا ــاس ــري ــا مــلــك ال ــاهت ــام ه ــت  ــ ــرق ــ اط ــد  ــ ق ــه  ــ ل  ذالًّ 

ــع يف أغــضــاره ــرب ــوم ال ــادرســـت رسـ ــاهت ــدت آي ــ ــد ب ــه الـــريـــعـــة قـ ــ  وب

ــوٌن َمـــن به ــ ــال ع ــض ــف ــاهتــا وشــقــيــقــه امل ــغــت غــاي ــل ــاء قـــدمـــا ب ــي ــل ــع  ال

ــده ــن ــة َمـــــن ع ــّيـ ــنـ رساهتــا طـــــاع كــــل ثـ قبل  ــال  ــرح ال عصا   ألــقــت 

به اعــتــزت  الـــذي  السامي  وكــاهتــا وبنجله  ــدهــا  صــي ــم  ــاش ه آل   ِمـــن 

ــٍة ــمَّ ــن أئ ــد األفـــعـــال يــا ابـ ــا أمحـ ــنــجــي شــبــهــاهتــا ويـ ــم املــغــامــض ت  هبـ

التي األيــــدي  ذو  ــعــلــاء  ال ــة  ــام ــاهتــا ع ــن هــب ــاملـ ــعـ  عـــمـــت مجـــيـــع الـ

بسيد املــصــاب  عــظــم  وإن  ــبًا  ــ ــا ص ــاهت ــت ــارم مُجِــــّعــــْت اش ــ ــك ــ ــه امل ــي  ف

رفقتها األنــــام  ــى  ــ أزك يــا  ــاء تــعــصــب دمــعــهــا حــساهتــا وإلــيــك  ــك  ث

ــردى وغــزاهتــا وســقــى وقــلــت الــعــفــو مــرقــد سيد ــ ــه نـــوب ال  ظــفــرت ب

ــًدا ــود مــؤي ــس ــا غــيــظ احل حــداهتــا ال زلـــت ي ــقــن  اخلــاف يف  ــدا  حـ إن   مــا 

وله أيًضا يف عيد الفطر املصادف لسنة 1296هـ، وفيها يندب السيد امحد املذكور، 
وهي زفرات صعدت من صدر مثقل بآالم املصاب وهول احلادث، فانطلق يعاتب العيد 

ذلك العتاب الرقيق قائال:
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ــام ــي ص بـــعـــد  الـــفـــطـــر  عـــيـــد  اإلملـــــام أأمل  بـــــذي  ــنـــه  مـ ــا  ــبـ مـــرحـ  ال 

لــيــتــه أو  بـــنـــا  ــم  ــم ــل ي مل  اإلعـــــدام يـــالـــيـــت  عـــى  لـــه  ــود  ــ ــوج ــ ال  إن 

الــقــنــا ــش  ــي ج قـــائـــًدا  ــا  ــن ــي إل  افــــــا تــــــــراه اســــــــود اإلعــــــام واىف 

ــا  ــوف ــد ولــكــن غــــادر بــــأوىل ال ــي ــام ع ــئ ــم ل ــي ــخ ــدر مـــعـــروف ب ــ ــغ ــ  وال

ــيـــت ألمحــد ــدام يـــا عــيــد هـــا قـــد وفـ ــ ــات وقــاتــل اإلع ــف ــص  حمــيــي ال

ــة ــاح ــدر س ــقـ ــه بـ ــ ــت ل ــيـ ــا وفـ ــ اإلكــــــرام ه ــن  ــ م ــه  ــ ل يـــبـــث  ــا  ــ م  أو 

مــاجــد أروع  ــام  ــق م ــه  مــن ــاٍم أخــلــيــت  ــود طـ ــ ــز الـــوفـــود وبــحــر ج ــن  ك

ــن هــاشــم ــد مـ ــي ــدر املــحــامــد س ــ ــام ب ــش ه إىل  ال  انـــتـــســـابـــا  ــي  ــم ــن  ي

ــا ــدن ــي ع راح  ــد  ــ ــ أمح راح  األيــــام مــــذ  بــــذا  مـــا  أمحــــد  راح   بـــل 

عــابــد مـــن  بـــقـــدومـــه  مـــرحـــًبـــا  ــام بـــأبـــلـــج بـــســـام ال  ــ ــنـ ــ  فـــجـــع الـ

أصبحت واملـــفـــدى  املــرجــى  ــامذاك  ظ ــح  ــن ج ــل  ــض ــف ال أم  ــاه  ــع ــن ت

ــي حــريــة ــ ــه بــالــويــل وه واإلظـــــام تـــدعـــو لـ ــاح  ــ ــب ــ االص يف   يــنــعــاه 

غدت إذا  الريد  محى  الطريد  حمام ندب  وخــيــول  تعد  خلفه  مــن   غــدت 

من ينجيه  يكن  ومل  احلــتــوف  ــي  ــام الق ح أو  ــه  لـ واق  ــردى  ــ ــ ال ــم  ــه  س

صـــمـــصـــام ــد  ــ ــن ــ ــه ــ م أي  ــام هلل  ــ ــ ــه عــــى األي ــ ــارب ــ ــض ــ ــت م ــلـ  فـ

بــعــده ــن  مـ عــــًا  ذو  تـــرفـــع  ــا  ــه األقــــــدام م زلـــــة  ــن  ــ م ــْن  ــنـ ــأمـ يـ  ال 

به ــن  ــ َم ــٌد  ــ أمحـ ــم  ــي ــض ال أيب  ــذا  ــ األحكام ه يف  األمــثــال  ــورى  ال  رَضَب 

ــه رب ــة  ــض ــري ف أدى  ــا  مـ ــد  ــع ب ــن  هــجــام مـ أم  الـــرصـــد  يف  لـــه   كــانــت 

خطوه يعجل  يــريــد  وهـــو  ذاك  ــام إذ  ــد حــــج متـ ــعـ  بـــيـــتـــا لــــه مــــن بـ

الــفــاجــريــن وراءه كــان ركــض  ــا يـــرائـــي الـــنـــاس غـــر غــام قــد  ــدع  خ

قد حـــن  املــــــودة  حـــق  لـــه   غـــــدرت بـــه اتـــبـــاع دســــم طــعــام أّدى 
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ــده بـــذا ــ ــاه ــ ــان ع ــ ــد كـ ــ ــام فـــكـــأنـــه ق ــ ــا حل ــ ــلـ ــ ــى ســـــــــواء أسـ ــ ــت ــ  ح

يـــرب شــايــه ــه  عــن مـــن ختــلــف  ــي عــنــه حيـــرق فــيــه ســهــم الــرامــي ذا   ك

لــه ــت  ــيـ بـ عــــى  ــه  ــدمـ ــقـ تـ ذا  ــدام أو  ــ ــق ــ ــر ال ــ ــاق ــ ــه ع ــنـ  واملــــــــوت مـ

ترى عجلت  الـــردى  لقيا  إذا  ــت حـــــدود ســهــام حتى  ــغ ــل  مـــــاذا لـــه ب

ــا بـــقـــامـــة جــعــفــر ــ ــروب ــ ــوى لــلــمــوت حتــت حــزام فــــــرآه م  مــنــهــا هـ

ــل غــالــه ــي ــث غ ــي ــل ــة األغـــنـــام يـــا لـــلـــرجـــال ل ــسـ ــريـ  قـــــدر فـــعـــاد فـ

شــبــلــه يــبــقــى  اهلل  دعــــــوت  وحمـــــام إين  حــــافــــظــــًا  خـــــر   واهلل 

ان  فالشبل  ــه  ل ــرًا  ــغ ص تــنــكــروا   يـــعـــدو مــــــداه يـــقـــد بـــالـــرغـــام ال 

فلعلكم اســتــيــقــضــوا  ــلــعــداة  ل ــل  ــام ق ــنـ ــده أوتــــيــــتــــم ملـ ــ ــعـ ــ ــن بـ ــ ــ  م

ــم ــت ــي أمح أمحـــــد  ــن  ــ م احلـــشـــا  ــّوام؟ أي  ــ ــن ــ ــم مـــع ال ــك ــن ــي  وتـــنـــام اع

له إذ  ــد  ــ أمح ــات  ــرمـ حـ ــخ  ــم ــت ــام واجل بــدعــى مــن اويل األرحـ  قــد كــان 

ــرام وســـلـــبـــتـــمـــوه عــــبــــاءة ولــطــاملــا ــ ــاين مــن اإلج ــ ــًى اجل ــت محـ ــان  ك

ــة عــــن رأســــه ــامـ ــعـ ــام ورمـــيـــتـــم بـ ــ ــر إمـ ــ ــا خلـ ــه ــت ــب ــس ــن ــنـــمـــو ب  تـ

الــذي يف  رجــوتــم  جنتم  ــد  وق ــم اكــتــســيــت مـــن اآلثــــام؟ مـــاذا  ــك ــدي  أي

كفيلها ــد  ــق ف ــد  ــع ب ــايل  ــع ــم ــل ل ــا  ــام يـ  هـــامـــت عـــى وجــــه بـــطـــرف ه

ــى ــع ال أم  ــه  ــ ل مـــرمـــلـــة  ــرى مــن جــام؟ وغــــــدت  ي  وتــقــول مثلك هــل 

سيد يلفى  الـــرض  ظهر  فــوق  األحــــزام؟ هــل  واري  الــعــزيــمــة   ثــبــت 

ــردى ال ــى  الق إذ  القمقام  ــام كالسيد  ــق ــم ــد ق ــيـ ــل بــــه مــــن سـ ــ ــض ــ  اف

الــزنــاد وأرى  مــهــذب  النجاد  ــي واىف  ــام ــس مـــــذرب عــــايل الـــعـــاد ال

بجانبي املــكــرمــات  تبكي  ــي فعليك  ــام ــِوالت أم ــ ــع ــ  واملـــّعـــَلـــات امل

للعى تـــرّقـــٰى  ــور  ــعــصــف ل ــا  ــرٰى رضغـــام عــجــب ــَثـ ــلـ  فـــهـــوى بـــنـــٍس لـ
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ــاملــجــد مـــن اهـــل الـــوفـــا الـــقـــّوام هـــذا الـــعـــاد وقـــد تـــزلـــزل جــانــب  ب

ــم املــحــامــد بــعــده ــ ــا اس ــام فــلــقــد غـ ــي ِق بــبــخــس  يـــرى   واحلـــمـــد ال 

ــي نــثــرًا كا ــع ــدام ــادت عــلــيــه م ــ ــض لـــه بــحــســن نــظــام ج ــري ــق  جـــاد ال

بجنبه والــثــنــاء  محـــدي  ــاء ســوام وعـــقـــرت  ــ ــي عــن دم ــع  واســلــت دم

عزمتي مـــن  ــا  ــي ــان ث ــفــيس  ن ــقــيــت  ــرام أل كـ ــوِد  ــهـ عـ ــن  ــ ِم بـــذلـــك   ُأويف 

ــرام هلـــم بــعــقــر ســام ســـلـــم عــلــيــه ومـــــا أقـــــل لـــزائـــر ــكـ  جـــدت الـ

ــدا أمحـ املـــقـــابـــر  زرت  إذا  ــام أبـــلـــغ  ــن ــَب م ــيـ ــُت طـ ــ م ــرَّ ــ  إنــــى لـــه ح

مــأتــٍم ــُب  ــاص ن الـــّدهـــر  عليه  أعــامــي وأنـــا  رفــعــهــا  ــن  ع تنخفض  ــو   ل

ــًا ــد قـــامـــت ع ــق ــا عــــى هبــــرام أمحــــد بــنــبــعــتــه ف ــهـ ــارعـ ــقـ  مـــنـــهـــا مـ

ــطــيــب مــقــامــه ــا ب ــن ــس ــال  وحتـــــّولـــــت مـــنـــه بـــخـــر مـــقـــام طـــابـــت جم

ــد ــا حــامــديــن ألمح ــن ــل ــام ولـــكـــم رح ــد واألعـــظـ ــم ــاحل ــَعـــا وفــــْت ب  نِـ

ــه فــْز ــدي ــاء جـــْئ ول ــيــه اسـ ــن إل ــا م  بـــاجلـــود واإلفــــضــــال واألنـــعـــام ي

حاصل بالتصافح  مــنــه  ــام فالصفح  ــئ ل ــوب  ــلـ قـ يف  غـــيـــظ  دام   إن 

بطنها ــر  ــ آخ ــر  ــدهـ الـ أم  ــه  ــدتـ ــى ابـــن عـــام عــقــام ولـ ــدع ــدا هلـــا ي ــغ  ف

ــأمحــد ب ــا  ــعـ الـ أم  ــت  ــح ــت ــف ــت ــام واس ــخــت ــد مــنــهــا قـــضـــت ب ــ ــامح ــ  وب

مثله يف  حـــامـــل  ــج  ــت ــن ت ــات  ــه ــي واإلبــــــرام ه ــض  ــق ــن ال يف  ــا  ــرس ــف ــت  م

ــر ملا ــظـ ــًة وانـ ــت ــغ ــم ل ــاس ــق  يـــــأيت مــــن األجمــــــــاد واإلكــــــــرام فـــأعـــد ل

ــدا غ ــد  قـ إذ  وجــهــه  يف  ــا  ــارك ــب ــت ــى األعــــوام م ــ ــه رح ــًدا تــــدور بـ ــيـ  عـ

ــر عــيــد بــوركــت ــا خ ــت مـــــدى األيـــــام فــاســلــم لــنــا ي ــ ــزك ــ  أيــــامــــه ف
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د فلّيح بقصيدة رقيقة فقال:  وله يرثي القتيلني السيد أمحد الرشدي والشيخ حممَّ

ــا ــهـ ــايل طــلــقــت أزواجـ ــي ــل ــت ال ــن نتاجها ب الطموث)1(  يبدي  أن  قبل   من 

ثغورها ــارشات  ــكـ الـ ــايل  ــي ــل ال ــن  حجاجها ه العيون  من  ــكــارسات   وال

ــه جفت ــنـ ــت وذاعـ ــل لـــه وص ــا هـــذا  ــه ــد رواج ــري ت بــل   مــن غــر يشء 

هلا ــًرا  ــ وط قــضــت  اذ  هبـــذا  ابــراجــهــا شغفت  ــت  ــبج ت حـــن  ذاك   مـــن 

عى  حــلــًا  مكرها  مــن  لنا  نساجها لبست  ــرت  ــك أن ــا  ــ رآه ــدر  قـ ــن   م

ــا كـــان أرخـــى قــبــل ذا إيــراضــهــا هياجها م ذاك  ــد  ــع ب مــنــهــا  واشــــد 

غــرة خلــصــم  حججا  أفــلــجــت  ــم  أفاجها)2( ك رأى  وقد  الشخور   منها 

مكرها مــن  لــه  نصبت  فتى  مــن  فجاجها)3( كــم  عليه  ســدت  وقــد   رشكــا 

ــرئ ــداة الــبــن يف نــفــس ام منهاجها بــانــت غـ النهى  ذوي  أصـــاب   فيه 

ظلمة داٍج  والـــعـــي  أطـــفـــأت   وأضــلــت اإلرشـــــاد فــيــه رساجــهــا قـــد 

مسرها أوان  عــرفــت  ــا  وم ــت أرساءهـــــا إدالجـــهـــا)4( ســـارت  ــومّه ــت  ف

به ــوت  وه العى  حيث  إىل   مـــا كـــان أرقــــى لــلــعــى إعــراجــهــا عرجت 

ــردى ال كــأس  بعده  ــارم  األكـ مـــزاجـــهـــاسقت  أمــــــر  مــــا  ــا  ــ ــاس ــ ك  هلل 

اهلــدى  مهج  اسقمت  ــد  ق عاجها وبــفــقــده  الــطــبــيــب  ــل  ظ لــقــد   حــتــى 

)1) طمث يطمث طمًثا: املرأة حاضت.
)2) أفلج: افلج عىل خصمه أي غّلبه عليه، حجته أظهرها.

)3) الفج: الطريق الواسع الواضح بني جبلني. اجلمع فجاج.
)4) اإلرساء: مصدر أرسى سرّيه ليال. أدلج إدالجا: سار الليل كله أو آخره.ويف الكتاب العزيز)سبحان الذي 

أرسى بعبدهى لياًل من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص(.
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فابلغت ــون  ــنـ واملـ جلـــور  ــرت  ــ ــذرى مـــن شـــدة أمــواجــهــا زخ ــ  شـــم الـ

فــقــده ــت يف  ــ ــ أردي ــود  ــ ــواب ج ــ ــ حمتاجها أب رجــعــت  فيصٍل  دون   مــن 

فأصبحت اليسر  هبــا  العسر  حاجها كــان  ــا  ــ ذراه يف  نــفــيس  تــقــض   مل 

ســعــده ــر  حـ ــل  كـ ــاودى  ــ ــ ف فجاجها أودى  الــكــرام  سبل  مــن   واضـــاق 

ــه ــ ــّرٰاس ــ ُح ــا  غــفــلــت هبـ مغاجها يف ســـاعـــة  الــطــارقــات  غليه   عــاجــت 

ــت به ــ ــم اخلــــــيــــــاط...)1) راحـ ــاجــهــا سـ ــع خمـــرجـــا إي ــ ــهــا ألوسـ ــن  م

فاله ــر  دهـ رصف  األكــــام  ــى  ــح ــا ون ــه ــد بـــرى أوداج  بــالــســوء حــتــى ق

ــروي الظا ــ ي ــة  ــام ــاء غ ــان مـ شجاجها قــد كـ ــا  ــذهب ع ــة  ــاج ــج امل  حــلــو 

فخره الـــذراري  الشهب  ــت  رام ــره ارساجـــهـــا لــو  ــخ ــف ــات ب ــ ــا وفـ ــس  ب

بفعله ــاط  ــس ــب ال داس  ــده  ــ ج معراجها مـــن  ســل  ــكــرَت  ان ــإن  ف  فــخــرًا 

ــدا عــلــيــهــا عــنــوة ــ ــي غ ــب ــن ــس ال ــف معاجها ن ــزمــان  ال أجـــدى  فــا   قــصــدًا 

الندى قتلوا  لقد  قتلوا  ــة  زالـ منهاجها مــن  ــوا  ــمـ وأهبـ  واملـــعـــلـــوات 

ــايل الـــنـــور مـــن أيــامــهــم ــوا لــي ــل ــت ورساجــهــا ق مصباحها  ــأوا  أطــف ــل   ب

حاجها قـــد أيــتــمــو بـــن الـــبيـــة قــلــســًا إْن  الــلــقــا  يـــوم  ويــلــهــم  ــا   ي

قــتــلــه يف  فــتــنــة  اثــــــــاروا  ــت الـــســـا عــجــاجــهــا ولـــقـــد  ــغ ــل ــاء اب ــ  دمهـ

فوقها وأعــلــوا  اخليل  ربــاط  ــا أوهـــوا  تـــنـــظـــروا أرساجـــهـ بـــه ال   ثـــــارا 

نكستًا ــد  أمحـ بــعــد  مــن  زجــاجــهــا أصــبــحــتــم  دق  ــذل  ــ والـ ــم  ــك ــام  أع

)1( مل أستطع قراءة الكلمة من املخطوط.
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العى ــن  م يــقــل  نــعــًشــا  أرى  ــقــد  أهباجها ول ــه()1(  روانـ )ختت  خلف   من 

أزاهــر ــاض  ــري ال خــر  مــن  ــا وعليه  ــه ــت أزواج ــج ــد اهب ــن فــضــلــه ق  م

غــدا قــد  مــن  )حمــمــد(  ــوىف  ــ ال تاجها ذاك  املــحــامــد  ــاب  ــ أرب ــرؤوس  ــ  ل

عذهبا الفضايل  نخب  من  ــا واخــتــار  ــه ــاج وأج مــلــحــهــا  ال  ــا  ــ ــراهت ــ  وف

ــى نـــفـــســـه لــكــنــا ــ ــ ــان أع ــ ــ أخراجها مــــا ك اوجــبــت  قــد  الــوفــا   سنن 

فجنبت ــاء  ــ اإلخـ إال  ــي  ــن شــاق ــا مـــا  ــ ــه ــ  أخــــواهتــــا أوالدهــــــــا أزواج

ــن فــقــد )حمــمــد( ــ ــد زلـــزل األرض أماجها ق ــا  ــس وال ــد(  ــ )أمح بــعــد  ــن   م

حممد ســلــيــل  مـــع  ــادة  ــه ــش ال أجـــدامـــهـــا رزق  يـــطـــأ  مل  ــايل  ــ ــع ــ امل  أي 

ســابــقــًا يــركــض  ــاء  ــ ج إذ  ــه  ــأن ــك فجاجها ف تــفــوق  أن  منه  خــاف  ــد   ق

ــى ــع وال ــذا  ــ ه اآلداب  أيـــتـــم  ــد  ــد هــاجــهــا قـ ــ ــا ق ــه ــن ــذا فـــكـــل م ــ  هـ

أصبحت ــاين  ــعـ واملـ املـــعـــايل  ــشــاجــهــا غـــرر  ــبة أن ــعـ ــد بـ ــزيـ  َوهلــــــٰى تـ

عليها ــعــاملــن  ال ــوب  ــل ق ــت  ــج ــا وش ــه واج ــا  مـ يــعــلــمــوا  ان   ألرسهــــا 

للقامها تــســابــقــت  اجلـــنـــان  ــا حـــور  ــهـ ــن زواجـ ــب ــل  كـــل بــكــل قـــد ط

بــحــوادف جدثيها  لـــذي  مــواجــهــا)2( وســقــت  يعدما  مل  احلــيــا   سحب 

)1) ختت روان: صندوق كبري احلجم يوضع يف داخله تابوت الفقيد العامل أثناء تشييعه.
)2) ديوان الشيخ عيل النارص )خمطوط(.
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وكتب إىل السيد أمحد املذكور معتذرا راجيا العفو والصفح عام بدر منه، واوهلا:

أســـتـــطـــيـــع ال  أمحــــــــــد  محــــــدا يــــــــا  أواله   لــــــنــــــايــــــل 

عـــبـــدا مــــلــــك الـــــــزمـــــــان ومــــــــن لــه فــــصــــار  ــان  ــ ــ ــزم ــ ــ ال  رق 

وقال راثيا الشاعر األديب احلاج حممد عيل كمونة املتوىف ليلة األحد املصادف من 
شهر مجادى اآلخرة سنة 1282هـ:

املمجدا ــردي  ت األقـــدار  شيمة  والردىارى  بالسوء  الناس  كرام  وتنحو 

بلقًعا ــارم  ــك امل دار  أصبحت  فدفدا لقد  واملجد  اجلود  رياض  وأمست 

للنوى ــتــوطــن  ال بــعــد  آذنـــت  ــم حــدا وقـــد  ــاح هب ــس ــايل وال ــع ــاب امل  ركـ

مى كــمــونــة  ــن  ابـ أّن  نــعــى  ــاٍع  ــن والــنــدى ل للمكارم  مــثــوى  يبق   فلم 

ــة اخلـــر أهنــم ــنــي كــمــون نّكدا فــحــاشــا ب يمسون  الــعــافــن  أمــل   وهــم 

ومن مليح قوله هذان البيتان يف الغزل:

قـــّده الـــــذي  ــن  ــسـ احلـ ــف  ــيـ أهـ ــّريب  ــر مـ ــ ــاج ــ ــدي ــ حــكــتــه أقــــــار ال

أن بـــمـــقـــدار  إال  ــف  ــقـ يـ ــم  ــلـ ــت لـــه اهــــًا وســـهـــًا ومـــــّر)1( فـ ــل  ق

هذا، وقد طرق الشاعر أبواًبا أخرى ال ختلو من العواطف الصادقة واملشاعر النبيلة 
الباحثني يف  أحد  يوفق  أن  الزمن. وعسى  اخلالدين عرب  أن يكون يف سجّل  أّهلته  التي 
إصدار ديوان الشاعر، ليكون يف متناول أيدي القراء، وبذلك يسدي خدمة جىل ألهل 

العلم واألدب.

)1) ديوان الشيخ عيل النارص )خمطوط(.



264

33- الشيخ عمران آل عويد

املتوىف سنة 1290 هـ
علم من أعالم الفكر الذين تأّلق نجمهم يف سامء األدب خالل القرن الثالث عرش 
الفكرية يف املجتمع الكربالئي، وأسهم يف  ايقاد اجلذوة  اهلجري، ولعب دورًا كبريًا يف 
مولده،  تاريخ  إىل  مل هنتد  أننا  إال   - آنذاك   - الشعراء  بني  التي جرت  املناظرات  معظم 
ومل يصل إلينا من شعره اليشء الكثري، فاملصادر التي ترمجت له مل ترو لنا من شعره إال 
ُنتفًا قليلة وبضع قصائد وأبيات قاهلا يف مناسبات معينة، ومع قّلة ما وصل إلينا من هذا 

الشعر فإن فيه جوانب إنسانية حتدد مكانة الشاعر الرفيعة.

1290هـ،  سنة  هبا  واملتوىف  كربالء  يف  املولود  عوّيد  بن  شكري  بن  عمران  وشاعرنا 
ينتسب إىل أرسة )آل عوّيد( وهي فخذ من قبيلة )عنزة()1)، ومن أحفاْد املرحوم سلامن 

احلاج محد بن عمران الذي توىّل رئاسة بلدية كربالء سنة 1324هـ.

امللح  الفضل، ويلتقط منها  بيئة حفّزته عىل  ومما هو حرّي ذكره أن شاعرنا نشأ يف 
املوىل  عبد  الشيخ  ذكره  الرجال(.  افواه  من  العلم  )خذ  املأثور  بالقول  عماًل  والنوادر 
الثالث عرش  القرن  نبغ يف  املتقّدمني اعني من  الطرحيي فقال: شاعر من شعراء كربالء 
اهلجري بارع يف نظم الشعر عىل البدهية، أديب بكل معنى الكلمة بليغ يف النظم والنثر، 
ختّرج عليه ثلة من أدباء كربالء وشعرائها املشهورين منهم احلاج حممد عيل كمونة واحلاج 

جواد بدقت وغريمها، ولد يف كربالء وتوىف هبا)2).

)1) عشائر كربالء وأرسها: للمؤلف )خمطوط(
)2)  احلائريات: للشيخ عبد املوىل الطرحيي )خمطوط(.
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الفياض فقال:

ــم أمـــاهلـــا ــي ــس ــن ــّر ال ــ ــة مـ ــانـ ــي بـ ــ ــا ه دالهلـ تــريــك  خــطــرت  غــــادة   أم 

ترنمت كــيــف  األرداف  جباهلا وثــقــيــلــة  متــيــد  أن  ــى  ــ أرس  واحلـــســـن 

عيوهنا القلوب  هنــب  عبى  ــون مجــاهلــا أعـــزت  ــي ــع  ومجـــت عـــى هنـــب ال

ــدت بـــدائـــع حــســنــهــا حــركــاهتــا ــ ــا أب ــاهل ــن يـــريـــد وص ــم ــت ع ــب ــج  وحت

ــوى ــه اهل ب يــمــر  ــؤادك أن  ــ ف ــوى محــاهلــا)1( احــفــظ  ــ ــاء اهل ــب  واتــــرك ال ع

وقال راثًيا العامل اجلليل السيد كاظم الرشتي املتوىف سنة 1259هـ.

وردت يف جمموعة خطية يف مكتبة العالمة األسكوئي احلائري ابيات يف رثاء العامل 
السيد كاظم الرشتي وقد علق عىل جامعها بقوله: )تاريخ وفاة حياة سلامن العرص ولقامن 
الدهر وخطيب اإليامن واملؤمنني وباب حجة رّب العاملني عجل اهلل فرجه جناب حاج 

سيد كاظم أعىل اهلل مقامه، قال الشاعر عمران عرب:

ــى ــق ــت وال احلـــجـــى  مـــقـــر  ذا  ــر الــنــدى أال  ــحـ ــلـــوم وبـ ــعـ ــز الـ ــنـ  وكـ

ــي ــب ــن ال آل  ــة  ــ ــّط ــ ح ــاب  ــ ــ ب ــدا وذا  ــّج س ادخـــلـــوا  جــئــتــمــوهــا   إذا 

ــدا ــّيـ  لــعــمــرك ســــاد الــــــورى ســــؤددا وتــــربــــة قـــــدس حـــــوت سـ

ــاد ــرش ــاح نـــور ال ــوة مــصــب ــك ــش ــن جــــــاء مـــســـرشـــدا وم ــ  يــــــيضء ملـ

ــه ــ رب الـــــــــذي  ــام  ــ ــ ــق ــ ــ امل ــدا أراد  ــعـ ــقـ  فـــــقـــــرب مــــنــــه لــــــه مـ

ــت ذرعـــــــا بـــتـــارخيـــه ــقـ ــد ضـ ــقـ ــنـــدا( لـ الـ ــت  ــع ــم س إال  كــــان   )فــــا 

نـــور )غــــــاب  ــه  ــارخيـ ــتـ لـ ــل  ــ ق ــدى( أال  اهل ــدر  ب ــاب  غ قــل  شئت   وإن 

)1) جمموعة خّطية بقلم البحاثة الكبري الشيخ حممد عيل اليعقويب.



266

وهكذا يظهر للقارئ الكريم أن الكثري من أقطاب الفكر يف كربالء قد ذهبت احلوادث 
التارخيية بمؤلفاهتم ومصنفاهتم مما سببت إضفاء الغموض واإلهبام عىل نتاجهم وسري 
حياهتم، حيث جعلت الباحث يقف أمام هذه الظاهرة حائًرا، ومن مجلة هؤالء األدباء 
الكثيفة عن  األقنعة  ربام سرتفع  القادمة  األيام  بأن  كبري  األمل  الرتمجة، ولكن  صاحب 

بعض هذا الغموض.

 * * *

34- الشيخ عويف القاري

كان حّيًا سنة 1284هـ 
هو اخلطيب الشيخ عويف بن حممد القاري ينتمي إىل قبيلة )بني اسد( أحد الشعراء 
ما  كل  إن  وشعره.  سريته  من  يذكر  يشء  عىل  املؤّرخ  حيصل  يكاد  ال  الذين  املغمورين 

يعرف عنه أنه شقيق الشيخ مهدي، وقد اعقب الشيخ مهدي هذا ولده الشيخ صالح.

أما الشيخ عويف فقد كان خطيبا، لذا عرف بالقارئ، وملا أدركته الوفاة أعقب ابنته 
)سعودة(  التي تزوجها ابن عمها الشيخ صالح املذكور، فرزقت منه باوالد محيد ورزاق 
له  تستشهد  مل  أيدينا  بني  التي  الشعرية  املجاميع  أّن  إال  ايًضا،  شاعًرا  عويف  الشيخ  كان 
بسوىٰ هذه األبيات القليلة التي ال تغني وال تسمن من جوع، ورغم قلتها فإهنا تدّل عىل 
سعة متكن الشاعر من العطاء حتى استطاع أن يكّون له حضورًا يف الساحة األدبية، وإىل 

القارئ نموذًجا من شعره.

1293هـ(  احلسينية )1272-  الروضة  الشيخ مرزا حسن كمونة سادن  مهنًئا  قال 
بزواج ولده الشيخ حممد:
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ــّسة ــم الـــعـــداة مـ ــ ــى رغ البر حـــيـــاة عـ مــن  ــر  اطـ أن  ــه  ــي إل ــدت  ــك  ف

بــالــبــشــارة مبرا ارتـــد طـــريف  ــا  بالنور هب يعقوب  طرف  برا  ارتد   كا 

حممد بــعــرس  العليا  أخــا  والفخروبـــرى  والسعد  واجلد  العا  حليف 

للورى ينهل  انفك  ما  َنــدًى  والعس َسحاُب  باليس  العافن  عــى   نـــواالً 

* * *

35- الشيخ عيسى آل كشكول

كان حّيًا سنة 1270هـ
َوِهب حّسًا مرهفًا، وخياالً جاحمًا  قلبًا وقالبًا،  الشعرية  التقاليد  شاعر حريص عىل 

وموهبة متدفقة كالسيل.

هو الشيخ عيسى بن الشيخ حممد عىل قاسم آل كشكول احلائري.

قبيلة  إىل  تنتسب  احلــرة  واملهن  التجارة  تتعاطى  كربالئية  ارسة  كشكول  وآل 
)خفاجة()1)، مل يتيرّس لنا االّطالع عىل تاريخ مولد الشاعر. أما والده الشيخ حممد عيل 
فقد ذكره شيخنا املحقق الطهراين يف )الكرام الربرة( فقال: العامل الكامل اجلليل رايت 
نرصة  يف  املقال  بقطع  املوسومة  البهبهاين  عيل  حممد  األغا  رسالة   1243 سنة  يف  بخّطه 

القول.... أما تصانيفه فمنها:

 الفوائد الغارضية يف مصطلحات احلديث والرجال.. 1

 حديقة االنتظام يف مشيخة الفقيه والتهذيب واالستبصار.. 2

 اإلكامل ملنتهى املقال الذي فرغ منه سنة 1245 قال سيدنا يف التكملة هو معارص . 3

)1) عشائر كربالء وأرسها: للمؤّلف ج2 ص: 513.
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للسيد عبد اهلل شرب ورشيف العلامء ورأيت عىل بعض تصانيفه تقريظ رشيف العلامء 
والشيخ  موسى  الشيخ  ولدان  وله  الطباطبائي،  عيل  والسيد  الفصول  فصاحب 

عيسى)1).

شديد  وكان  احلديث،  وسمع  واألدب،  واللغة  النحو  وثقف  عيسى  الشيخ  نشأ 
وجمالس  املناظرات  حلقات  عىل  باخلتالفه  حيظى  التحصيل،  عىل  التوفر  كثري  النشاط، 
الوعظ، ويرتّصد اوقاهتا. كان أديًبا فاضاًل، وشعره رقيق األلفاظ، حسن املعاين، رائق 

الكالم، مليح النظام، ويف غزله رقيق اللفظ، موسيقي النغم، حلو اإليقاع.

وهذه قصيدة له ذات صور حّية، منسجمة الظالل وإن بدت عليها مسحة من كآبة. 
اسمعه يقول:

 

ــواق ــ األش هبــا  لــعــبــت  إن  ــرو  غـ ــا اخلـــفـــاقال  ــه ــم ــي ــس ــة ون ــ ــ ــي رام ــ  ه

ــوى اهل غــلــب  فــقــد  خيفيه  كـــان  ــن  ــؤاده األعـــــاق م ــ ــفـ ــ ــت بـ ــمـ ــكـ  وحتـ

ــه ــإن ــوا فــــــؤادي والــــغــــرام ف ــلـ ــم اســـتـــغـــراق خـ ــ ــواه ــ ــم هب ــ  قـــلـــب هل

حشاشتي العذيب  اكناف  بن  ــداق كم  ــ ــات واألح ــوجــن ــا ال  ذهــبــت هب

ــّده ــق ــاق مـــن كـــل مـــن بـــث الــنــســيــم ب ــق  فــشــكــا املـــجـــال وشـــاحـــه امل

ــر مــائــه ــائ ــس ــف احلـــجـــاز بـــه ف ــغ ــواق ش ــ ــ ــل نــســيــمــه أش ــ ــ ــع وك ــ ــ  دم

باهلوى يعنف  ــن  وم عنك  قلب  يــطــاق يــا  يـــكـــاد  ــب ال  ــي ع ــوم  ــ ــل ــ  وال

نواعس واجلــفــون  التخلص  ــاق كيف  ــي والــــقــــدود رشـ ــس ــت  وبــــم ال

اهلوى يف  أرصح  وال  الكثيب  ــاق وعــى  ــفـ إشـ بــقــلــبــه  ــم  ــلـ يـ ال   مــــن 

)1) الكرام الربرة: الشيخ أغا بزرك ص: 202.
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ــيَّ بــخــده ــ ــًدا ع ــهـ ــوى عـ ــ ــذ اهلـ ــ ــراق أخ يـ لـــــذاك  ــي  ــ دم يـــــزال  ال   أن 

ــة ــام مح األراك  يف  ألعــــــذر  ــواق)1( إين  األشـ تفعل  كذلك   الــشــادي 

بأرسها ــري(  ــاج )احل الــغــرام  أطــــواق حكم  أعــنــاقــهــا  ويف  ــدت  ــفـ  فـ

ــه ــوام ق ــن  ــع ط ــيس  ــ أم أن  ــتـــاق  ــاق أشـ ــن ــة وع ــك ــري ــزال ع ــ ــن ــ ــث ال ــي  ح

صدغه ــارب  ــق ع تلسعني  ــب   عـــلـــا بــــــأن رضـــــابـــــه دريــــــاق واحـ

الــشــائــل أهيف ــن خــنــث  م إطـــــاق ويـــاه  ألســــــــره  يــــرجتــــي   ال 

شعره ــه  ــت أدرج أن  ــى  ــدج ال اإلرشاق حــلــف  ــنــه  ــي جــب إن   والـــصـــبـــح 

بــاآليــات مــرســل صدغه ــذ جـــاء  ــاق م ــف ن ــرام  ــ ــغ ــ ال ديــــن  يف  يــبــق   مل 

ــا تـــأّلـــق بـــن مــنــعــرج الــلــوى ــن ــت بــدمــوعــهــا اآلمــــاق وس ــســاكــب ــت  ف

فياهلا اخلـــيـــام  مـــن  ــرام  ــغـ الـ ــعــث  ــاق ب ــ ــن ــ ــا األع ــه ــل ــم  حتــــف متـــــّد حل

ســّؤل  املحصب  أهــل  هــل  بــرق  ــا  ــاق؟ ي ــش ــع  عـــا جُتــــنُّ مـــن اهلــــوى ال

فأصبحت الــبــدور  كانوا  األىُل  ــاق؟ أيــن  ــة الــــسور حم ــرج ــر اب ــس  يف ال

ــان الــلــوى الــبــان الــذي اوراق رحــلــوا فــا ب أوراقـــــــــه  وال   يـــســـمـــو 

ــاق وتـــعـــّطـــل الـــــــوادي فـــا ألريــكــة ــش ــن ــت اس ــه  ــم ــي ــس ــن ل وال  ــل  ــ  ظ

مـــزقـــتـــهـــا ــة  ــ ــاش ــ ــش ــ ح أي  ــاب تــســاق؟ هلل  ــركـ  بــيــد الــصــبــابــة والـ

والــــٍه ــب  ــل ق غـــر  ــنــي  مــعــي ال  ــة مـــهـــراق إذ  ــ ــع ــ ــر الــــدمــــوع ودم ــ  اثـ

فراقهم يـــوم  قــبــل  اعــلــم  كــنــت  ــا  وفــــــراق م قـــطـــيـــعـــة  احلــــــــام   إن 

)1) يف نسخة أخرى )يفعل املشتاق(.
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