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رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد (  )1648لسنة 2016م

بسم اهلل الرمحن الرحيم

كلمة املركز
احلمدُ هلل الذي ع َّلم بالقلم ،ع َّلم االنسان ما مل يعلم ،نحمده محد الشاكرين ،ونثني

عليه بام هو اهله ،والصالة والسالم عىل النبي اهلادي األمني أيب القاسم حممد وآله

الطيبني الطاهرين.
أما بعد...

ال يمكن احلديث عن الشعر الكربالئي االّ بعد تشييد جمموعة من ا ُملركبات الثقافية

التي أسهمت يف نضجه وأزدهــاره ،اذ كان لوجود املجالس احلسينية واألدبية األثر
األكرب يف ذلك ،فض ً
ال عن املنتديات وامللتقيات الثقافية واملجالس اخلاصة التي تكفل هبا

جمموعة من الشعراء واألدباء واملثقفني من أبناء مدينة كربالء املقدسة سواء التي كانت

تعقد اسبوعي ًا أم شهري ًا ،اذ كانت تلقى فيها القصائد التي تعالج خمتلف املوضوعات
السياسية واالجتامعية والوجدانية يعرب من خالهلا الشعراء عن ما يدور يف خلجات

رؤى وأفكار أبدعوا يف رسم مالحمها متكئني عىل خمزوهنم املعريف والثقايف
نفوسهم من ً

بصورة شعرية مبتكرة تكشف لنا عن عمق خياهلم الواسع واملتجدد.

والكتاب الذي بني أيدينا (شعراء كربالء) بأجزائه الستة ،ملؤلفه األديب الدكتور

السيد سلامن هادي آل طعمة ،هو موسوعة شعرية شاملة لشعراء مدينة كربالء املقدسة،

تضمن ترمجة وافية عن نشأهتم ومصادر ثقافتهم ،مقرونة بنامذج من أغراضهم الشعرية
املختلفة واملناسبة التي قيلت فيها.
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لقد بذل السيد املؤلف جهد ًا حممود ًا وكبري ًا يف مللمة شتات هذه األشعار من بطون

الكتب املختلفة واملجالت والدوريات والصحف ،فض ً
ال عن املخطوطات الشخصية

التي تزخر هبا مكتبته العامرة.

وإذ يضع مركز كربالء للدراسات والبحوث هذا الكتاب بني يدي القارئ الكريم،

يرى انه إضافة جديدة للمكتبة األدبية ،ملا فيه من مادة علمية وعمل دؤوب عكف عليه
السيد املؤلف طيلة سنوات عدة ليكشف النقاب عن أشعار هذه النخبة املختارة من

الشعراء الذين كان هلم حضور ًا واسع ًا يف املشهد العراقي بشكل عام وكربالء بشكل
ٍ
ألسباب شتى.
خاص ،بعد أن غيبت أشعارهم
وفق اهلل املؤلف الكبري األستاذ الدكتور سلامن هادي آل طعمة يف ما يبذله من جهد

سخي للحفاظ عىل تراث مدينة كربالء اخلالدة ،ونسأله سبحانه وتعاىل أن يمن عليه
بموفور الصحة والعافية انه سميع جميب.

مركز كربالء للدراسات والبحوث
1438هـ 2017 -م
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مقدمة الطبعة األوىل
بسم اهلل الرمحن الرحيم
كانت مدينة كربالء منذ القرن السابع اهلجري وما تزال مدرسة فكرية ،خترج فيها

عرشات الشعراء الذين برعوا يف أساليب الشعر ،وأملوا بكل أغراضه واجتاهاته ،فتوقدت

أفكارهم وأحرزت قصائدهم استحسانا منقطع النظري ،فازدهر فيها العلم واألدب .وقد

بذلت جهود كبرية لالحتفاظ برتاثها الفكري بالرغم مما أصاهبا من رضبات قاسية من
حروب وثورات ،وبالرغم من النكبات واحلوادث الوبيلة التي شهدهتا من غرق وأوبئة
وأمراض فتاكة قضت عىل الكثري من ثروهتا األدبية .ففي أواسط القرن الثاين عرش
اهلجري نبغ فيها العالمة اجلهبذ السيد نرص اهلل الفائزي احلائري مدرس الطف وبعض

تالمذته ومعارصيه أمثال السيد حسني مري رشيد الرضوي والشيخ أمحد النحوي احليل.
واستقرت الزعامة الدينية فيها يف أواخر هذا القرن ،حيث صارت كربالء حمط رحال
العلم والعلامء ودار اهلجرة لطالب العلوم الدينية بوجود األقا باقر البهبهاين والسيد

مهدي بحر العلوم والسيد عيل الطباطبائي صاحب الرياض والشيخ يوسف البحراين
صاحب احلدائق والسيد مهدي الشهرستاين وسواهم.

وقد اشاد اخلاقاين يف كتابه (شعراء الغري) بدور كربالء العلمي فقال :ما إن جاء

القرن الثاين عرش حتى بدأت كربالء هذه املرة تنافس النجف يف حركتها العلمية وأصبح

كثري من الشعراء الذين هم يف النجف يضطرون للهجرة اىل كربالء أمثال حسني مري
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رشيد الرضوي وغريه حتى استقرت الزعامة الدينية فيها يف أواخر القرن الثاين عرش

بوجود األقا باقر البهبهاين ،وملا أن تويف عام 1205هـ يف كربالء انتقل كبار تالمذته اىل
النجف أمثال السيد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء ...الخ.

ويرى الشيخ حممد عيل اليعقويب بأن هدوء املكان واستقرار الوضع يف كربالء أدى

اىل هجرة األعالم من احللة اليها أو اىل غريها ،فيقول يف كتابه ( البابليات) :إذن فال غرو
إذا طفق عشاق الفضيلة من أبناء احللة ورواد العلم واألدب من سكاهنا هياجرون اىل

غريها رغبة باهلدوء والسكينة وحرص ًا عىل استكامل الفضيلة ونزوح ًا عن تلك الفوىض
السائدة فرتى الشيخ أمحد النحوي الكبري يستوطن كربالء يف عهد استاذه الفائزي

وكذلك السيد صادق الفحام والسيد سلامن الكبري يغادراهنا اىل النجف األرشف يف

عهد السيد بحر العلوم..الخ.

واستمرت احلركة العلمية حتى القرن الثالث عرش اهلجري الذي اشتهر فيه لفيف

من ذوي املواهب من عوائل كربالء املعروفة كآل الشهرستاين وآل الطباطبائي ،وآل
الرشدي وأرضاهبــم .هذا باإلضافة إىل املنتديات األدبية ،ويتعطر اجلو بالنكات
اللطيفة واللمح الطريفة ،ويتبارى الشعراء بإلقاء القصائد التي تتناول أغراضا شتى

وموضوعات خمتلفة من غزل رقيق إىل وصف دقيق إىل النقد السيايس واالجتامعي
وكانت هلؤالء الشعراء مكانة سامية يف دنيا األدب ،وما زالت خمطوطاهتم باقية تنبئ

عن قدراهتم الفكرية وطاقاهتم املبدعة .ومما يؤسف له أن الكثري من املثقفني جيهلون
هذه النخبة الطيبة من األدباء ،وذلك ألن اإلطالع عىل حياهتم ونتاجهم يتطلب التحقيق

الدقيق والتنقيب اجلاد ،فدواوين هؤالء الشعراء مبعثرة هنا وهناك ،وآثارهم مل تكن

يف متناول اليد ،لذا كان ال بد من قيام باحث منصف يتجشم مشاق البحث والدرس
للكشف عن هذه الكنوز الدفينة خدمة للعلم وللحقيقة ،خشية أن تضيع تلك الوثائق

كام ضاع الكثري من تراثنا فعال.
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لذا أخذت عىل عاتقي حتقيق هذه املهمة مهام لقيت يف سبيلها من املتاعب واملشقات.

وآليت عىل نفيس أن أسعى جهد املستطاع لرفع غبار النسيان واإلمهال عن أسامء شعرائنا
اخلالدين ،وقد توفرت لدي املصادر من جماميع خطية نادرة بعضها تعود للسادة آل

الرشدي يف كربالء ،كام اطلعت عىل دوواين بعض الشعراء ،وهي بخطوط أصحاهبا
وذلك يف مكتبات كربالء وبغداد والنجف واحللة ،واستطعت احلصول عىل آثار قيمة من
مكتبات العراق الشهرية .كام اقتبست بعض املعلومات من الصحف القديمة الصادرة
قبل احلرب العظمى األوىل وبعدها.

وأهم ما يلفت النظر يف شعر معظم شعراء كربالء تغليب الطابع الرثائي عىل أدهبم

أكثر من غريه وذلك لكون املدينة قد مرت بمأساة واقعة الطف فأصبحت مصدر ًا الهلام
الكثريين .وأدب الرثاء كام هو معروف فن قائم بذاته وهو كسائر الفنون الشعرية ميلء

بالعواطف الزاخرة.

وقد رثى االمام احلسني بن عيل مجلة من شعراء كربالء بقصائد عصامء كانت

رصخة مدوية يف وجه الظلم ،وعنوان ًا بارز ًا تشع منه ألواح الفضيلة ،مما أكسب الشعراء
ذكر ًا حسن ًا وشهرة طائلة .وغري ٍ
خاف أن تلك القصائد صدرت عن ٍ
قلب مكلوم وشعور

صادق وعاطفة حمتدمة يف التاريخ االسالمي ،ومن اخلطوب اجلليلة التي يضوع منها
عطر التفاين يف سبيل املبدأ.

أما الشعر القومي فقد احتل مساحة كبرية من أشعار الكربالئيني ،فقد عربوا يف

قصائدهم وقوفهم ضد األوضاع الفاسدة والسياسات املقيتة ،وكانت النزعة القومية

بارزة يف قصائدهم .ودعا الشعراء أبناء األمة العربية اىل منارصة فلسطني وإيقاف املجازر
الصهيونية يف األرض العربية.
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وقد برز عىل املرسح األديب يف كربالء طيلة القرون اخلوايل طائفة من الشعراء املجيدين

أضافوا معاين جديدة اىل الشعر العريب فيها دالالت واضحة عىل اجلدة واالبداع ،فمنهم

وبز اآلخرين بإنتاجه وشواهده
من اكتسب شهرة واسعة داخل العراق وخارجه ّ
الشعرية .وكانت األجواء متنوعة الفكاهة والطرف الربيئة مصورة بقوالب شعرية،

فيندفع الشاعر اىل التنافس مع اآلخرين من زمالئه ،وقد يعلو به التنافس فيصل اىل

مطاولتهم وإن ذلك يقوي ملكة النظم عند الشاعر التقليدي .وعندما نتصفح املجالت
العربية القديمة نقرأ هلم الكثري من القصائد الوجدانية والسياسية واألخوانيات اضافة
اىل الرثاء ،حيث نرشت نتاجاهتم يف املجالت العراقية والعربية.

والواقع الذي ال مراء فيه أن النصوص التي أثبتها لكل واحد من هؤالء الشعراء

تكشف للباحث نفسية الشاعر من خالل شعره .واعرتف بأنني مل أبلغ حد الكامل ،ألن
هناك الكثري من دواوين الشعراء ال تزال قيد الضياع وذلك لكثرة احلوادث اجلائرة التي

مرت عىل كربالء ،فانطمست معامل آثارها ،وعفى عليها الزمن .وكذلك الفرتة املظلمة
التي خيمت عىل البالد العربية خالل احلكم العثامين األسود الذي أرسف يف تضييق
اخلناق وبث الرعب والفوىض واخلوف بني الناس ،خاصة محلة األقالم ردحا طويال

من الزمن.

والذي أتوخاه من هذا املجهود خدمة هذه األمة االسالمية وهذا البلد املقدس كربالء

بالذات ،بلد العلم واألدب واإلشعاع الفكري ،الذي أنجب هؤالء األدباء النوابغ.

وهنا البد يل أن أسجل شكري ملن آزرين يف هذا املرشوع الضخم الذي أخذ مني

متسعا من الوقت يف تراجم أعالم الفكر العريب أخص بالذكر األستاذ كوركيس عواد
مدير مكتبة املتحف العراقي الذي مهد يل استنساخ قصائد الشعراء يف الصحف العراقية

القديمة ،كام أتقدم بالشكر العميم إىل سامحة العالمة احلجة الشيخ آغابرزك الطهراين
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صاحب (الذريعة) الذي ساعدين يف استنساخ ما أورده من تراجم شعراء كربالء

يف موسوعته (طبقات أعالم الشيعة)-قسم املخطوط-كام أشكر صديقي األديب
الكربالئي حسن عبد األمري املهدي الذي أعارين الدوواين املخطوطة لبعض شعراء

كربالء يف القرنني الثاين عرش والثالث عرش اهلجري .وأشكر أصحاب الفضيلة الشيخ
حممد عيل اليعقويب والسيخ عيل اخلاقاين والدكتور يوسف عز الدين أمني املجمع العلمي

العراقي واألستاذ ضياء الدين أبو احلب والسيد حممد حسن الطالقاين واألستاذ خرض

عباس الصاحلي وغريهم ممن مل تتسع الذاكرة لتعدد أسامئهم.

وأخريا ،أرجو أن أكون بام قدمته للقارئ العريب من دراسات أدبية لشعراء كربالء

قد أسهمت ببعض اخلدمات التي حيتمه عيل الواجب الوطني واالنساين .وقد كانت
حصيلة كفاح سنوات طويلة بذلت من أجلها زهرة شبايب وأمتع أيام عمري ،ومن اهلل

السداد والعون.

كربالء  -العراق

سلامن السيد هادي آل طعمة
شوال 1384هـ
شباط 1965م
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مقدمة الطبعة الثانية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.
منذ نعومة أظفاري ،وأنا أتفيأ ظل قبة سيد الشهداء ،مترضعا إىل اهلل سبحانه

وتعاىل أن يوفقني خلدمة هذه املدينة املقدسة التي ترشفت باحتضاهنا األجساد الطاهرة
آلل بيت النبوة ،فامتشقت الرياع ،ورحت أسطر التاريخ املرشق ملدينة كربالء ،وكانت

فهارس خمطوطاهتا ،وما بقي من الذاكرة من (فولكلور) ،ورأيت ضباب السنني مرتاكام

حيجب النظر عن فطاحل شعرائها ،فرحت أبحث وأنقب يف خزائن الكتب واملخطوطات
النادرة عن سري وشعر هؤالء األفذاذ الذين صدحوا بالكلمة احللوة يف ربوع هذه املدينة
وعربوا عن أحاسيسهم ومشاعرهم بشعر يفيض رقة وعذوبة يف شتى األغراض التي

طرقها الشعر العريب .ما يؤسف له أن جل دواوينهم ال يزال خمطوط ًا ،ومل يطلع عليه
ثم مل يرش أحد إىل عدد كبري من شعراء كربالء ،وهذا ما حدايب إىل أن
الباحثون ،ومن ّ
أخرج للمكتبة العربية كتايب (شعراء كربالء) الذي طبع منه ثالثة أجزاء ،وبقيت أجزاء

أخرى منه خمطوطة مل تر النور بعد ،وقد مىض عىل صدور املطبوع منها أربعة عقود من
الزمن أو يزيد ،األمر الذي جعل احلصول عليها عسريا ،واحلاجة إليها ملحة ،فتوكلت

عىل اهلل وعزمت عىل إعادة طبعه وإخراجه إخراجا عرصيا مناسبا ،وسيطلع القراء عىل
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النهج اجلديد الذي انتهجته يف ترتيب مواد الكتاب ،فقد كنت يف الطبعة األوىل قد رتبت

الشعراء ترتيبا زمنيا ابتداءا من القرن السابع اهلجري حتى القرن الرابع عرش ،ولكني
آثرت يف هذه الطبعة أن أرتب أسامء الشعراء ترتيبا معجميا لتسهيل الرجوع إليه من قبل
الدارسني والباحثني ،وأضفت نامذج كثرية عثرت عليها أثناء البحث والتنقيب للشعر
احلسيني .وهلذا الباب شعراء نظموا القصائد الطوال التي حفظتها الصدور وتداولتها

األفواه وكتبت يف جماميع وطبعت يف كتب ،فهناك جملدات ضخمة من الشعر احلسيني

املطبوع ،ولعل أمهها وأوسعها يف الوقت احلارض موسوعة (دار املعارف احلسينية) التي

سعى بتأليفها العامل اجلليل الشيخ حممد صادق الكربايس ،وفيها يستكمل نقل الشعر
الذي قيل يف اإلمام احلسني بن عيل وأهل بيته وأصحابه ابتداء ًا من القرن

األول اهلجري حتى يومنا هذا ،ومن أراد االستزادة واإلطالع فعليه مراجعة املدخل إىل

الشعر العريب القريض يف اجلزء األول من هذه السلسلة وما ييل ذلك ،وما تزال أجزاؤها

تصدر تباعا بحول اهلل وقوته.

كام أضفت إىل هذه املوسوعة نامذج من الشعر الوطني ،وسريى القارئ الكريم

كيف أن الشعراء الكربالئيني ّ
سخروا أقالمهم وجندوا طاقاهتم بوجه االحتالل العثامين
البغيض واحلكومة الربيطانية اجلائرة.

لقد كان الشاعر صوتا إعالميا مدويا يعكس نضال الشعب العريب ،وكان النظام

قد سجن وعذب العديد من هؤالء الوطنني يف سبيل الدفاع عن حرية أبناء العراق
ووطنهم .فكان الشاعر يضفي يف كل التجمعات والنوادي والتظاهرات الصاخبة من

روحه الطيبة ،ومن فجاجة نقده ومن بعض آرائه االعرتاضية ،مع ما كان يعج به املجتمع

العراقي من صخب يف الفكر والسياسة ومن تناقض ورصاع ،وسيلمس القارئ العديد
من القصائد التي يستنهض فيها الشعراء قوهتم .لقد متيزت القصيدة الكربالئية العمودية
واحلرة عند الشاعر برهافتها وحداثتها وسالسة طبعها وخلوها من الصنعة ،فقد عرف
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األدب الكربالئي احلركات التجديدية وتأثر البعض منهم بشعراء املهجر كايليا أيب

مايض وميخائل نعيمة وجورج صيدح ونسيب عريضة والياس أبو شبكة والياس
فرحات والشاعر القروي وغريهم.

لقد دأب النظام عىل إخفاء كل املعلومات وطمسها عىل اجليل احلارض وما قبله

وما بعده ،ألنه كان يعلم أن يف إطالع األجيال عىل املعلومات سببا ودافعا وحافزا

للمقاومة ،مما دفع بالعلامء والشعراء أن حيملوا السالح ،ويقودوا الثورات املسلحة،
فطردوا املستعمرين وحاربوهم ،وأصدروا الفتاوى الثورية التي جسدت روح اإلسالم

وجددت تعاليمه السمحة يف اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومواجهة

الظاملني املستبدين ومعاداة اجلائرين ،وقد أعطوا دروسا حرضوا فيها الدارسني عىل

االلتزام والشعور باملسؤولية والوقوف إىل جانب احلق والعدل ضد الظلم والباطل،

وهذا ما يتسم به تاريخ العرب واملسلمني يف حياهتم ،ودورهم يف التضحية والصمود
واجلهاد يف سبيل اهلل ،لقد ظلت أعامل الشعراء وقصائدهم وممارساهتم صورة من صور

الرفض وصوتا من أصوات املجتمع ،لتحويل الطاقات املتناثرة قوة واحدة ومجع شمل

كل االمكانات املتباعدة ،لدفعها يف اجتاه اإلحساس القومي الذي محلته تلك األصوات
واندفعت من أجل حتقيقها تلك النفوس األبية التي ال تعرف الضيم ،وانطلقت

تصنع القدر اجلديد هلذه األمة ومتنحها املعطيات اجلديدة من خالل مشاركاهتا يف كل
اإلنتفاضات والثورات التي مرت عىل كربالء ،كيام حتقق هلا من السامت البارزة ما جيعلها

قادرة عىل إدراك مهمتها التي أ ّداها الشعر بصورة إجيابية يف حركة الشعر العريب.

لقد أضفت إىل الطبعة األوىل سري شعراء أموات جدد كانت قد فاتتني ترامجهم

سابق ًا ،تناولت بدراستهم اجلوانب املختلفة مما يتصل بحياهتم وشعرهم ،السيام بناء
القصيدة ،واللغة الشعرية ،وابتداع الشاعر للمعاين وتأثريه ،كام أضفت نامذج أخرى

من فنون الشعر كافة وجدهتا يف املجاميع اخلطية التي هتيأ يل الوقوف واإلطالع عليها،
17

يسها يل أصحاهبا يف مكتبات كربالء
وكذلك دواوين الشعراء املخطوطة واملطبوعة التي َّ

والنجف وبغداد ،جزاهم اهلل عن األدب العريب خريا .وال أريد أن أطيل يف وصف

اجلهود املضنية التي بذلتها يف إعداد هذه الطبعة اجلديدة ،فإن القارئ سيلمسها بنفسه،

سائال العيل القدير أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم ،وهو خري موفق ومعني.
كربالء -العراق

سلامن هادي حممد مهدي آل طعمة
1998/5/5

***

18

 -1السيد إبراهيم العلوي

1381-1342هـ 1962-1923 /م

ولد الشاعر السيد إبراهيم بن الشاعر السيد حسني بن حممد عيل بن مهدي بن جواد

ابن هاشم العلوي يف كربالء سنة 1342هـ املوافق 1923م ،ونشأ يف أرسة عربية النجار،
وقد وشجت أصوهلا بالرشف وعزة النفس ،وأينعت فروعها بالفضل واألدب ،تعرف

بأرسة (آل سيد جواد السيد هاشم) وينتهي نسبه الرشيف إىل السيد إبراهيم املجاب
ابن حممد العابد بن اإلمام موسى بن الكاظم ثم تلقى تعليمه يف مدارس كربالء
االبتدائية فاملتوسطة ،ثم تركها وعني موظفا يف املالية بناحية (عني التمر) (شفاثة) ،ثم

نقل كاتبا ملتوسطة الكوفة ،وانتقل منها إىل بغداد ،وألقى فيها عصا الرتحال ،وعني
مالحظا يف مكتبة وزارة املعارف (الرتبية) ،وقد عوض الشاعر انقطاعه عن استكامل

تعليمه باملدارس احلكومية ،وذلك بانكبابه عىل ذخائر الكتب األدبية ،يعب منها ما يشبع

هنمه وظمأه.

لقد أظهر شاعرنا اهتامما واضحا بالفكر واألدب ،وراح يقرأ للشعراء القدامى

واملحدثني وتابع إبداعهم ،فكان الشاعر املطبوع والكاتب املبدع يف أسلوبه الكتايب.

وكان هيوى املوسيقى ويعزف عىل خمتلف اآلالت الوترية ،وكان أشد ما آمله يف حياته أنه

صدم صدمة عاطفية مؤملة يف موطنه ،فرتكت عىل حمياه سمة حزن ال تزول ،كام حدثني

بذلك بعض زمالئه.

ثم انرصف إىل التحقيق والتأليف ووضع كتبا سنأيت عىل ذكرها.
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كانت تربطني بالشاعر صلة الود وحترير الرسائل ،عىل الرغم أين مل أجالسه أو استمع

إىل حديثه .هكذا مرت السنون ،ولكن الزمن كان له باملرصاد ،فلم يمهله ملواصلة السري،
ومل يكلل جهده ومسعاه بالنجاح ،فقد مرض واشتدت به العلة حتى لفظ أنفاسه األخرية

وهو يف عز شبابه وذلك يوم االثنني  10ذي القعدة سنة 1381هـ املوافق لنيسان سنة

1962م ،ونعته صفحة الصحف واملجالت العراقية كافة ،وانصدعت القلوب لنبأ نعيه
املؤمل ،وهكذا انطوت صفة املرحوم العلوي الشاعر ،وقد أبنته بقصيدة منشورة يف ديواين
(األشواق احلائرة) ومطلعها:

ســمــر م ــوح ــش وحـــــزن ثــقــيـ ُـل

ُ
كليل
أخـــرس الــنــطــق فــالــراع

كام أرخ وفاته صديقنا الشاعر السيد حممد حسن الطالقاين هبذه األبيات:
أشجى بني العلياء فقد امـ ٍ
ـرئ

كـــان مــثــال الــنــبــل ب ــن الـــورى

وغــــــادر األخـــــــوان يف دهــشــة

وكـــلـــهـــم يــــســــأل عــــا جـــرى

فــأرخــو (أجـــل ثــوى يف الــثــرى)

هل غــاب إبراهيم عن صحبه؟

1381هـ

شاعريته:

السيد إبراهيم العلوي شاعر لفظي إال أنه مرن اللفظ رقيق األسلوب قوي الديباجة،

ولكنه مقل يف النظم ،وكان قد قام بجمع شعره يف كراس صغري دونه بخط يده ،إال إن

شظف العيش الذي كان يعاين منه ،حال دون حتقيق رغبته بطبع جمموعته الشعرية يف
حياته ،فرتكها أثرا خمطوطا لدى أرسته .وتفضل الصديق األديب املرحوم السيد حممد
حسن آل الطالقاين فزودين بنصوص من شعره ،جزاه اهلل خريا .يتميز شعره بالتهاب

املشاعر واتقاد العواطف ورهافة احلس ومجال الصورة .وبعض هذه املقطوعات
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والقصائد قاهلا يف مناسبات وأغراض شتى ،بيد أهنا عىل قلتها نتذوق منها حالوة البث

ولطف األداء وسالمة الذوق وحسن االختيار ،والتالعب باأللفاظ .فشعره نابع من
األعامق ،متدفق بالقدرات اإليامئية.

جاء يف كتاب (عبد الرسول اخلاليص الوزير والنائب األسبق) ما ييل:
( ...كام نظم أحد ًا بناء االرسة التعليمية ويدعى ابراهيم العلوي قصيدة مجيلة من

 34بيتا مؤرخة يف 1949 / 1 / 12م وكان هذا التاريخ يصادف املولد النبوي الرشيف
 12ربيع األول((( ،وقد شكى يف القصيدة من نقله إداري ًا اىل مدينة نائية عن مركز لواء

كربالء ،وهي موطنه ومكان إقامته وإقامة أهله ،وقد سبب هذا النقل االداري ضيق
ذات اليد ،وهو يلتمس من اخلاليص النظر يف ترفيعه بعد أن صدع ألمر نقله ،والطريف

يف األمر أن هذه املدينة النائية مل تكن غري مدينة الكوفة التي يمكن الوصول اليها هذه

األيام باجرة زهيدة وزمن ال يتجاوز الساعة الواحدة بعد أن ارتبطت عمراني ًا بمدينة

النجف حتى أضحت املدينتان مدينة واحدة ،وعىل أية حال فقد كان مطلع القصيدة
اجلميلة يقول:

عـــاد الــربــيــع وعــــاد فــيــه املــولــدُ

تـــم اهلــنــا ي ــا ســعــد هــ ّيــا ننشد
ّ

ال نختيش لوم العواذل يف اهلوى

كـــــا وال يف ديــــنــــه نـــــردد

فقد اعتنقنا مذهب احلــب الذي

لــلــســالــكــن ب ــه يــضــاء ويــرشــد

يا صــاح دع عنك الــوقــار وقيده

وهــلــم ذا بــاســم احلــبــيــب نــغـ ّـرد

ويميض الشاعر هبذا النفس اجلميل الذي يضفي عىل روح املمدوح ووجدانه ما

جيعله رقيق الفؤاد مهام كان الذنب الذي اقرتفه الشاعر ليصل اىل بيت القصيد ،فيقول
((( عىل رواية العامة ،وقد روي أن مولده (ص) يف  17ربيع األول وعليها استناد االمامية.
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خماطب ًا املترصف:
شــهــم أصــيــد
بــــذر املـــعـــاين الــغــر
ٌ

عــبــد الــرســول اخلــالــي هــو الــذي

يف يــــوم مـــن فــيــه اخلـــائـــق تسعد

أجيــــوز يـــا عــــ ّز الــــدوائــــر أشــتــكــي
فــلــقــد ن ِ
ــلــت اىل بـــاد يــعــلــم الـــ
ُــق ُ

بـــــاري هبـــا وكــــــذاك ريب يشهد

ٍ
ْــــــــب ذي قـــ ّلـــة مل يــكــفــنــا
يف رات

ن ــي ــل املـــــــرام وال بـــكـــاد نــقــصــد

ٌ
مجـــــل لــنــا
ال نــــاقــــة ف ــي ــه ــا وال

ْــــورد
ح ــت ــى وال س ــك ــن وال مــــت ّ

ٍ
أنــفــس
إين ُأعـــيـــل الـــيـــوم ســبــعــة

بــاملــعــضــات وبــاملــصــائــب ن ـ ّكــدوا

يـــرجـــون عـــونـــ ًا يف زيـــــادة راتــبــي

إذ ليس يل يف الــنــاس غــرك منجد

لــلــمــســلــمــن ويف اجلــــنــــان خيــلــد

مــن جــدهــم نــرجــو اآللــــه شفاعة

نـــصـــ ًا يــوجــد
وبــنــفــســه الــرفــيــع ّ

مــن نــفــس قــانــون االدارة أمــركــم

فـــأنـــا امل ــط ــي ــع ألمــــركــــم ومــنــقــد
ٍ
وملـــعـــهـــد فــيــه املــــعــــارف تــوجــد

أســعــدتــنــي يــا بــن األبــــاة بفضلكم

لــلــكــوفــة الـــغـــراء نــقــي مـــذ غــدا
إين هلــــذا الــلــطــف مــنــك لــشــاكـ ٌـر

أرج ــو االل ــه لــك اهلــنــا والــســؤدد

()1

وقال مادحا اإلمام موسى بن جعفر من قصيدة ألقاها يف إحدى احلفالت

بالكاظمية:

هلل رزؤك فــيــه الـــدمـــع ينسكب

فقد أصيبت بحامي عزها العرب

كــنــت الكفيل هلــا يف كــل معضلة

تطيش مــن هوهلا األق ــام والكتب

((( .عبد الرسول اخلاليص الوزير والنائب األسبق  -د .عامد اجلواهري ،ص .195-194
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الــذيــن جلوا
يــابــن اهلـــداة املــيــامــن
َ

ظلم العصور بصبح الرشد مذ وجبوا

وقـــد تــرفــع عــن نــظــم املــديــح هبم

جمــد بــه شـــادت اآليــــات والكتب

بــبــالــغ نــعــتــهــم ي ــوم ــا إذا نــدبــوا

فـــا الــبــلــيــغ وإن غــــاىل بــمــدحــتــه

فإن زكا األصل يزكو الفرع والعقب

ومــثــل أعــراقــهــم طــابــت فروعهم

جــلــت رزيــتــهــم فــيــنــا الـــغـــداة كام

كانت مكارمهم يف الناس تكتسب

هلل رزؤك يــا بــن املــصــطــفــى فلقد

أضحى له الدين يعلو ركنه العطب

بعد ابن جعفر قد حلت به النوب

يــا نــاشــد الفضل قــد زالـــت معامله

عــرى املــكــارم منه واهلـــدى وصب

هلل خطب أصــاب الدين وانفصمت

راع وه ــل ن ــارص لــلــديــن ينتدب؟

يــا آل طــه اال ليس لــاســام غريكم

وسجل الشاعر يف هذه اللوحة مشاعره احلزينة التي تلهب فيها حرارة العاطفة

وصدق االنفعال يف أسلوب حمكم .فقد قال راثيا وهو من أوائل نظمه:
أيا عني سحي الدمع قد خانني دهري

ويا قلب ذب وجدا عىل من هم فخري

فـــخـــار الــفــتــى يف جــــده وإبـــائـــه

وإال ف ــإن املـــوت أوىل مــن العمر

فــاغــرو لــو أجــريــت دمــعــي تلهفا

عليهم وأبدي احلزن مهام يطل عمري

ومن عاش يف ذل فقد عاش يف خرس

فمن مــات يف رشع اإلبــا قط مل يمت

فقلبي وراء الركب يقفو عىل األثر

أحـــبـــاي عــطــفــا بــاملــســر تــرفــقــوا

أودع قلبي أم لروحي أم صربي؟

حتـــــرت ملــــا رسمتـــــو بــضــعــونــكــم

إذا فارق األحباب من حيث ال يدري

فـــــواهلل إن املـــــوت أهـــــون للفتى

ويبدو الرتكيز جليا عىل حبه .فهو يشغل قلبه باملحبوب ،ويدعو إىل الرصاحة
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ويطالب بالرتفق ،فام أمجل قوله يف هذه املقطوعة:
كـــــفـــــا املـــــــامـــــــة عــــاذلــــيــــه

مـــــا يف احلــــشــــا قـــلـــب لـــديـــه

بــــــــــــــاهلل عـــــــنـــــــي خــــلــــيــــا

فــــالــــلــــوم لـــلـــمـــضـــنـــى أذيـــــه

قـــــســـــ ًا بــــمــــن خــــلــــق اجلــــا

ل فــــقــــدر املــــهــــج الــضــحــيــه

فــــأهــــتــــكــــن عـــــــن اهلـــــــوى

ســــــر احلـــــيـــــا بــــــن الـــرعـــيـــه

إن الـــــــراحـــــــة مـــذهـــبـــي

ولــــئــــن نــــشــــأت عــــى الــتــقــيــه

عــــــــــــــــــاذيل تــــرفــــقــــا
يـــــــــا
ّ

يب واعــــطــــفــــا يـــــا عـــاذلـــيـــه
ت قــيــســا وهـــي لــيــى الــعــامــريــه

أنـــــــــا يف اهلـــــــــــوى قـــــــد رص

ومن شعره هذه القصيدة الطريفة التي قرض هبا اجلزء األول من ديوان (املنظورات

احلسينية) للشاعر الشعبي الكبري الشيخ كاظم املنظور ،وقد نظمها عىل الطريقة املشجرة

بالتزام كل بيت فيه ألول حرف من أحرف اسم الشاعر ،فقال:
أ:أياخاطريجديفالقوايفمدىالعمر

ويا قلب ذب نظام ببحبوحة الشعر

ل :لئن طرت يف أوج املعايل حملقا

ومنها اجتنيت الــدر من أيــا بحر

ش :شوارد من غر القصيد جنيتها

ورصت كمن جيني األنيق من الزهر

ي :يعود إليك الفضل كاظم يف الورى

وحيلو لك الشعر البليغ مع النثر

خ :خواطرك الاليت انفرطن قوافيا

جتمعن سفر ًا قد حوى غايل القدر

ك :كــأن معانيه كــواكــب نظمت

فأمست تيضء الليل أسنى من البدر

ا :أأسهب فيه الوصف فالفكر قارص

وأطنب يف مدحي فــواهلل ال أدري

ظ :ظعن بنات الفكر عني وقد غدت

خميلتي عطشى إىل ديــمــة القطر
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وأفعمت ديوانا من اآلي والذكر

ـأت بحور النظم درا منضدا
م :مـ َ

بمدح حسني السبط فخر ًا عىل فخر

م :مهب شذاه من رياض سمت عال
نظمت شعورا يف رثــاء أماجد
ن:
َ
ظللت هبم تــزداد جمــدا ورفعة
ظ:
َ

تثن عزما مدى الدهر
ربى مل َ
نسود ً
وجمدهم يعلو عىل األنجم الزهر

وأديــت حقا يف املديح ملن غدا
و:
َ
رأيـــت لــزامــا أن تــنــارص عرتة
ر:
َ

ملقى عىل النهر
رصيعا بحر الشمس
ً
تــنــارص ديــن اهلل يف الــر واجلهر

ج :جزيت ابن (حسون) من اهلل رمحة

تصونك يف األخرى ويف موقف احلرش

كان العلوي مولعا بالتخميس والتشطري ومن ذلك قوله خممسا بيتي جمنون ليىل:
لــقــد هــجــر احلــبــيــب وخــــان ظني

أال يـــا قــلــب وحيــــك كـــم متــنــي؟

(أل ــس ــت وعــدتــنــي ي ــا قــلــب إين)

فــــدع عــنــك املـــــام وخــــل عني

(إذا ما تبت عن ليىل تتوب)
ومــنــهــا أبــتــغــي يف الــعــمــر وصــا

بــلــيــت بــحــبــهــا مـــذ كــنــت طفال

(فــهــا أنـــا تــائــب ع ــن ح ــب لــيــى)

جــفــت ظــلــا وعـــاد الــوصــل فصال

(فام لك كلام ذكرت تلوب)
وقوله خممسا بيت رصيع الغواين:
عني فلست إىل الــعــواذل صاغيا

يــــا عــــــاذيل دعـــــا املــــــام وخــلــيــا

(فألهتكن عــى اهل ــوى ســر احليا)

تـــــاهلل مـــهـــا دمـــــت حـــيـــا بــاقــيــا

(إن الفضيحة باملحبة أمجل)
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وقوله خممسا بيتي الرشيف الريض:
وبسحر (هــــاروت) غــدا متكحال

ومــن الــرقــاد بجفن إلــفــي قــد حال

(يـــا نــاقــل املــصــبــاح ال متـــرر عــى)

نـــاديـــت مـــن فــــرع أال رف ــق ــا أال

(وجه احلبيب فقد تكحل بالكرى)
ق ــد ه ــب م ــن ســحــر وحــبــك قــده

ري ــح الــصــبــا مــن ن ــام إلــفــى وحــده

(أخشى خيال اهلــدب بجرح خده)

ال تـــركـــن ضـــيـــاك خــــي عــنــده

(فيقوم من سنة الكرى متعذرا)

مراسالته:

ساجل الشاعر العلوي مجعا من أصدقائه الشعراء واألدباء ،وتأصلت بينه وبينهم

صداقة محيمة ومودة دائمة .فقد كتب إىل السيد حممد حسن الطالقاين قوله وذلك عام

1961م:

أحمــــــمــــــد احلــــــســــــن الـــــــذي

ثـــنـــت الـــعـــلـــوم لــــه الــــوســــادة

وغـــــــــدا عـــــى رغـــــــم الــــعــــدا

كــــالــــبــــدر يف فـــلـــك اإلفـــــــاده

مــــــــاذا اجلـــــفـــــاء أبـــــــا الــــوفــــا

ء ومل يــكــن لـــك قــبــل عــــادة؟!

أنــــســــيــــت خــــــا لــــــن يــــرى

يف غـــــر لــــقــــيــــاك الــــســــعــــادة

مـــضـــت الــــلــــيــــايل كــالــســنــيـــ

ن بـــطـــوهلـــا دون اســـــتـــــزاده

هــــل جــــف ب ــح ــر ال ــل ــط ــف مــنـــ

ك ف ــل ــم ت ــع ــد فــيــهــا اس ــت ــف ــاده

اســــتــــبــــدلــــت يب
أو إنـــــــك
َ

وبــــــأخــــــويت عــــظــــا وســـــــاده
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حـــــاشـــــا فـــلـــطـــفـــك شـــامـــل

مـــا اخــتــص فــيــه ذوو الــســيــاده

زرنــــــــــا فــــكــــل املـــخـــلـــصـــيــــ

ن هــنــا عـــى وشــــك الــشــهــاده

ولــــــــــــوا املـــــحـــــبـــــة اليــــــــزا

ل ع ــل ــي ــك يــنــتــظــر انـــعـــقـــاده

فأجابه السيد الطالقاين  -وكان عىل فراش املرض -بقوله:
أأخـــــــــا الـــفـــضـــيـــلـــة والــــكــــا

ل ومـــــن بـــنـــى جمـــــدا وشـــــاده

ومـــــــــن الـــــبـــــيـــــان بـــعـــرشـــه

ألـــــقـــــى لــــــه طـــــوعـــــا قــــيــــاده

ت فــــنــــال بـــاملـــســـعـــى مــــــراده

وســـــعـــــى لــــنــــيــــل املــــكــــرمــــا

بـــــالـــــود أكــــثــــر مـــــن شـــهـــادة

واىف كـــــتـــــابـــــك حــــامــــا

ألـــــــق الــــــراعــــــة واإلجــــــــــاده

وملــــــحــــــت بـــــــن ســـــطـــــوره

وز قــــــدر مـــثـــي بـــــاإلشـــــاده

وشـــــكـــــرت لـــطـــفـــك إذ جتــا

ــــــ ُه إىل املـــفـــاخـــر خــــر ســــاده
ٍ
إخــــــــاء أو إراده
هــــــدُ مــــن

يــــابــــن األبــــــــــاة ومـــــــن نــمــتـــ
إين عــــــى مــــــا كــــنــــت تــعـــ

ت لــــــدي واســــطــــة الــــقــــادة

هــــيــــهــــات أنـــــســـــاكـــــم وأنـــــــ

ٌم يـــســـتـــحـــق بـــــه الــــعــــبــــاده

كــــــــل لــــــــه عـــــــنـــــــدي مـــقـــا

عــــنــــدي فـــحـــظـــك يف زيــــــاده

إن كـــــــان يـــنـــقـــص حــظــهــم

رفـــــــع الــــــوفــــــاء بــــــه عــــــاده

إذ قـــــد عــــهــــدتــــك يل أخــــا

عـــــــــادت لـــــه شــــيــــا وعـــــــادة

والـــــعـــــبـــــقـــــريـــــة واحلـــــجـــــى

والـــعـــتـــب عـــنـــدك صــــار عـــاده

أأخـــــــــــــا املـــــــــــــــودة ملـــتـــنـــي

مل أدر مـــعـــنـــى لـــلـــســـعـــاده

فــــاعــــلــــم فــــديــــتــــك إنـــنـــي
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والـــــــدهـــــــر يــــعــــلــــن حـــربـــه

عــــــــي بــــــا هــــــــواده
دومــــــــــا
ّ

حيــــــيــــــى الــــــغــــــبــــــي مـــنـــعـــا

ونـــصـــيـــب أمـــــثـــــايل اإلبــــــــاده

قــــد حــبــبــت عـــنـــدي الـــبـــاده

وأعــــــيــــــش وســـــــط مـــشـــاكـــل

مـــــرض وهــــــذا الـــعـــتـــب زاده

وأشـــــــــــــــد مـــــــــا القــــيــــتــــه

تـــــــرين ،وطــــــــورا يف الـــعـــبـــادة

طـــــــــورا عــــــى مجــــــر الـــغـــضـــا

والـــبـــعـــد قــــد أضــــنــــى فـــــؤاده

فــــــأخــــــوك يــــشــــكــــو ســقــمــه

جلـــئـــت لـــكـــثـــرهتـــا الـــــوســـــاده

يــــبــــكــــي نــــــــــــواك بـــــأدمـــــع

لــــــرونــــــه رهــــــــن اإلراده

ولــــــئــــــن متــــــاثــــــل لـــلـــشـــفـــا

أشــــــــواق مــــن ي ــش ــك ــو بـــعـــاده

فـــــامحـــــل ألخـــــــــــوان الـــصـــفـــا

فـــيـــهـــا أبــــــــان لــــكــــم وداده

واقــــــبــــــل رســــــالــــــة خمــلــص

وكتب األستاذ املرحوم السيد إبراهيم العلوي إىل زميله السيد حممد حسن الطالقاين

عام  1958يطلب منه أن يلتقي بالشيخ حممد عيل اليعقويب فيبلغه عتاب العلوي هلجره

له:

نــــــراس رشـــــد لــــلــــورى ودلـــيـــا

مــوالي يا (حسن) الفعال ومن غدا

مــــاذا اجلـــفـــاء؟ وكــنــت قــبــل خليال

أبلغ (أبــا مــوســى) الــســام وقــل له
ٍ
ـزورة
قد ظن وهــو أخــو السحاب لـ

تــطــفــي مــــن املــتــعــطــشــن غــلــيــا

وعــلــيــكــا مــنــي الـــســـام فعنكام

ال ابـــتـــغـــي أبـــــد الــــزمــــان بــديــا

وعـــســـاه يــشــفــي ب ــال ــوص ــال عليال

فــعــســى تـــعـــود ل ــروض ــن ــا بــســاتــه

فأجابه السيد الطالقاين بقوله وقد عرض فيه بالشيخ اليعقويب وشبهه بأيب موسى

األشعري الحتادمها يف الكنيةو وكان ذلك عىل سبيل الدعابة الربيئة كام يتضح من أبيات
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اليعقويب اآلتية التي عرب فيها عن السيد الطالقاين باحرتام ،وإال فقد كانت بينهام مودة
وثيقة واحرتام متبادل:

ي ــا صــاحــب األدب الــرفــيــع حتية

تــزجــى لــشــخــصــك بــكــرة وأصــيــا

واىف كــتــابــك فــابــتــهــجــت بـــه ومل

أك مــســتــحــقــا ذلـــــك الــتــبــجــيــا

ولقد عجبت من اشتياقك صاحبا

مــتــقــلــبــا مل يـــغـــن عـــنـــك فــتــيــا

أتــــراك يــا (ع ــل ــوي) تــنــســى موقفا

ســيــظــل يـــــودي احلــــق جــيــا جيال

يــرىض(مــعــاوي) عــن (أبــيــك) بديال

هتــــوى (أبــــا مـــوســـى) وتــعــلــم انــه

هــيــهــات خيــلــص أو يــكــون خليال

فــاتــركــه إن شــئــت الــســامــة إنــه

فبعث املرحوم العلوي أبيات السيد الطالقاين إىل اليعقويب ضمن رسالة بغية مشاركته

يف هذه املساجلة فكتب له اليعقويب:

أبــــا الــــزهــــراء جـــاءتـــك الـــقـــوايف

حت ــي ــي ف ــي ــك م ــع ــدن ــك األص ــي ــا

جتـــنـــى ابـــــن الـــــكـــــرام عــــي ظــلــا

وشــبــهــنــي بـــمـــن ظــــل الــســبــيــا

ولـــكـــن ســــاء صــاحــبــك اجلــلــيــا

لــقــد واىف الـــعـــتـــاب وكـــــان حقا

لــــه رغــــــم اجلــــفــــا خــــا خــلــيــا

رضــيــت بــشــتــمــه بـــل ســــوف أبــقــى

عـــــى عــــــدوانــــــه صـــــــرا مجــيــا

واصــــــر يــــا أخـــــا ال ــع ــل ــي ــاء دومــــا

يتجىل للقارئ فيام تقدم ما يتمتع به السيد إبراهيم العلوي من قوة الشاعرية وطول

الباع والسمو واإلبداع والقرحية اخلصبة يف معظم القصائد التي وقفنا عليها.
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آثاره:

صدرت للسيد إبراهيم العلوي اآلثار االتية:

مع الرصايف الثائر (بغداد 1959م).
نظرة إمجالية يف حياة املتنبي (بغداد 1959م).
ما يقرأ من آخره كام يقرأ من أوله :ليحيى بن عيل التربيزي (حتقيق)
وللشاعر آثار شعرية ونثرية منوعة ،تدور يف أغراض شتى ،دبجها يراعه بأسلوب

جيل وانسجام بديع ،كام أنه أخرج عددا من املقاالت املمتعة ،ومعظمها مبعثرة يف
الصحف واملجالت العراقية.

أما خمطوطاته فهي اآليت:

حصيلة من ابيات  -دراسة ونقد يف شعر معروف الرصايف من الناحية الفلسفية.

اللؤلؤ واملرجان يف علمي املعاين والبيان.
بني املتنبي والرصايف.
شعر احلياة واحلرية يف العامل العريب (باالشرتاك مع الدكتور حمسن مجال الدين).
من أدب العلويني.
املدخل إىل فن املكتبات.
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 -2الشيخ إبراهيم الكفعمي

املولود سنة 840هـ واملتوىف سنة 900هـ

هو الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عيل بن احلسن بن حممد بن صالح بن إسامعيل

احلارثي العاميل الكفعمي احلائري .ولد سنة 840هـ كام استفيد من أرجوزته يف علم
البديع ،ذكر فيها أنه نظمها يف سن الثالثني ،وكان الفراغ من األرجوزة سنة 870هـ

وتويف سنة 900هـ كام يف بعض الروايات .وقد نص صاحب كتاب (الغدير) عىل أن
وفاته هي سنة 905هـــ ،ودفن يف وادي أيمن بكربالء ،ولكن السيد األمني قال يف

(األعيان) :أنه وجد بخطه كتاب دروس السيد الشهيد قدس رسه فرغ من كتابته سنة
 850وعليه قراءته وبعض احلوايش الدالة عىل فضله .وعد يف ص  186من تأليفه كتاب
األرواح وقال فرغ من تأليفه سنة . ((( 843

كان الكفعمي شاعرا عاملا رسيع البدهية يف الشعر والنثر ،وكان واسع اإلطالع،

طويل الباع يف األدب .وأفرد له الشيخ األميني يف (غديره) صفحات طواالً حتدث
فيها عن سريته فقال :أحد أعيان القرن التاسع اجلامعني بني العلم واألدب ،النارشين

أللوية احلديث واملستخرجني كنوز الفوايد والنوادر ،وقد استفاد الناس بمؤلفاته اجلمة
وأحاديثه املستخرجة ،وفضله الكثري ،كل ذلك مشفوع منه بورع موصوف ،وتقوى يف

ذات اهلل ،إىل ملكات فاضلة ،ونفسيات كريمةّ ،
حل جيد زمانه بقالئدها الذهبية وزين
معصمه بأسورهتا ،وح َّلل هيكله بأبرادها القشبية ،وقبل ذلك نسبه الزاهي بأنوار الوالية

((( أعيان الشيعة /حمسن األمني ج.185/2
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املنتهي إىل التابعي العظيم احلارث بن عبد اهلل األعور اهلمداين ذلك العلوي املذهب

العيل شأنه اجليل برهانه الذي هو من فقهاء الشيعة(((.

يروي شيخنا إبراهيم الكفعمي عن والده املقدس الشيخ زين الدين عيل والسيد

حسني بن مساعد احلسيني احلائري صاحب كتاب (حتفة االبــرار يف مناقب األئمة
األطهار) والسيد عيل ين عبد احلسني املوسوي) صاحب كتاب (رفع املالمة عن عيل

يف ترك اإلمامة) والشيخ عيل بن يونس زين الدين النباطي صاحب كتاب (الرصاط
املستقيم).

أما آثاره فهي كثرية وال شك أهنا تدلنا عىل إطالعه الواسع وذهنه الناقد وتبحره يف

العلم والفضل وأشهرها :املصباح ،البلد األمني ،رشح الصحيفة ،فروق األدب ،العني
املبرصةَ ،احلديقة الناظرة ،وغريها.

شعره:

يمكننا القول إن شعر الكفعمي عىل جانب من املتانة والقوة وال سيام والؤه ألهل

البيت عليهم السالم ،حيث امتدحهم قصائد وأراجيز بعدة.

ومن شعره هذه األبيات التي يويص هبا أهله بدفنه يف احلائر املقدس بأرض تسمى

عقري:

ٍ
قــــر بـــــأرض عقري
إذا مـــت يف

س ــأل ــت ــك ــم ــو بــــــاهلل أن ت ــدف ــن ــوين

ســلــيــل رســــــول اهلل خــــر جمــر

فـــــإين بــــه جـــــار الــشــهــيــد بــكــربــا
ٍ
خــائــف
وإين بـــه يف حـــفـــريت غـــر

بــــا مـــريـــة مــــن مــنــكــر ونــكــر
إذا الناس خافوا من لظى وسعري

أمـــنـــت بــــه يف م ــوق ــف ــي وقــيــامــتــي
((( الغدير-عبد احلسني األميني ج 11ص .213
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فـــإين رأيــــت ال ــع ــرب حتــمــي نزيلها

ومتــنــعــه مـــن أن يـــصـــاب بضري

وعار عىل حامي احلمى وهو يف احلمى
ً

ّ
ضــل يف الــبــيــدا عــقــال بــعــر
إذا

بــــحــــائــــره ثـــــــاو بــــغــــر نــصــر

فكيف بسبط املصطفى أن يــذود عن

()1

وله قصيدة فاخرة يف مدح أمري املؤمنني عيل وصفات يوم الغدير بلغ عدد أبياهتا

مائة وتسعني بيتا ،أنشدها يف أرض احلائر الرشيف ،ألن يف مجلة ما يذكر يف أواخرها

قوله:

أتــــاك بــمــدح شــفــاء الــصــدور

بــحــقــك مـــــوالي فــاشــفــع ملن

هـــو اجلــبــعــي املـــــيء الــفــقــر

إىل رمحــــات الــرحــيــم الــغــفــور

أتــــاه الــنــذيــر فــأضــحــى يــقــول

أعــيــذ نـــذيـــري بــســبــط الــنــذيــر

كــســاهــا الــتــعــمــر ثـــوب القتري

وشــــــيــــــخ كـــــبـــــر لـــــــه ملـــة

بــقــلــب حـــزيـــن ودمـــــع غــزيــر

أتــيــت اإلمــــام احلــســن الشهيد

يــعــود الــريــر كــمــثــل البصري

أتــــيــــت رضحيــــــا رشيــــفــــا بــه

إىل احلـــايـــر اجلــــار للمستجري

أتـــيـــت إمــــــام اهلــــــدى ســيــدي

بـــأرض الــطــفــوف بتلك القبور

أرجــــي املــــات ودفــــن الــعــظــام

وحــــــور حمــجــلــة يف الــقــصــور

لــعــي أفـــــوز بــســكــنــى اجلــنــان

قتيل الطغاة ودامـــي النحور

أتــيــت إىل صــاحــب املــعــجــزات

()1

((( أعيان الشيعة  -للسيد حمسن األمني العاميل ج 5ص 228وانظر :روضات اجلنات للسيد حممد باقر
اخلونساري ج 1ص.63
((( روضات اجلنات ج 1ص 63وانظر :الغدير ج 11ص .212
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وله أرجوزة تنوف عىل  120بيتا يذكر فيها ما يستحب صومه من األيام ،توجد يف

مصباحه أوهلا:

إىل طـــريـــق الــــرشــــد واإليــــــان

احلـــــمـــــد هلل الـــــــــذي هــــــداين

عـــى الــنــبــي املــصــطــفــى واآلل

ثــــم صــــــاة اهلل ذي اجلــــال

ومنها:
فــصــمــه والــــــزم بـــعـــده املــحــجــه

وبــعــده الــتــاســع مــن ذي احلجة

أو أن يــشــك يف اهلــــال الــرائــي

إال مـــع الــضــعــف عـــن الــدعــاء

وللكفعمي بيتان إن قرءآ طردا كان مدحا وإن قرءآ عكسا كان قدحا ،ومها:
شـــكـــروا ومــــا نــكــثــت هلـــم ذمــم

رسوا ومــــا هــتــكــت هلـــم حــرم

صــــروا ومــــا كــمــلــت هلـــم قمم

نـــــروا ومــــا وهـــنـــت هلـــم مهم

ومن شعره قوله:
إهلـــي لــك احلــمــد الـــذي ال هناية

ل ــه ويــــرى ك ــل األحـــايـــن باقيا

إهلـــي فــاجــعــلــنــي مــطــيــعــا أجــرتــه

وإن مل أكن فارحم بمن جاء عاصيا

أتاحته ختليصا مــن الكفر واقيا

عىل أن رزقــت العبد منك هداية

فــرد األمــاين العاطالت حواليا

بعثت األمــاين نحو جــودك سيدي

()1

إن هذا الشاعر ظل طوال حياته يمدح احلسني وأهل بيته ،ويصور جمزرة كربالء

الرهيبة يف شعره ،ويتمنى أن تكون هناية حياته يف مدينة احلسني وأن يدفن إىل جوار قرب
((( .أمل اآلمل /حممد بن احلسن احلر العاميل ج 1ص 28و.29
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أيب عبد اهلل احلسني حتى استجاب اهلل دعوته ،وحقق حلمه املنشود حيث تويف يف

كربالء ودفن هبا ،كام تنص بعض املصادر ،ويف رواية أنه دفن يف جبشيت من لبنان.
وقد أتيحت يل زيارة قربه يف جبشيت بتاريخ  1998/12/13حيث يقع رضحيه يف واد

جبيل خارج املدينة ،وقد سجي إىل جانبه العالمة الشيخ عبد الكريم الزين املتوىف سنة
1360هـ وكالمها حتت سقف واحد وغرفة واحدة.

آثاره:

حفظت لنا املصادر الكثري من آثار الشيخ الكفعمي يف خمتلف العلوم العربية

واإلسالمية ،فقد كانت له كتب كثرية جدا ،معظمها من الكتب الغريبة اللطيفة املعتربة

املشتملة عىل غرائب األخبار .وفيام ييل قائمة بأسامء مؤلفاته:
1.1البلد األمني والدرع احلصني.
2.2تاريخ وفيات العلامء.

3.3تعليقات عىل كشف الغمة.

4.4التلخيص يف مسائل العويص.

5.5اجلنة الواقية واجلنة الباقية ،املعروف بمصباح الكفعمي.
6.6اجلنة الواقية ،وهي خمترص املصباح.
7.7حجلة العروس.

8.8حديقة أنوار اجلنان الفاخرة وحدقة أنوار اجلنان الناظرة.
9.9احلديقة الناظرة.

1010حياة األرواح ومشكلة املصباح.

1111الرسالة الواضحة يف رشح سورة الفاحتة.
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1212زهر الربيع يف شواهد البديع.

1313صفوة الصفات يف رشح دعاء السامت.

1414العني املبرصة.

1515فرج الكرب وفرح القلب.
1616الفوائد الطريفة.

1717قراضة النظري يف التفسري.
1818الكوكب الدري.

1919اللفظ الوجيز يف قراءة الكتاب العزيز.
2020ملع الربق يف معرفة الفرق.

2121جمموع الغرائب وموضوع الرغائب.

2222حماسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة(((.
2323مشكاة األنوار.

2424املقام األسنى يف تفسري األسامء احلسنى.
2525ملحقات الدروع الواقية.
2626املنتقى يف العوذ والرقى.
2727النخبة.

2828هناية األرب يف أمثال العرب.

2929نور حقيقة البديع ونور حديقة الربيع ،يف رشح بديعيته املشهورة.
3030املصباح.

(((طبع يف بريوت سنة 1991م1412/هـ بتحقيق :الشيخ فارس احلسون.
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قال املوىل األفندي يف الرياض((( :وله جمموعة كبرية كثرية الفوائد مشتملة عىل

مؤلفات عديدة ،رأيتها بخطه يف بلدة إيروان يف بالد آذربيجان ،وكان تاريخ إمتام كتابة
بعضها سنة  848هـ خلمس بقني من شهر رمضان ،وتاريخ بعضها سنة  ،894وتاريخ

بعضها سنة  ،852وكان فيها كتب عدة من مؤلفاته أيضا ،منها:
1.1كتاب اختصار الغريبني ،للهروي.

2.2كتاب اختصار مغرب اللغة ،للمطرزي.

3.3اختصار غريب القرآن ،ملحمد بن عزيز السجستاين.
4.4كتاب اختصار جوامع اجلامع ،للشيخ الطربيس.
5.5اختصار كتاب التفسري عيل بن إبراهيم.

6.6اختصار زبدة البيان خمترص جممع البيان للطربيس ،للشيخ زين الدين البيايض.
7.7اختصار علل الرشايع للصدوق.
8.8اختصار القواعد الشهيدية.

9.9اختصار كتاب املجازات النبوية ،للسيد الرشيف الريض.
1010اختصار كتاب احلدود واحلقائق.

1111كتاب اختصار نزهة األلباء يف طبقات األدباء.
1212اختصار كتاب لسان احلارض والنديم.

1313ابن أصدق احلائري

1414وردت ترمجة يف (أعيان الشيعة) وهذا نصها:
1515عرصه بني املائة الثالثة والرابعة.

(((رياض العلامء :للموىل عبد اهلل األفندي .22/1
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عن كتاب املحارضة وأخبار املذاكرة للتنوخي أنه كان باحلائر من كربالء رجل يدعى

ابن أصدق ينوح عىل احلسني فبعث أبو احلسن الكاتب إىل هذا املنشد أبا القاسم

التنوخي عيل بن حممد بن داوود والد مؤلف  -النشوار  -لينوح عىل احلسني بقصيدة

لبعض الشعراء الكوفيني وأوهلا:

أهيـــــــــا الـــــعـــــيـــــنـــــان ف ــي ــض ــا

واســــــتــــــهــــــا ال تـــغـــيـــضـــا

مل أمـــــــــرضـــــــــه فــــأســــلــــو

ال وال كــــــــــان مــــريــــضــــا

قال أبو القاسم وكان هذا يف النصف من شعبان والناس إذ ذاك يلقون جهدا جهيدا

من احلنابلة إذا أرادوا اخلروج إىل احلائر فلم أزل أتلطف حتى خرجت فكنت يف احلائر

ليلة النصف من شعبان ا.هـ.

أبو القاسم هذا سنة  271ومات سنة  342هـ((( .من خالل مراجعتي للكثري من

املصادر كنت أحسب إنني سأقع عىل يشء من شعره ،فكان هذا الذي وقفت عليه ما

جعلني اكتفي باإلشارة إليه فقط .آمال أن أقع عليه يف قابل األيام.
***

((( أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني ج 17ص.321
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 -3أبو العتاهية

211- 130هـ

هو اسامعيل بن القاسم من مشاهري القرن الثاين اهلجري ،خلد له التاريخ ذكرا مجيال

وسجال خالدا ،وهو صاحب شاعرية رقيقة ،وذهن ملاح وذوق سليم وعقل ناضج.

وهو من مواليد مدينة عني التمر (شفاثة) التابعة ملحافظة كربالء.

قال عنه صاحب الكنى واأللقاب :وهو من املتقدمني يف طبقة بشار وأيب نواس

وشعره كثري وقد ولد يف سنة ( 130قل) بعني التمر وهي بليدة باحلجاز يف قرب املدينة

الطيبة وقيل إهنا من أعامل سقي الفرات قرب األنبار .ونشأ بالكوفة وسكن بغداد ،وكان
يبيع اجلرار ،واشتهر بمحبته عتبة جارية املهدي العبايس وله يف ذلك حكايات وأشعار

كثرية ،وكان الشعر عنده سهال جدا ،حتى حيكى أنه قال يوما لو شئت أن أجعل كالمي

كله شعرا لقلت ،وكان نقش خامته:

غـــضـــب الـــعـــبـــد أم رىض

ســـــيـــــكـــــون الــــــــــــذي قـــى

()1

ويظهر ملن يتتبع أشعاره ويتقىص أخباره أنه يبيع اجلرار اخلرض حيملها يف قفص عىل

ظهره ويدور يف الكوفة ،بل كان يفعل ذلك أخوه مزيد ،وسئل بذلك فقال :إنا جرار
القوايف وأخي جرار التجارة ،بيد أن ميله للشعر وشغفه به دعاه إىل أن يرتك هذه املهنة
ويزاول قرض الشعر .ويفيدنا أبو الفرج يف (أغانيه) أنه كان غزير البحر ،لطيف املعاين،

((( .الكنى واأللقاب /عباس القمي ج 1ص.121
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سهل األلفاظ ،كثري االفتتان ،قليل التكلف ،إال أنه مع ذلك كثري الساقط املرذول).

ديوان شعره:

طبع له (ديوان أيب العتاهية) (دار صادر ،دار بريوت (1384هـ1964/م) يقع يف

 511صفحة.

شاعريته:

هذا املبدع اهلادئ يمتلك طاقة ختفي وراءها براعة لغوية ملحوظة ،فهو يف شعره

يمس أوتار القلوب والعقول ،وينساب إنسيابا يف السياق الذي تتناغم حروفه وكلامته

ومجاليته ،يتمتع بالرؤية واحلكمة الواضحة لألمور ويغلب طابع الزهد عىل معظم

قصائده ومقطوعاته.

وفاته:

كانت وفاة أيب العتاهية الشاعر األديب صاحب الزهديات سنة 211هـ ،ودفن يف

مقابر قريش عند قرب االمام موسى بن جعفر حيث أوىص بذلك.

نامذج من شعره

أليب العتاهية أشعار كثرية يف الزهد واالخوانيات وغريها من فنون الشعر ،واليك

نامذج منها :الغفلة عن املوت

(((

وقوسنني ،حتى قصفن قــنــايت
َّ

كـــأن املــنــايــا قـــد قــرعــن صــفــايت

وبارشت أطباق الثرى ،وتوجهت

()1

بنعيي ،إىل إن غبت عــنــه ،نعايت
ومــــا هـــو آت ،ال حمـــالـــةِ ،
آت

فيا عجبا من طول سهوي وغفلتي

((( قرعن صفايت :نلني بسوء .والصفاة :الصخر ،واحلجر.
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حتوف املنايا قاصدات ملن ترى،

مــوافــن بــالــروحــات ،والــغــدوات

وقــامــت عليه ح ـ َّـر مــن نسائه،

يــنــاديــن بــالــويــات حمــتــجــزات

وكــم مــن عظيم شــأنــه مل تكن له

((((((

بــمــهــجــتــه األيـــــــام مــنــتــظــرات

عليه تــراب األرض ،مبتدرات

أقــمــن عليه الــويــل حتثي أكفهم

()1
()2

حادثات املوت
إذا أنت الينت الذي خشنت النت،

هانت
وإن هونت الــذي صعبت
ْ

وت ــأين ومتــي احلــادثــات رسيــعـ ًة،

خانت
غدرت يب احلادثات وكم
وكم
ْ
ْ

تــزيــن أمـــــور ًا ،أن تــشــن كــثــرة،

ـت
اال ربــا شانت أمـــورا ومــا زانـ ْ

دانت
تــدان نفوس الناس فيه ،بام
ْ

ولــلــديــن ديـــان غ ــدا ي ــوم فصله،

ما لك إال اهلل واحلسنات
ّ
هـــفـــوات
فـــتـــى ،إال لـــه
لـــقـــل
ُ
ً

ـــــات،
أمـــا والـــــذي ُيــيــا ب ــه و ُي
ُ

وتفني الفتى الروحات ،والدجلات

ومــا مــن فتى إال سيبىل جديده،
يــغـ ّـر الــفــتــى حتــريــكــه وســكــونــه،

()3

والبــــد يــومــا تــســكــن احلــركــات

وم ــن يتتبع شــهــو ًة بــعــد شــهـ ٍ
ـوة

مــلــحــا ،تقسم عقله الــشــهــوات

ومن يأمن الدنيا وليس بحلوها،

ـات
مـــرهـــا ،فــيــا رأيــــت ،ثــبـ ُ
وال ّ

فانقضت
أجابت نفوس داعي اهلل
ْ

وأخــرى ،لداعي املــوت ،منتظرات

((( املحتجزات ،من احتجز به :جلأ واستعاذ.

((( حتثي الرتاب :تصبه .مبتدرات :مرسعات.

((( الروحات :الذهاب يف العيش .الدجلات :أراد هبا الرسى يف آخر الليل.
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مــــــــر ًة وعــــــدات
هلــــن وعــــيــــد
ّ

وما زالت األيام بالسخط والرضا

ومــــا لـــك إال اهلل واحلــســنــات

إذا ازددت ماال قلت مايل وثرويت

أنا ابن األىل بادوا
ف ــاب ــد أن ي ــب ــى ،وان يــتــمــزقــا

أرى الــيء أحيانا بقلبي معلقا،
ترصفت أطـــوار ًا أرى كــل عـ ٍ
ـرة،

وكــان الصبا مني جديدا ،فأخلقا

ِ
وكل امـ ٍ
سعيه ،الدهر ،ربام
ـرئ يف

تــفــتّــح أح ــي ــان ــا لــــه ،أو تغلقا

ومــن حيــرم التوفيق مل يغن رأيــ ُه
ِ
لنقصه،
ومـــا زاد شيئا قــط إال

وحسب امـ ٍ
ـرئ من رأيــه أن يو َّف َقا
وم ــا اجــتــمــع اإللــفــان إال تـ َفـ ّـرقــا
فوا عجبا! ما زلت باملوت ِ
معرقا

أنا ابن األىل بادوا ،فللموت نسبتي،

()1

وثــقــت بــأيــامــي ،عــى غــدراهتــا،

ومل تعطني األيــــام منهن موثقا

أيا ذكر من حتت الثرى من أح ّبتي،

وصلت هبم عهدي عىل بعد ملتقى

ـؤرقــا
إلــيــه وشــيــك ـ ًا ،إن يبيت مـ َّ

أال حــق لــلــعــاين ،بــا هــو صــائـ ٌـر

بـــــأول حمـــــزون بــكــى وتــشــوقــا

فارفضت دموعي ومل أكن
قت،
َّ
تشو ُ
ّ

احذر األمحق
احــــذر األمحـــــق ،واحـــــذر وده،

اخلــلــق
إنــــا األمحـــــق ك ــال ــث ــوب
ْ

ٍ
جــــانــــب،
كـــلـــا رقـــعـــتـــه مــــن

زعــزعــتــه الــريــح يــومــ ًا فــانــخـ ْ
ـرق

ٍ
فــاحــش،
أو كــصــدع يف زجــــاج

يلتصق
هــل تــرى صــدع الــزجــاج
ْ

((( املعرق :الذي له عرق أي أصل يف اليشء.
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زاد رشا ومتــــادى يف ُ
ـــق
ـــم ْ
احل ُ

فــــــإذا عــاتــبــتــه كــــي يـــرعـــوي،

لست أرىض

()1

رضب مـــن الــتــعــويـ ِـق
يــعــريــه
ٌ

ك ــل رزق أرجـــــوه م ــن خمــلــوق،

ِ
التحقيق
ـ ـ ّلــه ،مــقــال املــجــاز ال

ُ
قــــائــــل ،واس ــت ــغ ــف ــر ال ـــ
وأنــــــا

فــلــرزقــي مـــوكـــول بــاملــخــلـ ِ
ـوق

لــســت أرىض بـــا أتـــــاين إهلـــي،

أرجوزة أيب العتاهية

قال صاحب األغاين :إن هذه األرجوزة من بدائع أيب العتاهية ويقال إن فيها أربعة

آالف مثل .وإنام ذكرنا ما أمكن احلصول عليه:
الــقــوت،
حــســبــك ،ممــا تــبــتــغــيـ ِـه،
ُ

يــمــوت
مـــا أك ــث ــر الـــقـــوت ملـــن
ُ

الــفــقــر فــيــا جـــــاوز الــكــفــافــا،

مــــن اتـــقـــى اهلل رجـــــا وخـــافـــا

إن كـــان ال يغنيك مــا يكفيكا،

فــكــل مــا يف األرض ال يغنيكا

إن الــقــلــيــل ،بــالــقــلــيــل ،يــكــثـ ُـر،

إن الــصــفــاء ،بــالــقــذى ،ليكدر
القدر
إن كنت أخطأت فام أخطا
ْ

فــذر،
هــي املــقــاديــر ،فلمني ،أو
ْ

مـــا انــتــفــع املـــــرء بــمــثــل عــقــلــه،

وخـــر ذخـــر املــــرء حــســن فعله

الـــصـــاح،
إن ال ــف ــس ــاد ضــــده
ُ

املــــــــزاح
ورب جـــــد جـــــــره
ُ

لـــكـــل قـــلـــب أمــــــل يـــقـــ ّلـــبـــ ْه،

يــصــدُ ُقــ ُه طــــورا ،وطــــورا يكذبه

ي ــرهت ــن الــــــرأي األصـــيـــل شكه

يــغــنــيــك عـــن كـــل قــبــيــح تــركــه،

((( احلمق :فساد الرأي.
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ي ــا رب م ــن أســخــطــنــا بــجــهــده،

قـــــد رسنـــــــا اهلل بــــغــــر محــــده

مــن مل يــصـ ْـل فـــارض إذا جفاكا،

ال تــقــطــعــن ،لــلــهــوى ،أخــاكــا

لــن يصلح الــنــاس ،وأنــت فاسدُ ،

هــيــهــات مـــا أبـــعـــد مـــا تــكــابــد

لــكــل مــا يــــؤذي ،وإن ّ
قـــل ،أملْ،

ينم
مــا أطـــول الــلــيــل عــى مــن مل ْ

ٍ
وجـــوهـــر،
مـــعـــدن
يشء
لــكــل
ٌ
ُ

ٌ
وأكــــر
وأصــــغــــر،
وأوســــــــط،
ٌ
ُ

ـب
إال ألمـــــــر شــــأنــــه ع ــج ــي ـ ُ

ال تطلع الــشــمــس ،وال تغيب،

أصـــــغـــــره مـــتـــصـــل بـــــأكـــــر ْه.

وكــــل يشء ال حـــق بــجــوهــر ْه،

ختتلج
وســــاوس يف الــصــدر مــنــه
ْ

ـزج
مــن لــك بــاملــحــض ،وكـــل ممــتـ ْ

مــا زالـــت الــدنــيــا لــنــا دار أذى،

ممــزوجــة الــصــفــو بــألــوان الــقــذى

أزواج،
اخلــــــر والـــــــر هبــــا
ُ

نــــتــــاج
لـــــــذا نـــــتـــــاج ولـــــــــذا
ْ

لــــكــــل إنـــــســـــان ط ــب ــي ــع ــت ــان:

ورش ،ومهــــــا ضـــــدان
خــــــر
ٌ
ٌ
ٍ
يشء رحيـــا
وجـــــدتـــــه أنــــتــــن

واخلــــر والـــــر ،إذا مـــا ُعــــدّ ا،

بــــــــون بـــعـــيـــد جــــدا
بـــيـــنـــهـــا
ٌ

بـــعـــض ،ويــطــيــب بــعـ ُ
ٌ
ـض
خيــبــث

مــن لــك بــاملــحــض ،ولــيــس حمض
إنـــك ل ــو تــســتــنــشــق الــشــحــيــحــا،

مــبــهــوت
حـــائـــر
رصت كــــأين
ُ
ٌ

ـوت،
غمني الــســكـ ُ
عجبت حتى ّ

الصمت ،إن ضــاق الكالم أوسـ ُـع
َ

أصــنــع،
كـــذا قـــى اهلل فــكــيــف
ُ

مل تــــر أهنـــــى لــــك مــنــهــا عــنــهــا

الـــــرك لــلــدنــيــا الــنــجــاة مــنــهــا،

فـــقـــد أتـــــــاه بـــالـــبـــى الـــنـــذيـــر

م ــن الح ،يف عـــارضـــه ،الــقــتــر،

مــبــلــغــك الـــــر ك ــب ــاغ ــي ـ ِـه لــكــا

ّـــام عــيــنــا هلكا،
م ــن جــعــل الـــن ّ
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ِ
الـــغـــادر،
املــكــر والــعــتْــب أداة

ِ
الفاجر
والــكــذب املحض ســاح

َبن
سامح ،إذا سمت ،وال ختش الغ ْ

الثمن
يشء هــو مــوجــود
مل يــغـ ُـل
ْ
ٌ

يــا طــالــب الــدنــيــا بــدنــيــا اهلـ ّـمــه!

ثـــمـــ ْه؟!
أيــــن طــلــبــت اهلل كــــان ّ

وقــــ ّلــــا ي ــن ــف ــك عــــن عــجــيــب ـ ْه

مــن عـــاش مل خيــل مــن املــصــيــبـ ْه،
ِ
بالضيق،
يــوســع الضيق الــرضــا

ِ
الــتــوفــيــق
وإنــــــا الــــرشــــد مــــن

أســــتــــودع اهلل أمــــــوري كــلــهــا،

إن مل يــكــن ريب هلـــا ،فــمــن هلــا؟

مــا أبــعــد ال ــيء إذا ال ــيء فقدْ ،

مــا أقــرب الــيء إذا الــيء وجــدْ

صــلــح قــريــن الـــســـوء لــلــقــريــن،

كمثل صــلــح الــلــحــم والــســكـ ِ
ـن

ِ
بــيــت
يــعــمــر بـــيـــت بــــخــــراب

ِ
مـــيـــت،
حـــــي بــــــراث
يــعــيــش
ٌ

املـــر مــن ال يصدق ْه
ليس صــديــق ْ

مل يــصــف لــلــمـ ْـر صــديــق يــمــذقـ ْه،

عـــذب شــابــه أجــــاج
مــا طـــاب
ٌ

خـــــداج،
مــــن بـــه
ُ
مـــعـــروف مـــن َّ

()1

مـــا َع ُ
ـــيـــش مـــن آفـــتـــ ُه بـــقـــاؤ ُه،

نـــغـــص عــيــشــا طــيــبــا فـــنـــاؤ ُه
َ

وظــــاهــــر،
ولـــلـــكـــام بــــاطــــن
ُ

يف ســاعــة الــعــدل يــمــوت اجلــائــر

إنـــــا لــنــفــنــى نـــفـــســـ ًا ،وطـــرفـــا،

لـــن يــــرك املـــــوت أللــــف ألــفــا

مــفــســدة لــلــعــقــل أي مــفــســد ْه

إن الــشــبــاب ،والــفــراغ ،واجلـــد ْه،

ِ
الـــشـــبـــاب
روائــــــــح اجلـــنـــة يف

إن الــشــبــاب حــجــة الــتــصــايب،

ِ
الــقــريــن
فـــاملـــرء مــنــســوب إىل

اصحب ذوي الفضل وأهل الدين،
ْ

فـــــإهنـــــا مــــنـــــــــزلــــة ذمــــيــــمــــ ْه

إيــــــاك وال ــغ ــي ــب ــة والــنــمــيــمــ ْه،
((( اخلداج :كل نقصان يف يشء .أجاج :مر.
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ــرطــا
ال ت ــذهــ َب ـ ّ
ـن يف األُمــــــور َف َ

ســـألـــت َشــطــطــا
تــســألــن إن
ال
َ
ّ

وكن من الناس مجيع ًا َو َسطا

ذكر سليامن بن أيب شيخ قال :قلت أليب العتاهية :أي شعر قلته أجود وأعجب إيل؟

قال:قول

مــفــســدة لــلــعــقــل أي مــفــســد ْه

إن الــشــبــاب ،والــفــراغ ،واجلـــد ْه،

وقويل أيض ًا:
ِ
الـــشـــبـــاب
روائــــــــح اجلـــنـــة يف

إن الـــشـــبـــاب حــجــة الــتــصــايب

قال عمرو بن بحر اجلاحظ :ويف قول أيب العتاهية روائح اجلنة يف الشباب معنى ملعنى

الطرب الذي ال يقدر عىل معرفته إال القلوب وتعجز عن ترمجته األلسنة إال بعد التطويل
وإدامة الفكر اجلليل والتفكر اجلزيل.

وخري املعاين ما كان إىل القلب أرسع من اللسان.
***
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كان حي ًا سنة 634هـ

هو حممد بن حممد بن جعفر بن أمحد بن حممد بن جعفر بن غانم ،يتصل نسبه بزيد بن

عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب.

ذكره مجع من األعــام منهم صالح الدين بن أيبك الصفدي يف كتابه ( الوايف

بالوفيات) فقال :حممد بن حممد بن جعفر بن أمحد بن حممد بن جعفر بن غانم ويتصل
نسبه بزيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم ،احليل ،يعرف بابن
اجلعفرية ،مولده سنة ست وستامئة .أنشدين الشيخ أثري الدين أبو حيان ما لفظه فقال:

أنشدنا املذكور لنفسه باحللة سابع ذي احلجة سنة سبع وثامنني وستامئة:
أتـــــرى يـــبِ ّ
ـــل غــلــيــلــه املــشــتــاق

مــنــكــم ويــســكــن قــلــبــه َ
اخلـــ ّفـــاق

وتــعــود أ ّيــــام الــوصــال كــا بــدت

ـــــــرى أل ّيــــــام الــــفــــراق فـــراق
و ُي َ

ُـــنـــكـــرن متــ ّل ــق ــي لـــعـــواذيل
ال ت
ّ

ّ
مـــــذاق
فــأخــو الـــغـــرام لــســانــه

يا حاجب ًا عن مقلتي ِسنة الك ََرى

فـــدمـــوعـــهـــا ب ــج ــن ــاب ــه اطــــاق
()1

غري أن ابن الشعار املوصيل ساق نسبه عىل هذا الوجه ،خيتلف عام سبق ،وأوضح

كثري ًا مما خفي عىل املرتمجني فقال :الرشيف أبو الغنائم احلائري،كان حي ًا سنة 634هـ،
((( الوايف بالوفيات :صالح الدين بن أيبك الصفدي ،ج 1ص  228باعتناء هلموت ريرت ( 1381هـ /
1961م).
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حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن حييى بن احلسني

ابن أمحد بن عمر بن حييى بن احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
صلوات اهلل عليهم ،الرشيف أبو الغنائم أبو الفتح املعروف بابن اجلعفرية من مشهد
احلسني بن عيل صلوات اهلل عليهام وسالمه .هو شاعر مليل كثري األشعار وهو شيخ

كبري السن طويل أسمر ذو جسم عبل ،ولد سنة أربع أو ثالث وسبعني ومخسامئة ،وذكر

أن والده كان فقيها عىل مذهب االمامية وكان جده نقيب ًا عالّمة وقته يف األدب وعلم
العربية والفقه(((.

ومن شعره قوله يفتخر (من الطويل):
مــرامــي قــريــي ال تطيش نباهلا

وأســيــاف فهمي مرهفات نصاهلا

ويل خاطر كالعضب أخطر من ضبا

م ــه ــن ــدة ســــر حـــديـــد صــقــاهلــا

ٍ
معاند
تــطــأطــئ دوين رأس ك ـ ّـل

وأعبل بعزمي من عــداه احتياهلا

وإين ألنـــكـــار الــــقــــوايف ملــالــك

ومذهب غــري نقصها وانتحاهلا

فلوذوا بسلمى تسلموا من خواطري

وإال ده ــاك ــم بــاهلــجــاء عضاهلا

ســلــوا شــعــراء املــلــك عني فانني

إذا أنــســيــت يـــوم الــفــحــار ختاهلا

أنـــا ابـــن ع ــي والــبــتــول وحــ ّبــذا

فــخــار إذا األعــيــاص قــام سحاهلا

أيب خـــر خــلــق اهلل بــعــد حمـ ّـمـ ٍـد

لقد ّ
حل من أنساب قومي جالهلا

فـــان تــنــســبــوين ختــــروا يل أرومـــة

كـــثـــر ًا مــعــانــيــهــا قـــــاالً مــآهلــا

بسيف أيب قــامــت رشيــعــة دينكم

فـــب ــاد لــديــنــا حــرمــهــا وحــاهلــا

((( قالئد اجلامن :ابن الشعار املوصيل ،ج 7ص.104
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ومــا زال طــاع الثنايا ومــوقــع الـ

ٍ
ٍ
شــديــد ضالهلا
بـــأحـــزان
ـــمــنــايــا

خـــم والــعــهــود عليكم
لــنــا يـــوم
ٍّ

جــبــحــب أبــيــنــا ال حتــــدّ حــبــاهلــا

ٍ
ارسة
ونــحــن ورب البيت أكـــرم

تــســود املـــا نــســواهنــا ورجــاالهــا

وله من (الكامل)
مــــا عــــن أجــــــرع رمـــلـــة وعــقــيــق
أو هـــو خـــفـــاق الــنــســيــم أراكــــه

مـــقـــلـــتـــي عــقــيــق
اال ولـــــؤلـــــؤ
ّ
إال عــــرا مـــنّـــي الــــغــــرام خــفــوق

إين وإن عــنــف الــوشــاة وراش يل

بــالــصــد ســهــم س ــل ــوة املــعــشــوق

ـــم هيـــــوى األحــــبــــة والـــــ ٌه
ملـــتـــ ّي ٌ

وإىل الــعــقــيــق وســاكــنــيــه مــشــوق
وذق الـــغـــام وصـــوبـــه امل ــدف ــوق

يــا أهــل رامـــة إن جفا عرصاتكم
فــــأنــــا الـــــــويف لـــــدى ع ــه ــودك ــم

رمـــــم وال ودي لـــكـــم ممــــذوق

كـــم يف بــيــوتــكــم جـــدايـــة ربـــرب

يصبي احلليم مجاهلا املــومــوق

()2()1

أما الشيخ أغابزرك الطهراين فيرتجم له عىل غري هذين الوجهني فيقول :حممد العلوي

احلسيني ابن اجلعفرية ،كان حي ًا سنة 573هـ ،الرشيف أبو الفتح ضياء الدين العلوي
احلسيني املعروف بابن اجلعفرية ،حدّ ث عنه بالقراءة عليه عز الدين أبو احلرث حممد بن

احلسن العلوي احلسيني البغدادي املذكور ص  256- 255من كتاب ( معدن اجلوهر)

للكراجكي وسمعه من صاحب الرتمجة وذلك باحللة السيفية يف ج  1سنة 573هـ ثم
((( اجلداية :الغزال ،الربرب :القطيع من بقر الوحش.

((( قالئد اجلامن :ابن الشعار املوصيل ج ،7ص  ،104وانظر :معجم شعراء الشيعة :عبد الرحيم الغراوي،
املستدرك ج  25ص .542
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حدث به السيد عز الدين لبعض من قرأ عليه يف 581هـ ببغداد كام يف صدر بعض النسخ

القديمة منه ...الخ(((.

أقول :مل أجد له ترمجة توقفنا عىل تفاصيل حياته وسريته وشعره سوى ما ذكره هؤالء

األعالم الثالثة ،فاالختالف واضح يف نسبته وسنة وفاته ،غري أن الشاعر ابن اجلعفرية

احلائري شاعر متفنن ولعل األيام القادمة تكشف لنا بعض القطع الشعرية التي قاهلا.
***

 -5الشيخ أمحد احلائري

كان حي ًا سنة 1300هـ

احد شعراء كربالء ،كان واسع العلم ،فاضالً ،صاحل ًا ،حمرتم ًا ،حمدث ًا جليالً ،عاش

يف كربالء ونشأ هبا ،كام ورد ذكره يف كتاب (قسطاس املوازين يف املجازين واملجيزين)
للشيخ حممود األركاين البهبهاين احلائري ص 86وهذا نصها :املريزا أقا هادي األركاين
ولد يف كربالء وأرخ والدته أحد شعراء كربالء ويسمى الشيخ أمحد فقال:

ذي املــعــايل ســا مــكــان ـ ًا عليا

قــلــت بــــرى بــمــولــد لعيل

يـــك لــلــخــلــق هـــاديـــ ًا مــهــديــا

قد دعوه (اهلادي) وإن شاء ريب

(فــوهــبــنــا لـــه غـــامـــ ًا زكــيــا)

وإذا بـــالـــنـــداء هيــتــف أرخ

وهذا الشعر يدل عىل ّ
يرص عىل
أن والدته هي سنة 1289هـ ولكن األقا هادي نفسه ّ

أن تاريخ والدته املثبت يف جنسيته هو 1300هـ ش(((.
((( الثقات العيون :أغا بزرك الطهراين ،ص .283

((( قسطاس املوازين يف املجازين واملجيزين  -للشيخ حممود األركاين احلائري ص.86
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 -6الشيخ أمحد اخلازن

املتوىف سنة 1187هـ
من شعراء كربالء املوهوبني يف القرن الثاين عرش اهلجري ذكره العالمة السيد حمسن

األمني العاميل يف (أعيانه) قائال :الشيخ أمحد خازن حرضة العباس شاعر أديب له

مراسلة مع السيد نرص اهلل احلائري ووصفه جامع ديوان السيد املذكور باألديب األريب
املاجد ،وذكر أنه امتدح السيد بقصيدة فأجابه السيد بقوله:
آللـــــئ ن ــظ ــم ــت مــــع املــــرجــــان

ظــبــي فــاتــر األج ــف ــان؟
يف جــيــد
ٍ

أم نسمة ســحــرا رست فتاميلت

منها قـــدود عــرائــس األغــصــان؟

ف ــامح ــر خـــد شــقــائــق الــنــعــان؟

أم ذي عروس الروض جللها احليا

أم ريـــق مــن قــد هـــام فــيــه جناين

أم مخــــرة جــلــيــت بــكــأس رائـــق

فــاق الــورى باحلسن واإلحــســان؟

أم أنجام سطعت لنا أم نظم من
أعــنــي بــه رب املــعــاين (أمحــــد ّا)

واجلــــود بــلــبــل روضــــة الــعــرفــان
يــــده ف ــف ــاق عــــ ً
ا عـــى رضــــوان

من حل مفتاح الفتى (عباس) يف

قــد ســـال دمـــع الــوابــل اهلــتــان

صــى عليك اهلل يــا (عــبــاس) ما

()1

وجاء يف موسوعة (دائرة املعارف) ما نصه :أمحد خازن العباس بكربالء الشاعر

األديب كان يف عرص السيد نرص اهلل احلائري.

((( .أعيان الشيعة -للسيد حمسن األمني ج 8ص 371و.372
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ومن شعره:
مــن حــل مفتاح الفتى (عــبــاس) يف

يــــده فـــفـــاق عــــ ً
ا عـــى رضــــوان

صــى عــلــيــك اهلل يــا (عـــبـــاس) ما

قــد ســـال دمـــع الـــوابـــل اهلـــتـــان

()1

وذكره مؤلف كتاب مدينة احلسني بقوله :هو العامل الفاضل الشيخ أمحد توىل السدانة

بعد وفاة اخلازن السابق -الشيخ محزة من عشرية السالملة -وتويف عام 1187هـ دون أن
يعقب ذكورا وكان من معارصي األستاذ أيب الفتح السيد نرص اهلل احلائري (((.

وبالرغم من أنه كان أديب عرصه ،فإن املعلومات التي وصلتنا عنه قليلة ال تشفي

الغليل وال تشبع هنم القارئ.

***

 -7الشيخ أمحد سيبويه

1426-1337هـ
هو الشيخ امحد بن املال عيل أكرب بن الشيخ عباس سيبويه ،ولد يف كربالء املقدسة يف

 20ربيع الثاين سنة 1337هـ ونشأ يف أرسة علمية معروفة هلا باع طويل يف ميدان الفقه،
ورباه والده فأحسن تربيته ،واضفى عليه سالمة القلب وطيب اللقيا وتواضع العامل،
وكانت تربيته دينية حمافظة صارمة ملتزمة بالدين كثري ًا.

((( دائرة املعارف -الشيخ حممد حسني بن سليامن األعلمي ج 3ص.148

((( مدينة احلسني -للسيد حممد حسن مصطفى الكليدار آل طعمه ج 1ص.87
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فكان ذواقة لألدب والشعر حيفظ لفحول الشعراء احلسينيني ،أوقف عمره الرشيف

يف الوعظ واإلرشاد واحلضور يف املجالس احلسينية ،حرض عىل مجع من العلامء األعالم

منهم والده الشيخ عيل أكرب وعمه الشيخ حممد عيل والشيخ يوسف اخلراساين والشيخ
هادي بن املال حممد الشريازي والسيد حممد رضا الطبيس وغريهم(((.

أما شعره فيتميز بالسالسة وااللفاظ السهلة املفعمة باملعاين ،ولكنه ذو نفس قصري

ينبئك عن صدق طوية ،والشاعر مقل يف قرضه يقرأه وينظمه لنفسه فقط وحيتفظ به

ومل ينرشه يف صحيفة أو جملة وليس يف شعره يشء جديد من الفن .ورد ذكره يف كتاب

(ترصيح وإيضاح) بقوله :ومنهم اخلطيب الواعظ الشيخ مرزه أمحد سيبويه له ديوان

شعر خمطوط وكتب خمطوطة يف شتى ميادين العلم ومباحثات األدب منها (هداية

الطالبني) و(جمالس الواعظني).

وإليك من شعره أبيات من قصيدة طويلة يمدح اإلمام عيل:
فــهــو الــــراج عــى الــريــة مرشقا

والــكــوكــب الـــدري يف أفــق السام

هـــــذا أمـــــر املـــؤمـــنـــن ولــيــكــم

ومــنــاركــم مــن يتبعه فقد نــجــا

يف جمــمــع األنــصــار نـــادى يف املــا

يف ح ــق ــه يـــــوم الـــغـــديـــر حمــمــد

()1

وله من قصيدة فريدة يف رثاء االمام عيل اهلادي:
ع ــن جــــودي ع ــى الــتــقــي اهلـــادي

بــضــعــة املــصــطــفــى ســلــيــل اجلـــواد

حـــجـــة اهلل يف مجـــيـــع الــــرايــــا

مــنــبــع اجلــــود والــعــطــا واأليـــــادي
ٍ
ٍ
ورفــــــعــــــة وســـــــداد
عــــلــــو
يف

وارث األنــــبــــيــــاء واألجــــيــــاد

عــــارش األوصــــيــــاء مـــن بــعــد طه

رس مــــن رأى كــــل يــــو ٍم
وبـــــه ّ
((( النجوم املتأللئة  -أمحد حممد رضا احلائري ص.58
((( ترصيح وإيضاح  -مصطفى الفائزي آل طعمة .
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نحو قــره ال ــزائ ــرون يــأتــون شوقا

الــــقــــصــــاد
حـــــــرم اهلل كـــعـــبـــة
ّ

كــــم لــــه مــــن م ــع ــاج ــز وســجــايــا

يف الـــــورى خــــارج عـــن الــتــعــداد

فـــــاز مــــن ف ــي ــض ــه ب ــن ــي ــل مــــراد

ــــب حــتــا
َمـــــن دعـــــا ف ــي ــه ال حيــــ ِّي ُ

وهـــــــم يف تـــــذلـــــل وإنــــقــــيــــاد

بـــركـــة ل ــل ــس ــب ــاع أدخــــــل فــيــهــا

أخــــرجــــوه مــــن املـــديـــنـــة ك ــرهــ ًا

يف صــعــالــيــك أنــزلــتــه األعـــــادي

رجـــــب قــــد قــــى بـــســـ ٍم نــقــي ـ ٍع
بــكــت األرض والــــســــاء عــلــيـ ِـه

ثـــالـــث قـــد خـــلـــون بــعــد مجـــادي

مخــر
حــــر قــلــبــي بــمــجــلــس فــيــه ُ
ّ
مل يـــزل يف الــســجــون كـــان مغيب ًا

أدخـــلـــوه لــئــام وفـــق اهـــل الــعــنــاد
ِ
الــــفــــؤاد
عــــن أحـــبـــائـــه قـــريـــح
ـم الــكــون حــن نـــادى املــنــادي
أظــلـ َ
ِ
ٍ
ورشـــــــــاد
وهــــيــــبــــة
ووقــــــــــار

مــــات ابــــن الـــرضـــا خـــزانـــة علم

ِ
ٍ
ٍ
وحـــــــداد
ورصخــــــــة
بـــنـــحـــيـــب
ِ
()1
بــــأبــــيــــه وســـــائـــــر األوالد

ألـــوف
ش ـ ّيــعــت نــعــشــه الـــريـــف
ٌ

حــســن الــعــســكــري فــيــهــم يــعــزى

وكان ذا أخالق عالية والتزام ديني عظيم ،غارق ًا يف حبه للمعصومني سالم اهلل

عليهم ،وهو من اخلطباء املعروفني بالعربية والفارسية كام أن له نظ ًام رائع ًا ضمن إجازة
الرواية التي منحت للشيخ األركاين ،قال مادح ًا الشيخ حممود املذكور:
مــــاذنــــا ركـــــن مــــن األركــــــان

ذا شــيــخــنــا حمـــمـــود األركـــــاين

مــــــــــروج املــــلــــة والــــريــــعــــة
ّ

قــــرت عــيــون الشيعة
ومـــن بـــه ّ

ِ
بــــاالهــــل
بـــقـــم أنـــــــاخ رحــــلــــه

احلــــائــــري الــبــهــبــهــاين األصـــل

كــالــشــمــس يف رابــعــة الــنــهــار

وقـــــــدره ع ــن ــد أويل األنـــصـــار

((( ملحات من حياة االمام عيل اهلادي  -حممد رضا سيبويه ،ص .143
((( قسطاس املوازين ص 280للشيخ حممود األركاين احلائري.
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وله مؤلفات قيمة منها:
 -1هداية الطالبني

 -2املجالس احلسنية

 -3جمالس الواعظني
 -4اللئالئ األمحدية
 -5ديوان شعره

تويف يف طهران يوم السبت  23شوال املكرم 1426هـ وشيع تشييع ًا يليق بمقامه ،ثم

نقل إىل مدينة قم املقدسة ،ودفن يف صحن موالتنا السيد َة فاطمة املعصومة بنت اإلمام

موسى الكاظم .

***

 -8الشيخ أمحد بن درويش علي البغدادي

(1329 -1262هـ)

أحد من أقطاب األدب يف عرصه ،حذق اللغة العربية ،وبرع يف خمتلف الفنون

األدبية ،واجتهد حتى نال الشهرة الذائعة .له شعر جيد وتصانيف قيمة.

ولد يف كربالء سنة 1262هـ وتتلمذ عىل أساطني العلم وجهابذة الفضل ،فدرس

الفقه واألصول واألدب ،حتى نمت قابليته ،وصقلت مداركه ،فكان الشاعر املطبوع
واألديب املحدث الذي ال يشق له غبار.

ذكره السيد حمسن األمني بقوله :الشيخ أمحد بن درويش عيل بن حسني بن عيل بن

حممد البغدادي األصل احلائري املولد واملسكن ،ولد عرص يوم عاشوراء سنة 1262هـ

وتويف يف احلائر سنة  1327أو 1329هـ ،وكان فاضال أديبا له كتاب كنز األديب يف كل
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فن عجيب ،وجدت نسخة األصل بخط املؤلف معروضة للبيع يف الكاظمية يف عدة
جملدات ونحن يف جبل عامل فأرسلنا يف رشائها فوجدناها قد بيعت قبل حضور جوابنا

ثم رأيناها يف بغداد سنة  1352ونقلنا منها ،وله إرشاد الطالبني يف معرف النبي واألئمة

الطاهرين صىل اهلل عليه وعليهم وسلم(((.

وقال عنه الشيخ آغا برزك ما نصه :عامل متبحر وخبري ضليع ولد يف كربالء عرص يوم

عاشوراء ( )1262كام رأيته بخطه نقال عن خط والده .نشأ حمبا للعلم واألدب فجد يف

طلبهام حتى حصل عىل اليشء الكثري وكان الغالب عليه حب العزلة واالنزواء وأصبح

عىل أثرمها مصنفا مكثرا يف أبواب املنقول من السري والتواريخ واألحاديث واملواعظ وما
يبهج النفوس ويبهر العقول فمن تصانيفه كتابه الكبري (كنز األديب يف كل فن عجيب)

سبعة جملدات ضخام ذكر أنه ألفه يف مدة ثالثني سنة رأيته بخطه عند ابن أخته عبد
الكريم بن عبد الوهاب بن الشيخ رايض العطار بالكاظمية وله (الدرة البهية يف هداية
الربية) يف جزأين أحدمها يف املواعظ والثاين يف األخالق ومها بخطه أيضا عند عبد
الكريم املذكور وله أيضا (إرشاد الطالبني يف فضائل األئمة الطاهرين) رأيته عند السيد

هبة الدين الشهرستاين وترجم والده يف أحد أجزاء كتابه (كنز األديب) .وحدثني السيد
حممد حسني بن حممد طاهر القزويني احلائري أنه رأى عند املرتجم له ترمجته لكتاب

(جمالس املؤمنني) للقايض املرعيش إىل العربية وتويف يف احلائر يف  28حمرم 1329هـ(((.
وذكره الزركيل يف كتابه (األعالم) قائال :أمحد بن درويش عيل بن احلسني البغدادي
األصل احلائري املولد واملسكن والوفاة أديب إمامي له (كنز األديب يف فن عجيب -خ)
جملدات عدة (وإرشاد الطالبني يف معرفة النبي واألئمة الطاهرين)(((.

((( أعيان الشيعة -للسيد حمسن األمني ج 8ص382و.383

((( نقباء البرش يف القرن الرابع عرش /للشيخ آغا برزك الطهراين ج 1ص98و.99
((( األعالم  -خري الدين الزركيل ج 1ص .119
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وجاء يف (احلصون املنيعة) :أنه ولد عرص يوم عاشوراء سنة 1262هـ وكان عمره

يوم وفاة أبيه أربع عرشة سنة وهو من املعارصين والشعراء املؤرخني((( .وذكره بسام عبد
الوهاب اجلايب يف (معجم األعالم) قائال( :أمحد بن درويش بن عيل بن حسني البغدادي

األصل احلائري املولد واملسكن والوفاة (1327-1262هـ = 1909-1846م) أديب
إمامي(((.

نموذج من شعره:

املرتجم له شاعر رقيق اإلحساس ،شغوف باألدب ،حمب للمنطق .يتمتع شعره

برهافة احلس وتوقد الذهن ،وله إطالع واسع يف العلم واألدب ،وقصائده يف الرثاء وال

سيام رثاؤه آل البيت تغص بالتفجع والتوجع والشكوى واألمل .فله شعر مقبول
بفيض باألحاسيس الرفيعة والعواطف النبيلة واملشاعر السامية ،واىل القارئ قسام منه

للوقوف عىل قابليته األدبية ومقياسه يف قرض الشعر ،ومن شعره الوجداين قوله:
يــا أصــيــحــاب اهلـــوى رفــقــا بمن

يف اهلوى قد ضل عن هنج الطريق

أهـــيـــف الـــقـــد أســـيـــل اخلــــد قد

ألــــف املــــاء مـــع اجلــمــر احلــريــق

ريــقــه السكّر ال الــكــأس الرحيق

وأعـــــــذروا ال تــعــذلــوا صــبــا بام

مخــرهــا عــقــي كــكــأس مــن رحيق

ذو نـــفـــور وشــــفــــاه خـــامـــرت

نــابــل يــرمــي وذا ال يستفيق

قـــارص الــطــرف ثقيل الــــردف إذ

((( احلصون املنيعة  -للشيخ عيل آل كاشف الغطاء (خمطوط) ج.1

((( معجم األعالم /بسام عبد الوهاب اجلايب (قربص 1987م) ص.39
((( أعيان الشيعة  -للسيد حمسن األمني ج 54ص.34
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ومن حماسن شعره يرثي اإلمام احلسني بن عيل قصيدة تنبعث منها اللوعة

والكآبة فام أحسن قوله:

عــجــبــا لــعــن فــيــكــم ال تــدمــع

عجبا لقلب كــيــف ال يتصدّ ع

وملـــهـــجـــة مل ال تـــبـــدد حــــر ًة

ملــصــابــكــم وألنـــفـــس ال تــنــزع

يــا شهر عــاشــوراء ليتك مل تكن

فــلــقــد عـــاين م ــا بــقــلــبــي م ــودع

إن أنــس مل أنــس ابــن فاطم إذ غدا

والــطــفــل مــن حــر الــظــا يتلوع

فــأتــى بـــه نــحــو الــلــئــام مــنــادي ـ ًا

يــا قـــوم هــل قــلــب هلـــذا خيشع؟

ٍ
مـــاء لكي
هــل راحـــم يسقيه مــن

ف ــي ــه ي ــب ــل فـــــــؤاده امل ــت ــوج ــع؟

قــالــوا لــه مــهــا سنسقيه الـــردى

بــيــد احل ــت ــوف وعــلــقــا ال جيــرع

فــرمــاه حــرمــلــة بــســهــم يف احلشا

ف ــغ ــدت دمـــــاء حــشــائــه تــتــدفــع

فـــرمـــى بــكــفــيــه دمــــــاء وريـــــده

نــحــو ال ــس ــاء مــنــاديــا ي ــا مــفــزع

أنــت العليم بفعلهم فاحكم هلم

مــهــا تــشــأ فــإلــيــك رب املــرجــع

ٍ
لــيــث بــاسـ ٍ
ـل
وغــــدا جيــــدل كـــل

فــالــراســيــات لــبــأســه تتضعضع

أفــنــى اجلــيــوش بــصــارم ال ينثني

فــكــأهنــم أع ــج ــاز نــخــل أقــلــعــوا

حــتــى إذا وافــــــاه ســهــم مـــارق

فــهــوى رصيــعــا بــالــدمــا يتلفع

هلــفــي لـــه إذ يــســتــغــيــث بــجــده

والصوت منه قد خفى ال يسمع

هلــفــي ل ــه والــشــمــر جـــاث فــوقــه

وحي ــز بالسيف الــوريــد ويقطع

فــقــى غــريــبــا ب ــال ــدم ــاء مــعــفــرا

ظــلــا بــأســيــاف الـــعـــداة مـــوزع

فــاغــرت اآلفــــاق والــســبــع العىل

والــعــرش واألفـــاك فيه أفجعوا
58

والشمس أضحت يف كسوف مزعج

والــبــدر يف خسف عليه مصدع

وت ــزل ــزل ــت شـــم اجلـــبـــال لــفــقــده

واألرض كــادت من ثراها تقلع

وبكته يف السبع الــعــى أمالكها

وكـــذاك مــا يف األرض طــرا أمجع

وان ــص ــاع مــهــر للمخيم صاهال

يــنــعــاه وال ــع ــي ــن ــان مــنــه تــدمــع

فـــــرزن نــســوتــه ثـــواكـــل ّ
ولــــ ًا

يــنــدبــن يـــا جـــــداه أيــــن املــفــزع

هــذي تــنــادي واأبــــاه وتــلــك تدعـ

ــــو وا أخـــــاه وقــلــبــهــا يتقطع

وغ ــدت إىل اجلــســد املطهر زينب

مــدهــوشــة حـــرى تــــذاد ومتــنــع

فــهــوت عليه والــدمــوع سواكب

كالغيث هتمي والــفــؤاد مصدّ ع

فبكت ون ــادت يــا أخــي أسلمتني

ليد الــعــدا مــن لليتامى مرجع؟

يــا ليتني وســدت قبلك يف الثرى

إذ مل أكــــن عــنــك املــنــيــة أدفـــع

يـــا لــيــتــنــي عــمــيــاء مل أن ــظ ــر إىل

تلك ال ــرؤوس عىل الــعــوايل ترفع

يــا جــدنــا هـــذا حسينك بــالــعــرا

فوق الصعيد عليه تسفى الزوبع

قــم يــا أخــي وانــظــر لزين العابديـ

ن مصفدا فــوق اهلــــوازل ..يرفع

هلفي عىل الرأس الرشيف مضمخا

فـــوق الــقــنــا وال ــن ــور مــنــه يسطع

هلــفــي ألبــــــدان عـــــراة خــضــبــوا

بدم الوريد وبالطفوف ترصعوا

()1

وقال أيضا راثيا اإلمام احلسن بن عيل يف قصيدة تضمنت أبياهتا اآليات القرآنية

الكريمة ،تلمس يف طياهتا أنّة موجعة ودمعة غزيرة حارة وتتقد أسى ولوعة:

((( جمموعية خطية  -مجعها الشيخ حمسن أبو احلب سنة 1349هـ.
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ـر
عـــج ــت الــــعــــامل يف يـــــوم ع ـ ْ

تـــر
عــصــفــت ريـــــح هبــــا رص
ْ

تـــــدع الــــنــــاس عــــى أع ــج ــاهل ــا

فــكــأن أعــجــاز نــخــل مــنــقــعـ ْـر

ٍ
يـــومـــئـــذ
مــــاهلــــم مـــــن مـــلـــجـــأ

مـــذ تــغــشــاهــم عـــــذاب مــســتــقـ ْـر

()2

خــشــعــا أبـــصـــارهـــم تــرهــقــهــم

ذلـــة يف يـــوم نــحــس مــســتــمـ ْـر

يــــوم نــــــادوا شـــقـــوة صــاحــبــهــم

فــعــقــر
فـــتـــارى فــتــعــاطــى
ْ

فـــبـــه عـــــــــادوا عـــــي املـــرتـــى

عـــن مـــقـــام خــصــه رب الــبــر

()3

()4

مــهــجــة اإلســـــــام والــــديــــن بــا

ســــن مـــن ابــــــداع ظــلــم مــبــتــكـ ْـر
ّ

واســـتـــبـــاحـــوا ح ــق ــه قـــــرا إىل

ٍ
خـــتـــار أرش
أن قـــى يف ســيــف
ٍ
صــــدر وغــر
بــســيــاط احلــقــد عــن

وبـــــه الـــــزهـــــراء ألـــقـــت حمــســنــا

ُأحلـــــدت يف جــنــح لــيــل معتكر

فــقــضــت غــضــبــى عــلــيــهــم ولـــذا
وبـــه الــســبــط ال ــزك ــي احلــســن الـــ
هلــف نــفــي كــم ع ــن ــاد ًا اجــحــدوا

جـــرع كــاســات الــكــدر
ـمجتبى
َّ

أمـــــــــره نــــصــــا بــــــه اهلل أمــــر

واقــــتــــســــارا غـــصـــبـــوه مــــا بــه
خــــذلــــوه بـــعـــد مــــا قــــالــــوا لــه

أمحـــــد نــــص وبـــالـــذكـــر ُســطــر

قــــم ف ــه ــا ن ــح ــن مج ــي ــع مــنــتــر

كـــم ع ــه ــود نــقــضــوا بــغــيــا وكــم

هــــزم اجل ــم ــع وكــــم ّ
ول الــدبــر

فـــهـــنـــاك الـــســـبـــط نـــــــادى ربـــه

أنـــــا مـــغـــلـــوب إهلـــــي فــانــتــر

((( سورة القمر  -آية .20
((( سورة القمر  -آية .19
((( سورة القمر  -آية .29
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ولــــقــــد أنـــــذرهـــــم ب ــط ــش ــة مــن

أخــــذه أخــــذ عــزيــز مــقــتــدر

كــــذبــــوا واتـــبـــعـــوا أهــــواءهــــم

مــذ دعـــا ال ــداع ــي إىل يشء نكر

قــبــل هـــذا قـــوم لـــوط بــالــنــذر

كـــذبـــتـــه مـــثـــل مــــا قــــد كــذبــت

حــــاولــــوا إطـــفـــاء نــــور مــنــه قد

()1
()2

خــــر مـــوســـى صــعــقــا ملــــا ظــهــر

كــم كـــؤوس مــن نقيع الــســم قد

جــــرعــــوه كــــل رشب حمــتــر؟

فـــتـــقـــيـــأ كـــــبـــــدا مــــقــــروحــــ ًة

أزمــعــت مــنــهــا الــســا أن تنفطر

قـــــرح بــــن احلـــشـــا مل تــنــحــر

ب ــع ــد أن كـــابـــد مــــا كـــابـــد مــن
ســــا وقــــد كـــــورت الـــ
فــقــى
ّ

ـشمس واســــو ّد لــه ضــوء القمر

فـــبـــكـــاه املــــــأ األعـــــــى وأفــــــ

ـ ــاك ــه ــا ال ــس ــب ــع بـــــاء مــنــهــمــر

م ــق ــع ــد عـــنـــد م ــل ــي ــك مــقــتــدر

ورسى يف روحـــــه الــــــروح إىل

إنــــس واجلـــــن ومــــا حتـــت املـــدر
دى مناد املــوت هــل ِمــن مدّ كر؟

وبــكــاه الــعــرش والـــكـــريس والـــ

وقــــد ارجتـــــت لـــه األرض ونــا

األرض والسبع العىل وهو املقر؟

عــجــبــا كــيــف اس ــت ــق ــرت بــعــده

إن يــــوم الــســبــط أدهـــــى وأمـــر
ّ

إن دهــى اإلســـام يــوم املصطفى

حــل يف نــعــش ابــنــه خــر الــبــر؟

ليت شعري هــل درى املختارما

صـــــروه غــرضــا حــــزب الــدعــر
ّ

مـــذ تــــرامــــاه ســـهـــام احلـــقـــد إذ

مـــن بــنــي حـــرب إليـــقـــاد الـــرر

يــــوم قــــــادوا أمـــهـــم يف عصبة

مــن بني الفجار مــن عظم اخلطر

أم درى الـــكـــرار مـــا نــــال ابــنــه
((( سورة القمر  -آية .43
((( سور القمر  -آية .33
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أم درت ف ــاط ــم ــة ال ــط ــه ــر بــا

ق ــد دهـــي اآلل املــيــامــن الــغــرر
ٍ
ٍ
وحــــنــــن والــنــهــر
وأحــــــــد
ٍر

يــــوم جيـــــزون عـــــذاب اهلـــــون إذ

كــــل يشء ف ــع ــل ــوه يف الــــ ُز ُبــــر

مـــن عــتــاب أبـــــرزت أحـــقـــاد بد

ــس َسـ َقــر
ذوقــــوا مــن أعــالــكــم مـ َّ

ويـــلـــهـــم يــــــوم يـــــنـــــادون أال

كـــن كـــان كــلــمــح بالبرص
قـــال
ْ

يـــا بـــن مـــن دان لـــه األمــــر متى

فـــيـــك قــــد دار وإال مل يـــدر

أنـــــت طــــب ملــــــدار الــــكــــون إذ

فــــعــــه اهلل ألنـــــثـــــى وذكــــــر

بــل وفــيــك الــعــمــل الــصــالــح ير

إن يــــكــــن هلل اســـــــم أنــــتــــ ُه

بـــل ومــعــنــاه الـــــذي فــيــه اســتــر

مــــن ذنــــــوب أث ــق ــل ــت ــه هــــل لــه

مـــلـــجـــأ غــــــرك كـــــا ال وزر

األمــــر والــنــهــي إلــيــك الــعــبــد قر

يـــا ســلــيــل املــصــطــفــى يـــا مـــن له

فـــــــز ٍع يـــومـــئـــذ أيــــــن املـــفـــر؟

أنــت كهفي إذ يــقــول الــنــاس من

بــنــت فــكــر دوهنــــا الــفــكــر قرص

يــابــن بــنــت املــصــطــفــى وافــتــكــم

زفـــهـــا (أمحــــــد) بـــكـــر ًا حسنها

خيــجــل الــشــمــس فــأمــهــرهــا النظر
ب ــزغ ــت شــمــس ومــــا الح قمر

وعـــلـــيـــكـــم صــــلــــوات اهلل مــا

وله قصيدة رثى هبا العامل الفاضل الشيخ حسن األردكاين املتوىف سنة 1332هـ أوهلا:
ِ
هــتــان
بــكــت الـــســـاء بــمــدمــع
وت ــزل ــزل ــت أركـــــان ديــــن حمــمـ ٍـد

حــزنــا لــفــقــد الــفــاضــل الــربــاين
مــذ مــاد منها شــامــخ األركــــان

()1

إن هذا الشاعر النابه سيفرض اسمه األديب عىل التاريخ مهام توالت األيام وتتابعت

األعوام.

((( معارف الرجال /للشيخ حممد حرز الدين ج 1ص.247-246
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 -9السيد أمحد الرشيت

املقتول سنة 1295هـ
كانت مدينة كربالء يف العصور السالفة مدرسة عربية إسالمية ،وكانت معاهدها

غاصة بالدارسني ،وجمالسها عامرة باملتكلمني الفقهاء والنحاة والشعراء ،وإذا ذكرت
احلركة العلمية واألدبية يف القرن الثالث عرش اهلجري يف هذا البلد ،فإن ألرسة آل

الرشتي احلسينيني -املعروفني اليوم بآل الرشدي  -حصة األسد  -كام يقال  -وال غرو
يف ذلك ،فالفضل يعود إىل مؤسس هذا البيت العامل الديني الكبري السيد كاظم بن السيد
قاسم احلسيني الرشتي الذي هاجر إىل كربالء واستقر فيها ،فأخذ ينهج طريقة أستاذه
الشيخ امحد االحسائي((( ،واستطاع أن جيلب إليه أنصارا يغدق عليهم من أمواله ،فنرش

املذهب الكشفي حتى ذاع صيته واشتهر أمره ،فكانت داره مدرسة فكرية موجهة ألكثر

شباب ذلك اجليل ،حيث تطرح فيها القضايا الدينية ويدور النقاش يف العلم واألدب
والفكر ،وكان من بني أولئك الشباب الذين تلقوا تعاليمهم عليه نجله العامل الشاعر

الشاب السيد أمحد الرشتي الذي انتقلت إليه األمور الدينية بعد وفاة والده عام 1259هـ،
يقرب أتباع أبيه،
وقد نشأ بني أهله وذويه يف بسطة من العيش وطمأنينة بال ،ثم أخذ ّ

حيث تعهد برتبية رعيل من الشعراء وتوجيههم ،وغذاهم من علومه ومعرفته ،وكان

ديوانه مهوى أفئدة الشعراء الذين يفدون إليه من احللة والنجف وبغداد ،وكان السيد
((( هو الشيخ أمحد بن الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن داغر بن راشد بن وهم بن
رشموخ آل صقر املطرييف األحسائي .ولد سنة 1166هـ وتويف 1241هـ وإليه تنسب الفرقة الشيخية
وهو من مشاهري علامء عرصه .ترجم له يف معجم املؤلفني  228/1واألعالم  129/1وروضات اجلنات
 91/1وأعيان الشيعة 390/8و 407وغريها.
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أمحد يشهد مناظراهتم ومالحظاهتم التي تطرح يف هذا الديوان ،وأسبغ عىل الشعراء من

رعايته وحنوه ما يعجز عن الوصف .وقد هنأه الشعراء ومدحوه يف مناسبات خمتلفة،
ومل يطل العهد بأديب األرسة وعاملها ،إذ أنه قتل غيل ًة ليلة االثنني  17مجادى األوىل

من 1295هـ وهو خيرج من أحد أبواب الصحن احلسيني بعد صالة العشاء ،وذلك
بتحريض من مناوئيه ،حتى إهنم قتلوا خدينه الشاعر الشيخ حممد فليح بعد مقتل سيده

وكان لتلك الكارثة أثرها الكبري يف نفوس الشعراء ،حيث علت صيحاهتم ،وانشدوا
غرر أشعارهم ،وهددوا فيها القتلة.

طفق السيد أمحد منكبا عىل درس الفقه والعلوم الدينية عىل أبيه العامل الشهري ،واختذ

الشعر وسيلة يسيل هبا نفسه ،ومن العوامل التي ساعدت عىل نمو شاعريته وخصبها،

احتكاكه بالشعراء الذين وفدوا عليه ،وهم يتذاكرون ويتباحثون يف شؤون األدب ،حتى

كان يف طليعة املجلني يف هذه احللبة .ويف مكتبة والده انقطع ملطالعة الكتب ودواوين
الشعراء املتقدمني ،فكان مصباحا يف مسرية احلركة الشعرية ،وجهبذا من جهابذة العلم،
وله أعامل حظيت بنجاح وتفوق وإبداع متواصل بعيدا عن االسفاف واملبتذل.

والسيد أمحد غني عن التعريف ،فقد ذكره عدد من املؤرخني يف كتب الرتاجم والسري،

ويكاد املؤرخون ال يذكرون تاريخ والدته ،فقد جاء يف كتاب (الكرام الربرة) ما نصه:
هو السيد أمحد بن السيد كاظم بن السيد قاسم احلسيني الرشتي احلائري عامل أديب كان
والده أحد تالمذة الشيخ أمحد اإلحسائي ،فقام بعده برئاسة الفرقة الشيخية إىل أن توىف

بكربالء عام 1259هـ فقام مقامه ولده املرتجم تلميذ أبيه وانتهت إليه مرجعية قومه إىل
أن قتل غيلة ليلة االثنني  17مجادى األوىل 1295هـ وقام مقامه ولده قاسم سمي جده.

ترمجه حممد حسن خان اعتامد السلطنة يف املآثر واآلثار ص  184وكان املرتجم شاعرا
متني األسلوب ،له نظم رائق بديع((( كام ورد له ذكر يف موسوعة (أعيان الشيعة) هذا

((( الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة -للشيخ آغابرزك الطهراين ج 2ص.102
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نصه :قتل بني داره ومسجده يف كربالء ليلة اإلثنني يف  17مجادى األوىل سنة 1295هـ
وكان من أعيان كربالء ،خلف أباه يف شؤونه وكانت له رئاسة الكشفية بعد أبيه ،وله

مؤرخا وفاة السيد رضا الرفيعي النجفي خازن الروضة الرشيفة العلوية املقتول سنة
1285هـ.

مــذ حــل فيها خـــازن املــرتــى

أم ــا ت ــرى اجلــنــان قــد زخــرفــت

نــاداه أرخ (مرحبا بالرضا)

لــذلــكــم رضــــــوان مــســتــبــرا

()2

1285هـ

أما دائرة املعارف العراقية فقد أوردت التعريف به وهذا هو :أمحد رشدي وربام

يكون اسمه أمحد الرشتي من شعراء كربالء املشهورين يف القرن التاسع عرش تأثر بظهور

الوهابيني وما صاحب حركتهم من هجامت عىل كربالء والنجف وكان أكثر شعره ضد
الوهابيني ومتجيدا آلل البيت(((.

وجاء يف كتاب (املآثر واآلثار) :أنه من مراجع الشيخية يف كربالء قتل ليلة االثنني

 17مجادى األوىل سنة 1295هـ يف عقد باب السدرة من قبل األعراب وولده السيد

قاسم حل حمله(((.

وذكرت له تراجم كثرية يف بطون الكتب األديبة والتارخيية.
وكانت للشاعر صالت ودية وروابط أدبية بكثري من شعراء القطر كشعراء بغداد

واملوصل واحللة والنجف ،وله معهم مساجالت ومطارحات دونت يف املجاميع اخلطية
واملصادر واملراجع.

((( .أعيان الشيعة  -للسيد حمسن األمني ج 9ص.246

((( دائرة املعارف العراقية -حممود اجلندي ج 1ص.49

((( املآثر واآلثار -حممد حسن خان اعتامد السلطنة ص( 187فاريس).
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نصوص من شعره:

للشاعر قصائد متفرقة قاهلا يف أغراض شتى .وقد مجعت يف ديوان ،تناول يف شعره

مدح ورثاء أهل البيت وأصدقاءه العلامء ،كام كان لشعره أثر كبري إثر ظهور الغزو

الوهايب ،تلك احلركة التي أدمت القلوب وعربت بلوعة وحرسة عن مدى تأثري ذلك
الغزو للمدن املقدسة يف العراق والسيام كربالء وذلك سنة 1216هـ ،وقد أهينت فيها
مراقد آل البيت وعدت انتقاما واعتداء هلم ،فنهبوا املدينة وقتلوا عرشات األلوف من

النفوس الربيئة ،وراح الشعراء يطالبون بالثأر من الوهابيني ،وكان من بينهم الشاعر
السيد أمحد الذي قال مؤرخا فتح نجد ملا افتتحتها العساكر العثامنية يف أيام والية صاحب

األهبة والدولة مدحت باشا لبغداد سنة 1288هـ فقال مفتتحا هبا هتانيه للسلطان ،وقد
ثار لتلك األرواح التي أراقها القتلة الوهابيون:
بــدا نــور ظــل اهلل يــرق كالصبح

فطبق وجه األرض بالعدل والنجحِ

مليك عىل العرش استوى ولعزه

مجيع ملوك األرض تعلن باملدح

إرادتــــــه الــعــظــمــى بــنــافــذ أمـــره

لقد صدرت كي يبلغ الغي بالصلح

إىل (مدحت) املوىل الوزير الذي غدا

لسيده ما اختار شيئا سوى النصح

من افتص بكر الفكر يف طلب العىل

فجاءته سعيا غري طاوية الكشح

وزي ــر عــى متن الــــوزارة قــد رقى

أحــاط هبا خــرا فام احتاج للرشح

وســر جيشا نحو نجد فخفقت

قلوهبم خــوف العساكر يف جنح

قد اقتطفت أهــل القطيف ثامرها

تأمله يف دوح ــة الــعــدل والصفح
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(لقد جاء نرص اهلل يزهر بالفتح)

ومذ فتحت نجد دعا السعد أرخوا

()1

ومما قاله السيد امحد مهنيا ومؤرخا مترصفية حافظ باشا هبذين البيتني:
إن الـــذي قــد حــل عــرصــة كربال

بــحــر ومــنــه أولـــو املــكــارم تغرف

هــنــيــتــه وأنــــــا املـــهـــنـــا عــنــدمــا

أرخــتــه (هــنــيــت يــا مــتــرف)

()2

1286هـ

ونظم هذين البيتني مؤرخا بناء حملة العباسية عىل عهد املترصف مظهر باشا:
حمـــلـــة قـــــد انـــشـــئـــت بــكــربــا

ك ــان ــت لــقــنــديــل اهلـــــدى ذبــالــه

عــــى الـــتـــقـــى أســــــس بــنــيــاهنــا

مـــؤرخـــ ًا (بــمــظــهــر ال ــع ــدال ــه)

()3

1288هـ

وقال عن توجهه إىل بيت اهلل احلرام سنة 1259هـ يف وصف بديع ومعان سامية

وأسلوب رائع ،مزج فيه الشاعر ما رافقه من مشاهد وصور وذكريات يف طريقه وقد

ضمن قصيدته هذه بعض أبيات أيب العالء املعري:

((( ديوان السيد أمحد الرشتي -نسخة خمطوطة يف مكتبة األديب حسن عبد األمري املهدي ،وراجع جريدة
(الزوراء ) البغدادية العدد  158السنة الثالثة  15ربيع األول سنة 1288هـ وانظر كتاب (الشعر السيايس
العراقي) لألستاذ إبراهيم الوائيل ص.138

((( ديوان السيد أمحد الرشتي -خمطوط

(((.ديوان السيد أمحد الرشتي (خمطوط).
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ُ
وسائل؟
أهــل يف محاكم للوصول

أســـاءل أهــل احلــي والــدمــع سائل

مــنــازل كــانــت بالطفوف عهدهتا

تــقــارص عــنــهــا يف الــســاك مــنــازل

فقلبي كــالــوابــور()1والــطــرف ماؤه

فــــوا عــجــبــا ل ــل ــاء فــيــه مــشــاعــل

ودن أبـــحـــر وجـــنـــادل
وإين
ّ

أصـــ ِّعـــد أنــفــاســا ل ــذك ــر احــبــتــي

ولــو أنصفت ضاقت ببعيض بابل

ركبت لعمري قاصد احلــج بابال

وهاروت نادى سحري اليوم باطل

فــكــم بــابــي الــلــحــظ تـــاه بحسنه

ثــــاث ب ــح ــور مـــا هلـــن ســواحــل

أنا البحر فوق البحر والغيث فوقنا

أجالسهم ط ــورا وطـــورا أساجل

جلييس كــتــاب واألكـــــارم حولنا

ورودا بــــأكــــام حيـــيـــه وابــــل

ومن روض أزهار األحاديث أجتني

فــإن كنت يف شــك جتبك القبائل

وف ــخ ــر بــنــي فــهــر بــنــا وبــجــدنــا

وال ذكـــرت بــكــر وال قــيــل وائــل

فــا وص ــف الــطــائــي بــعــد ظهورنا

تــعــبــت فــــإن الـــبـــدر ال يــتــنــاول

فقل لــلــذي رام الــلــحــوق بشأونا

فـــعـــر ق ــس ــا بــالــســفــاهــة بــاقــل
ّ

عــرتــنــا يف ع ــان ــا عــصــابــة
فــــإن ّ

وقال السها للشمس لونك حائل)

(وقــال الدجى للصبح أنــت خف َّية
وكــم بللت مــن فيض بحر أكفنا

()2

تــفــيــض عــلــيــهــا أبــحــر وجــــداول

أراعــــي حــقــوقــا لــلــعــى وأواصــــل

يــراعــي أراع الــنــاس ط ــرا وإنــنــي

آلت بــا مل تستطعه األوائـــــل)

(وإين وإن كــنــت األخـــر زمــانــه
((( الوابور -الباخرة.

((( البيت أليب العالء املعري.
((( البيت أليب العالء املعري.
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()3

بــجــدي وجـــدي جــدَّ ســري جلـ ٍ
ـدة

فــنــلــت بــحــمــد اهلل مـــا أنــــا نــائــل

شموس سعودي أرشقت من بروجها

وك ــوك ــب أعـــدائـــي ب ــن ــوري آفــل

شــــواهــــد ف ــي ــا أدعــــــي ودالئـــــل

فكم قــد أقيمت يف ثبوت مآثري

ويــغــمــره مــن بــحــر جــــودي نائل

برشدي نــال الرشد من ظل تائها

بتكريمكم ذكري تطيب املحافل

لئن غبت عنكم إن ذكــري مل يغب

()1

وقال مقرضا جمموعة صاحب الفتوة سليامن أفندي مدير مال لواء كربالء:
جمــمــوعــة ســخــر اهلل الــعــظــيــم هلا

أبكار فكر الــورى باللؤلؤ الرطب

فالفكر أصغر واملعنى الرقيق له

عــرش وبلقيس تــرقــاه لعمر أيب

رقى عليه الرقى كاألنجم الشهب

هــــذا بــســاط ســلــيــان وصــاحــبــه

وقال راثيا اإلمام احلسني بن عيل:

والــــــديــــــن واإليــــــــــــان رجــــا

ضـــجـــا
رزء لـــــه اإلســــــــــام
ّ

ل لــــلــــعــــزا فــــوجــــا ف ــف ــوج ــا

رزء لــــــه األمــــــــــــاك تــنــز

رزء لــــــه الــــبــــيــــت احلــــــرا
رزء

لــــــه

رأس

م بـــكـــى ومــــــن لـــبـــى وحــجــا
ر بــســيــف أهــــل الــبــغــي شجا

الـــفـــخـــا

ٌم فــــيــــه عـــــــرش اهلل عــجــا

يــــــا يــــــــوم عــــــــاشــــــــوراء يــو

ـجــى
ـى مــسـ ّ
عــــى الــــثــــرى م ــل ــق ـ ً

يـــــــــوم بـــــــه ســـــبـــــط الـــنـــبـــي

املـــــرجـــــا
يــــــا كـــــافـــــي أنـــــــت
ّ

هلــــفــــي لــــزيــــنــــب إذ دعــــت

ـــــب ولــــيــــس يل إالك مــلــجــا

أدعــــــــــــوك مـــــالـــــك ال جتــيـــ

((( .ديوان السيد أمحد الرشنتي (خمطوط).
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إذ عــــــذب عـــيـــش صــــــار جمــا

طــــيــــب الـــــــرقـــــــاد هـــجـــرتـــه

َم وأضــحــكــت كــلــبــا وعــلــجــا

أبـــــكـــــت رزيــــــتــــــك الــــكــــرا
ٍ
هــــدايــــة
قـــــد كـــنـــت شـــمـــس

فـــاخـــرت فــــوق الـــرمـــح بــرجــا

ضـــــاقـــــت عـــــي فـــــدافـــــد الـــــ

ــــدنـــيـــا فـــلـــم أر قـــــط هبــجــا

ســـفـــن اصـــطـــبـــاري قــــد غــرقـــ

()1

ن ومـــــــاج بـــحـــر اهلـــــم مــوجــا
قــــــد ســــــن لــــــأجمــــــاد هنــجــا

والـــشـــمـــر يــشــمــت بـــابـــن مــن

يــــســــج يف األدالج ســجــا

كــــــــور الـــنـــيـــاق
يـــــا راكـــــبـــــا
َ

وعـــــــرضـــــــن فـــــجـــــا ف ــف ــج ــا

الــــغــــري
عــــــــرج إىل أرض
ّ
ّ

ــــــدر مــــن بــــه لـــلـــنـــاس مــنــجــى

والـــــثـــــم ثــــــرى أعـــــتـــــاب حــيـــ

ـجــى
أرض الــطــفــوف غــــدا مــسـ ّ

عـــــــــي حـــــســـــن يف
قـــــــل يـــــــا
ُ

ء عـــصـــائـــب فــــوجــــا فــفــوجــا

طــــــافــــــت بــــــــه يف كــــربــــا

راحــــــــم
يـــــدعـــــو أال هــــــل
ٌ
أو كــــيــــف يـــــرجـــــو رامحـــــــ ًا

مـــن ظــــامل يف (اجلـــــــور) ّجلـــــا

يــنــحــبــن مــــن خــــــوف الـــعـــدا

بــــبــــكــــائــــهــــن عــــلــــيــــه شــجــا

يـــرجـــو بـــيـــوم احلــــر مــنــجــى؟

وحـــــرائـــــر الـــســـبـــط اغـــتـــدت

()3

تـــســـبـــى بـــــا حـــــــام وم ــل ــج ــا
ومـــرجـــا
هـــرجـــا
ْ
ك والـــــدّ نْـــــى ْ

والـــــديـــــن أضـــحـــى يـــــوم فــقــد

ل قــطــيــفــة الـــطـــغـــيـــان نــســجــا

نـــســـجـــت عـــــى نــــــول ال ــض ــا

ــــــن بـــنـــحـــره ل ــل ــس ــه ــم زجـــا

والــــطــــفــــل حـــرمـــلـــة الــلــعــيـــ

ـج ــى؟
ع مــــرجــــا بــــــدم م ــس ـ ّ

يــــا قــــــوم مــــا ذنــــــب ال ــرض ــي ـــ

((( العلج :الكافر.

((( مطموس يف األصل املخطوط ،اقرتح املؤلف أن يكون العجز هكذا ( ...من ظامل يف الظلم جلا).
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يــــا أعـــــوجـــــيـــــة( )1صــــــدر مــن

ِ
محـــــ ّلـــــت رسجـــا
دســـــــت فـــــا ّ

يــــــا أمــــــــة الــــطــــغــــيــــان هــل

ُتــــــدي طـــريـــق الـــغـــي هنــجــا؟

ُم ِ
ــــزجــــا بــكــل الــفــضــل مــزجــا

صـــــــدر بـــــصـــــدر امل ــص ــط ــف ــى

ت إىل قـــيـــام احلــــر هنـــجـــا

بـــــلـــــســـــان كـــــــل الــــكــــائــــنــــا

مـــا يف الـــوجـــود ســــوى بــنــي الـــ

()2

يـــرجـــى
ــــمـــخـــتـــار طـــــه مـــــن
ّ

إذ أنـــــتـــــم يل خــــــر مـــرجـــا

مــــــا تــــــــاه رشــــــــــدي فــيــكــم

وحـــجـــا
مـــا إن ســعــى ســــاع
ّ

صــــــــى اإللــــــــــــــه عـــلـــيـــكـــم

()3

آثاره:

1.1للسيد أمحد تآليف خمطوطة أمهها:
2.2ديوان شعر صغري.

3.3شواهد الغيب  -فرغ املؤلف من كتابته يف 2ربيع األول سنة 1274هـ.
4.4رحلة السيد امحد الرشتي إليران(((.

وهكذا يتضح للقارئ الكريم أن السيد أمحد الرشتي باإلضافة إىل رعايته للشعراء

((( األعوجية :أراد هبا نوعا من اخليول العربية ،وهي منسوبة اىل فحل يدعى أعوج ،ومجعها أعوجيات.
يقول أبو متام:
هتــوي وقــد ونــت الرياح ســهام

واألعوجيـــات اجليـــاد كأهنـــا

((( القافية هنا مكررة ،فليالحظ.

((( زودين هبذه القصيدة األديب سعيد هادي الصفار ضمن جمموع شعري خمطوط.
((( نسخته األصلية يف خزانة األديب حسن عبد األمري املهدي بكربالء.
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واألدبــاء وحدبه عليهم وإغداقه اهلدايا هلم بسخاء ،فإنه كان شاعرا موهوبا ،تناول

يف شعره خمتلف األغراض املعروفة آنذاك ،وقد أجاد يف كل ما نظم وأبدع يف خمتلف
املجاالت ،ولذا فإن ذكره كشاعر ال يمكن أن يسدل الزمن عليه ستار النسيان.
***

 -10أمحد حامد الصراف

1985-1900م 1406-1321 /هـ
أحد أدباء الطليعة الذين هلم مكانتهم السامية ومنزلتهم الرفيعة ال يف العراق فحسب،

بل يف الوطن العريب واإلسالمي ،كان مهيبا ،قوي النفس ،رجال طويل الباع يف األدب.

فهو أمحد بن حامد بن موسى بن أمحد بن موسى الــراف .ولد يف كربالء سنة

1900م واملصادف لسنة 1321هـ ونشأ هبا ،ودرس يف مدارسها الرتكية إبان العهد
العثامين ،حتى اذا شب واستوى رج ً
ال كامال أصبح أديب ًا جهري َا.

ثم عني مدير مدرسة كربالء ،ويف  4مارت سنة 1922م عني معلام ملادة درس

التاريخ يف املدرسة الثانوية((( .ثم انتقل إىل بغداد ودخل كلية احلقوق وخترج فيها سنة

1926-1925م .وشغل وظائف االدعاء العام والتدوين القانوين ورئاسة تسوية حقوق
األرايض وحاكمية ألوية عدة ورئاسة املحكمة الكربى .كان من مشاهري أدباء عرصه

وفضالئهم .حرض جمالس أهل الفضل يف كربالء وأخذ علم التاريخ من العامل السيد
((( جريدة (لسان العرب) العدد  4( 183مارت 1922م).
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عبد احلسني الكليلدار آل طعمه ،وأكمل مسريته يف الثقافة واالصالح .وله مداعبات
أدبية مشهورة ،روى الكثري من األخبار وحفظ األشعار ،وصنف كتبا قيمة .منها :كتاب

عمر اخليام الشاعر اإليراين املعروف .وكتاب يف (الشبك) وله كتب أخرى خمطوطة ال
تزال قيد الطبع منها (الغالة وأدب الدراويش) .وله إملام واسع باللغة الفارسية حيث

نرش الكثري من املقاالت عالج فيها قضايا األدب الفاريس ،وهو بعد ذلك حيسن اللغة
االنكليزية والفارسيه والرتكية فضال عن العربية .وقد ترأس حترير جريدة (بغداد)
التي كان صاحب امتيازها عبد الرمحن البناء الشاعر االستقاليل ،وذلك عام 1350هـ

املصادف لسنة 1931م(((.

ومن السبعينات اعتزل احلياة العامة ،وآثر العزلة متاما ،وبدأت عالئم الشيخوخة

تظهر عليه ،ويف هذه الفرتة كنت أزوره يف داره بالوزيرية يف بغداد القتباس الفوائد
واقتناص الشوارد ،ووعيت منه بيانا كالسحر إن مل يكن سحرا ،قادتنا شجون احلديث
إىل األخبار واألنساب ،فألفيته فريد دهره علام وفضال ،وقريع دهره جاللة ونبال ،وافر

اإلطالع ،باهر الفهم ،حلو احلديث ،حارض البدهية ،ذا إملام باألدب ومعرفة بالشعر.

ومما يدعو لالستغراب أنه مل يدر يف خلدي حينذاك أن هذا الكاتب النحرير كان يقرض
الشعر ،كي يشنف سمعي شيئا من باقات شعره العبق ،ومتيض السنون واألعوام وتشاء
الصدفة أن أتصفح جريدة اللسان يف املكتبة الوطنية ودار الوثائق ببغداد ،فأقف عىل

نموذج واحد من شعره ومقاالت له بتوقيع (كربالء) فرغبت أن أثبته لعل له نامذج
أخرى منشورة ستلحق بطبعة قادمة ،بإذن اهلل.

أدركه احلامم يوم  18شباط سنة 1985م ،املوافق لسنة  1406هـ وأعقب ولده

حامد.

((( دائرة املعارف العراقية /حممود اجلندي  52/1وانظر :معجم املؤلفني العراقيني /كوركيس عواد 73/1
وجملة (الثقافة) السورية (شباط 1975م) ص.18
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كتب األديب العراقي مري برصي بحثا عنوانه (ذكريات من احلياة الشخصية) جاء

فيه( :ولد أمحد الرصاف يف كربالء  1900وكان أبوه احلاج موسى من ضباط الدرك

العثامين ،وأصله بكتايش ،أما أمه فهي إمرأة فاضلة من أهل املسيب ،نشأ أمحد يف بغداد

وتويف أبوه وهو صبي يف نحو العارشة من عمره فكفلته أمه وكانت من فضليات
السيدات احلافظات املتكلامت .تقلد امحد مناصب كبرية يف احلكومة العراقية فكان مديرا

عاما للدعاية ورئيس تسوية وحاكم بداءة يف كركوك تنقل يف معظم ألوية العراق ،كام

كان عضوا يف املجمع العلمي العريب يف دمشق واملجمع اإليراين (فرهنك ستان) يف
طهران وكان حاكم حمكمة كربالء املنفرد من سنة  1945-1944لكن نشأته يف تلك
املدينة تركت يف نفسه إىل آخر حياته نكهة روحية متيزه عن أقرانه وتثري فيه لواعج الشوق

الصويف…

وقــال :إن توقد عاطفة الــراف وإرهــاف حسه قد دفعه عىل ما اعتقد إىل حب

التصوف وأصحابه فدرس اخليام واحلالج وأرضاهبام وتتبع الدراويش والغالة وشد
الرحال إىل إيران بحثا عن شؤوهنم وآثارهم ،وكتب إيل ذات مرة من كركوك وهو آنذاك

حاكم بداءهتا يقول :أنه عثر عىل ديوان موالنا خالد النقشبندي شيخ الطريقة املبجل يف

شامل العراق فانرصف إليه واكب عليه منشغال به عن كل ما عداه …الخ)(((.
ويف الدليل العراقي الرسمي لسنة 1936م نص هذه الرتمجة:

امحد حامد الرصاف -حقوقي ضليع ،وأديب مربز ترجم رباعيات عمر اخليام من

الفارسية إىل العربية ،ومثل العراق مع مجيل صدقي الزهاوي يف مهرجان اخليام الذي
قامت به حكومة إيران(((.

((( جملة (املوسم) مري برصي ذكريات من احلياة الشخصية والبغدادية ع  26و1416-169( 27هـ).
((( دليل العراق الرسمي لسنة 1936م .856
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له مقاالت يف جريدة (لسان العرب) الصادرة يف سنة 1921م منها مقالة بعنوان

(البؤساء يف الشتاء) كان له شعور ودي جتاه اإليرانيني ،وعندما عني حاكام لكربالء رفع
معنوياهتم وكسب ثقتهم ووالءهم ،وحثهم وشجعهم عىل زيارة العتبات املقدسة يف

العراق.

شعره :ترمجان نفس هادئة حاملة تسمو عن حياة كل ما فيها اىل فناء ،متيز بالصدق

يف التعبري ،ينظر إىل القضايا واألحداث نظرة وعي وتفتح بعيد ًا عن التعصب الديني
واملذهبي مستعين ًا يف ذلك بلغته الشعرية الصادقة.

أبراد اجلاللة

القصيدة التي ألقاها أمحد حامد أحد تالمذة مدرسة كربالء يف احلفلة التي أقيمت يف

البلدية احتفاء بمقدم جاللة امللك فيصل األول:
الـــســـعـــد قـــــد أبــــــــدى ه ــال ــه

فـــــأثـــــار يف أفـــــــق الــــعــــدالــــه

يـــــدنـــــو ســـــنـــــاه مـــــن الـــعـــيـــو

ن وتـــبـــعـــد الـــعـــلـــيـــا مــثــالــه

قـــــد أبـــــــر الــــــرائــــــي كـــالـــه

بــــــــــــدر بـــــــــــــــأول طـــلـــعـــة

ــــث اخل ــل ــق مـــا وجـــــدت مــثــالــه

رضبـــــــت بـــــه األمــــــثــــــال حــيـــ

ق فـــاوضـــحـــت ع ــل ــي ــاء هــالــه

قـــــد هـــــل مـــــن قــــطــــر الــــعــــرا

د ًا

مــــلــــك كـــــســـــاه اهلل أبــــــرا
مـــــالـــــت لــــــه الـــــدنـــــيـــــا حتــا

حتـــــــرهـــــــا

اجلــــــالــــــه

ول مــــثــــلــــه مجــــعــــا ومــــالــــه
فــــــهــــــوت مــــقــــبــــلــــة شــــالــــه

هـــــــابـــــــت يـــــمـــــن نـــــوالـــــه

فــــالــــنــــاس حيـــســـبـــهـــا ع ــي ــال ــه

ال غــــــرو إن بــــــذل الـــنـــدى

عــــــــن طـــــــــــرق الـــــضـــــالـــــة

دل األنـــــام عـــى طــريــق الــرشــد
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وعـــــر
واســــتــــنــــقــــذ الــــدنــــيــــا
َّ

ف أهـــلـــهـــا بـــعـــد اجلـــهـــالـــة
َ

بـــــالـــــعـــــدل عـــــمـــــر مـــلـــكـــ ُه

ورواق مــــفــــخــــرة أطــــالــــه

يــــــا ســــيــــد الــــبــــطــــحــــاء فــيـــ

ـــصــل حــكــمــه أبـــــدى اعــتــدالــه

وبـــــــكـــــــل قـــــطـــــر حـــــاكـــــ ًا

أبــــقــــى وكــــيــــا عـــــن أصـــالـــه

خـــص اآللـــــه عـــى الـــرســـالـــه

رشفــــــــــــت مـــــــن بـــــيـــــت بـــه
ّ

()1

***

 -11أمحد صاحل السالمي

(1426 -1367هـ)
هو أمحد بن صالح بن مهدي بن طعان بن حسن بن جبار بن خرض بن حسني بن

غنيم السالمي من فخذ (البوشاين)((( .ويف كربالء تعرف بالطعان وهي أرسة كربالئية
ظهر فيها عدد من الشعراء يف الفصحى والعامية.

ولد يف كربالء سنة  1946املصادف لسنة 1367هـــ ونشأ هبا ،أهنى االبتدائية

واملتوسطة واإلعدادية وعني موظفا يف النجف يوم كانت قضاء تابعا لكربالء .وبعد

سنتني انتقل إىل مديرية تربية كربالء .ويف سنة  1981أرس يف احلرب العراقية اإليرانية
وعاد إىل وطنه بتاريخ  1990/8/23ثم أحيل عىل التقاعد بتاريخ  1991/12/1بعد
أن تدرج يف وظيفته إىل مدير قسم.

((( .جريدة (لسان العرب) البغدادية ( 1ربيع األول 1340هـ2/ترشين الثاين 1921م).
((( هكذا رسد الشاعر نسبه يف ترمجته اخلطية.
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وهو رجل غيور ،هادئ الطبع ،حلو احلديث ،ك ّيس ،متواضع ،حسن األخالق،

يكتب خطا مليحا .شارك يف احللبات األدبية واملهرجانات احلسينية بنجاح كان من
أصدقائي أحب فيه أدبه ورقته ومرحه وإخالصه.

أدبه:

ملا استكمل السالمي حظه من الدروس والتتبع ومطالعة الكتب األدبية وحضور

املجالس احلسينية واالرتشاف من معني الثقافة ،ظهرت لديه ملكة للكتابة ،وحصلت
عنده الروح الشعرية وامليل إىل النظم ،وقد أبدع يف هذا الفن .ويف الوقت نفسه انرصف إىل

قرض الشعر بالفصحى والعامية ،فله حماوالت شعرية وكتب قصائد عدة يف املناسبات
الدينية ،هذا إىل ذكاء يف طبعه وحضور يف بدهيته.

موضوعات شعره:

للشاعر جمموعة قصائد أطلق عيها اسم ديوان (بيادر شموس احلسني)((( ،وقد

يعب عن حقيقة
ّلونت شعره الروح الدينية والزهد والتمسك بالفضيلة ،ويف شعره هذا ّ
املأساة التي أصابت أهل البيت ويصور آالمهم يف قصائد طافحة باللوعة واحلرسة،
ويعطينا فكرة عن صدق حمبته ووفائه وعظيم شوقه ،فتثري يف نفسه الذكريات ،وتشتد بني

ربح .فها هو ذا يسمعنا من قصيدة بعنوان (عيل …بني املنرب …
جوانحه آالم الشوق امل ّ

والسيف) يف مدح ورثاء أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب:
الــعــمــر شـــوق والــســنــن مــنــازل

ُ
وقـــواحـــل
قــفــر حم ــط ــات الـــوفـــا

وبساحة الــفــاديــن أشـــواط النوى

واخلـــيـــل تــــرى واملـــــدى يــتــآكــل

بــيــض الــســحــائــب بــالــنــاء قــوافــل

واحلـــــــب مـــــــرآة جتــــى نـــورهـــا

والــســابــقــون الــســابــقــون مــنــائـ ٌـر

وعـــى هــداهــم هنــجــنــا مــتــواصــل

((( وقد قرظته بأبيات بطلب منه رمحه اهلل( .حممد عيل داعي احلق  -املدقق.)-
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ُ
نناضل
لكننا بــاســم (احلــســن)

أيـــامـــنـــا ح ــب ــى رهـــيـــب محــلــهــا

محائم
والــشــعــر فيك أبــا احلــســن
ٌ

طـــارت ببيت اهلل وهــي جحافل

ٍ
ـزورق
من شيبة احلمد الشموخ بـ

مــن (فــاط ـمٍ) هــي مرفأ وسواحل
ِ
َّ
بــأفــقــه ومــشــاعــل
أطــــل
فـــجـــر ًا

نــبــع بـــروحـــي دافـــــق وســنــابــل

أولـــيـــد بــيــت اهلل يـــا مـــن حبه
قــد جــاء رحــم الــكــون يف ميالده

قمر بحجر الشمس ضــوء شامل
ٌ

فكأن حضن املصطفى للمرتىض

وال ــع ــدل والــتــوحــيــد فــيــه شامئل

غـــرس الــنــبــي بــه خــاصــة خلقه

فــهــو الــكــريــم املــتــقــي والــفــاضــل

اهلل كـــــرم وجـــهـــه مــــن فــيــضــه

ه ــو أول يف املــســتــقــى والــنــاهــل

هــو حــامــل اإلســـام بــن ضلوعه

هـــو بــالــتــقــيــة مـــؤمـــن يــتــفــاعــل

وأبـــوه حــامــي املصطفى وكفيله

وح ــدي ــث (طــــه) فــضــلــه يتناقل

اهلل أنــــــزل فـــيـــه ثـــلـــث كــتــابــه

ل ــي ـ ٌ
ـف ت ــرع ــم جـــــوده ومــشــاتــل

قـــرص الــشــعــر طــعــامــه وحــزامــه

هــو حــق (طـــه) مــا ســـواه الباطل

أبـــــدا مـــع الــــقــــرآن يف عــلــيــائــه

والــشــمــس ردت مــرتــن لــه ْ
فسل

حمــــراهبــــا وكـــــــذاك تــنــبــي بــابــل

ٍ
بكوثر
يــا ساقي احلــوض الـــزالل

يف يــــوم حـــر لــلــظــاء نــواهــل

يــا مــن تــربــع ف ــوق ع ــرش ضــائـ ٍـر

مــوقــوتــة وع ــى الــطــغــاة (قــنــابــل)

ســل عــن عــي وهــو هيــدر بالوغى

كـــت يف (اهلــريــر) معاقل
إذ منه ُد ْ

أثـــارهـــا احلــســنــان نــــور هــاطــل

يــا بــعــل ســيــدة الــنــســاء و ُكــفــأهــا

ـاء ُل
ركـــع الـــزمـــان حــيــاهلــا يــتــضـ َ

يا واهب الزمن العضوض مواقف ًا

ٍ
ؤهــــن جــدائــل
ــــو
أقــــار
َّ
زهــــو َض ْ

وبــذي الفقار وهبت خالد عزنا
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كــــر والـــصـــاة نــوافــل
الـــكـــون ّ

مـــا بـــن م ــن ــره ومــقــبــض سيفه

ـم
صــوت الغدير وبــاهلــدى نــاداهـ ُ

عــــي ،وصــ ُيــنــا ،فتجاهلوا
هـــذا
ٌ

و(عقيل) من صلة األخــوة جاءه

قد ظن يف احلــق الرصيح جيامل!!

خابت  -ملــا تسعى إليه  -بدائل

هـــــذا أمـــــر املـــؤمـــنـــن إمــامــنــا

أعطاه درس العدل وهــو العادل

وقــــربــــا له
فــحــمــى حـــديـــدتـــه
ّ

رب الــبــاغــة والــفــصــاحــة عمق ُه

فــهــو الــبــلــيــغ األصـــقـــع املــتــاثــل

ـم
ولــنــا بــفــيــض ال ــب ــاذل ــن نــســائـ ٌ

ـرت أرجيــــ ًا واحلــــروف تقاتل
مــطـ ْ

نــتــفــيـ ُـأ الــصــر اجلــمــيــل مــضــاضـ ًة

شــمــس ال ــده ــور بثقلها تتثاقل

والصابرون عىل اجلــروح غضاض ًة

واجلـــــرح فــيــهــم مــلــحــه يتحايل

بــــاع األديـــــب كــتــابــه رغــــا عىل

أنــف الطغاة مــع احلــصــار يطاول

هـــذا الــعــراقــي األيب ل ــه انحنى

جــيــد الــزمــان بــه تــســوم أراذل؟

بني الضلوع ويف القلوب مناجل

وســيــوف أبــنــاء الــرذيــلــة نــارهــا

رش ٌع
إنـــــا ألقــــــام الــفــضــيــلــة ّ

مثل السيوف ،عىل العدو معاول

ديــــن وال
قــيــم وال
فــالــنــاس ال
ٌ
ٌ

حـــق وســــاد الــبــاطـ ُـل
ــلــق وال
ٌ
ُخ ٌ

فــشـ ٌـل بــنــا ،تلقى عليه مشاكل؟

أأبـــا احلــســن نعيب نحن زماننا

ُ
أونــــــازل ؟
يف كــل يـــوم صــاعــدٌ

فــإىل متى (الــــدوالر) يلعب خبثه

ويطلع علينا بشعر حزين صادق اللهجة يدل عىل شدة تأثره وعظيم لوعته كام نلمس

ذلك يف قصيدة (هوية احلق) يف مدح ورثاء االمام احلسني بن عيل ،وهو يف قصيدته
سهل العبارة ،واضح االسلوب ،مصور للنفس االنسانية يف خريها ورشها.
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هوية احلق
يـــا شــهــيــدا أنــــت لــلــحــق هــويــه

أصبحت قضيه
يف رصيد الفكر
َ

نـــــــــــــــــــور
ْ

العــــــــــــــــــــصور
وعــى مــر
ْ

عــطــش الــديــن لــزخــات الــوريــدْ

طــهــر الشهيد
فــســقــاه مـــن د ٍم
ُ

بجبني

املــجــد

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــة
يـــا رحــيــقــا بــفــم اجلـــــرح نشيد

يف ش ــف ــاه الــعــطــش األيت بــريــد

أنــــت يف ذاكـــــرة الـــدهـــر سعيد

عـــيـــون ورصــيــد
أنــــت لــلــشــعــر
ٌ

ِ
الـــرفـــض ت ــي ــار عنيد
عــنــفــوان

المـــــع هيــــدي الــبــعــيــد
وضــــيــــاء
ٌ
ٌ

دمــــــــــاء ع ــل ــوي ــه
رصخـــــــة احلـــــــق
ٌ

م ــرب ــض الـــثـــوار أرض الــغــارضيــة
يمـــــــــــــــــــــور

وعــى َم ـ ِّـر العــــــــــــــــــصور

هــي

شــال

يـــا نــزيــفــا جــعــل املـــــوت ُســـدى

م ــن رضيـــح ال ــن ــور ق ــد مـــدّ َي ــدا

لـــونـــت املـــدى
بــنــزيــف الــعــطــر ّ

ومـــصـــبـــاح اهلــــدى
حـــجـــ َة اهلل
َ
ِ
ـت الــعــدا
وبــطــعــم
املــــوت أرغ ــم ـ َ

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه

رصخــتــي مــيــاد تــرجــيــع الــصــدا

ســــأنــــاديــــك وإن عـــــ َّز الـــنـــدا

ـر اجلـــود طــوى لــيـ َـل الــردى
خــنـ ُ

نــــذرت الــطــفـ َـل لــلــديــن ضح ّيه
قــد
َ
دمـــكـــم أهنــــى طـــقـــوس اجلــاهــلــ ّيــه
ّ

ود ُم احلـ ِـق طهـــــــــــــــــــــــور

وعــى مـ ّـر العــــــــــــــــــــصور
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يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه
َ
مشعل اإليـــان يــا كــهـ َ
ـف األمــان

الـــزمـــان
يـــا حـــيـــا ًة يف رشايـــــن
ْ

يف اضــطــراب الــزمـ ِ
ـن العايت ضامن

يف نــفــر الــســيــف أن ــت العنفوان

دمــــك الـــزاكـــي بـــه دا َم األذان

يـــا رصي ــع ــا لــلــ ُعــا دون هـــوان
ِ
َ
لــشــفــاه اخلـــيـــزران
هلــــف نــفــي

رس م ــف ــات ــي ــحِ اجل ــن ــان
دم ــع ــن ــا ُّ

أدمـــعـــي لــيــســت دمــــوعــــ ًا عــفــو ّيــه

وانــــفــــعــــايل حـــــالـــــ ٌة ال عــصــبــ ّيــه

وعـــــــــــى مــــــــر الـــــعـــــصـــــور

شـــــهـــــقـــــات يف الـــــصـــــدور
ٌ

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه
لـــريـــاحـــن الــــعــــطــــاءات مــــزار

شعار
أصبحت
النــطــاق الفكر
َ
ْ
ِ
ألنـــاشـــيـــد الــفــخــار
ومــــضــــات
ٌ

القرار
أنــت رمــح الصرب يف صنع
ْ

يــا حميطا زاخــــرا يسقي البحار

َ
سيف االنتصار
حــن صــار الـــد ُم

ِ
وجـــنـــات الــنــهــار
طـــــرزت
بــــد ٍم
ّ

َ
الــــذل يف خــطـ ِـو املــســار
فــوطــأت

تــــلــــد احلــــــ ّيــــــ ُة لــــــــــأرشار حـــ ّيـــه

بـــــغـــــرور ولـــــــدت هــــنــــدٌ ســمــ ّيــه
وعــى

أنــت حطمت الغــــــــــــــــرور

مــر

العــــــــــــــــــصور

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه
ـم
واس ــت ــغ ــاث الـــديـــن نـــــاداه نــعـ ْ

ذبـــــح الــظــلــم بـــد ْم
يـــا ذبــيــحــا
َ

رصت ل ــل ــث ــوار عـــهـــد ًا وقــســم

ومــــن ال ــب ــاط ــل بـــاملـــوت انــتــقــم
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ثــــائــــرا يـــرشـــح عــــــز ًا وشــمــم

فسحقت األنـــف مــن كــل صنم

ٍ
ِ
حـــقـــوق وذمـــم
فـــانـــوس
زيــــت
ُ

فــــوق ردن الـــــذل ي ــوم ــا مل ينم

قــــفــــزات لــــك يف رصحِ امل ــنــ ّي ــه

أســـقـــطـــت أص ــن ــام ــه ــم وال ــوث ــنــ ّي ــه
ْ

خطوات

وعـــى

للعبـــــــــــــــــــــــور

مــر

العـــــــــــــــصور

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه
الــفــرات
غــربــ ًة تــبــكــي محــامــات
ْ

املــــــوت حــيــا ْة
وهـــــب
لــغــريــب
َ
َ

عــنــد أعـــــراس املــنــايــا ذكــريــات

أن ــت ــم املــــ ْفــــز َُع عــنــد األزمـــــات

وخـــصـــوصـــ ًا بــقــتــيــل الـــعـــرات

ـــجـــج اهللِ وأهــــل املــعــجــزات
ُح
ُ

ٍ
بــكــتــاب وب ــك ــم ح ــب ـ ِ
ـل الــنــجــاة

ورســـــول اهلل وىص حـــن مــات

ودمـــــاكـــــم مل تـــــزل جتـــــري طـــر ّيـــه
سيفها

صقر
ٌ

هــــزمــــت كــــل حـــــــراب اهلــمــجــ ّيــه

وعــى مر العـــــــــــــــــــــصور

غيـــــــــــــــــــور

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه

أنـــت يــا زهـــو الــعــا مــا أروعـــك

ومجــــوع الــبــغــي ال ل ــن تــف ـزَعــك

إن أح ــق ــاد ال ــع ــدا ل ــن تــرعــك

ل ــع ــنـ ـ ُة اهلل عــــى مــــن ض ـ ّيــعــك

ِ
كــــل جـــــرحٍ أوجــعــك
لــيــتــنــا يف

عــقــرت خــيـ ٌـل أصــابــت أضلعك

ســـيـــدي يــــا لــيــتــنــا ك ــن ــا مــعــك

أمـــــــوي قــطــعــك
ســـيـــف بـــغـــي
ٍّ

كــتــبــت زيـــنـــب ب ــال ــدم ــع الــوصــ ّيــه
82

قم ُة

الرفض

وحتــــــــدت كـــــل جــــــــرحٍ ورز ّيــــــــه

وعــى مــر العــــــــــــــــــــصور

تثــــــــــــــــــــــور

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه
الــفــداء
أنـــت صـــوت اهلل قــربــان
ْ

ـاء
َ
أنــــت لــإســام يــنــبـ ُ
ـوع الــعــطـ ْ

يف شــعـ ِ
دمــعــات وفــاء
ـور الــذنــب
ُ

بــكــاء
املـــحـــبـــن
أنــــت يف عـــن
َ
ْ
ِ
الـــشـــفـــاه كــربــاء
ونـــشـــيـــدٌ يف

ِ
تــربــك الــطــيــب لــلــمــرىض شفاء
ٍ
التـــصـــال بــالــســاء
أنــــت ح ــب ـ ٌـل

وقـــــبـــــوالً لـــراتـــيـــل الــــدعــــاء

ِ
أرشقــــــــت ب ــش ــم ــس ن ــب ــو ّي ــه
حــــن

ت ــن ــر ال ــط ــه ــر عــــطــــورا نــرجــس ـ ّيــه

وشموعـــــــــــــــــــــــا

وعــى مــر العــــــــــــــــــــصور

وبخور

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه

مــن نــقـ ِ
ـروع
ـاط البعد يأتيك ال ـ
ْ

الـــربـــوع
أهيـــا الـــراقـــد يف خـــر
ْ

وحـــنـــن لـــك مـــا بـــن الــضــلــوع
ٌ

واهلـــــــات يف خــشــوع
وقــــلــــوب
ٌ
ٌ

هـــاك قــلــبــي وجـــد حــبــي َلـــزوع

َ
تـــراتـــيـــل دمـــوع
يــنــشــد احلـــــزن
تقطر الــوجــد بــدمــعـ ِ
ـات الشموع

زخـــــم لــلــجــمــوع
وعــــى قــــرك
ٌ

هــــكــــذا ن ــح ــي ــا بــــــــروحٍ مــعــنــو ّيــه
ِ
الـــعـــبـــاس فــيــنــا ح ــي ــدر ّي ــه
غــــــر ُة

وعــى مر العــــــــــــــــــــــصور

نـــزرع الــــدرب زهــــــــــــــور

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه
83

ِ
بالطفوف
عشق
السيف
مهرجان
ْ
ٌ
ُ

السيوف
وانـــدالع الفجر من بني
ْ
ُ

عــرس الضيوف
ورمـــاح رسمت
َ
ٌ

ِ
ـون عطوف
أخــــو ُة
اإليــــان ســبــعـ َ

ٍ
بــإبــاء قــد قــضــوا رصع ــى وقــوف

ِ
آيــــات اخلــســوف
األقـــــار
غــالــت
ُ

نــــر الــقــطــوف
وتــــدىل وهـــجـــ ًا
ُ

قــابــلــوا سبعني ألــفــ ًا بالصفوف

وحـــــريـــــق يف اخلــــيــــام اهل ــاش ــمــ ّي ــه
ٌ

وفقود

يف

وقـــــتـــــا ٌم يف الـــــوجـــــوه األمــــو ّيــــه

وعــى مر العـــــــــــــــــــــصور

الشـــــــــــــــــــــعور

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه
َ
املــؤمــنــن
أمـــــر
ولـــــك الــعــتــبــى
ْ
َ

ـن
أومــــا تــســمــع صــيــحــات احلــسـ ْ

حــيــنــا طـــاح عــى األرض طعني

ّ
كــــل عني
ولــــه تــبــكــي ثـــوابـــا ً

ـط بــالــطـ ِ
وتــركــت الــســبـ َ
ـف رهــن
َ

أنـــت ســيـ ُ
ـف اهللِ حــتــم الناكثني
َ

ٍ
حـــــزن وأنـــن
دمــعــنــا شــمــعــات

الــقــر يف ال ــي ــو ِم احلــزيــن
لــتــيء
َ

ٍ
شــــــوق كــوثــريــة
أدمـــــــع
أدمــــعــــي
ُ

زمـــــــــز ٌم جتــــــري بـــــزخـــــات نـــد ّيـــة

وعـــــــــــى مــــــــر الـــــعـــــصـــــور

وهلـــــــــــا عــــــمــــــق اجلـــــــــــذور

يــــا شـــهـــيـــدا أنـــــت لــلــحــق هــويــه
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ومن قصائده يف رثاء سيد الشهداء االمام احلسني قوله يف (قمة الرفض):
يــا سيد الشهداء يــا عطش اهلمم
يــا مــن أقـــام الــديــن صلبا شاخما

زهـــو الشمم
يــا ملهم الــثــوار يــا
َ

ورذيلة الطاغوت صلبا قد قصم

يا أرشف املخلوق نفس (املصطفى)

من سائر األقـــوام عــرب أو عجم

يـــا شــعــلــة األحــــــرار يـــا تــأرخيــنــا

يــا بــيــدر األقـــار يف األفـــق ابتسم

يا أشجع الشجعان يا موت العدا

يــا مــن بطعم املــوت للدين انتقم

يــا نبض رشيـــان الــعــدالـ ِـة والـ ُعــا

الثائرين هلم قسم
قد رصت عهدَ
َ

تنافرت
يا من بعصمتك الذنوب
ْ

هــزمــت جتــر الــذيــل يتبعها اللمم
َ
فــوق القمم
تعلو وتعلو شاهق ًا

يــا قــمــة الــرفــض العنيف لباطل

َشمخَ ت عىل األزمان كاجلبل األشم

مــا زل ــت عــمــاقــا بوقفتك التي

فــوق الــســا ن ــارا تــيء عــى َع َلم

ما زلــت يابن (املــرتــى) علام عال

الصمم
ـم َ
سمع هاتفا رغـ َ
ما زال ُي َ
هـــا ِم الــطــغـ ِ
ـاة لــكــل طــاغــيـ ٍـة هــزَم

مــا زال صــو ُتــك صــادحــا ومدويا

مــا َ
َ
سيفك مــن د ٍم يعلو عىل
زال

ِ
الــنــبــوة جـــده فــيــه ُخــتِــم
وحــــي
ُ

يابن النبي الطاهر الطهر الــذي
مــنــك املــنــائــر والــقــبــاب بزهوها

شــيــدهتــا بــالــعــنــفــوان مــن الشيم

ـت للحق املــض ـ ّيــع بالدما
بــر َعــمـ َ
ٍ
بموقف
عانقت بيض املرهفات

ِ
رغــم األمل
كالنخل ال ال ينحني
َ

ِ
احلقيقة من دمائِ َ
أرشقت
ك
شمس
ْ
ُ

حراب الظل ِم وانجلت ال ُظلم
َهزَمت
َ

وعــى مرايا الكون لــوح قد ُر ِســم

َ
دمـــــاؤك س ـ ّلــا نــحــو السام
تــبــقــى

لزيفهم ومــن فيهم َز َعــم
كشفت
ْ
ُ
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وشهرت (الء) الرفض يا رمز اإلبا
فالشمس أنت تــدور ال لن تنطفي

تليق لنهجك الــزاهــي نعم
ـم ُ
نــعـ ٌ

ال لــن تغيب ولــن يغطيها العتم

ال حيــتــويـ َ
بالغت
الــرقــم مــهــا
ـك
ْ
ُ
لــك تــرب ـ ٌة كــاملــسـ ِ
أشمها
ـك
َ
حــن ُ

ـم
أرقـــامـــه مــهــا حــى عـــدُّ الــرقـ ْ
ُ

وعبري جرحك من حناياها يشم

ـل ٍ
ٍ
ـاء لــكـ ِ
معضل
داء
فيها الــشــفـ ُ

وعــى تــراب األرض سيد ُة األمم

(والتني والزيتون) شـ ٌ
ـوق طعمها

واحلــــاء واملــيــات (نـــون والقلم)
ُ

ي ــا ت ــربــ ًة لــلــيــو ِم نــســمـ ُـع صــوهتــا

لوال (احلسني) َشكت متاهات العدم

فــيـ ِ
ـك الــرســال ـ ُة واإلمــامــ ُة والتقى

ِ
فيك البطول ُة والــرجــولـ ُة والقيم

فيك (الزكي) و (فاطم) ِ
ِ
فيك الذمم

ِ
فيك الرسول (املصطفى) ووصيه
ِ
فــيـ ِ
ببهائه
ـك (احلــســن) ومل يــزل

لـــلـــيـــو ِم شــيــبــتُــ ُه خمــضــبــ ٌة بـــد ْم

هــيــهــات أن يــلــد الــزمــان جمــاهــد ًا

َ
عقم
مثل (احلسني) ولن
َ
يكون وقد ْ

أم جــرح (ابــن املجتبى) ُينسى ومل

تَسمع لرمل َة رصخ ـ ُة ولــدي َه ُل ْم
ٍ
بسيف ُيصطلم
مــن ظهر أشــفــره

شم
بعمودهم رأس البطوالت ُه ْ

كرب هل ُينسى (أبو الفضل) الذي
يا ُ

أم شــبــه (طــــه) إذ َرمــــوه جمندال

قمر بسوح احلــرب يــبــز ُغ مرشق ًا
ٌ

ـف خمــيـ ٌ
قــد غــالــه خــسـ ٌ
تم
ـف حــن ْ
ٍ
حرملة ذبيح ًا بالسهم
ِمــن قــوس

أم للرضيع الطفل (عبد اهلل) َمن

ـاء آل الــنــور بــالــنـ ِ
ـار اضطرم
وخــبـ َ

دويــــا
مل أنــــس
َ
نــــــران اخلـــيـــا ِم ّ

ٍ
أم تـ َ
رمم
ـرك أجــســاد عىل الرمضا ْ

ِ
أطفال (احلسني) ورحله
ـب
أم هنـ َ

ٍ
(زينب)
أم سبي عائلة الرسول و

بــــدأت مهمتها بلملمة احلـــر ْم
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َ
جــبــل الــعــا
(زيـــنـــب)
هلل درك
ٌ
هــي أكملت هنــج احلــســن بــثـ ٍ
ـورة
َ

أعالمها مــن (ذي فــقـ ٍ
والقلم
ـار)
ْ

ِ
كـــل جــــرحٍ ثـــــور ٌة يـــا كــربــا
يف

جـــرح الــعــقــيـ ِ
نـــازف لــن يلتئم
ـدة
ٌ
ُ

ي ــا لــبــوة بــصــمــودهــا ي ــن ــزاح غم
دمــع عــى اخلــديــن بــاحلـ ِ
ـزن انسجم

ـاء وجرحها
هيهات تُنسى كــربـ ُ

منهم يبقى َقـ ِـزم
َمــن َمــن تــطــاول
ُ

تــرمــوا وتــفـ ّـرعــنــوا؟
أي ــن الــذيــن ّ

ِ
واحلــرب التي
الطعنات
كالوا لنا
َ

ال تنتهي تــكــتـ ُ
أنـــــواع التهم
ـال
َ

ت
(وحـــي) هــذا يــوم حربته َع َل ْ

خري عم
أودت بـ(محزةَ) للصميد ِع ُ

ه ــذا قميص الفتنة الــعــمــيــاء قد

نرشوه َ
فوق الرمحِ واحلرب احتدم

مازال (ابن العاص) يكشف عور ًة

ه ــذا (مــعــاويــة) يــعــو ُد لــنــا َحكم

جندب) مل يزل
هذا (املغريةُ) و(ابن
َ

هــذا (أبــو سفيان) يسجدُ للصنم

ـرس
هــــذا ي ــزي ــد
هـــاجـــم مــتــغــطـ ٌ
ٌ
ونــســى (ابـــن هــنـ ٍـد) أص ـ َلــه وبــأ َنــه

يف ِ
َ
رضحيك قد هجم
القرب أنت عىل
أبـــن آلكــلــة الــكــبــود وكــم وكــم؟
ٌ

مــا زال (شــمـ ٌـر) قاسيا ومــشـ ّـمــر ًا

وعــى خــيــا ِم الــطـ ِ
ـف يرمي باحلمم

ٍ
ـم
عـــــدّ ًا لــفــتــنــتــه
بـــقـــرن قــــدْ نــجـ ْ

ُ
يشحذ سيفه
هــذا عشيق (قــطــا َم)

وختــ ّي َ
الـــر الــدفــن قــد انكتم
ــل
َ

(احلـــســـن) بــكــربــا تــ ّبــ ًا له
ذبـــح
َ
َ

مــا زال (حــرمــل ـ ٌة) لطفلك ظاملا

َ
َ
لصحبك قد ظلم
لعيالك الثكىل

هــــذا (عــبــيــد اهلل) يف ج ــروت ـ ِـه

كـــرتَـــه لــقــرك ق ــد هــدم
ويــعــيــد ّ

هــذا (ابــن ســعـ ٍـد) يف ندامته غوى

هــل يــرعــوي مل جيــد فعلته الندم؟

ِ
َ
أمس حسم
(سيف
الفقار) حلرهبِم ٌ

(ماسون) هذا و(ابن صهيون) نسى
ُ
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ـب قد عوى
(الوهابيني) ذئـ ٌ
ومــن َ

جــــرب ثـــوى بــن األكــم
يــقــتــاتــه
ٌ

ٍ
حـــرب ملن
يــا كــربــا نبقى لــظــى

جلم
شن
َ
احلروب عىل (احلسني) ومن ْ

حــاطــوا بــنــا وحــراهبــم مسموم ٌة

ونــفــاقــنــا يف طــائــفــيــتــنــا الــتــحــم

ِ
ــلــم للذي
يــا كــربــاء ونــحــن س ٌ

َ
السبط الشهيد ومن َسلم
قد ســامل َ

وقال راثي ًا األمام احلسني يف قصيدة عنواهنا ( بيادر شموس احلسني)
أكــرت جرحك يف عــاك مسافرا

نــزف الصمود مواقفا ومفاخرا

وثــبــت دمـــاك عــى الــزمــان تذيبه

ودمـــــاك م ــن طــهــر يــفــوح مــآثــرا

قــطــراهتــا يف األفـــق حــن توزعت

ول ــدت مشاعلها احلــســن الثائرا

فـــاجلـــرح مــعــتــاد يــقــ ّبــل سيفه

وبجرحك السيف املق ّبل سافرا

فضفرت نــرك للسنني مبادئ ًا

نسجت خيوط الكوكبني ضفائرا

وإذا بــحــبــك ه ــات ــف بــريــريت

و(خويدما) قد رصت فيه وشاعرا

يــا رصخـــة بــفــم ال ــده ــور تألقت

فــتــرعــمــت يف كـــربـــاء مــنــائــرا

صوت اهلدى هذا( :أما من نارص؟)

والنرص آت ،كيف تطلب نارصا؟

أوقدت دمعك مذ بكيت عىل العدا

نـــــافـــــور ًة وهـــــويـــــ ًة وجمــــامــــرا

وتــفــجــرت قــطــرات دمــعــك أهنــر ًا

كــانــت لــكــل الــظــامــئــن حمــاجــرا

وعىل خدود املجد قد طرزت (ال)

فــتــزامحــت فينا الــشــمــوس بــيــادرا

يــا صــانــع األبــطــال يــا عــز ِ
احلمى

ما زلــت سيفا يف الشدائد حارسا

صغناك أوســمــة زهــت بصدورنا

وعــداك قد دارت عليك أســاورا
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خــبــأت يف الــعــن الــبــصــرة دمــعـ ًة

سكبت عــى ظمأ احلــيــاة غــدائــرا

عطش الــفــرات أتــاك يلهث باكيا

فسقيته جــــودا فــكــنــت كــواثــرا

واملــــاء جـــاءك عــنــد قـــرك معوال

أوقفته يف بــاب صحنك (حائرا)

مــطــرت صــابــتــك الــعــطــاء حتديا

أيقظت يف الناس السبات مشاعرا

ٍ
(كــوفــان) أتــتــك عساكر
بسيول

فــرزت فــردا قــد هزمت عساكرا

أعتى الظاملني رشاسة

عرفوا وجــودك يف الضامئر حارضا

خافتك

()1

لــلــديــن أبـــنـــاء ًا فــديــت مــشــاعـ ً
ا

بجروحهم مــأوا الــوجــود منابرا

ٍ
تكس صاغرا
حرملة-
يف -نحر
ّ

تصورا -بل سهمه-
ذبح الرضيع
ّ

يف اخلــنــر املــبــتــور نــبــع (حمــمـ ٍـد)

ل ــل ــي ــوم أذرعـــــــه ي ــم ــد قــنــاطــرا

واملــنــحــر امل ــذب ــوح ينطق جرحه

مــا زال مــن هنــج الــبــاغــة ه ــادرا

ذا رأســك املقطوع يتلو وحــي من

هتفت لــه كــل الــقــلــوب حناجرا

شبح (املثلث) طيب قلبك دامعا

فــوهــبــتــه قــلــبــا وشــمــعــا ســاهــرا

حشد الرماح عليك ّ
صل خاشعا

فسموت طــرا للخلود مهاجرا

لــو أغــفــلــت عــنــك املــــروءة حلظ ًة

ف ــدم ــاك تــــورق نــخــوة وم ــن ــاورا

ٍ
فــــرد ل ــو يــســجــل زائـــرا
أن ك ــل

و ّدت م ــاي ــن أت ــت ــك بــزحــفــهــا

فالطهر أنــت خلدت رمــزا طاهرا

فربوع وادي الطف فيك تطهرت

دنــيــا الــبــطــولــة ســفــرهــا يف كربال

فــتــجــاوزت كــل احلــــدود معابرا

انـــا ك ــرب ــاء هــويــتــي وأصــالــتــي

رشيف لــقــرك أن أكــــون جمـــاورا

فت.
( )1الصحيحَ :خ َّو َ
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صدحت به
وهــواك ملء خوافقي
ْ

حــتــى وإن شــــادوا عليه ســواتــرا

ال يرتقى فكري لشخصك هيب ًة

قــلــمــي تــرنــح يف مــــداك حمــــاذرا

ٍ
قــلــب مــرقــد ل ــك شــدتــه
يف ك ــل

وأقمت يف خري النفوس حوارضا

ولــقــد أتــيــتــك ســيــدي ببضاعتي

خجال ومــعــتــذرا ولــســت مغامرا

ل ــو مل حيــــارصك الــطــغــاة بكربال

ما كــان شعبك يف العراق حمارصا

هطلت عــى الدنيا عبريا ساحرا

فــاحلــرف يكبو يف قداستك التي

ويالحظ القارئ يف قصيدة اإلمــام املهدي بني الذرة....االنرتنيت) إهنا أشبه

بمنظومات عرص النهضة األوىل املنبهرة باملخرتعات احلديثة كالطائرة والقطار… فيام
حتاول أن تدخله مصطلحات تبدو حديثة عىل الشاعر كاالنرتنيت والكومبيوتر ،ولكنه
مل يوفق يف مسعاه هذا والسيام يف حماولته إقحام تلك املصطلحات يف موضوع عقائدي:
ْ
ابـــتـــهـــل
قــــمــــر عـــــى األفــــــــق

ْ
اغـــتـــســـل
وبــــكــــوثــــر الـــــنـــــور

بـــجـــنـــاهنـــا احلــــــــور ان ــت ــش ــت

مـــــتـــــحـــــرات يف الـــكـــلـــل

والــــشــــمــــس يف أهبــــــى احلــلــل

رقـــــصـــــت نـــــجـــــوم ســـائـــنـــا
ٌ
مـــــبـــــارك
هـــــــذا (األمــــــــــــن)

أطـــــــبـــــــاق ورد قـــــــد مح ــل

ٍ
ســـــنـــــدس
بـــــــرائـــــــط مـــــــن

بــــبــــطــــاقــــة الــــــبــــــرى نــــزل

ولـــــــــد اإلمـــــــــــــام املـــنـــتـــظـــر

(حـــــــي عـــــى خـــــر الـــعـــمـــل)

ّ
بــــــــــر هــــاتــــفــــا
جـــــــريـــــــل

بـــــســـــائـــــه املـــــــــأ احـــتـــفـــل

ٍ
وحــــــيــــــدر
ابـــــــــن الـــــنـــــبـــــي

ْ
هنــــل
مــــــن بــــيــــت طــــــــه قــــــد

مــــــن أنـــــكـــــر املــــــهــــــدي حــتـــ

ـــــــــ ًا لـــلـــعـــقـــيـــدة مــــــا عــقــل

مــــــــن (فـــــــــاطـــــــــم) ذريــــــــــ ٌة

يف بــعــضــهــا الـــبـــعـــض اتــصــل
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نــــــرقــــــب الـــــــفـــــــرج الـــــــذي

بــــجــــهــــادنــــا ال عــــــن كــســل

فـــــالـــــغـــــائـــــب املـــــــهـــــــدي يف

حـــكـــم الــــقــــضــــاء إىل أجـــل

بـــــعـــــبـــــوره األزمــــــــــــــان مــن

غــــيــــب املــــــقــــــدر يف وجــــل

ك ــح ــق ــي ــق ــة الــــشــــمــــس الـــتـــي

ال لــــــن يـــغـــطـــيـــهـــا اجلــــــدل

صـــقـــل الــــــدهــــــور بــجــمــعــهــا

يف كــــــف غــــائــــبــــنــــا ،أجــــل

هـــــــل اســـــتـــــطـــــيـــــع تـــطـــفـــا

أن أحـــــتـــــويـــــه ويف ُج ْ
ــــــل

تـــــتـــــبـــــدد الــــــظــــــلــــــات يف

يــــــوم إذا الـــــبـــــدر اكــتــحــل

ضــــــاعــــــت عــــــــبــــــــارايت ع ــى
طـــــوبـــــى ملــــــن نــــظــــر الـــعـــا

شــــفــــتــــي تـــــرجـــــف يف كــلــل
َّ
وبـــــنـــــور طـــلـــعـــتـــه اكـــتـــحـــل

فــــحــــســــامــــه مــــــن (لـــــيـــــزر)

تــــــــاج اجلــــــبــــــابــــــرة انـــتـــعـــل

وعــــــصــــــاتــــــه ( َذر ّيـــــــــــــــــــ ٌة)

يف (كـــومـــبـــيـــوتـــرهـــا) األجــــل

عـــــــــذرا وعــــــــــذرا يف خــجــل

مــــقــــر
فـــــــأنـــــــا احلـــــــقـــــــر
ٌ

مــــتــــأبــــطــــ ًا زنــــــــد الـــفـــشـــل

و(االنــــــرنــــــيــــــت) جيـــــيـــــؤه

()1

(أقـــــــــارنـــــــــا) (قــــنــــواتــــنــــا)

تـــــأتـــــيـــــه صـــــــاغـــــــرة بـــــذل

لــــــو شــــــــال اصــــبــــعــــه فــقــط

قـــلـــب الـــســـهـــول عــــى اجلــبــل

اهلل
(((

أودع

أمـــــــــــره

يف

مــــــن فــــيــــضــــه (مــــهــــديــــنــــا)

رس

مــــكــــنــــون

ْ
األزل

بــــالــــكــــاف والــــــنــــــون فــعــل

((( أقرتح أن يكون البيت هكذا لكي يستقيم الوزن ( وجييئه االنرتنت )
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يـــــــا مـــــنـــــقـــــذا كـــــــل الــــبــــر

يـــــا مـــصـــلـــحـــا أنـــــــت األمـــــل

الـــتـــي

بــــالــــوعــــد تـــســـلـــكـــهـــا ذلــــل

لــــقــــد اســــتــــشــــاط وجــــودنــــا

بــــعــــبــــاءة الـــــصـــــر اشـــتـــمـــل

فــــالــــظــــلــــم يــــــســــــدر غــــ ّيــــه

والــــــديــــــن م ــل ــب ــس ــه الـــدجـــل

يـــــا

وارث

األرض

ســــــدى
ذهـــــبـــــت ديــــانــــتــــنــــا
ً

بــــالــــبــــاطــــل احلــــــــق ابــــتــــدل

الـــــعـــــيـــــب فــــيــــنــــا ســــيــــدي

ْ
خـــلـــل
والــــــديــــــن لــــيــــس بـــــه

فــــــالــــــســــــامــــــري وعــــجــــلــــه

ْ
خـــبـــل
زهـــــــــــو ًا تـــــبـــــدى يف

و(الــــــــــات) مــــن بــــر غـــدت

أمــــوالــــنــــا صـــــــارت (هـــبـــل)

صــــــــــرا تـــــنـــــز جـــــراحـــــنـــــا

واجلــــــــــرح بــــاملــــلــــح اش ــت ــع ــل

أســـــى
ضــــجــــت ســـيـــوفـــكـــم
ً

ت ــش ــك ــو الــــظــــا ت ــش ــك ــو املــلــل

ثــــــاراتــــــكــــــم مــــــن كــــربــــاء

ولــــكــــم هبــــا كــــم مــــن ذحــــل؟

ذبــــــــح احلـــــســـــن وصـــحـــبـــه

ومـــــصـــــاهبـــــم صــــعــــب جــلــل

جــــســــم الــــشــــهــــيــــد بــطــفــهــا

والــــــــــــرأس مـــقـــطـــوعـــا محــل

()1

عـــنـــق الــــزجــــاجــــة قــــد وصـــل

هـــــذي اســـتـــغـــاثـــة (قـــدســـنـــا)

ْ
اجلـــبـــل)
فــمــتــى مـــتـــى (نـــتـــق

فـــ(الــســيــل قـــد بــلــغ الــــزُبــــا)

ْ
دول
غــــــ ّيــــــا متـــــــــــادى يف

صـــــهـــــيـــــون يف إجــــــرامــــــه

وســــــن الــــكــــرى مــــــلء املــقــل

حــــكــــامــــنــــا األعــــــــــــــراب يف

((( .بلغ السيل الزبى ،من األمثال العربية السائرة ،يرضب لتجاوز احلد يف الصرب والتحمل.
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نــــبــــقــــى نـــــســـــر بـــخـــطـــكـــم

ســـــاداتـــــنـــــا الـــــغـــــر األول

ســـــــلـــــــم ملـــــــــن واالكــــــــــــم
ٌ

ْ
نـــكـــل
حـــــــرب ملــــــن عـــــهـــــدا
يف حـــبـــكـــم رام الـــعـــســـل

فـــالـــنـــحـــل يـــلـــســـع كـــــل مــن

خيــــشــــى مــــــن املـــــــــاء الـــبـــلـــل

يف الـــبـــحـــر هــــل ي ــغ ــط ــس مــن

ومن قصيدة وجدانية بعنوان (حريق القمر) وقد غلب عليهاالشوق الدافق واحلب

الصادق وذكر الصبابة واهليام فاسمعه يقول:
اك ــت ــب ــي يل فـــأنـــا ب ــح ــر عــبــاب

عذبيني فيك مــا أحــى الــعــذاب !

اكــتــبــي يل واشتميني واجــرحــي

فــبــغــر اجلــــرح ال حيــلــو الــعــتــاب

حـــرفـــك حيــمــل يل قــــوس قــزح

ق ــم ــر يــطــلــع مــــن ب ــع ــد غــيــاب

بـــــن ع ــي ــن ــي ــك غـــــــرام ط ــاف ــح

وغـــــيـــــوم وحـــــريـــــق وكـــتـــاب

هوى
اسكبي من فيضك الصايف
ً
ٍ
ٌ
صــخــرة
عـــطـــش يف
أنــــت نــبــع

فــوق جرحي ،مل تــزل فيه احلــراب
وأنـــــــا مـــــاء وفــــيــــض وتـــــراب

خيــطــف الــــرق إذا نــــادى اهلــوى

يف حمـــيـــاك هـــطـــول وانــســكــاب

فــصــبــاك زهـــــرة مـــن ســنــديــان

ورؤى أحــــام مــــرآة الــشــبــاب

ِ
عــيــنــيــك شـــوقـــ ًا جــاحمــا
إن يف

عند أفــق الرعشة النشوى مذاب

يـــا حمــــارا غــــاص عــمــري خلفه

ضـــاع يف الــزمحــة واملــــوج ضباب

آه لــــو تــــدريــــن مــــا يف داخــــي

آه لــــو يــفــتــح يف قــلــبــي ب ــاب

اســـــــــأيل قـــلـــبـــك عــــنــــي مــــرة

واسمعيه كيف يبكي يف اجلــواب

افــهــمــيــنــي واس ــم ــع ــي مـــا قلته

صــــدري املــتــعــب زخــــات عتاب
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ف ــه ــوى قــلــبــك ي ــرن ــو القــــراب

فـــــتـــــعـــــايل مــــــــــرة ســــيــــديت

إن الــدور الذي لعبه السالمي يف الدفاع عن أهل البيت والــذود عنهم يف

القصائد العديدة التي كتبها وقدرته عىل التعبري ،خليق أن حيمل مؤرخي األدب ونقاده

عىل العناية به واالهتامم بأشعاره وأخباره.

آثاره:

لشاعرنا السالمي عدة تصانيف وهي كاآليت:
1.1ديوان السالميات احلسينية ج 1ج( 2حتقيق) (مطبوع).
2.2فنون صناعة الكايش الكربالئي.
3.3بساتني كربالء( .مطبوع)
4.4واقعية الشعر الشعبي.

5.5من أعالم املنرب احلسيني.

6.6موسوعة األبوذيات احلسينية.

7.7االبوذية يف رحاب اخلدمة احلسينية.
8.8حب احلسني أجنني (مطبوع).

وفاته :اخرتمته يد املنون العاتية يوم اجلمعة  4ربيع الثاين سنة 1426هـ ،ودفن يف

الوادي اجلديد بكربالء.
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 -12الشيخ امحد الطسوجي

1258-1229هـ
أحد شعراء كربالء وأعالمها املربزين يف أواسط القرن الثالث عرش اهلجري ،وهب

براعة نادرة ومواهب فذة ،كان منذ صباه مولعا بالثقافة واملعرفة ،عاش ونشأ يف بيئة
دينية ،فشب أديبا مطبوعا وفقيها جليال ،وحاز عىل شهرة واسعة وذكر حسن ،وجاهد

يف معرتك احلياة الشاقة ،وثابر عىل خدمة اإلسالم ،حتى صار له احلظ األوىف ونال القدح

املعىل يف العلوم العربية وآداهبا.

ذكره الشيخ آغابرزك يف (الكرام الربرة) قائال :هو الشيخ أغا امحد بن األغا عيل

أرشف بن أمحد الطسوجي عامل فاضل وأديــب كامل ولد يف كربالء  4رجب سنة
1229هـ من كريمة مراد عيل خان زند ،ونشأ فيها فأخذ مقدمات العلوم عن بعض
األفاضل ،وهاجر إىل أصفهان للتحصيل يف سنة 1245هـ وعاد إىل النجف األرشف يف

سنة 1257هـ فحرض بحث الشيخ مرتىض األنصاري وذلك لكامالته وفضائله ،استشهد

يف وقعة كربالء  1258ورثاه بعض األدباء(((.

وذكره السيد حمسن األمني ما هذا نصه( :أقا أمحد بن األقا عيل أرشف بن األقا أمحد

ابن املوىل عبد النبي الطسوجي ولد سنة 1232هـ ،استشهد يف قضية وقعة نجيب باشا

بكربال املرشفة ،والطسوجي نسبة إىل طسوج حمل بأذربيجان كان عاملا فاضال شاعرا من

أجالء تالمذة الشيخ مرتىض األنصاري وله كشكول ،حواش عىل الرياض وغري ذلك
((( الكرام الربرة  -الشيخ آغا برزك الطهراين ج 1ص.97
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وملا تويف أستاذه األنصاري رثاه بقصيدة موجودة عند أوالده(((.
وترجم له صاحب (زندكاين شيخ أنصاري) بقوله :ابن آغا عىل أرشف عامل فاضل

متولد يف الرابع من رجب 1229هـ يف كربالء ودرس عىل بعض فضالئها ويف سنة
ويف سنة  1254سافر إىل أصفهان ويف هذا البلد اكتسب العلوم ويف سنة  1257جاء
إىل النجف ودرس عىل العالمة الشيخ مرتىض األنصاري ويف كربالء استشهد بسبب

وقعة سنة 1258هـ وله مرثية يف رثاء شيخه األنصاري وله آثار علمية منها حواش عىل

الرياض وكتاب باسم كشكول(((.

وقال فيه صاحب كتاب (رحيانة األدب) :أالغا امحد بن األغا عيل أرشف عامل فاضل

شاعر من أكابر تالمذة الشيخ مرتىض األنصاري ،ولديه كتاب الكشكول وكتب حوايش
متفرقة عىل الرياض ويف وفاة أستاذه املذكور سنة  1281أنشد يف رثائه ،وقتل يف حادثة

نجيب باشا يف كربالء ،ووالدته يف سنة 1232هـ(((.

وعىل ما ذكره هؤالء املؤرخون األفاضل واملعنيون بشؤون السري والرتاجم قد أثبتنا

هذه الرتمجة يف كتابنا عىل أن صاحبها كان من الشعراء املربزين يف عرصه.

وقد يسعفنا الزمن يف يوم ِمن األيام للوقوف عىل نتاجه الشعري ،حيث إننا سنواصل

البحث والتحري لبلوغ هذه الغاية ،إذ سنكتب دراسة جديدة توضح آراءه وأفكاره عىل

ضوء ما قاله من شعر.

((( أعيان الشيعة  -للسيد حمسن األمني العاميل ج 9ص .143

((( زندكاين وشخصية أنصاري ( -فاريس) ص 1380( 187هـ).
((( رحيانة األدب  -حممد عيل التربيزي (فاريس) املجلد 3ص.13
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 -13املرزا أمحد النواب

كان حيا 1212هـ
أحد أدباء كربالء وشعرائها ،يتمتع بسمعة طيبة ومنزلة مرموقة ،ولكن حياة الشاعر

غامضة ألن املعلومات التي وصلتنا عنه شحيحة ال تكفي لتكوين صورة حقيقية واضحة

عنه .أما عن السنة التي ولد فيها ،فلم يتيرس لنا ضبط تاريخ مولده ،واملؤرخون القدامى
ال يذكرون له شيئا من تاريخ حياته وال سنة وفاته إال العرص الذي عاش فيه ،وهو عرص
السيد مهدي بحر العلوم املتوىف سنة 1212هـ.
قال السيد حمسن األمني :أديب كبري كان يقيم يف كربالء يف عرص السيد مهدي
الطباطبائي بحر العلوم وال يعرف عنه يشء اليوم وحيتمل أنه من آل النواب يف يزد
وهم أرسة علوية من بقايا الصفوية ،وحيتمل كونه من األرسة اهلندية التي كانت
تستوطن كربالء وإليها ينتسب بعض العقار إىل اآلن واهلل أعلم ،وهو غري آل النواب
الذين يسكنون بغداد فأولئك أسبق هجرة من سكان بغداد .وقد جرت يف جملس هذا
النواب حماورة أدبية تناقلها العراقيون وأودعت يف املجاميع يف ذلك العرص تدل عىل
معرفة املرتجم باألدب والشعر معرفة تامة وقد وجدنا يف بعض املجاميع صورة هذه
املحاورة هكذا :كان يف جملس رجل من األجالء يدعى مرزا أمحد النواب مجاعة من
األدباء والعلامء منهم الشيخ حممد رضا النحوي احليل الشاعر املشهور وذلك يف النجف
األرشف فأنشدت قصيدة للسيد نرص اهلل احلائري يف مدح أرض كربالء أوهلا:
يا تربة رشفت بالسيد الزاكي ((( ...الخ.
((( أعيان الشيعة -للسيد حمسن االمني ج 10ص311و.312
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وقد شارك يف هذه املحاورة كل من الشيخ حممد رضا النحوي املذكور والسيد
نرص اهلل احلائري والشيخ حممد عيل األعسم النجفي والشيخ حممد هادي بن الشيخ
أمحد النحوي ،ومهام يكن من أمر فإن الرجل له اطالع واسع وذهن ناقد ،وكان آية يف
النباهة والفطنة والذكاء ورسعة اخلاطر ،وعسى أن يسعفنا الزمن يف اكتشاف نصوص
من شعره.
***

 -14الشيخ إسحق املؤمن

كان حيا سنة 1288هـ
شاعر مغمور لفه ضباب النسيان ،أما عن تاريخ مولده أو وفاته فال نعرف حتديد

ذلك ،وكل ما نعرفه أنه نشأ يف بيئة أدبية .نال حظه من العلوم واآلداب ،وأكثر ما نظم يف

شؤون خاصة وتعبريا عن مشاعر خاصة ومناسبات مهمة ،ومما يشهد عىل سمو مكانته
آنذاك أننا عثرنا عىل تواقيعه يف بعض األوراق القديمة التي حتتفظ هبا بعض البيوت
الكربالئية .كام أنه كان يرتاد املنتديات األدبية ويسهم فيها.

شعره:

يقترص شعره عىل األغــراض املألوفة كالرثاء واملدح وغريها .يعرب أحيانا عن
خلجات نفسه بأبيات وقصائد متيزت بالنصاعة والوضوح ورصانة األسلوب .ويقال

إن له ديوان ًا كبري ًا مل نقف إال عىل بعض املقاطيع املحفوظة يف املجاميع.
قال راثيا الشاعر جواد بدقت املتوىف سنة 1281هـ:
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فــــــوق الـــبـــن ســهــمــه فــأصــابــا
ّ

مــقــلــة املـــجـــد لــيــتــه ال أص ــاب ــا

ك ــل م ــن رام أن يــكــون جـــوادا

قيل فــاعــزب مــن رام ذلــك خابا

مل يـــزل جــــوده ُيـــ ّيـــى الــســحــابــا

فـــرمـــى عـــزنـــا وحــــامــــي محــانــا

كيف لألرض أن تضاهي الشهابا؟

كـــل مـــن يــدعــي لــــذاك كـــذوب

مــات شعر الـــورى بــمــوت جــواد
كان يف ذي الزمان مثل ابن هاين

كيف مــن فــوقــه أهــالــوا الــرابــا؟
بــــل ســـــاه فـــصـــاحـــة وخــطــابــا

()1

إن أهـــل الــقــريــض نــاحــوا عليه

زفــــــرة أثـــــر زفــــــرة وانــتــحــابــا

هــو شــمــس اهلــــداة يف كــل عرص

عــن س ــاء اهلـــدى أمـــاط احلجابا

(كـــاظـــم) ال يــــزال للطفل بابا

إن رب الـــعـــلـــوم ربـــــاه طفال

مــــن عـــلـــوم اآللــــــه بـــابـــا فــبــابــا

مـــأ الـــكـــون والــــوجــــود عــلــومــا

ـاء
مـــأ الـــكـــون والـــوجـــود ســخـ ً

فهو كالبحر حــن يــبــدي العبابا

ٍ
هنـــــار
ولــــنــــا بــــعــــده بـــشـــمـــس
ٍ
بــمــضــاه
عـــقـــم الــــدهــــر مــثــلــه

ســـبـــب تــــرجتــــى بــــه األســـبـــابـــا

ال يــــــرى مـــانـــعـــا وال بـــوابـــا

كــل مــن ج ــاء يطلب الــرفــد منه

كـــل مـــن رام أن جيـــاريـــه خــابــا

وقال مهنئا السيد أمحد الرشتي يف عرسه ،ومطلعها:
ح ــدث حــديــثــا صــادقــا عــن أمحـ ٍـد

مــن كــل جمــد أو عــا أو ســؤدد

وأخرها:

ٍ
قـــول أوال
واســلــم وخــذهــا مــثــل

ح ــدث حــديــثــا صــادقــا عــن أمحــد

وقال:
((( املراد به الشاعر ابو نؤاس احلسن بن هاين
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مــا هــذه والــعــزا مــن شــأنــه الكدر

وقــائــل مــذ رأى األنــــوار مرشقة

من أوجها يف عزاء السبط فاعتربوا

فقلت هذي نجوم األفق مذ هبطت

خيمس أو يصدر أو يشطر أبيات أيب العالء
وقد طلب منه السيد كاظم الرشتي أن ّ

املعري فقال:

عظيم لــه يف كــل وقـــت فضائل

وعاشت عىل جدوى يديه القبائل

حليف التقي والعلم واحللم والندا

ل ــه فـــوق أعـــى الـــنـــرات مــنــازل

وليس له يف اخللق شخص مماثل

سليل هدى ال زال للغيث موردا

وقــد نــرت للخلق منه رسائل

فــقــام خطيبا لــلــهــدايــة موضحا

ويف القلب أشــجــان هلــن مشاعل

متــثــل يف قـــول املــعــري أيب العال

وعــــر قــســا بالفهاهة بــاقــل)
َّ

(إذا وصف الطائي بالبخل ما در

وقال الدجى للصبح لونك حايل)

(وقــال السهى للشمس أنت خفية

وطــاولــت األرض الــســاء سفاهة

()1
()2

وفاخرت الشهب احلصا واجلنادل
ويــا نفس جــدي إن دهــرك هــازل

أيـــا مـــوت زر إن احلــيــاة ذميمة

وملا أحتف السيد أمحد بن السيد كاظم الرشتي بنيشان من الرتبة الرابعة من جانب

السلطان عبد العزيز خان يف زمن والية مدحت باشا ومترصف كربالء املري مظهر باشا
قال الشيخ إسحاق مهنئا بقصيدة بلغت  28بيتا ،أوهلا:

وبــدت تــيء ضياء صبح النادي

بـــانـــت متـــيـــس بــلــيــلــة املــيــعــاد
((( البيت أليب العالء املعري.
((( البيت أليب العالء املعري.
100

حـــــوراء غــانــيــة بــغــمــد جــفــوهنــا

مــا قــر ســيــف الــلــحــظ يف األغـــاد

فــتــكــت صـــــوارم حلــظــهــا ونــبــالــه

وكـــــــذاك ذابــــــل قـــدهـــا املـــيـــاد

يف وج ــه ــه ــا نـــــار ونــــــور مــثــلــا

بــلــحــاظــهــا بــيــض وســمــر صــعــاد

وبــنــحــرهــا لــيــل وف ــج ــر ســاطــع

وبــصــدرهــا ط ــرس ونــقــش ســواد

وحــــوت أشــعــة لــعــلــع وزبــــردج

ومــن الــعــوارض جــوهــر األفـــراد

وتـــرى يــواقــيــت الــبــهــاء هبــا بدت

فــــأمــــدت الـــنـــاريـــن ب ــاإلي ــق ــاد

ومنها:
فحبيت مــن عــبــد الــعــزيــز برتبة

فــلــك اهل ــن ــا فــيــهــا مــــدى اآلبــــاد

يــا خ ــرة الــنــجــبــاء يــا مــن مل نجد

فــيــه ســــوى بــــدر وطـــــود رشـــاد

يــا امح ــد الــرشــدي فــيــك لــنــا اهلنا

م ــا الح نــبــت فـــوق ظــهــر رم ــاد

وقال راثيا حممد كريم خان أحد أعالم الفرقة الشيخية املتوىف سنة 1288هـ:
نــــار تــســعــر يف حــشــا اإلســــام

ال تــنــثــنــي أبــــدا مــــدى األعــــوام

ملصاب أكرم من مشى فوق الثرى

فــهــو الــكــريــم ومــصــدر األحــكــام

قد كــان يف الدنيا رصاطــا واضحا

هيـــدي الــــذي قـــد ظـــل لــإســام

وا هلـــفـــتـــاه هــــا أتــــانــــا ســاملــا

لــتــطــيــب أعــيــنــنــا بــطــيــب مــنــام

ملــا نــعــى الــنــاعــي بــعــرصــة كربال

دكـــــت هبــــا األعـــــــام بـــاآلكـــام

فــتــكــدرت فيها املــيــاه وقــد غدت

هتــمــي مــدامــعــنــا كــغــيــث هــام

ولــــه الـــتـــأيس يف األئـــمـــة قبله

مــنــهــم قــتــيــل يف ضــبــا وســهــام
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ٍ
قــاتــل
والــبــعــض مــقــتــول بــســم

مـــن كـــف أوالد الـــزنـــا وحــــرام

رزء أمل بــمــهــجــة ديــــن اهلـــدى

مـــن ب ــع ــده فــالــنــاس كــاألغــنــام

مـــن لــلــمــنــابــر واملــــــدارس بــعــده

فــلــقــد بــكــتــه بــحــرقــة ورضام ؟

قــل لــلــعــواذل ال تلوموا مــن يكن

فــيــحــق أن نــبــكــي مــــدى األيــــام

فــلــه جــبــال املــكــرمــات هتــدمــت

وتــرقــعــت شــهــب الــســا بقتام

أحـــيـــا الـــلـــيـــايل يف عـــبـــادة ربــه

وصــــيــــامــــه يف ســــايــــر األيــــــام

وقال مهنئا السيد حسن األعرجي -ابن عمة السيد امحد الرشتي -بمناسبة عودته

من إيران:

طــر اهلــنــا فـــوق الــغــصــون يــغـ ّـر ُد

والـــنـــاس كـــل بـــالـــرور تــع ـ ّيــدُ

والــعــود يف أيـــدي الــغــواين منشد

هتــتــز مـــن طــــرب عــلــيــه وتــنــشــدُ

وتـــديـــر كـــأســـات املــــــدام كــأنــا

بــســائــهــا شــهــب كــشــمــع تــوقــدُ

لو أسفرت مثل البدور وجوهها

وحلــاظــهــا مــثــل الــســيــوف تــقــدّ ُد

وله راثيا العالمة الشيخ جعفر بن الشيخ حمسن االعسم املتوىف باحلائر حدود سنة

 1287ومطلعها:

وإن تــك قــد قصمت بــذاك ظهرا

فــصــرا صــــادق األقــــــوال صــرا

أنجب الشاعر ولدا واحدا هو الشيخ حممد كان شاعرا سرتد ترمجته يف األجزاء

املقبلة.
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 -15السيد باقر النقوي

1329 - 1265هـ
هو السيد باقر بن املولوي السيد حسني بن املولوي حممد بن املولوي عيل سجاد

احلسيني اهلندي النصري آبادي احلائري .كان فقيها جليال وشاعرا مطبوعا ،له معرفة تامة

بالنحو والعربية ،ترك أثرا أدبيا ضخام وجمموعة نفيسة من نظمه ونثره مطبوعا وخمطوطا.
ذكره السيد حمسن األمني فقال :ولد سنة  1265هـ يف نصري آباد وتويف سنة 1329هـ

وأخذ فيها عن أبيه ثم يف لكنهو أخذ عن السيد عيل بن السيد حممد سلطان العلامء بن
السيد دلدار عيل ،ثم هاجر إىل املشاهد يف العراق سنة 1279هـ وأقام يف كربالء وأخذ

عن علامئها مثل الشيخ زين العابدين املازندراين والسيد عيل اليزدي واألردكاين ويروى

عنه اإلجازة السيد حسني البهبهاين ويروي عن الشيخ مرزة حسني ،وكان فاضال شاعرا
فقيها بالكالم والتفسري كثري اإلطالع يف احلديث والتواريخ له منظمومة يف العقائد سامها
دالئل اخلريات تبلغ ألفي بيت قال يف آخرها:
وهــاهــنــا ارجـــــوزيت ق ــد ختمت

وزمــــن الــــروع بــعــد املنتصف

يف رمــضــان لــثــان قــد خلت
من رجــب أعيذها من التلف

أرختها (دالئــل اخلـــرات)

وحـــيـــث هتــــدى ســبــل الــنــجــاة

()1

1308هـ

((( أعيان الشيعة -حمسن األمني ج 43ص 155و.156
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وكان املرتجم له يرتاد مدرسة الرسدار حسن خان ،حيث يتلقى فيها العلوم العقلية

والنقلية ،وله ولدان مها :السيد عبد املهدي الذي كان إىل وقت قريب حيا يرزق ،والسيد

حممد مهدي املولوي الذي اشتغل بقضايا ثورة العرشين ،ونفي إىل اهلند وتويف سنة

1935م.

أما آثاره الفكرية التي خلفها ،فأمهها ديوان شعره ،وقد أشار إليه الشيخ آغا برزك

قائال :ديوان باقر اجلاييس احلائري بالعربية والفارسية للسيد كلب((( باقر املتوىف بكربالء

( )1329رأيته عند ولده السيد كلب مهدي ترمجته يف جملة (العلم) املجلد  2ص81

مر((( وله :أرجوزة يف األطعمة واألرشبة ومنظومة
وله :اإلبريق يف غسل الدم بالريق َّ
الفوائد والدرر الفاخرة ودالئل اخلريات طبع يف لكنهو 1318هـ (((.

وللشاعر النقوي عدا ذلك جمموعة شعرية بلغة أردو تعرف بـ (نجاة العباد)،

ومنظومة يف الوجود واملاهية ومنظومة يف احلكمة ،وله أرجوزة مطبوعة باسم (االعتقادية

املنظومة) أوهلا:

احلـــــمـــــد هلل الـــــعـــــي الــــشــــان

ذي املــــن واآلالء واالحـــســـان

ذي ح ــك ــم ــة وقــــــــدرة خمــتــار

بــــــر لـــطـــيـــف قـــــاهـــــر جـــبـــار

واخلــالــق املــحــيــي املــمــيــت املنرش

رب األنــــــام الــــبــــارئ املــصــور

بــــل كـــــان خــلــقــه هلــــم لــيــعــبــدا

هــو الـــذي مل خيلق الـــورى سدى

وآخرها:
مـــوفـــقـــا لـــعـــمـــدة املـــطـــالـــب

ال زال حم ــروس ــا ع ــن الــنــوائــب
((( وكلب هنا وما بعدها خمترص (كربالئي) .املدقق.

((( الذريعة /للشيخ آغابرزك الطهراين ج 9القسم 1ص.120
((( مؤلفني كتب جايب /خان بابا مشار (فاريس) ج 5ص.80
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مـــــؤيـــــدا مـــــســـــددا حمــــســــودا

وال يـــــــــزال ظــــلــــه ممـــــــدودا

مــــروجــــا لـــلـــديـــن ديـــــن جـــده

وبـــــــــــاذال فــــيــــه متــــــــام جــــده

فـــــإن أتـــــت ب ــم ــوض ــع الــقــبــول

مـــنـــه فـــــــذاك غــــايــــة املــــأمــــول

ولــيــس بــدعــا إن غــدت مطبوعه

إذ نــفــســه عــى الــســخــا مطبوعه

وعليها تقاريض عدة بأقالم كتاب وشعراء ذلك العرص ،أخص بالذكر منهم تقريظ

العالمة الشيخ حممد تقي الشريازي احلائري والشاعر الشيخ حممد سعيد بن حممود سعيد
احلائري والشيخ عباس كاشف الغطاء والشيخ حممد حسن كبه والسيد حممد كاظم

اليزدي الطباطبائي والشيخ عيل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء والشيخ مرزا حممد
حسني نجل املريزا خليل والشيخ حممد طه والسيد حممد مهدي الكاظمي والسيد هاشم
القزويني احلائري والسيد إسامعيل الصدر والشيخ حممد حسني الشيخ زين العابدين.

وله أرجوزة باسم (املنظومة املرجانية يف تلخيص املنظومة االعتقادية) كتبها وأمتها

يف شهر ذي القعدة سنة 1323هـ ،يقرب جمموع أبياهتا من مائتني وسبعني بيتا .وأوهلا:
بــاحلــمــد أبـــتـــدي كـــامـــي أبـــدا

مــصــلــيــا عــــى الـــنـــبـــي أمحــــدا

وآلـــــــه األئــــمــــة االثــــنــــي عــر

الســيــا املـــهـــدي أعــنــي املنتظر

وبـــعـــد فــالــعــبــد احلــســيــنــي عيل

نــجــل احلــســن احلــائــري العاميل

يـــقـــول هــــــاؤم أقــــــــرأوا كــتــايب

لــتــعــرفــوا اخلــطــا مـــن الــصــواب

بــه اخــتــرت نــظــر ذي املفاخر

بــاقــر عــلــم الـــديـــن كــلــب بــاقــر

املــــولــــوي الـــنـــقـــوي املــفــتــخــر

وقـــــــاه ريب كــــل عــــاهــــة ورش
ٍ
ديــــن ذاهــبــا
وكـــل حـــزب نــحــو

نــحــن نـــرى بــن الــــورى مــذاهــبــا
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واحلــــق مــنــهــا واحــــد إذ يقتيض

صـــدق الــكــثــر صــحــة التناقض

فــحــق لــلــعــاقــل بــــذل اجل ــه ــد يف

مــعــرفــة احلــــق إن كــــان خفي

يــرفــضــه الــتــقــلــيــد واملـــجـــادلـــه

واحلــكــم بــاالنــصــاف فــيــا ب ــان له

مـــتـــبـــعـــا ملـــقـــتـــى الـــدلـــيـــل

لــيــهــتــدي لـــواضـــح الــســبــيــل

()1

وله منظومة أخرى يف الفن مل يذكر عليها اسمها ،وأوهلا:
أفــتــتــح املـــقـــال بــعــد الــبــســمــلــة

بــحــمــد خ ــر مــنــعــم والــشــكــر له

م ــق ــت ــدي ــا فـــيـــه بــــا قــــد أنـــزلـــه

مــتــبــعــا لـــقـــول مـــن قـــد أرســلــه

م ــص ــل ــي ــا عـــــى نـــبـــي الـــرمحـــه
وآلــــه األطـــهـــار أهــــل العصمه

مـــبـــن الــــرشــــاد هــــــادي األمــــه
ّ
خــــــزّان عــلــمــه كـــنـــوز احلــكــمــه

وب ــع ــد فــالــعــلــم ط ــوي ــل سـ ّلــمــه

مـــرتـــفـــع املــــقــــام عـــــال عــلــمــه

ســـامـــكـــة أفــــاكــــه وأنـــجـــمـــه

ط ــوب ــى ملـــن ســمــت إل ــي ــه مهمه

وإن عــلــم الــفــقــه يف الــعــلــوم

لـــكـــونـــه مــــن أرشف الــعــلــوم

كــالــقــمــر الــــبــــازغ يف الــنــجــوم

وقــــد روى فــيــه عـــن املــعــصــوم

مــا حـــره يــفــي إىل اإلطــنــاب

يكفيك مــا فــيــه مــن الــكــتــاب

()2

وقد اتبع الشاعر هذا طريقة الشعر التعليمي ،حيث أعاد إلينا أنفاس أبان بن عبد

احلميد الالحقي.

((( املنظومة املرجانية يف تلخيص املنظومة االعتقادية  -للسيد كلب باقر النقوي (خمطوط).
((( منظومة يف الفن -للسيد كلب باقر النقوي (خمطوط).
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 -16جبار مصطفى اخلفاجي

1943م 2006 -م1364/هـ1426-هـ
شاعر رقيق ،استوعب مظاهر احلياة وجوانبها ،له ابداعات يف جمال الشعر األصيل

والسيام أيام الدراسة اجلامعية ،غري أنه انخرط يف سلك الوظيفة ،فلم نعد نلمس له
نشاطا واسعا يف األدب ،ومل يشنف أسامعنا بأناشيده اجلديدة وأحلانه الفريدة.

هو جبار بن مصطفى بن جاسم آل عثامن من أرسة (أبو خاشوگة) التي تنتسب إىل

قبيلة خفاجة .ولد يف كربالء سنة 1943م ،ونشأ برعاية أبويه ،وأكمل دراسته االبتدائية

واملتوسطة واإلعدادية فيها ،ثم دخل كلية اآلداب قسم اللغة العربية بجامعة بغداد وخترج

فيها ،وعني مدرسا للغة العربية وآداهبا يف إعدادية كربالء وتنقل يف مدارسها املتوسطة

حتى عام 1980م ،حيث نقل إىل مالك وزارة املالية  -مديرية عقارات الدولة -ثم صار
مديرا هلا.

ولع باألدب وشغف به منذ يفاعته ،فانرصف يطالع كتب األدب القديمة واحلديثة

والسيام دواوين الشعر ،فصارت له ملكة شعرية ،وراح يقرزم الشعر ويلقيه يف مناسبات
متعددة يف كلية اآلداب ويف نقابة املعلمني فرع كربال ،ونرش قسام من قصائده يف صحيفة

األنوار وجملة الرائد وغريها .كام ألقى عدة حمارضات نقدية أبرزها( :أزمة الشعر املعارص
يف العراق) و(والتيار السيايس واالجتامعي يف قصص ذو النون أيوب) و (الصورة يف
شعر شوقي) وقد نرشت املحارضة األخرية يف جملة (الرائد)((( الكربالئية.

((( الرائد جملة فصلية صدرت عن نقابة املعلمني فرع كربالء.
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شعره:

طفق الشاعر يقرض الشعر عىل اختالف أوزانه وفنونه ،وتناول األغراض املألوفة

من غزل ووصف وإخوانيات وما إىل ذلك ،ومن خالل قراءتك لقصائده ،تظهر لك

قابليته اإلبداعية ،فقصائده ذات عمق وأصالة تتسم بالتعبري الصادق والصورة املبتكرة،
ينشد فيها احلقيقة أو املثال موضوعا له .ولعل من أروع قصائد الشاعر وأشدها أصالة يف
الفن والشاعرية ،وأوفرها حظا من اجلامل والوصف هذه القصيدة التي أنشدها يف حفل
خترج قسم اللغة العربية بكلية اآلداب ببغداد سنة 1965م وأوهلا:
أعـــر الــشــمــس مــن هـــواك ســتــارا

واحتــف األرض من دموعك نــارا

وجــل الطرف يف خضيب الــروايب

َّ
عـــل طــرفــا يــرنــو إلــيــك ازورارا

يـــا شــهــابــا يــشــع نـــــورا ونــــارا

احــــرق الــوجــد قــلــبــه فــاســتــطــارا

حتـــن صـــنـــوان يف حـــيـــاة املـــآيس

فـــكـــانـــا إىل الـــتـــمـــزق صــــارا

ليتنا نسكن الــصــفــوف بعكس:

ال تــشــحــنــا مـــن الــنــعــيــم إزارا

ج

وما أمجلها من صورة تلك التي رسمها الشاعر يف هذه األبيات ،وهي تعرب عن رهافة

احلس وصدق العاطفة .اسمعه يقول:

لــــقــــاء األحـــــبـــــة مـــــا أروعــــــه

تــعــيــش الـــقـــلـــوب بــــه مــرعــه

حـــديـــث يـــلـــذ وشــــــوق يــمــور

وحــســب احلــبــيــب احلــبــيــب معه

نــتــيــه م ــع ــا يف س ــف ــن الـــزمـــان

ونــــرفــــع مــــن صــمــتــه أرشعــــه
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أما القصيدة (باقة زهور إىل أيب فرات)((( وقد أهداها إىل الذين قعدت هبم مهمهم

عن مواصلة الطريق وأهلتهم مباهج احلياة ،فارمتوا بني أحضاهنا يتحلبون رضوعها شهدا
فإذا به علقام ،فراحوا يف حلظة وخز الضمري جيرتون ذكريات النضال ...إىل أيب فرات،
ومن أدمت األشواك أقدامهم فلم يعبأوا هبا وراحوا ليفجروا الثورة أينام حلوا ...ألف

عتاب وتقريع ألولئك .وألف تقدير وإكبار هلؤالء:
حــلــقــت حــــويل حـــاملـــا ســـاري

وطفقت أنشد صحبتي أشعاري

وحــذوت حذو الناغمني بشعرهم

يف ذات أســــــورة وذات مخــار

وقصفت ما شاءت ملذات اهلوى

ونــســيــت شعبي يف مـــدى التيار

وتــركــت جــرحــا نــازفــا مــن جبهة

وســخــرت مــن راض بقطن قفار

هــبــنــي نــبــي املــفــســديــن بشعرهم

هل يل لــدى شعبي من استغفار؟

فــلــقــد بــــرت بــشــعــلــة وهــاجــة

قـــد بـــــددت لــيــي بـــضـــوء هنــار

وعــرفــت أن أب ــا فـــرات صاحبي

يف طـــول درب واشـــتـــداد غــار

ومــعــلــمــي أن الــشــعــوب هلــا غد

قــــد أودعــــتــــه قــبــضــة الـــثـــوار

مــزقــت بــعــد تــــردي أشــعــاري

وحــطــمــت بــعــد تــرنــمــي قيثاري

أب ــدل ــت قــيــثــار اخلـــــداع بخافق

وزفــــــرت آهـــــايت صــــدى أوتــــار

وطفقت أنشد للمريدين الــرؤى

أن ال رؤى غــر الــســاح لثارى

أن ال مــقــالــة نــســتــعــر هلـــا لظى

تــغــنــي فــتــبــا عـــن أتـــــون الــنــار

أن ال قصيدة راح يــشــدو شاعر

بــمــجــرة شــعــبــي عـــن اإليـــغـــار

((( أبو فرات :هو الشاعر الكبري حممد مهدي اجلواهري.
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أن ال فـــرادى مــن هــنــاك وهاهنا

يــتــفــاوضــون الــلــيــل خــلــف ستار

فــيــعــلــلــوا مــســرفــديــن فــعــاهلــم

مــن وحــي مــا شــذت مــن األفــكــار

من (نكسة) أو (نكبة) ما شئت من

(ذهــــب) الــكــام مــنــمــق بنضار

بـــل أصـــبـــع عــربــيــة عـــر الــزنــا

وختــــط فــــوق الـــرمـــل آي الــغــار
ٌ
قـــــــال ملــــنــــدس ويفء صــغــار

بــل أذرع شبكت فــا يــرقــى هلا

ة ي ــروده ــم قــطــري أبـــو عــــار

فهم الــراة إذا سألت عن الرشا

()1

ٍ
فـــــــرات مــثــلــك عــــارف
أأبــــــا

مــا أنــشــبــت يف احلـــق مــن أظــفــار

ما أزهقت رأد الضحى من أنفس

غ ــن ــت ســنــيــنــا نــغــمــة اإليـــثـــار

ما اشلبت عرب احلــدود من الدمو

ع فــســجــرت بــن الــضــلــوع بنار

أأبـــــــا فـــــــرات أقــــوهلــــا مــتــأملــا

أنـــا يف الــعــرا واألجــنــبــي بـــداري

أنـــا هــاهــنــا قــتــلــت أيــامــي ســدى

وأخـــى يــصــارع أرشس استعامر

أنــا هاهنا أزجــي خــيــاالت اهلــوى

وأخـــــي خيــــوض هلــيــبــهــا بــفــخــار

أنا هاهنا أخجلت أميس من غدي

فــغــدوت مــن هــذيــن رأس أســار

ٍ
فـــــرات لــيــت ذاك بنافعي
أأبــــا

أو مطفئا ظــمــئــي وحـــر أواري

إن اســتــثــر الــذكــريــات فــارتــي

مــنــهــن بــــاآلهــــات واألشــــعــــار

إن أســبــل الــدمــع اهلــتــون ألشفني

كمدا  -فواكمدي  -ألغسل عاري

أن أســتــكــن مــعــلــا نــفــي بام

يل يف الــعــروبــة مــنــه ذي معطار

ٍ
فـــــــرات لــلــمــنــايــا جــولــة
أأبــــــا

تــســطــو ع ــى الــرعــديــد واجلــ ّب ــار

( )1هذا البيت إشارة إىل اخلوارج ،وقطري بن الفجاءة قائدهم.
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فــكــامهــا ر ُقـــــم تـــقـــادم عــهــدهــا

غـــــر َمـــــزار
مل ي ــب ــق لــلــفــانــن
َ

فــعــام أخــشــى مــا يـــؤدي يل غــدا

لــلــنــر أو لــلــحــد يف إك ــب ــار

ســأقــول للمستعمرين ورهطهم

أن ــا حتفكم  -ق ــدر مــن األقـــدار

جــــودي فــا طـــال املــقــام لــطــاري

ســأقــول للنفس املــؤجــجــة احلشا

مـــا كــــان لــلــبــاغــن مـــن أوكــــار

أنــــا ثـــــورة عــربــيــة قـــد حطمت

يض من دنايا الرجس كاإلعصار

جتــتــاح م ــا ثــبــتــت ع ــى أف ــي ــاء أر

أستاف نفحي من لظى إرصاري

أنا يا رشار اخللق -رشذمــة اخلنا-

ـار ع ــى م ــس ــار
م ــا ش ــك م ــس ـ ٌ

أأبـــا فـــرات وأنـــت مــطــرقــة لــوت

مــا ال ــرق مــزرعــة لــذي أبــقــار

ورصخــت باملستعمرين فأجفلوا

وعشقت دارا ســاطـ َـع األنــــوار

وسئمت أســتــار الــظــام وعهدها
وأنـــرت درب الــســائــريــن بدجنة

()1
()2
()3

مـــا كــنــت إال ثــالــث األقــــــار

()4

من كل ما تقدم تتضح للقارئ النفس الشاعرة لدى جبار اخلفاجي ،وهكذا تبدو

لنا حياته ،والرؤى اإلنسانية التي تنطوي عليها نفس الشاعر الوجداين .وعسى أن يرفد
الثقافة العامة بنامذج إبداعية وروائع حية أخرى من املنظوم.

((( إشارة إىل بيت للجواهري:

واحلـــق مــطــرقــة يــلــوي الــقــوي هبا

((( إشارة إىل بيت اجلواهري

دال الزمان فليس الرشق مزرعة

وكــــل فــــرد صــلــيــب احلــــق مــســار
فــيــهــا غـــــال وألـــــبـــــان وأبـــقـــار

((( إشارة إىل بيت اجلواهري:

ش ــت ــان بـــن الــــــدار تــبــســط ظلمة

والـــــــدار فــيــهــا تــســطــع األنـــــوار

((( ثالث األقامر :يريد الشمس والقمر واجلواهري ،إذ إن الشمس والقمر يعرفان بالقمرين ومن قول املتنبي:
ِ
لـــســـان
عـــــــدوك مــــذمــــوم بـــكـــل
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ولـــو كـــان مــن أع ــدائ ــك الــقــمـ ِ
ـران

وفاته:

تويف الشاعر جبار اخلفاجي يف حادث مؤسف يوم 2005 / 3 / 20م ودفن يف

الوادي اجلديد بكربالء.

***

 -17احلاج جعفر اجلرجفجي

(1344 - 1300هـ)
هو احلاج جعفر بن احلاج حممود اجلرجفجي ،ولد سنة 1300هـ واملصادف لسنة

شيئ سوى ما ذكره لنا اخلطيب املرحوم السيد
1882م ،ومل يعرف عن أحواله ونشأته ٌ
مصطفى الفائزي آل طعمة حيث قال :كان شاعر ًا أديب ًا فاض ً
ال له اليد الطوىل يف النظم،
ويتمتع بشخصية مرموقة بني معارصيه ،وهو حسن األخالق لني العريكة ،كريم الطبع،

ال خيشى يف اهلل لومة الئم(((.

شاعريته:

يعد شعر احلاج جعفر من الطبقة الوسطى ،فهو مل خيتلف يف شاعريته عن كثري من

الشعراء الذين كانوا هيتمون بالصنعة والتكلف وأنواع البديع ،وهذه األبيات القليلة
((( ترصيح وإيضاح ص.9
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التي وصلتنا من شعره تتجىل للقارئ وهي منسجمة ومتامسكة يف القوة ووحدة املوضوع
وجودة الطبع ،وأثبت يف قرضه مقدرة وكفاءة.

وفاته:

تويف يف كربالء سنة 1344هـ املصادف لسنة 1925م ودفن هبا.

نامذج من شعره:

إليك من شعره الذي يدلك عىل ألوان حياته.
قال يف استنهاض اإلمام املهدي احلجة:
أعلل القلب أن يسلو من الوصب

واجلــســم هـــدَّ قــــواه فــــادح الــنــوب

فــكــم أصــ ّعــد أنــفــاس الـــغـــرام هبا

وشب يف القلب نار الوجد باللهب
َّ
بــن اجلــوانــح مــن ٍ
راء فيشمت يب

أبدي ابتسام ًا وأخفي للشجا جلد ًا

ا أب ــا صــالــح فــاهنــض إىل ٍ
مــه ـ ً
بلد

أضحى به الدين واإلســام يف رعب

كم ذا نقايس من الدهر اخلطوب فال

شمس تيضء لنا من سوء منقلب؟

فــتــلــك أيـــامـــنـــا يف مــــــأزق جل ــجٍ

فلم نر الراحة الكربى من الصخب

محى
زلت
ما َ
َّ
مهدي هذا الدهر خري ً

وأنـــت قــرة عــن الفضل واحلسب

من نشتكي األمر يف هذي احلياة فال

ـى مــن شـــدة التعب
صــر لــكــل فــتـ ً

قــم واس ــق اجلــنــاة دم ـ ًا
يــا حجة اهلل ْ

فقد رزئــنــا مــدى األعـــوام واحلقب

ٍ
جحفل جلب
من العدى قد أتــوا يف

فــاهنـ ْ
وفـــرج مهــو َم الــقــوم منتق ًام
ـض
ّ
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وله يف رثاء اإلمام أيب عبد اهلل احلسني:
طــأطــئــوا اهلـــامـــات يـــا آل نـــزار

قــتــل الــســبــط فــفــيــم االفــتــخــار؟

ال كــيــوم مــثــل يــــوم الــطــف قد

بــكــت الــبــيــض عــلــيــه والــقــفــار

قــد مشى يف ٍ
فتية صــوب الوغى

ٍ
بــــثــــبــــات ولـــــديـــــن اهلل ثـــار

أي جـــــر ٍم هــــدَّ أركــــــان اهلـــدى

ومـــصـــاب فـــوق ديـــن اهلل دار؟

يـــا ل ــي ــوثــ ًا أرخــــصــــوا أنــفــســهــم

وســمــوا فـــوق مــعــاين االفــتــخــار

يف عــــراص الــطــف ظــلــ ًا قتلوا

وقــضــوا عطشى صــغــار ًا وكــبــار

وزّعــــت أش ــاؤه ــم فـــوق الــثــرى

واظــلــم النهار
وتــبــاكــى الــكــون
ّ

دار وصــار
لــيــت ذاك الــيــوم ال َ

ق ــت ــل ال ــس ــب ــط وحـــــــزوا رأســــه

قــد قــى حــق الــعــى يف مــوقـ ٍ
ـف

وحــــبــــاه اهلل آيــــــات الــفــخــار

راع قــلــب املــجــد والــعــلــيــا مع ًا

ٍ
طـــود قــد هتـــاوى ذو وقـــار؟
أي

تـــنـــدب أمـــــاك الــســا
حــــق أن
َّ
َ

جزع ًا والدين أضحى يف احتضار
أملـــــ ًا قـــد صـ ـ ّعـــد األنــــفــــاس نــار

يـــا قــتــي ـ ً
ا مل يــــزل يــدمــي احلــشــا

ٍ
حـــيـــدر
غــــــــر ٌة مــــرقــــة مـــــن

مــثــلــا الــــبــــدر ت ــب ــاه ــى وأنـــــار

***
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 -18الشيخ جعفر اهلر

1347 - 1267هـ
ولد الشيخ جعفر بن صادق بن حممد عيل بن أمحد احلائري الشهري باهلر يف كربالء

سنة 1267هـ ،ونشأ يف أرسة آل اهلر األدبية املعروفة.

وما أن شب وتدرج بالسن ،حتى درس مبادئ العربية عىل أخيه الشاعر الشهري

الشيخ كاظم اهلر ،ودرس علوم اللغة العربية كاملعاين والبيان واملنطق ومبادئ الفقه
واألصول عىل مجاعة من جهابذة علامء كربالء كان أبلغهم يف نفسه هو العامل الكبري

الشيخ زين العابدين املازندراين والشيخ حممد حسني األردكاين واملريزا حممد حسني

املرعيش الشهرستاين ،وبعد أن أكمل حتصيله ودراسته ،عرفته املجالس فقيه ًا وشاعر ًا،
وحظي عىل مكانة مرموقة يف األوساط الشعبية ،وكان شديد الورع ،كثري النسك ،له

مواقف جليلة يف الندوات التي تعقد فيها حلقات أهل الفضل واألدب ،حيث تروى
فيها األخبار وتتناشد األشعار ،ال سيام املدرسة الزينبية التي كان املرتجم أستاذ ّا للتدريس

فيها ،وقد عارص كبار علامء تلك الفرتة وخالطهم واستفاد منهم كالشيخ حممد طه نجف
وزعيم ثورة العرشين الشيخ حممد تقي الشريازي احلائري والسيد حممد سعيد احلبويب
والسيد حممد باقر احلجة الطباطبائي وغريهم ،ومل يقترص يف مجع مادته من األخبار

املأثورة الواردة منهم ،وللشيخ جعفر طائفة ممن تتلمذوا عليه وهم السيد عبد الوهاب

الوهاب والسيد حممد عيل الطباطبائي والشيخ حممد بن احلاج داود اخلطيب والسيد
جواد الكشوان والسيد فاضل والسيد مهدي آل النقيب وغريهم.
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وكان كثري الرتدد عىل أندية كربالء ودواوينها وباألخص ديوان آل الرشدي وديوان

آل كمونة وله يف رجاهلم مدائح ومراثي كثرية.

تويف يف كربالء سنة 1345هـ هكذا يف الطليعة((( .أما رواية ولده فإنه قال :تويف

غرة مجادى اآلخرة 1347هـ ودفن يف الرواق احلسيني الرشيف قريب ًا من قرب صاحب
الرياض وعمره ثامنون سنة وعليه فيكون مولده ( ،)1267ذكر األميني يف الغدير تاريخ
وفاته (قد أدرك اخللد جعفر) وحسابه باألبجد  1347هـ.

قال راثي ًا زعيم الثورة العراقية الشيخ حممد تقي الشريازي عام 1338هـ ومنها:
وي ــل لــه غ ــال (الــتــقــي) األوحـــدا

ت ّبت يــدا رصف الــزمــان والــردى

تـــبـــ ًا لــــه أصـــبـــح فــيــنــا يــنــقــدا

مل يــنــتــقــد إال الــعــلــيــم املـــفـــردا

حــامــي الــثــغــور واألقــالــيــم مع ًا

وآيــــــة هتـــــدي إىل هنــــج اهلــــدى

وقد ورد ذكره يف موسوعة (أعيان الشيعة)((( وهذا نصه :الشيخ جعفر بن الشيخ

صادق بن حممد عيل بن أمحد احلائري الشهري باهلر ولد سنة  1272يف كربالء وتويف سنة

1345هـ بكربالء ودفن هبا هكذا يف الطليعة والذي كتبه إلينا ولده الشيخ موسى أنه تويف
غرة مجادى اآلخرة سنة 1347هـ ودفن يف الرواق احلسيني الرشيف قريب ًا من قرب صاحب
الرياض وعمره ثامنون سنة وعليه فيكون مولده سنة  1267وال شك أن األبناء أعرف

بمواليد آبائهم ووفياهتم ،خترج يف كربالء عىل الشيخ زين العابدين املازندراين والشيخ
حممد حسني األردكــاين واملريزا حممد حسني الشهرستاين وانفرد بعدهم بالتدريس،

خترج به مجاعة وله شعر ،وقال ولده الشيخ موسى فيام كتبه إلينا ،كان أحد علامء العرب
((( الطليعة يف شعراء الشيعة  /للشيخ حممد الساموي ،ج 1ص.77
((( أعيان الشيعة  /السيد حمسن األمني ج 15ص.472 - 470
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املربزين القاطنني يف كربالء معارص ًا للمريزا جعفر الطباطبائي والسيد إسامعيل الصدر

والسيد حممد باقر الطباطبائي قرأ أوالً عىل الشيخ صادق الشيخ خلف احلائري وبعده

عىل السيد عيل اليزدي احلائري واملال حسني األردكاين كان فقيه ًا جمد ًا خمالف ًا لتدريسه
وحمرابه ومن تالميذه السيد حممد مهدي الصدر بن السيد إسامعيل الصدر وأخوه السيد

صدر الدين واملريزا جعفر بن السيد حممد حسني الشهرستاين والشيخ حممد عيل خلف
والسيد عبد الوهاب آل الوهاب والسيد مهدي النقيب ...الخ له من األوالد الشيخ

موسى عامل فاضل شاعر اقتفى سرية والده قرأ عىل أبيه وعىل الشيخ عبد احلسني املرندي
وعىل املريزا حممد تقي الشريازي رأيناه يف سفرنا إىل العراق سنة 1352هـ.

ويف الطليعة :فاضل مشارك جامع وأديب شاعر بارع هو اليوم يف كربالء مدرس

أهلها فكم خترج عليه ،فاضل وإمام مجاعة تقام به الصالة يف حرم العباس وتزدحم
عليه األماثل(((.

وذكره الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته بقوله:
وكـــأخـــيـــه جــعــفــر بــــدر الــتــقــى

وهــضــبــة الــعــلــم الــتــي ال ترتقى

عــــاش محـــيـــد ًا ومــــى ســعــيــدا

وازداد فــض ـ ً
ا إذ رث ــى الشهيدا

ف ــاخ ــر يف رثــــا الــشــهــيــد جــهــرا

فــأرخــوا (جعفر أعــى فــخــر ًا)

()2

1346هـ

((( .الطليعة يف شعراء الشيعة  /للشيخ حممد الساموي ،ج 1ص.77

((( جمايل اللطف بأرض الطف  /الشيخ حممد الساموي ص 78و.79
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نامذج من شعره:

عىل الرغم من أن الشيخ جعفر كان عازف ًا عن ملذات احلياة ،فقد اتسم شعره بالطابع

التقليدي ،وقد طغى عىل بعض شعره التكلف ،ولكنه عىل العموم حفل بالقوة يف التعبري

وسالسة يف املعنى ،أما غزله فرقيق سهل ال تغلب الركة عليه ،وقد وفق يف عرض
الصورة الفنية لقصائد الغزل واملديح والرثاء ،وإن كان جيري جمرى األقدمني.
ومن رقيق شعره قوله يف هذه القطعة الغزلية:
زارين والليل قــد أرخــى الستارا

بـــــدر تــــم غــــــادر ال ــل ــي ــل هنــــارا

فــــــــاريس لـــيـــس يــــــــدري ذممـــا

ال وال يــرعــى عـــهـــود ًا وذمــــارا

هــــ ّز يل اجلـــيـــد دالالً ونـــفـــارا

فـــــــإذا حـــــاولـــــت مـــنـــه قــبــلــ ًة
وإذا مـــا قــلــت صــلــنــي قــــال يل

قــد عــددنــا صــلــة األعــــراب عــارا

ي ــوس ــف ــي احلـــســـن ملــــا أن ب ــدا

قــطــع األيـــــدي يــمــيــن ـ ًا وي ــس ــارا

ومن روائع شعره قوله يف تشطري البيتني املنسوبني إىل قيس بن امللوح العامري:
(أمـــــر عـــى الــــديــــار ديـــــار لــيــى)

ونــــار الـــشـــوق تــســتــعــر اســتــعــارا

أشـــــم تــــراهبــــا طــــــــور ًا وطـــــورا

(أقــبــل ذا اجلــــدرا وذا اجلــــدارا)

(ومـــا حــب الــديــار شغفن قلبي)

وال أرضمــــــن يف جــنــبــي نــــارا

وال ريـــــع الـــغـــويـــر وســاكــنــيــه

(ولــكــن حــب مــن سكن الــديــارا)

واملوشح فن رائع من فنون الشعر ،وجله الشعراء ،ومنهم هذا الشاعر ،وفيام ييل نثبت

للقارئ أنموذج ًا من املوشح كدليل عىل مقدرة الشاعر يف الصناعة الشعرية ،وقد نظمه
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يف  12شوال سنة 1337هـ:
زار لـــيـــ ً
ا فـــغـــدا الــلــيــل هنــار

قــــمــــر يف أفــــــق جـــعـــد طــلــعــا
ٌ

***
وضـــيـــاء الــســفــح إذ أ ّم احلــمــى

قـــمـــر أخــــجــــل أقـــــــار ال ــس ــا
فــــاق حــســنــ ًا عـــرهبـــا والــعــجــا

ورد خــــديــــه ش ــق ــي ــق جــلــنــار

واســــتــــحــــى مــــنــــي فـــــأرخـــــى الـــرقـــعـــا

وتـــدانـــى ب ــع ــدَ ه ــج ـ ٍـر وصــــدود

فــاســق الـــذمـــة نـــ ّقـــاض الــعــهــود

يف ثنايا اخلــيــف مــن وادي زرود

ومـــن األجـــفـــان يــســتــل الــشــفــار

ولـــــقـــــلـــــبـــــي آه قـــــلـــــبـــــي قـــطـــعـــــــــــا
رشــــأ مل يــرحــم الــشــيــخ الــكــبــر

وأنــــــا ربـــيـــتـــه خـــشـــفـــ ًا صــغــر

وعـــــي الـــيـــوم قـــد صــــار األمـــر
َّ

مــلــك احل ــس ــن مــشــر مــســتــشــار

بــــــــــاإلشــــــــــارات حـــــقـــــوقـــــي ضـــ ّيـــعـــا

ويـــرى الــنــاس لــه صـــارت عبيد

ومــلــكــا ال يبيد
أويت احل ــس ــن ُ

الن ل ــل ــغ ــي ــد ومل متـــســـه نـــار

الن اجلــديــد
مــلــك احل ــس ــن لـــه َ

الن لـــــلـــــنـــــور بــــــخــــــدٍّ ســـطـــعـــــــــــــــا
والعيون السود ذي املرىض الصحاح

ري ــش ــت نــبــي وتــتــلــو ال جــنــاح

والــقــدود امليس هــزت يل الرماح

خانني القلب ومــا أدركـــت ثار

ونـــــــبـــــــال الـــــقـــــلـــــب أعــــــيــــــت فــــزعــــا
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ي ــت ــح ــف ــن بـــــمـــــو ّد الـــعـــقـــاص

ظبيات اخلــيــف مل ختــش القناص

ودمــــي راح لـــدى الــغــيــد جــيــار

جرحتني واجلـــراحـــات قصاص

ظـــبـــيـــة جتـــــــرح َلـــــيـــــثـــــ ًا ســبــعـــــــــــــــــــــــا
كــــم رصيـــــع لـــلـــغـــواين وقــتــيــل

وبــــوادي احلـــب مــطــروح جديل

يــا قتيل اخلـــال يف اخلـــد األســيــل

مــا عــى العشاق مــن نقص وعــار

فــــــــاز بــــالــــدنــــيــــا وبــــــــاألخــــــــرى مــعــا
مــثــل م ــا فــزنــا بــمــولــود الــبــتــول

سبط طه املصطفى اهلادي الرسول

حـــر الــعــر العقول
وصــفــه قــد ّ

ولسان الوصف بــاألوصــاف حار

أمـــــــــه الــــــــزهــــــــرا ووحــــــــيــــــــ ًا رضــــعــــا

ُو ِســـمـــت بــالــعــتــق يف ك ــل الــســا

ولــــه األمــــــاك أمـــســـت خــدمــا

يف الـــســـاوات هل ــم قـــام افــتــخــار

فــــطــــرس بـــالـــفـــخـــر ملــــا قــدمــا

إن مـــــــن نـــــــاغـــــــاه كـــــــــان األرفــــــعــــــا
ّ
يــــشــــم خـــــدّ ه
جــــــده اهلـــــــــادي
ُّ

أمـــــه الـــــزهـــــراء تـــفـــدى قــــدّ ه

يـــا لـــه هــــــ ّز ًا بـــه حــــاز الــفــخــار

إن جـــــريـــــل هيــــــــ ُّز مـــهـــده

يف الــــــــــســــــــــاوات ســــــــا مــــرتــــفــــعــــا
وشـــــفـــــاء الـــــــــداء يف تــربــتــه

تـــــرفـــــع الــــــدعــــــوة يف قــبــتــه

بــــر الــــســــكــــان مــــن شــيــعــتــه

قــبــة الــســبــط لــنــا شــيــدت شــعــار

كـــــــــل جـــــــبـــــــار هلـــــــــا قـــــــــد خـــضـــعـــا
حــــــر مجــــعــــ ًا وس ــن ــى
حــــائــــر
ّ

حــــائــــر الـــســـبـــط بــــه كــعــبــتــنــا
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قــبــلــت مـــنـــا ومل نـــــرم اجلــــار

مـــذ رأت قـــد قــبــلــت َحــجــتــنــا

ال وال الـــــــزائـــــــر ســــبــــعــــ ًا قــــــد ســعــى

عــن حــديــث احل ــج فــاســأل عرفه

ٍ
بــــألــــف ألــفــه
بـــاخلـــطـــى ألــــفــــ ًا

مــــبــــهــــر ًا مــــكــــة واملــــزدلــــفــــه

وجـــــهـــــاد مــــعــــه زيـــــــد مـــنـــار

ّ
الـــــــــــــــــــــزوار كـــــــــــ ً
ا أمجــــعــــا
بـــــــــــر
ّ

ُ
واحلـــمـــرا قـــد روت عـــن جــده

حــــجــــة مـــقـــبـــولـــة مـــــن جــــده

أمــــكــــم ابــــتــــهــــرت يف عــــده

أهيــــا املــنــكــر شــمــس ـ ًا يف الــنــهــار

مـــــا تــــــرى الـــشـــمـــس أضـــــــــاءت مــطــلــعــا
بــحــديــث الــفــجــر يــــزداد الفخار

حل ــس ــن مــــن أبـــيـــه يف افــتــخــار

وبــفــخــر الــشــمــر بــاألحــشــاء نــار

املــــهــــدي طــــال االنــتــظــار
أهيــــا
ُ

لــيــس يــشــفــيــنــا بــكــانــا والــنــيــاح

فشفى األكــبــاد يف بيض الصفاح

إن رأس السبط يف عــايل الرماح

راح لــلــشــام م ــع الــســبــي وس ــار

فـــــــــــــاال َم نـــــحـــــن نـــــــــــذري األدمــــــعــــــا

ويـــــزيـــــد ثــــغــــره قـــــد قــرعــــــــــــــــــــــــــــــــا

ٍ
تــــــر قـــــد تــا
وعــــــى كــــــريس

(لـــعـــبـــت هـــاشـــم بـــاملـــلـــك فــا

()1

ثــمـ ٌـل نــشــوان مــن رشب العقار

خــــر جـــــاء ووحــــــي نـــــــزال)

مل أطـــــــــق تـــــبـــــيـــــان مـــــــا قـــــــد ص ــن ــع ــا

((( البيت هذا البن الزبعرى ،أنشده يزيد بن معاوية تشفي ًا برحيانة الرسول اإلمام احلسني.
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وقـــــفـــــ ًا خيـــفـــن عـــنـــه زيــنــبــا

وبـــنـــات الـــوحـــي يف ذل الــســبــا
ُ

ٍ
بـــصـــغـــار واحـــتـــقـــار
وســـمـــتـــه

وحلـــفـــظ الــــديــــن تــتــلــو خــطــبــا

الــــبــــســــتــــه خــــــــــزي ذل مـــرقـــعـــــــــــا
وشــبــاب شــا َبــه اهلــــادي الشفيع

ومــتــى تــأخــذ ثـــــارات الــرضــيــع

مــا رأى يف الــعــرس شمع ًا ونثار

وجــديــل الــعــرس ذ ّيــــاك الــريــع

ورأى نـــــــبـــــــ ً
ا ورحمــــــــــــــــ ًا رشعــــــا

وقال يف مولد اإلمام حممد املهدي يف قصيدة عرب فيها عن ذات نفسه وصور ما

خيتلج بني جوانحه يف تساوق العبارة ونصاعة الديباجة:
عــــــــرج عــــــى وادي مــنــى

فــــفــــي مــــنــــى نــــيــــل املـــنـــى

فــــيــــهــــا حــــبــــيــــبــــي نــــاســــك
أرهـــــنـــــتـــــه قــــلــــبــــي ومـــــن

يــــعــــقــــر قــــلــــبــــي ُبــــــدُ نــــــا

قـــــبـــــي قـــــلـــــبـــــ ًا أرهـــــنـــــا

هــــــــــــــذي تــــــــــــــاع مــــكــــة

مــــــن حــــــج فـــيـــهـــا اف ــت ــت ــن ــا

ربـــرب

يـــــثـــــر فـــــيـــــهـــــا الــــفــــتــــنــــا

يف عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــنــه وقـــــدّ ه

بــــيــــض املــــــــــوايض والـــقـــنـــا

فيـــــــــــــها

ظــبــي

يـــــرمـــــي اجلــــــــــار نــــاســــكــــ ًا

مـــــــن عــــيــــنــــه مـــــهـــــا رنـــــا

تــــــرمــــــي فـــــــــــــؤادي ع ــي ــن ــه

أفــــــــدي بـــــروحـــــي األعـــيـــنـــا

راحــــــــــــــــــــــــــــــــت هبـــا مــقــبــولــة

يـــا لــلــهــــــــــــــــــــــــــــــــوى حجتنا

يف عــــــــرفــــــــات قــــــــــال يل

عــــــــــــرفتنا

أنـــت
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الــــذي

أنـــــــت الـــــــــذي يف وص ــل ــن ــا

وقطـــــــــــــــعنا

يــــــا أهيــــــــا الـــــصـــــب الــــــذي

يف كــــــربــــــا قـــــــد ســـكـــنـــا

مـــــا حــــــال أربـــــــــاب اهلـــــوى

مـــــن يف الــــــعــــــراق ق ــط ــن ــا؟

قـــــلـــــت لـــــــه قـــــــد عـــــقـــــدوا

نـــــــــادي الـــــتـــــهـــــاين واهلــــنــــا

مـــــولـــــودهـــــم مـــــن نـــرجـــس

نــــــــــــــــــــــــــــــــالــوا بـــه نــيــل املــنــى

أرضــهــم

نـــور

ربــنــا

الــكــتــاب

معلنا

وأشـــــــــــــرقت

بالنــــــــــــــور

راح اإلمـــــــــام ال ــع ــس ــك ــري
هلل

احلـــــــــــــــمد

يتلـــــــــو

عشقتنا

الـــذي

مـــــائـــــك الــــســــبــــع الـــعـــى

ـــــــب عــــــــــــــــــــــــــــنّــا احلــزنــا
أذه
َ
َ
تــقــر

قــــــــد هــــــــنَــــــــأت حمـــــمـــــد ًا

مـــن قــــــــــــــــــــــــــــــــد تــــدىل ودنـــا

بـــــــقـــــــاب قـــــــوســـــــن إىل

أســــــــــــــــرار

أذنــا

هـــنـــيـــت يـــــا خـــــر الـــــــورى

بــــــــــــــمن

بـــه

يــمــــــــــــــــــــــــــــــــيــت فــيــنــا بــدعــ ًا

وحيـــــــــــيي

فــيــنــا

ويأخــــــــــــــــــذن

مــــــــــــــنه

ريب

األعــيــنــا

وعــدتــنــا
السننا

ثــاراتــه

ب ــال ــس ــي ــف مــــن شـــمـــر اخلــنــا

فـــــــــــــــــــاطمة

ذات الــــشــــجــــون والـــعـــنـــا

جــــــــاء الــــــــــذي يف ســيــفــه

حيــــيــــي اجلـــــنـــــن املـــحـــســـنـــا

أضالعها

بــــالــــعــــود مــــن ســـمـــر الــقــنــا

يــــــنــــــادي يــــــا قــــــــوم األىل

قـــــــد غـــــصـــــبـــــونـــــا حـــقـــنـــا

بـــــــــذي الـــــفـــــقـــــار جــــدنــــا

الـــــيـــــوم نــــجــــزي مـــــن جــنــا

هــنــي

بــه

وجــــــــــــــابر ًا
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نــقــطــع

كــــــــــــف ًا

لطمت

فاطــــــــــــــــــمة

حديثه

نــــقــــطــــع فـــــيـــــه األلــــســــنــــا

بأمرنا

فــــقــــم عــــســــى أن تــــؤذنــــا

إىل مـــــتـــــى يـــــــا ســــيــــدي

عدونـــــــــــــــــــا

حــــــــي بــــنــــا عــــــى الــــعــــدى
ّ

َعـ َّـرنــا؟

حــــــــي بــنــا
عــــــى الــــــعــــــدى
َّ

عــلــيــكــم مـــــــــــــــــــــــــــــن عــنــدكــم

وثنا

واملفـــــــــــــــرتى
يــا

قـــــــــــــــــــــائ ًام

مشهــــــــــــــــورة

سيوفنا

جدتنا

خفاقــــــــــــــــــــــة
مزيـــــــــــــــــــد

رايتنا

محــد

وقال راثي ًا علي ًا األكرب بن اإلمام احلسني الشهيد وهي من قصائده املشهورة،

تثري من النفس انبهار ًا للفظ األنيق واملعنى الرقيق ،وقد متيزت بجودة املعنى أكثر من
عنايته بزينة اللفظ:

ِ
الـــوقـــود
بــقــلــبــي أوقـــــدت ذات

رزايـــــا الــطــف ال ذات الــنــهــود

شــبــاب بــالــطــفــوف قــى شهيد ًا

يــشــيــب لـــرزئـــه رأس الــولــيــد

وخ ــل ــقــ ًا
شــبــيــه حم ــم ــد خ ــل ــقــ ًا ُ

ويف مــــي ،ويف لــفــتــات جيد

ويف نــطــق ،لــســان الـــوحـــي منه

يـــــرتـــــلـــــه بــــــــقــــــــرآن جمـــيـــد

ويف وجــــه ي ــف ــوق الـــبـــدر نــــور ًا

بــســيــا وجـــهـــه أثـــــر الــســجــود

شـــبـــاب طـــ ّلـــق الـــدنـــيـــا ولــكــن

صــبــا لــلــحــور يف دار اخلــلــود

يــــنــــادي واملــــنــــايــــا حـــائـــات

وريــــح املــــوت تــلــعــب بــالــبــنــود

هــلــمــوا عــانــقــوا بــيــض املـــوايض

وال كــعــنــاقــكــم بــيــض اخلــــدود
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فــلــيــس ي ــع ــان ــق احلــــــــوراء إال

ف ــت ــى هيـــــوى مــعــانــقــة احل ــدي ــد

فــعــانــق بيضها والــســمــر شــوق ـ ًا

وعـــــاف عـــنـــاق كــاعــبــة وخـــود

رجــــوتــــم يــــا ب ــق ــاي ــا قـــــوم ع ــاد

وأشـــقـــى مـــن بــقــايــا قــــوم هــود

بــأنــا ذو األنـــــوف الــشــم قــدم ـ ًا

نـــبـــايـــع ضــــارعــــن إىل يــزيــد

ويــــأبــــى اهلل ان نـــلـــوي بــجــيــد

ل ــغ ــر اهلل يف طـــــول الــســجــود

وأمحـــــــد جــــدنــــا خــــر الــــرايــــا
وجــــــدي حـــيـــدر وأيب حــســن

أيب الــضــيــم ذو الــبــأس الشديد
ّ

شـــبـــول مـــن أســـــود مـــن أســـود

ونــلــنــا املـــجـــد مـــن عــلــيــا نـــزار

بــجــد مـــن جـــــدود مـــن جـــدود

ويف أيـــانـــنـــا أســــيــــاف صـــدق

ب ــوام ــض بــرقــهــا زجـــل الــرعــود

ِ
ســـاء الــســيــف حتف ًا
ومتــطــر مــن

يــطــبــق ســيــلــه س ــه ــل الــنــجــود

ســلــلــنــاهــا حــــصــــاد ًا لـــاعـــادي

وحصد رؤوســكــم حــب احلصيد

ومــــا أدري أعـــــزي أم أهــنــي

عــــي املــــرتــــى بـــابـــن الــشــهــيــد

فـــــطـــــور ًا لــــلــــويص بــــه أهــنــي

وأنـــظـــم مـــدحـــه نــظــم الــعــقــود

عــــي ب ــال ــط ــف ــوف أقــــــام ح ــربــ ًا

كــحــربــك يـــا عـــي مـــع الــيــهــود

وق ــات ــل بــكــرهــم كــقــتــال عــمــرو

وأرداه عــــى وجـــــه الــصــعــيــد

وصــر كــربــا (بــــدر ًا) و(أحــــد ًا)

ونــــادى يــا حـــروب اجلـــد عــودي

ولــــف صــفــوفــهــم ص ــفــ ًا بصف

وجــــاس خــيــوهلــم فــــوق اجلــنــود

وطـــــــــور ًا يــــا عــــي بــــه أعــــزي

وتــبــكــي الــعــن لــلــعــقــد الــفــريــد

أقــــول هلـــا وقــــد مــلــئــت دمــوعــ ًا

أال يـــا مــقــلــتــي هـــل مـــن مــزيــد
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شــبــاب مـــا رأى عـــرســـ ًا ولــكــن

ختـــضـــب كـــفـــه بــــــدم الــــوريــــد

وعــــانــــق قـــــده ســـيـــف صــقــيــل

وض ــم ــت كــتــفــه ذات الـــــزرود

وملــــــا قــــد قــــى حــــق املـــعـــايل

ونـــادي يــا جــيــوش الـــرك بيدي

وقـــال الــســيــف لــــأرواح روحــي

فــهــذا الــيــوم ويـــك كــيــوم عيدي

وعـــــاد مــــودعــــ ًا ألب عــطــوف

وب ــاك ــي ــة عـــى الـــولـــد الــوحــيــد

عــلــوق خــالــفــت بــالــوضــع راحـــ ًا

عــــى ك ــب ــد هبــــا ذات الـــوقـــود

وتــــدعــــو اهلل يف نــــر عــزيــز

وق ــد ن ــرت شــعــور ًا مــن جعود

ولـــــيـــــى رحـــــبـــــت ملــــــا رأتــــــه

ي ــن ــادي الــســبــط يف قــلــب كميد

أال بــــعــــد ًا أليـــــــام الــتــنــائــي

فــعــودي يــا لــيــايل الــوصــل عــودي

فدتك ال ــروح يــا روحــي وروحــي

وذخـــــري مـــن طــريــف أو تليد

فـــيـــا هلـــفـــي هلــــا مــــذ شــاهــدتــه

جـــرحيـــ ًا يــشــتــكــي ثــقــل احلــديــد

ويــطــلــب مـــن أبـــيـــه قــلــيــل مــاء

بـــه يـــقـــوى عـــى احلــــر الــشــديــد

ٍ
ٍ
وكـــــــفـــــــار عــنــيــد
وأفـــــــــــــاك

ويـــرجـــع لــلــقــتــال ق ــت ــال رجــس
بــنــفــس ضـــامـــيـــ ًا يــشــكــو ضــاه

لضامي القلب أمحــى مــن حديد

ـــــصـــــرِّ ُ ُه ودمـــــع ال ــع ــن جيــري
ُي َ

بـــلـــون جـــراحـــه فــــوق اخلــــدود

ســتــرب يـــا بــنــي بــكــف جــدي

بـــأوىف الــكــأس مــن مــويف العهود

س ــق ــاه مـــن ل ــس ــان الـــوحـــي مــاء

تــصــفــى ب ــال ــص ــدور وبـــالـــورود

وخـــاتـــم خــتــمــه أم ــس ــى خــتــام ـ ًا

إهلـــــــي املــــبــــدي املــعــيــد
ألمـــــر
َ

وعــــاد مــقــاتــ ً
ا أرجـــــاس حــرب

بــقــايــا اجلــيــش مــن أشــقــى ثمود
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وخـــــتـــــال وشــــيــــطــــان مـــريـــد

مجـــــوع مجـــعـــت مــــن كــــل وغـــد

ِ
لــــغــــرة وجـــهـــه ســـيـــا اهلـــجـــود

بــنــفــي والـــــورى أفــــدي شــبــاب ـ ًا
عــــي املــــرتــــى يف يـــــوم ح ــرب

يــصــول بــذي الــفــقــار عــى اجلنود

وأحــيــا حــربــه( :بــــدر ًا) و(أحـــد ًا)

ف ــدي ــت الـــــروح مـــن حمـــي مبيد

والح بـــوجـــهـــه فـــتـــح مــبــن

مــن الــرمحــن ذي الــعــرش املجيد

تبسم إذ وجـــوه الــشــوس تبكي

ي ــن ــادي ال ــي ــوم م ــن أيــــام عــيــدي

ورث ــت شجاعتي عــن خــر ندب

مـــن املـــاضـــن يف دار اخلــلــود

عـــي املـــرتـــى جــــدي وحــســبــي

بـــأن غــذيــت م ــن روح الشهيد

أبـــــت آنـــافـــنـــا رشفــــــ ًا وكـــــر ًا

وعــــــــز ًا أن تـــلـــن إىل يــزيــد

وطـــــوع أكــفــنــا ســيــف صقيل

يـــشـــق مـــــرائـــــر ًا قـــبـــل اجلـــلـــود

ونــلــبــســهــن أثـــــوابـــــ ًا حـــديـــد ًا

فــتــحــســبــهــن مـــن محـــر الـــــورود

()1

غـــدت ثــكــى عــى الــولــد الفريد

فــعــمــمــه ابــــن مـــــروة يف حــســام

فــســالــت أدمـــعـــ ًا عـــن الــوجــود

(فــجــاء مــعــانــقـ ًا أمـــ ًا رؤومـــــ ًا)

فـــفـــر املـــهـــر لـــــأعـــــداء يــعــدو

فــقــطــع جــســمــه بــضــبــا احلــديــد

وملــــــا قــــد دنــــــى مـــنـــه ارحتــــــال

إىل اجلـــنـــات والــعــيــش الــرغــيــد

يـــمـــزق حـــدهـــا حــلــق الـــــزرود

وشـــجـــر بـــالـــرمـــاح شــبــيــه طــه

ٍ
ألب ودود
ســــــام مــــــــود ٍع

فــحــيــا بـــالـــســـام غــــــداة حــيــا

بـــأوىف الــكــأس مــن م ــويف الــوفــود

ونـــــادى اآلن جـــدي ق ــد ســقــاين

((( جاء الشطر  -يف املخطوطة -مضطرب ًا غري ذي معنى فرأيت أن الشطر املائل أصلح.
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وكـــأســـك مــــرع فـــــارسع إلــيــنــا

وفـــــــاء ب ــال ــع ــه ــود وبــالــعــقــود
ً

جــرحيــ ًا قــد كــســاه الــقــتــل حسن ًا
ٍ
بــــيــــد ونـــــادى
فـــأســـنـــد ق ــل ــب ــه

فـــــا أهبـــــــاه يف خـــلـــق ج ــدي ــد

عــى الــدنــيــا الــعــفــا بــعــد الشهيد

كـــــأين بـــاحلـــســـن غـــــدا يـــنـــادي

شــبــيــه حمــمــد اهلــــــادي الــرشــيــد

لــقــد ص ــى الــقــنــا ي ــا شــبــه جــدي

عليك وق ــد أطـــال مــن السجود

مــنــقــضــ ًا عليه
ف ــج ــاء الــســبــط
ّ

فــشــاهــد شــبــلــه فــــوق الــصــعــيــد

وقـــــ ّب َ
ـــــل خــــــده خـــــــد ًا ب ــخ ـ ٍـد

وخـــضـــب شــيــبــه بــــدم الـــوريـــد

أرى كــبــدي بـــأطـــراف احلــديــد

مــصــابــك هــــدين واهنــــد حصني
حسبتك بــاكــيـ ًا مــن خلف نعيش

ك ــا يــبــكــي الــولــيــد ع ــى الفقيد

وي ــا شــبــل الــزكــي شقيق روحــي

خضيب الكف ذا العرس اجلديد

ذؤابـــــــة هـــاشـــم عـــــايل اجلـــــدود

هــلــمــوا يـــا شــبــاب شــبــاب فهر

أشــــاب مــفــارقــي وأمــــال عــودي
َ

هــلــمــوا ي ــا شــبــاب حلــمــل نعش

قــــى ظـــــ ًا بـــأســـيـــاف الــعــبــيــد

أخـــوكـــم أول الـــشـــهـــداء قــت ـ ً
ا

وقـــد محــلــتــه شــمــس ـ ًا م ــن ســعــود

بــــدور الــتــم دارت حـــول نعش

وق ــد وضــعــوا الــعــائــم يف رق ـ ٍ
ـاب

جـــــاالً لــلــعــمــيــد بـــن الــعــمــيــد

وزلـــــزل محــلــهــم شـــم الـــــروايس

وصــــدع مــشــيــهــم قــلــب اجلــلــيــد

وقـــد ن ــاح ــوا عــلــيــه غــــداة حــفــوا

حــنــن املــرضــعــات ع ــى الــولــيــد

وق ــد وضــعــوا عــى اهلــيــجــا شباب ًا

وكــــان بــوضــعــهــم عــن الــصــعــود

ومل أنــــس الــنــســاء غـــــداة فــرت

إىل نــعــش الــشــهــيــد ابـــن الشهيد
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بنات النعش حول النعش حامت

وقـــد دارت ع ــى بـــدر الــســعــود

فـــهـــذي قــبــلــت كـــفـــ ًا خــضــيــب ـ ًا

وشــمــت تــلــك ورد ًا يف اخلـــدود
ٍ
بـــقـــان ســــال مـــن حــبــل الــوريــد

وتــلــك حلــزهنــا اختــــذت خــضــابـ ًا
تــعــانــقــه ودمــــــع الـــعـــن جي ــري

ولـــفـــت رأســــــه جــــيــــد ًا بــجــيــد

تـــغـــمـــض عـــيـــنـــه ومتــــــد قـــــد ًا

قــــدود ال ــب ــان م ــن تــلــك الــقــدود

وتــســعــدهــا ســكــيــنــة يف نــيــاحٍ

فــــيــــا هلل لـــــلـــــرزء الـــشـــديـــد

بـــصـــوت طــبــق الـــدنـــيـــا شــجــاه

تـــنـــادي يـــا محـــاي ويـــا عضيدي

وزيـــنـــب قــابــلــت لــيــى وقــالــت

أعــيــدي الــنــوح يــا ليىل أعــيــدي

عـــى حــلــو الــشــبــاب وبـــــدر تم

ش ــب ــي ــه حمـــمـــد خــــر الــــوجــــود

أجـــاوب مــا حييت بسجع نــوحٍ

محــام الــبــن يف ســفــحــي(زرود)

فــيــا نــفــس اذه ــب ــي وجـــــد ًا عليه

ويــا عيني بحمر الــدمــع جــودي

رزايــــاكــــم مــــدى األيــــــام تبقى

وجتـــــري أدمـــعـــي يف يــــوم عيد

دمـــــوع خـــــددت يف اخلــــد خـــد ًا

ذخــــرنــــاهــــا أليـــــــام الـــوعـــيـــد

وحــبــكــم شــفــيــعــي يــــوم حــري

أفـــــــوز بــــه بـــجـــنـــات اخلـــلـــود

وجــعــفــر يـــرجتـــي مــنــكــم نــــواالً

()1

()2

أال يــــا ســــــاديت يـــــوم الــوعــيــد

((( هذا الشطر أليب متام قال يرثي عمري بن الوليد يف مطلع قصيدة:
ٍ
بـــر ودود
لطف خفي
بلطف اهلل ذي
كــريــم مــنــع ـ ٍم ٍّ

رشح ديوان أيب متام ص.654
((( زرود :اسم موضع.
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ٍ
لـــطـــف خفي
بــلــطــف اهلل ذي

بـــــــر ودود
كــــريــــم مــــنــــعــــ ٍم
ٍّ

ـن أيب الفضل رفــيــع الــذرى
صــحـ ُ

قــد فــاخــر الــعــرش عــا فارتفعا

وقال مؤرخ ًا تشييد باب يف الروضة العباسية:

بــفــخــرهــا خــــازهنــــا قــــد رفــعــا

ف ــي ــه قـــبـــاب لــلــفــخــار رضب ــت

وم ــس ــت ــج ــاب دعــــــوة ملــــن دع ــا

أبـــواهبـــا أمــســت رجــــاء املــرجتــى

ٍ
ــــــد أذن اهلل لــــه أن يــرفــعــا)

ِ
ألـــق الــعــصــا مــؤرخــ ًا (بــبــاب جمـ

 1319هـ
وقال يف قبة اإلمام احلسني:
ُ
والــرفــا
فيها الــوفــود حــشــدت

قــبــة شــبــل املصطفى قــد شيدت

وقال مهنئ ًا العامل اجلليل السيد عيل الطباطبائي:
عـــاتـــبـــت دهــــــري فــيــكــم
ك ــل ــا
ُ

زادين الــدهــر جلــاجــ ًا وخــصــامــا

لست أشكو اليوم من نــار اجلوى

مــن سمي املصطفى نلت املــرامــا

(عـــــي) ذو الــعــى
ســيــد ال ــن ــاس
ٌ

شــامــخ األركــــان أعــاهــم مقاما
حـــشـــدوا فــيــه قــــعــــود ًا وقــيــامــا

م ــه ــب ــط األمــــــــاك يف أب ــي ــات ــه
بـــــردت نــــار الــتــنــائــي وال ــن ــوى

عــــادت الـــنـــران بـــــرد ًا وســامــا

هـــنـــي يــــا ســـعـــد بــــه آل طــبــا

بــالــكــريــم الــيــوم هــنــأت الــكــرامــا

وختم القصيدة بقوله:
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بـــالـــوجـــوه الـــغـــر مـــن آل طبا

إنــنــا يــا ســعــد نستسقي الــغــامــا

وريـــــاض الــفــقــه فــيــهــم أزهـــرت

وشــقــيــق الــــروض يــفــر ابتساما

وقال راثي ًا الزعيم السيد أمحد الرشتي والشيخ حممد فليح املقتولني سنة 1295هـ:
م ــا يل أرى ربـــع امل ــع ــايل مقفرا
يــا رزءه مــا كـــان أعــظــم خطبه

ٌّ
حمـــرا
كــــل تــــراه
أويل احلــجــى
ّ
ل ــن يستطيع ل ــه الـــفـــؤاد تــصــرا

أن عــادهــا
م ــن مــبــلــغ الــعــلــيــاء ّ

نشبت بــه ريــب احلـــوادث أظفرا

أودى بــه رشك الــــردى ولــطــاملــا

قــد حــط مــن عليا نـــزار املفخرا

مــن لليتيم ولــأســر وللدخيل

ولــلــذلــيــل ولــلــنــزيــل ولــلــقــرا؟

أفــهــل ت ــرى مــن راحـــم مــن بعده

من بعده من راحــم أفهل تــرى ؟

لـــو يـــشـــرى بــالــعــاملــن رشيــتــه

بــالــعــاملــن رشيـــتـــه لـــو يــشــرى

من للورى من بعد حطك يف الثرى

من بعد حطك يف الثرى من للورى ؟

َع ِ
ــــز بـــه الــبــيــت احلـــــرام وركــنــه

ومــقــامــه وكـــذا الــصــفــا واملــشــعــرا
إن الــعــاد لــه هــوى أو مــا درى؟

أو مــا درى أن الــعــاد لــه هــوى
عـــ ّز بــه الــرســل الــكــرام وهــاش ـ ًا

واملجتبى احلسن الزكي وحيدرا

قــل قــد أصــابــكــم الــزمــان بــفــادح

ال يستطيع لــه الــصــبــور تــصـ ّـرا

هلـــفـــي عــلــيــه ممـــــــدد ًا وبــجــنــبــه

حــلــو الــشــائــل بالنجيع مع ّفرا

زيــن الشباب حممد مــن قــد علت

أخـــاقـــه عـــن أن تــعــد وحتـــرا

طــود الــكــال حممد الــنــدب الــذي

رتـــب الــشــهــادة حــازهــا متخريا
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واســـى الشهيد بنفسه يــا ليتني

كنت البديل لــه فــحــزت املفخرا

جــــــاراه إذ واســــــاه يف مــضــاره

أكــــرم بــمــضــار ل ــه املــــوىل جــرى

ومــى محيد الفعل حمــســود ًا عىل

قـــرا
مـــا حـــــازه وســــــواه عــنــه ّ

ما خلت يا بــدر ًا هــوى عن برجه

إن الــبــدور ّ
حتـــل أطــبــاق الـــذرى

أفـــق الــعــا واملـــكـــرمـــات الــنــرا

خص من
وياله من ريب الردى قد ّ
ما خلت يا غصن ًا متايس وازدهــى

أن ســوف متــي لــلــردى متبخرتا

مــا خلت يــا نفيس ويــا أنــي بأن

متــــي وأبــــقــــى واهلـــــــ ًا مــتــحــرا

والـــبـــدر بــعــد حم ــم ـ ٍـد قـــد كـــورا

شمس العىل من بعد أمحد ذي العال

فــلِــوا الــفــخــار لــغــره لــن ينرشا

فلنا السلو (بقاسم) عن (أمحــد)
فــــاق الــــــورى بــكــالــه ومجــالــه

بــجــالــه وكـــالـــه فــــاق الــــورى

و(بمرتىض) عن ذي الكامل حممد الـ

ـــمــخــتــار ممــن قــد مــى وتــأخــرا

ضمنها باآليات القرآنية:
وقال راثي ًا الشيخ حمسن آل كمونه بقصيدة ّ

مل تـــبـــق مـــنـــا أحـــــــد ًا ومل تـــذر

هن الدواهي الطارقات يف السحر
ّ

وسيلحق الباقي بمن منهم غرب

كــل ابـــن أنــثــى ظــاعــن عــن أهله

أيـــن املــلــوك احلـــاذريـــن ملــوهتــم؟

مل يغنهم عــن مــوهتــم ذاك احلــذر

أيـــن الــقــصــور الــشــاخمــات رفعة

يــا هــل ت ــرى لرسمهن مــن أثــر؟

مــدى
وإنــــا الــدنــيــا وإن طــالــت
ً

خــتــامــهــا إمــــا جـــنـــان أو سقر
فــكــن حــديــث ـ ًا حــســن ـ ًا ملـــن) ذكــر

(وإنـــــــا املــــــرء حـــديـــث بــعــده
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يــا طــالــب الــدنــيــا أفِـــق مــن غشية

هل حيلو عيش بعد من حاز الفخر؟

(أحمــســن) اجلـــود بكثبان الــثــرى

قــد غــالــه ال غــالــه رصف الــقــدر؟

بــفــيــك يـــا نــــاع نــعــى رغــامــهــا

ممــا ج ــرى وم ــا ده ــى وم ــا اخلــر؟

ملــن نــعــى الــنــاعــي فليت ال نعى

لــقــد غــــدا كـــل فـــــؤاد مستطر

قـــال قــى حمسنها بــحــر الــنــدى

وهـــذه مــن دهــركــم إحـــدى الكرب

شهب السامء انتثرت عىل الثرى

وانكسفت شمس ضحاها والقمر

ف ــي ــا لــــه ن ــع ــش رسى وخــلــفــه

بــنــات نعش نــرت جعد الشعر

والــفــضــل واجلــــود يــنــادي بعده

ودمـــعـــه جيــــري كـــوكّـــاف املــطــر

عـــى ال ــك ــري ــم وافـــــــد ًا يف جنة

ملـــا رأى عــنــد اإللـــــه املــســتــقــر

ٍ
عــــالــــيــــة قــطــوفــهــا
يف جـــنـــة

دانـــيـــة لــــدى املــلــيــك املــقــتــدر

جــــاريــــة مــــن فــضــلــه أهنـــارهـــا

مــن سلسبيل كــوثــر جمــرى النهر
تــبــكــي عــلــيــه دائــــ ًا طـــول الــدهــر

وبــعــده نـــار الــقــرى قــد أمخــدت

ٌ
بــــدو حرض
كـــل رثــــاه ب ــاألس ــى
ٌ

حمـــــــر ٌم
ويـــــومـــــه عــــــــا َد لــــنــــا
ّ

َعـــــ ِّز بـــه حمـــمـــد ًا حــلــف الــعــى

كــم مــشــكــل يف حــلــه مــنــه ظهر؟

وص ــن ــوه امل ــاج ــد ف ــخ ــر ًا لــلــورى

بحر الندى إي والــذي شق القمر

ي ــا آل كــمــونــة صــــر ًا واذكـــــروا

جسم احلسني مذ ثوى فوق الصخر
َ

ـى ثــاث ـ ًا عــاريــ ًا ف ــوق الــثــرى
مــلــقـ ً

ظـــا ٍم قــى لكن إىل جنب النهر

عاش هذا الشاعر زاهد ًا ورع ًا ،يميل إىل حياة التقشف ،إال أن عاطفته كانت جتيش

بالشعر الرائق ،ويف معظم شعره يبدو جملي ًا ومبدع ًا.
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 -19مجال الدين اخلليعي

(القرن التاسع اهلجري)
أحد الشعراء املشاهري يف القرن التاسع اهلجري ،كان رسيع البدهيية ،ذكي اخلاطر،

عاش يف احلله واستوطن كربالء فرتة من الزمن.

ذكره ابن الشعار املوصيل يف (عقود الزمان) فقال :الشيخ مجال الدين عيل بن عبد

العزيز بن ايب حممد بن نعامن بن ايب احلسن اخلليعي اخلفاجي النسب .....الخ (((.

ولد من أبوين كانا جماهرين بالنصب والعداء للعرتة الطاهرة ،ونشأ عىل مذهبهام،

لكنه تش ّيع أخريا.

أورد ذكره القايض نور اهلل التسرتي املستشهد سنة 1019هـــ يف كتابه ( جمالس

املؤمنني) واستشهد بشعره ((( .كام تطرق شيخنا اليعقويب إىل قصة تش ّيعه فقال ما هذا

نصه( :وخالصة السبب الوحيد يف تش ّيعه ورفضه ملبدأ أبويه ماذكره القاضل نور
ّ
اهلل وغريه هو ان أمه كانت قد نذرت إن رزقت ولد ًا تبعثه لقطع سبيل زائري املشهد
احلسيني ،وقتل من ظفر به منهم ،فلام ولد ابنها املرتجم ،وبلغ مبلغ الرجال ارسلته للوفاء
بنذرها ،فلام بلغ ضواحي (املس ّيب) عىل مقربة من كربالء استوىل عليه النوم واجتازت

عليه قوافل الزائرين ،وفاته الغرض فوقع عليه القتام الثائر ،فرأى فيام يرى النائم ،كأن
((( عقود اجلامن -ابن الشعار املوصيل ج  5ص  ( 63املانيا د.ت ).
((( جمالس املؤمنني-القايض نور اهلل التسرتي ج 2ص.553
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القيامة قامت وأمر به إىل النار ،ولكنه مل متسسه ملا غشيه من ذلك الغبار ،فأنتبه مرعوب ًا

عم كان ينويه من فعل تلك الرذيلة ،فهبط كربالء واعتنق والء اهل البيت ومما
وعدل ّ
نظمه يف تلك احلادثة البيتان املشهوران:
إذا شــئــت الــنــجــاة فـــزر حسين ًا

لــكــي تــلــقــى األلـــــه قـــريـــر عني

فــــإن الـــنـــار لــيــس متـــس جــس ـ ًا

عــلــيــه غ ــب ــار زوار احلـــســـن

()1

ونقل املحدث النوري الطربيس املتوىف سنة 1320هـ يف كتابه (دار السالم) وذكر ان

أصل أسمه (خليل) ثم دعي بعد ذلك عل ّي ًا ولقب (مجال الدين) واستوطن كربالء برهة

من الزمن ثم استوطن بعد ذلك احللة إىل أن تويف فيها .ونقل النوري يف كتابه املذكور

أيض ًا عن كتاب (احلبل املتني) يف معجزات أمري املؤمنني تأليف السيد شمس الدين
حممد الرضوي من علامء إيران يف عهد الشاه طهامسب األخري الصفوي قصة طويلة
محاد اآليت ذكره مساجلة شعرية فيام نظامه
خالصتها :ان املرتجم قد وقعت بينه وبني ابن ّ

يف أهل البيت ،وبينا هو ينشد قصيده يف احلرم احلسيني اذ وقعت عليه احدى الستائر
املعلقة يف تلك الروضة املقدسة كأهنا خلعت عليه ومن ثم ل ّقب بـ ( اخلليعي)((( والذي

يبدو من خالل شعره أنه رجع إىل وطنه ( املوصل) قبل قصده احللة وكربالء.

شعره:

تكاد تتفق املصادر عىل ان اخلليعي شاعر جليل القدر ذو شعر مليح وطبع رقيق له

دونت يف كتب األدب ،وهو يفتخر بام وهبه اهلل من والء للرسول
قصائد ومق ّطعات ّ
وآل البيت ومن عيون شعره قصيدته التائية التي ذكرها صاحب املنتخب وأوردها
النسابة ضامن بن شدقم املدين  -من رجال القرن احلادي عرش -يف كتابه ( حتفة األزهار)

((( البابليات  -حممد عيل اليعقويب ج  1ص.136
((( البابليات -مصدر سابق ص137
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وأوهلا:

ِ
ابــــك ربــعــ ًا دارس الــعــرصــات
مل

اضــحــت مــعــارفــه م ــن الــنــكــرات

ويقول يف آخرها:
وســنــاهــم ُيـــى دجـــى الــظــلــات

هــداهــم
يـــاســـاديت يــامــن بــنــور
ُ

فــرفــعــتــم فــــوق الــعــى درجــــات

واليتكم ونصبت حــرب عدائكم
نــــال اخلــلــيــعــي األمـــــان بحبكم

ال حتسبوا الشعراء قدم ًا ادركــوا

أي نــجــاة
ون ــج ــا مـــن الـــنـــران َّ
حتــديــد فــضــلــكــم بــكــنــه صــفــات

لكنهم نــظــروا الــكــتــاب فضمنوا

مــن مدحكم مــا جــاء يف اآليــات

ـن اهلل خـــــوف ولــيــكــم
ل ــي ــب ــدل ـ َّ

أمـــنـــ ًا وجيـــزيـــه عـــى احلــســنــات

وقوله يف مديح أمري املؤمنني عيل أوردها صاحب (جمالس املؤمنني):
الــســور
وح ــدث ــت ع ــن جــالــك
ُ

ـر
ســــارت بـــأنـــوار عــلــمــك الــسـ ُ

واملـــــادحـــــون املــــخــــرون غــلــوا

وبـــالـــغـــوا يف ث ــن ــاك واعـــتـــذروا

وعظمتك الــتــوراة والصحف األ
وأحـــكـــم اهلل يف امــامــتــك اآليـــا

وىل وأثـــنـــى األنــجــيــل والـــ ُز ُبـــر

ت واســـتـــبـــرت بــــك الــعــر

املــــكــــرمــــون وفــــوا
واالنــــبــــيــــاء
ّ

فــيــك بـــا عـــاهـــدوا ومـــاغـــدروا
الــقــى لـــه الــســمــع وهــــو مــدّ كــر

وذكَّـــــر املــصــطــفــى فــأســمــع من

وال اســتــقــامــوا لـــه كـــا أمــــروا

وجـــــدَّ يف نــصــحــهــم فـــا قــبــلــوا
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وقال يف قصيده اخرى:
يــــاســــاديت يــابــنــي الــنــبــي ومــن

مـــدحيـــهـــم يف املــــعــــاد يــنــقــذين

عرفتهم بالدليل والنظر املبرص

ال

اللــــــــــــــــكن

ديـــنـــي هــــو اهلل والـــنـــبـــي وم ــو

الي امـــــام اهلـــــدى ابــــو احلــســن

والــقــول عندي بالعدل معتقدي

مــــن غــــر شــــك فـــيـــه خيـــامـــرين

لــســت ارى ان خــالــقــي ابــــد َا

يـــفـــعـــل يب مــــابــــه يــعــاقــبــنــي

ٍ
ٍ
ومــعــصــيــة
طــــاعــــة
وال عــــى

كــاملــقــلــد

جيــــــرين كـــــارهـــــ ًا وي ــل ــزم ــن ــي

***

 -20الشيخ مجعة دعدوش

(ت 1350هـ)
هو اخلطيب الشهري الشاعر الشيخ مجعة بن محزة بن احلاج حمسن بن حممد عيل بن

قاسم بن حممد عيل بن قاسم آل دعدوش املولود 1284هـ واملتوىف سنة  1350هـ،
وتعرف أرسته ببيت دعدوش أو بيت (أبو جذوع) وهي تنتسب إىل قبيلة (بني أسد).

كان خطيب ًا مفوه ًا ،بليغ البيان ،لبق اللسان ،جال يف املحافل األدبية وخاض ميادينها

يف كثري من املناسبات التي تنعقد يف املواسم اخلاصة ،ودرس يف معاهد كربالء التي تضم

النخبة الصاحلة من أهل الفضل والعلم واستفاد منهم ،وهو باإلضافة إىل كونه شاعر ًا

فهو خطيب بارع متيز بسعة املعرفة وطول باع يف هذا الفن.
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شعره:

يتسم شعره بالوضوح والسهولة ورقة األسلوب ،فقد كتب يف مناحي احلياة ،ومهر

يف فنون الشعر كلها من مدح ورثاء ووصف إىل غري ذلك ،وكانت له اليد الطوىل يف
التاريخ الشعري ،وكان الشعر عنده فيض اخلاطر ومتعة الروح ،كان هذا الشاعر وفي ًا

ألصدقائه فقد أودعهم قلبه وزفراته ورثاهم بقصائد زاخرة باألسى ،مفعمة باهلم،

تفيض بالعاطفة الصادقة واللوعة الوثابة ،تناثرت قصائده يف املجاميع اخلطية ،ومل جتمع

يف ديوان.

إليك ما قاله يف تاريخ تولية السيد حممد حسن الرفيعي سدانة الروضة احليدرية:
الــــرور
عــــم
أال يـــا صــــاح قـــد
ُ
َّ

ـر
وزاد الــبــر مـــذ واىف الــبــشـ ُ

يـــبـــرنـــا بـــــأن حـــســـن املـــزايـــا

عـــديـــم املـــثـــل ل ــي ــس لــــه نــظــر

حـــبـــاه خـــــازنـــــ ًا لـــنـــقـــاء نــفــس
وقـــــلـــــده بـــمـــفـــتـــاح فــأمــســى

نــــعــــم األمــــر
عــــي املــــرتــــى
َ

لـــروضـــتـــه مــــن األعــــــــدا جيــر

فــقــلــت بــمــعــجــم األلـــفـــاظ أرخ

(بـــروضـــة ح ــي ــدر حــســن يــنــر)

 1334هـ
وقال مهنئ ًا السيد حسني نائب التولية من آل ثابت لدى زيارته لكربالء سنة 1324هـ:
نعم عيشنا يف مقدم القرم قد صفا

وعــاد رغــيــد ًا يف قــدوم أخــي الوفا

فــيــا قـــادمـــ ًا حــيــ ًا فــأحــيــا قــدومــه

قــلــوب أماتتها يــد البعد واجلفا

138

بــعــودك عيد النحر أكمل سعده

وعــــاد بــجــلــبــاب اهلــنــا متغطرفا

فساعة قــد وافــيــت للطف أرخــوا

ـرفــا)
(بـــأن حــســيــنـ ًا للحسني تـ ّ

1324هـ
وقال مؤرخ ًا وفاة السيد عدنان الغريفي البحراين املتوىف سنة 1341هـ:
ونــعــى هبــا الـــروح األم ــن مــؤرخـ ًا

(عدنان قـ ّـوض بعدك اإلســام)

()1

1339هـ

وقال مهنئ ًا العامل اجلليل السيد حسن الطباطبائي بعرس نجله العامل السيد عيل:
تــبــدى فخلت الــبــدر الح منريا

صــر القلب الطليق أســرا
رشــا
ّ

مــــر الــنــســيــم بــقــدّ ه
غـــــزال إذا َّ

من ال ــدَ ّل أضحى بــالــدالل عثورا

ٍ
حسن وقد كسى
بدا فتجىل شمس

بــوجــنــتــه الــشــمــس امل ــن ــرة ن ــورا

أتـــى زائــــر ًا مــن بــعــد صـــدّ تــرمحـ ًا

ـي وق ــد أرخـــى الــظــام ســتــورا
عـ ّ

وهــيــهــات أن أســلــو لــيــايل وصله

فكم بــت مــــرور ًا هبــن دهـــورا؟

وأرشف من عذب الرضاب مخورا

فـــبـــت بـــه نـــشـــوان ألـــثـــم خـــدّ ه
ُّ
ولوال ليايل عرس ذي احلمد والعىل

(عـــــي) ملـــا أســـلـــو هلـــن رسورا

هو احلجة الكربى التي قام للورى

بـــرعـــة خـــر األنـــبـــيـــاء نــذيــرا

وعــامــة العلم الــذي قــد ســا ع ً
ال

فأضحى به الدين احلنيف فخورا

((( .شعراء الغري  /عيل اخلاقاين .181/6
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فــحــاز الــعــا يف املــهــد قبل فطامه

وجـــاز املـــا يف املــكــرمــات كبريا

ســخــي لــقــد أحــيــا الــعــفــاة وإن ــه

مــن الفقر كــم أغنت يــداه فقريا؟

ٍ
والـــد
فــهــن بـــه يـــا صـــاح أكــــرم
ّ

ومــن بالندى واجلـــود عــاد شهريا
بـــه املــجــد مـــا بـــن األنـــــام مــنــرا

هو (احلسن) املوىل العيل ومن غدا
فيا من سموا فخر ًا بفضل وسؤدد

بوصفكم أضحى اللسان قصريا

لقد ضــل مــن قــاســاكــم بسواكم

فقد قــاس بالدر النضيد صخورا

فال زال برش العرس فيكم مسلس ً
ال

يـــيء لــكــم ب ــن األنـــــام دهـــورا

فيا ليلة الــبــر الــتــي أرخـــوا (هبا

زفــــاف ع ــي نــلــت مــنــه رسورا)

1328هـ
وقال راثي ًا الشاعر الشهري الشيخ كاظم اهلر:
هــــــو الــــــــــــردى مــــهــــا رمــــى

َ
حيـــــــــظ يـــــــومـــــــ ًا مــــرمتــــا
مل

فــــــيــــــا لـــــــــه مـــــــــن غـــــــــادر

بــــــــــغــــــــــدره كــــــــــم دمهـــــــا

وكـــــــــــــم أبــــــــــــــــاد رصفـــــــه

مجــــــــــع عــــــــــا مــــلــــتــــئــــا؟

وكــــــــــم رمــــــــــى يـــــــا لــــلــــرا

يـــــــــا مــــــلــــــكــــــ ًا مــــعــــظــــا؟

وكـــــــم ســــقــــى أهـــــــل ال ــت ــق ــى

ٍ
حـــــتـــــف عـــلـــقـــا؟
بـــــكـــــأس

حـــــتـــــى رمـــــــــى مـــــــن حـــنـــق

أبـــــــــــا اجلـــــــــــــــــواد كـــــاظـــــا

شــــلــــت يــــــــــداه هــــــل درى

الـــــتـــــقـــــي الـــعـــيـــلـــا؟
رمـــــــى
ّ

أمـــــــــــــــا

درى

رمــــــــــى مـــــــــنـــــــــار ًا عــــلــــا؟

بــــــأنــــــه
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عــــــامــــــة الـــــعـــــلـــــم الـــــــذي

فـــــصـــــل اخلـــــــطـــــــاب تــــرمجــــا

أفــــــضــــــل مـــــــن صـــــــى ومـــــن

هلل قــــــــــــــــــام صـــــــائـــــــا

جيـــــلـــــو حمـــــــاريـــــــب الـــتـــقـــى

إن حــــــــل فــــيــــهــــا قــــائــــا

ٍ
ّ
نــــــــــــاد لـــه
حــــــــــل يف
أو

كــــــــــــان لـــــــســـــــانـــــــ ًا وفــــــا

فـــــــمـــــــن أبـــــــــيـــــــــه أمحـــــــد

ِعــــــــ َظــــــــ ًا وفـــــــهـــــــ ًا كــــاظــــا

ذو راحـــــــــة قـــــد أصـــبـــحـــت

تـــــــــــزري بــــــوكــــــف الـــــديـــــا

لـــــوفـــــدهـــــا كـــــــم أنـــعـــمـــت

لـــــــكـــــــل فــــــــــــــرد نـــــعـــــا؟

ومهـــــــــــــــــة لـــــــــــــه ســـــمـــــت

هبــــــــا ســــــــا هـــــــــــام الــــســــا

مــــــــــن قـــــــــاســـــــــه بـــــغـــــره

بـــــــالـــــــدر قـــــــــاس الـــفـــحـــا

وقـــــــم نـــــعـــــزي الــــعــــلــــم فــيـــ

ــــــــه والــــــتــــــقــــــى والــــعــــلــــا

ال ســــيــــا جــــعــــفــــرهــــا املــــو

ىل الــــــرفــــــيــــــع الــــعــــيــــلــــا

شـــقـــيـــقـــه مــــــن قــــــد جــــرى

يف الــــبــــحــــر بـــــحـــــر ًا مــفــعــا

صـــــــــر ًا أبـــــــا مـــــوســـــى وإن

مـــــــا نـــــالـــــكـــــم قـــــــد عـــظـــا

لــــــكــــــنــــــا لــــــــكــــــــل صــــر

خـــــــــــــر أجـــــــــــــــــر رســـــــــا

إن غــــــاب بــــــدر كـــــم حـــوى
فــــــــــــذا جـــــــــــــــواد نـــجـــلـــه

بـــــــــــــــرج عــــــــــــاه أنـــــجـــــا
ٌ

فــــــــــــرع إلـــــــيـــــــه يـــنـــتـــمـــى

وذا محـــــيـــــد الـــــفـــــعـــــل ق ــد

حـــــــــاز الــــــعــــــى والــــشــــيــــا

صــــــــــنــــــــــومهــــــــــا حمـــــمـــــد

بـــــــــه الـــــــــكـــــــــال ابــــتــــســــا

بــــفــــخــــركــــم

حـــــــــــادي الــــــــركــــــــاب اهتـــــا

يـــــــــا

أرسة
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عـــــــــــــذر ًا فـــــــــإين قـــــــد غـــــدو

ت بـــــعـــــد نــــطــــقــــي أبــــكــــا

حــــــيــــــا احلـــــــيـــــــا مــــــرقــــــده

بـــالـــعـــفـــو مـــــن رب الـــســـا

وله راثي ًا احلاج حمسن آل كمونة املتوىف سنة 1323هـ:
مـــــن أداف الـــشـــهـــد ص ــاب ــا

والـــــــتـــــــهـــــــاين اكــــتــــئــــابــــا

وأحـــــــــــــال الـــــعـــــيـــــد قـــــرا

لــــبــــنــــي الــــعــــلــــيــــا مـــصـــابـــا

ٍ
دهــــــــــــر خـــــــؤون
آه مـــــــن

خــــطــــبــــه الـــــقـــــلـــــب أذابـــــــــا

إن عــــيــــد الــــفــــطــــر يــــــو ٌم

فـــــيـــــه مـــــزّقـــــنـــــا الــــثــــيــــابــــا

ــــض ِ
ــــل
لــــلــــذي طــــــوق أهــــــل َف ْ

بـــــالـــــفـــــضـــــل الــــــرقــــــابــــــا

(حمـــــســـــن) املــــفــــضــــال حـــقـــ ًا

لـــــلـــــنـــــدى كـــــــــان ســـحـــابـــا

كــــــان كـــهـــف املـــلـــتـــجـــى فــيـــ

ــــــــه ولـــــــإحـــــــســـــــان بــــابــــا

كــــــان عــــــذب الـــــــــورد لـــلـــرا

جـــــــي ولـــــلـــــجـــــاين عـــــذابـــــا

قـــــد قـــــى نــــــــادى املــــنــــادي

إنــــــــــا األحـــــــــشـــــــــاء غــــابــــا

قــــد مــــى مــــن قــــد بـــنـــى فــخـــ

ــــــــــر ًا عـــــى اجلــــــــــوزا ق ــب ــاب ــا

بــــــعــــــده األيــــــــتــــــــام تـــــــذري

دمـــــــع عـــيـــنـــيـــهـــا انـــســـكـــابـــا

إذ هلــــــم كــــــــان أبــــــــــ ًا بــــــر ًا

رؤوفـــــــــــــــــــــ ًا وحـــــجـــــابـــــا

عــــــــــ ّز فـــــيـــــه خــــــــر شـــهـــم

قــــــد زكـــــــا فــــــرعــــــ ًا وطــــابــــا

شــــــبــــــه الـــــــــنـــــــــدب حمـــمـــد

ذا حمــــــامــــــيــــــه عــــجــــابــــا

بـــــعـــــي الــــــــقــــــــدر يــــدعــــى

فــــــــاق قـــــــــــدر ًا وانــــتــــســــابــــا
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عـــــدهـــــا حيــــكــــي الـــشـــهـــابـــا

فـــــيـــــه الحـــــــــت مــــكــــرمــــات
وشـــقـــيـــق املــــجــــد فـــخـــر الــــ

ِ
ـــــديــــن قــــد حــــــاز الـــصـــوابـــا

ألـــــبـــــس الــــفــــخــــر فـــــخـــــار ًا

وكــــــســــــى املــــــجــــــد ثـــيـــابـــا

يــــــا بــــنــــي كــــمــــونــــة الـــشـــم

الـــــــعـــــــرانـــــــن اهلـــــضـــــابـــــا

ولــــــيــــــوث الــــفــــخــــر قــــدمــــ ًا

فــــخــــرهــــا نــــــــال الــــثــــوابــــا

بـــــكـــــم نـــــعـــــم الـــــــعـــــــزا ل ــل ـــ

ــــخـــلـــق إن خـــطـــب أصـــابـــا

قــــلــــت مـــــذ شـــــق ثــــــــرى مــر

قـــــد مـــــن عـــــــاف الـــصـــحـــابـــا

أســــــــــــد اختــــــــــــذ الــــلــــحـــــ

ــــــــد عـــــــن األمجــــــــــــة غــــابــــا

ذاب أقــــــى الـــقـــلـــب أرخ

(حمــــســــن يف الـــلـــحـــد غـــابـــا)

1325هـ
وقال يف رثاء احلاج حمسن كمونة أيض ًا:
يأمن
رصف الــردى من رصفه من ُ

ـن فيه املــؤمــن
يــا هــل تــرى يـ َـأمـ ُّ

شــلــت يــــداه مـــن خــــؤون عــنــده
عــــاداتــــه الــــغــــدر أجـــــل وإنــــا

هــن
تــشــتــيــت أربــــــاب املـــعـــايل ّ

ل ــف ــرق ــة األرشاف ف ــي ــه ديــــدن

أنــشــب يف الــعــلــيــاء ضــفــر ًا عنوة

فــلــيــتــه قــــد شــــل م ــن ــه ال ــرث ــن

أنــــى وأربـــــــاب الـــعـــى بــأرسهــا

()1

أقــنــاهــم رصف الـــزمـــان املــوهــن

ي ــا ه ــل تـــرى َ
مـــن مــنــه مــاجــدٌ
يـــأ ُّ

وقــد رمــى السهم اهلـــام املحسن

((( يف جمموع آل الرشدي رواية عجز البيت كاآليت :فال أرى يأمن منه الفط ُن
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قـــى فــعــن املـــكـــرمـــات بــعــده

تبكي دمــ ًا قــد غــاب عنها الوسن

قـــى وحــــق لــبــنــي الــعــلــيــا بــأن

جتــــري مـــن األعـــــن مــنــهــا أعــن

قــــد ض ــع ــن ــوا بــنــعــشــه وخــلــفــه

بـــنـــات نــعــش واهلــــــات تضعن

عجبت قــد شقوا الــثــرى حلــد ًا له

وحـــقـــه فـــــوق الـــثـــريـــا يــدفــن

لـــكـــن ُمـــــذ شـــقـــوا لــــه رضحي ــه
ّ

قـــدمـــ ًا ســـا بـــه الـــــراح املــثــمــن
خلــامــس األشـــبـــاح فــيــهــا مــدفــن

ذاك تــرى حــضــرة الــقــدس التي

يــا راحـــ ً
ا بالصرب هــل مــن عــودة

يــعــود فــيــنــا الــعــيــش مــنــه فــطــن؟

لـــــوال الـــتـــســـي بــســلــيــي جمـــده

مـــا كــــان فــيــهــا لــلــســلــو مــوطــن

ٍ
مــــاجــــد
حمــــمــــد الــــعــــي خـــــر

ومــــن جلــمــع امل ــك ــرم ــات مــعــدن

لــه مــزايــا كـــالـــدراري قــد زهــت

تــعــجــز عــن إحــصــائــهــن األلــســن

ذو مهـــة قـــد جــــاز أقــــرانــــ ًا له

مـــن فــيــه مـــا بـــن الـــرايـــا يــقــرن

وصـــنـــو ُه مــن حـــاز فــخــر ًا وعــ ً
ا

وســـــؤدد ًا يف حــرهــا ال يمكن
وهــــو لــعــمــري بــالــفــخــار أيــمــن

يدعى بفخر الدين ما بني الــورى

يف فــضــلــهــم بـــن الـــرايـــا ُيــعــلــن

يا أرسة حــادي الــركــاب قد غدى
صـــــر ًا عـــى نـــازلـــة قـــد وقــعــت

والصرب يف اخلطب اجلسيم حيسن

إين بــعــون الـــفـــرد أرخــــت (هبــا

جلــنــة الـــفـــردوس ســـار املحسن)

1322هـ
وقال مهنئ ًا الشيخ فخر الدين كمونة بمناسبة زواجه:
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ُ
يــــصــــول بـــقـــده املــفــتــون
واىف

ٍ
وبـــغـــرة فــضــحــت ظ ــب ــاء الــعــن

رشــــأ غـــريـــر مـــا أحـــيـــى جــيــده

ســلــب احلــشــا بــذوائــب وقـــرون!

مــهــا تــثــنــى يف الـــــدالل حسبته

لدن ًا حكى الغصن الرطيب بلني

وإذا ت ــب ــدى خــلــتــه بــــــدر ًا بــدا

فــــاق الــــبــــدور بــوجــنــة وجــبــن

ٍ
لـــيـــال قـــد مضت
هلل مـــا أحــــى

ورغـــيـــد عــيــش بــاهلــنــا مــقــرون
ب ــم ــث ــق ـ ٍ
ـف مــــن قـــــده املــفــتــون

قــد واص ــل الــصــب املعنى أهيف

ووىف بــوعـ ٍـد منه يف صــدق الوفا

مــن بعد مــا دهـــر ًا أطـــال شجوين

وأحــــر قــلــبــي الرت ــش ــاف رضــابــه

ال ــع ــذب املــــرد م ــن زالل معني

ال أرشــف اخلمر احلــرام وقــد غدا

اخلمر احلــال من اللمى يسقيني

هــيــهــات أن أســلــو لــيــايل وصله

كــم قــد قضيت بعهدهن ديــوين؟

لــوال لــيــايل عــرس فخر الــديــن ما

قــد كنت أنــســى مؤنسات قــروين

ٍ
ممــــاثــــل وق ــري ــن
فـــغـــدا عـــديـــم

قــد جـــاوز األقــــران يف نيل العىل
حــاز الــفــخــار بـــأرسه مــن أجــل ذا

بــن الـــورى يــدعــى بفخر الدين

وهبـــمـــة إن قــــام فــيــهــا نــاهــض ـ ًا

قــعــدت هلــا عــجــز ًا أســـود عرين

وبــــراحــــة وكــــافــــة مـــهـــا مهــت

جــادت كشؤبوب السحاب اهلون

ولــقــد تظلمت الــكــنــوز بــأرسهــا

مـــن بـــذلـــه خـــوفـــ ًا إىل قــــارون

تــنــمــيــه لــلــعــلــيــاء أزكـــــى أرسة

منها الــفــخــار بـــدا عــى العرنني

يا أرسة حــادي الــركــاب بفضلهم

حيـــــدو ب ــك ــل مــــفــــاوز وحـــــزون
ٍ
لـــبـــدر يف األنـــــام قــريــن
شــمــس

هيــنــيــكــم بـــزفـــاف ســعــد قــرانــه
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قــد قلت يف شبل اللبيب مؤرخ ًا

(بــمــن اهلــنــا بــزفــاف فخر الــديــن)

وقال يف والدة اخلطيب الشيخ رديف الغزايل:

1332هـ

وال مــثــلــه يــــوم الــقــيــامــة يــولــدُ

ــــر مثله
رديــــف رســــول اهلل مل ُي َ

وقال أيض ًا مؤرخ ًا عام مولده:
(خــــر مـــولـــود رديـــــف قـــالـــوا)

بـــــرى (عــــــي) هـــــاك تـــارخيـــه

1327هـ

وهذا الشاعر كان باإلضافة إىل احرتافه اخلطابة املنربية ،يتصيد املناسبات الطريفة

ليقول فيها الشعر الرائع املقبول ،مما يرفعه إىل مصاف شعراء كربالء املمتازين ممن عرفوا
بسعة العلم وجزيل الفضل.

***

 -21الشيخ جواد األصفر

 1358 - 1293هـ
هو الشيخ جواد بن جعفر بن مهدي بن موسى بن قاسم األصفر احلائري من شعراء

كربالء املغمورين الذين طوى ذكرهم النسيان ،فقد ولد يف كربالء حدود سنة 1293هـ
ونشأ يف أرسة عربية تنتسب إىل قبيلة (بني حجيم) من فخذ (الصفران) يف الساموة(((.

درس األدب وعالج نظم الشعر ،وكانت حياته طافحة بالبؤس والنكد واحلرمان ،فقد
((( املعلومات عن كاظم الشيخ جواد األصفر.
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القى من عنف احلياة وظروفها املريرة ما جعله يمتهن اخلياطة ليتخذ من ورائها سبي ً
ال
يسد هبا رمقه ويكفل له عيشه ،عىل أنه يف امتهانه اخلياطة مل يثبط عزمه يف االختالف

عىل جمالس أهل الفضل وارتياد أندية الشعراء ،ومل يقلل من مهه يف مضاعفة جهوده من
أجل بلوغ اهلدف الذي رسمه لنفسه ،لريفع عنها ما علق هبا من غبار ،فأخره عن ركب
الشعراء املعارصين له ،فهو وإن مل يبلغ الصفوف األوىل من هذا الركب بسبب انخراطه

يف سلك املهن احلرة ،إال أنه أجاد يف النظم عىل الرغم من العقبات الكأداء التي اعرتضت

سبيله ،وأظهر نبوغ ًا مبكر ًا يف اللغة واألدب وعلوم الدين والتاريخ ،تويف سنة 1358هـ
ودفن بكربالء ،وأعقب ولده الشيخ كاظم الذي قطن الكاظمية وورث مهنة أبيه فيها.

لقد كان شاعرنا شديد احلرص عىل املطالعة مع ضعف برصه وقلة ذات يده حتى

مهر يف فنون الشعر كلها ،ومع إن كتب السري والتاريخ ال تذكر الكثري عن مراحل حياته
وتفاصيلها فإن قراءة أشعار ورصد بعض احلكايات املتفرقة عنه أو املتصلة به تكفي

كشاعر عاش يف وسط أجواء تتناسب وحجم شهرته.

نموذج من شعره:

قرض الشيخ جواد الشعر ،وكان مق ً
ال فيه ،فيعرب أحيان ًا عن خلجات نفسه بأبيات

وقصائد قاهلا يف املناسبات اخلاصة ،وشعره خيضع إىل طابع التقليد يف األسلوب واملنحى،

تناول يف شعره األغراض املألوفة كالغزل والوصف والرثاء واملديح واألخوانيات،
وأخذ كثري ًا من معاين املتقدمني فتفنن فيها ،يتمتع الشاعر برهافة احلس ورقة الشعور

معتمد ًا عىل املحسنات اللفظية البديعية من جناس وطباق ونحومها ،ومن أمثله هذه

النصوص التي بني يدي القارئ القصيدة التي قاهلا مادح ًا السيد أمحد بن السيد قاسم

الرشتي:
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أضــــاء بــــدر الــتــم بــعــد الــــرار

ف ــم ــذ بـــــدا أفـــــق املــــعــــايل أنــــار

بــــطــــلــــعــــة نـــــــــرة أرشقـــــــت

هبـــا ربـــــوع املـــجـــد دار ًا فـــدار

السيد الــســامــي الـــذرى (أمحـــدا)

نــتــيــجــة الــفــخــر ال ــزك ــي الــنــجــار

والــطــيــب األعـــــراق م ــن ينتمي

لــشــيــبــة احلـــمـــد وعـــلـــيـــا نــــزار

بـــــدا بـــوجـــه م ــث ــل بـــــدر الــســا

وغـــــرة ختــجــل شــمــس الــنــهــار

نـــــــور حمـــــيـــــاه بـــــــدا مــــرقــــ ًا

كــالــبــدر إذ يـــرق بــعــد اســتــتــار

لــقــد كـــســـاه املـــجـــد بــــرد الــعــى

وقـــــد تــــــردى بـــــــرداء الــفــخــار

ق ــد رضـــع الــفــخــر بــثــدي الــعــى

وحـــــاز عـــــز ًا قــبــل شـــد اإلزار

َّ
كــــل عـــن أوصـــافـــه منطقي
قـــد

وال ــف ــك ــر يف عـــد مــــزايــــاه حــار

مـــنـــاقـــب مـــثـــل نــــجــــوم الــســا

ل ــي ــس هلــــا عـــــدّ وال انــحــصــار

يــمــنــاه كــالــغــيــث إذا مـــا مهت

بــوكــفــهــا خي ــج ــل مــــد الــبــحــار

وابـــــنـــــه ي ــش ــب ــه ــه يف الـــنـــدى

كـــامهـــا اجلـــــود وقــطــبــا فــخــار

قــــد زهـــــت الــــيــــوم بــــه كــربــا

وفــيــه نــــادي املــكــرمــات اســتــنــار

وغ ــن ــت الــــورقــــاء واســتــبــرت

أهـــل الــعــا واملــجــد واالفــتــخــار

ومل أزل أدعــــــو ل ــك ــم بــالــبــقــا

مــا أظــلــم الــلــيــل وضــــاء الــنــهــار

وقال يمدح الشيخ حممد عيل كمونة عند رجوعه من اهلند:
م ــذ بـــدا ال ــي ــوم م ــن حمــ ّي ــاك نــور

وتــــم الــــرور
بـــك طــــاب اهلــنــا
َّ

يـــا أخـــا املــجــد واملـــكـــارم أهـــ ً
ا

بـــك إذ أنــــت لــلــخــائــق ســور
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أنــــت يـــا ذا ال ــع ــى حمــمــد شهم

لــــك يف هـــامـــة الــــعــــاء رسي ــر

إن تكن غبت عــن حمبيك يوم ًا

ذكــــر عــلــيــاك بــالــعــى مــذكــور

إن أيـــامـــك الـــتـــي غــبــت فيها

ه ــي كــانــت ع ــى املــحــب شــهــور

إنـــــا اهلل م ــن ــه أعــــطــــاك فــض ـ ً
ا

أيــــن مـــا كــنــت يف محــــاك يسري

لــك وجـــه أضــــاء كــالــبــدر نـــور ًا

أن تــبــدى تــغــيــب مــنــه الــبــدور

ويـــــد خت ــج ــل الـــبـــحـــور عــطــاء

حــن تعطي تفيض منها البحور

ثـــم فــخــر ال ــع ــى وخــــر عضيد

وأخ ثــــــم نــــــــارص وظـــهـــر

هـــو يــــوم الــكــفــاح أعــظــم طــود

مــن لقاه كــادت تــذوب الصخور

ثـــم عــبــد احلــمــيــد زاد رسور ًا

وبـــلـــقـــيـــاك بـــاهلـــنـــا مـــــرور

كــل قلب قــد زرت قــد زاد بــر ًا

ومــــن ال ــب ــرق ــد أتـــانـــا الــبــشــر

شــبــلــك املـــاجـــد احلــمــيــد أهــنــيــه

لـــــه يف لــــقــــاك طــــــرف ق ــري ــر

وبــنــو املــجــد آل كــمــونــة الصيد

هلــــــم رفـــــعـــــة وجمــــــــد خــطــر

ال بــرحــتــم مـــدى املــــدى بــرور

وعــلــيــكــم لــــوا الـــعـــى مــنــشــور

وقال مهنئ ًا إياه أيض ًا:
ح ــي ي ــا ســعــد أبـــا عــبــد احلميد

رجــل الدنيا وذا الـــرأي السديد

إن ي ــك ــن عــــــز ًا فـــــذا قــــد نــالــه

أو يــكــن جمـــد ًا هــو املــجــد التليد

ولـــــه كــــم ّ
ذل جــــ ّبــــار عــنــيــد؟

خـــضـــع الــــدهــــر لــــه مــــن قــــد ٍم

ولــنــا الـــدهـــر فــأعــطــى مـــا نــريــد

يــــا لــــه يــــــوم بــــه ن ــل ــن ــا املــنــى

149

ش ــم ــخ ــت أيـــامـــنـــا بــاملــلــتــقــى

بحبيب القلب والــنــدب العميد

مـــن قـــديـــم الـــدهـــر قـــد قــلــدتــه

كــــل مــــن قـــلـــده مـــــات ســعــيــد

(حمـــســـن) والــــــده يـــا هـــل تــرى

مثله يف الــنــاس إن صــار العديد

وعــي الــقــدر ذو الــبــأس الشديد

مــنــيــتــي ذاك ســمــي املــصــطــفــى

وأبــــيــــه مــــا لـــــوى لـــلـــذل جــيــد

وأيب قـــــد أبـــــــى أال اإلبـــــا
ٌّ
أنــــــا ال أنــــفــــك عـــنـــه أبــــــد ًا

ال هيــــــددين بـــوعـــد أو وعــيــد

والــعــبــاء فيه مــن خــوص اجلريد

طـــاملـــا قــــد خ ــط ــت ف ــي ــه جــبــتــي

ٍ
غــامــر
الـــقـــلـــب بـــشـــوق
هــتــف
ُ

ح ــي ي ــا ســعــد أبـــا عــبــد احلميد

وقال مهنئ ًا بزفاف اخلطيب السيد هاشم القاري آل قفطون وذلك سنة 1350هـ:
إن قــلــبــي بــســنــا الـــنـــور انــغــمــر
ّ

مــذ رأي ــت الشمس ُز ّفـــت للقمر

حـــــــرة لـــلـــحـــر ملـــــا أهــــديــــت

فـــاض بــالــبــهــجــة قــلــبــي وازدهــــر

ِ
رست مــــا بــــن املـــــا حمــفــوفــة

ٍ
نــــــــور يـــتـــجـــى لــلــبــر
مـــثـــل

كــلــا هـــ ّبـــت لــنــا ريــــح الــصــبــا

ذ ّكــرتــنــا وجــهــك الــزاهــي األغــر
كــــل مــــن رام حيـــاكـــيـــك عــثــر

يــا رفــيــع الــقــدر يــا أزكـــى الــورى
إن مــــدحــــي لـــنـــداكـــم قـــارص

ولـــســـاين عـــن ثــنــاكــم قـــد قرص

وكـــــذا ش ــوق ــي لــكــم يل شــاهــد

عــنــد كـــل الـــنـــاس أمــــر مشتهر

وقــــــد اهــــتــــز ملــــدحــــي فــيــكــم

ك ــل قــلــب حــيــنــا مــدحــي انــتــر

يـــــا هلـــــا حمــــفــــوفــــة يف ســـــادة

فــضــلــهــم يـــعـــرفـــه كــــل الــبــر

خــرجــت مـــن بــيــت جمـــد شــامــخ

دخــلــت يف صــفــو عــيــش مستقر
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ٍ
ٍ
ســامــق
جمــــد
أدخـــلـــوهـــا بــيــت

فـــأيضء البيت مــن تلك الصور

وغـــــدت تــســحــب أذيــــــال اهلــنــا

بـــــــرور مـــثـــل نـــجـــم مــنــتــثــر

(هـــاشـــم) هــنــيــت يف خـــر هــن ـ ًا

بـــمـــحـــيـــاك هــــــال قـــــد زهـــر

دمــــــت يف عــــز وفــــخــــر وعـــا

وعـــــداك ال ــي ــوم أم ــس ــوا يف سقر

رحـــت يف شــعــري أشـــدو هاتف ًا
ُ

أرخـــوا (الــشــمــس زفــت للقمر)

1318هـ
وقال حييي ثورة العرشين اخلالدة:
الـــعـــاقـــديـــن مـــع اهلـــــدى آمـــاال

حـــي قــــادة كــربــا األبــطــاال
ق ــم
ّ

أســــد الـــــرى ال ختــتــي آجـــاال

حــــي الــبــهــالــيــل األبــــــاة كــأهنــم
ّ

خـــاضـــوا بــكــل بــســالــة أهــــواال

الـــضـــاربـــن اهلـــــام يف بــأســائــهــا
يف ثــــورة الــعــريــن ثــــاروا ثــورة

صــالــوا عــى املستعمرين صياال

لــتــذل أنـــف األجــنــبــي ف ــا تــرى

لــلــظــلــم صـــوتـــ ًا بــيــنــنــا يــتــعــاىل

أوالء مــن ســــاروا بــكــل مث ّق ٍ
ِ
ف

نحو الــشــقــاة وقــطــعــوا األوصـــاال

عشقوا الــردى ملا سطوا يف حومة

اهلــيــجــاء حــتــى حــطــمــوا األغ ــاال

ورقـــوا ســاء املــجــد مــا هــانــوا وال

ضعفوا وقد وردوا املنون سجاال

ي ــا كـــرب ــاء إىل األمـــــام تقدمي

كــي حتـــرزي الــتــقــديــر واإلجـــاال

كــم مــوقــف لــك قــبــل ه ــذا خالد

حــقــقــت فــيــه لــلــعــى اســتــقــاال؟

ي ــا أهيـــا الــبــلــد امل ــق ــدس ث ــر عىل

ظ ــل ــم أتــــانــــا يــنــهــب األمــــــواال
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مــــا دام يــبــغــي عــــــز ًة وجــــاال

اهلل يـــنـــر شــعــبــنــا وعـــراقـــنـــا

لقد عاش شاعرنا متعب ًا ،مثق ً
ال باهلموم ،استوعب مظاهر احلياة وجوانبها ،وهذه

القصائد عىل قلتها ،فيها من إحساس فني وشاعري أصيل ،وإبداعات يف جمال الشعر
متيزت بالدأب واجلدّ ة.

***

 -22احلاج جواد بدقت

1281 - 1210هـ
زخــرت كربالء يف القرن الثالث عرش اهلجري بمختلف احلــركــات الفكرية

واإلسالمية ،وطغت احلوادث واالضطرابات اجلائرة عىل هذا البلد اآلمن فأتلفت

القسم األكرب من اآلثار العلمية واألدبية ،مما نجم عنه ضياع الكثري من تراثنا القيم ،وبني
تلك اآلثار ديوان شاعرنا الكبري الذي حوى جوانب إنسانية واجتامعية.

كان اجلو األديب الذي عاش فيه شاعرنا منذ أكثر من قرن ،حمفز ًا عىل انعاش تلك

الروح األدبية الوثابة ،وكانت النوادي  -يومذاك  -تعج بالرواد ،وتسابق الشعراء إىل

إنشاد الشعر ،فيتغنون بروائعه ،والشاعر الذي نتحدث عنه اآلن هو أحد أولئك األدباء

الذين أنجبتهم البيئة الكربالئية ،ومتيز عن أقرانه يف هذ املضامر ،حتى أصبح عل ًام يشار

إليه بالبنان.
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حياته:

هو احلاج جواد بن حممد حسني آل بدقت((( ،ينتهي نسبه إىل قبيلة (بني أسد) كام

تشري إىل ذلك املصادر العديدة ،ونشأ وتدرج بالسن وملا بلغ العارشة من عمره حتى أخذ
يعكف عىل قراءة القرآن املجيد وزيارات األولياء املقدسني ،ويواصل مطالعة الكتب
العربية القديمة بشغف شديد ،وبدأ يقرض الشعر وهو يف مطلع صباه وعنفوان شبابه،
ثم احتل مكان ًا رحب ًا يف مصاف الشعراء الكبار ،وعدّ شاعر ًا بارز ًا ال يشق له غبار ،وقد

عارصه مشاهري شعراء كربالء أمثال احلاج حممد عيل كمونة والشيخ حمسن أبو احلب -
الكبري  -والشيخ قاسم اهلر والشيخ حمسن احلمريي والشيخ موسى األصفر وأرضاهبم

من الذين كانوا يرتادون األندية األدبية وجمالس الشعراء يف البلد ال سيام ديوان السادة آل
الرشدي ،تعاطى الشاعر مهنة بيع احلبوب بعد وفاة والده ،وظل يزاوهلا فرتة من الزمن،
حتى فشل يف جتارته وتركها لكي يتفرغ إىل أعامله الفكرية بمصاحبة أستاذه العامل السيد

كاظم الرشتي املتوىف سنة 1259هـ ،فانتقلت األمور الدينية لولده الشاب السيد أمحد
الرشتي الذي مل يتخل عن أنصار أبيه ،بل راح يغدق عليهم العطايا واهلبات ويقرهبم إليه

حتى جعلهم مستشاريه يف أموره الدينية والدنيوية ،ومنهم هذا الشاعر الذي نحن بصدد

البحث عنه ،فقد وجد ديوان السيد كاظم الرشتي خري وسيلة تكفل له العيش وتضمن

له املستقبل األديب ،ورد ذكره يف مصادر خمطوطة ومطبوعة نذكر منها موسوعة (أعيان
الشيعة) وهذا نص القول :احلاج جواد ويقال حممد جواد بن احلاج حممد حسني بن
احلاج عبد النبي بن احلاج مهدي بن احلاج صالح بن احلاج عيل األسدي احلائري الشهري

ببدقت أو بدكت بالكاف األعجمية تويف سنة 1281هـ كام يف مسودة الكتاب ويف جملة
((( آل بدقت أرسة عربية معروفة تنتسب إىل قبيلة (بني أسد) أثبتنا ترمجتها يف كتابنا (تراث كربالء) ص،160
وممن ينتمي إىل هذه األرسة األديبان الكربالئيان مشكور األسدي وزكي عبد احلسني الرصاف ،وقد
أطلعني األستاذ مشكور عىل وثيقة عثامنية (سند خاقاين) خاص بأرسته مؤرخ يف شباط  1329رومي
يتضمن أن والده املرحوم احلاج مهدي من التبعة العثامنية وهو بن محود بدكت.
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الغري تويف سنة 1285هـ واهلل أعلم ،وكانت وفاته يف كربالء ودفن هبا ،وبذقت لقب
جدهم احلاج مهدي أراد أن يقول عن الشمس بزغت فقال لتمتمة فيه بذقت ،يف الطليعة

كان فاض ً
ال أديب ًا شاعر ًا حمارض ًا مشهور املحبة ألهل البيت من الشعراء املجيدين يف

القرن الثالث عرش أ .هـ ،وله شعر كثري معروف وله حمبوكات يف أمري املؤمنني نظري
حمبوكات الصفي احليل(((.

وأطرى ذكره أيض ًا الشيخ أغا بزرك يف موسوعته (طبقات أعالم الشيعة) فقال :هو

احلاج جواد بن حممد حسني بن عبد النبي بن مهدي بن صالح بن عيل األسدي احلائري

الشهري ببذقت من شعراء عرصه وأدبائه كان من مشاهري شعراء كربالء له ديوان خمطوط

كله من اجليد تويف يف كربالء ( )1285ودفن هبا ،ذكره الساموي يف (الطليعة) فقال كان
فاض ً
ال أديب ًا شاعر ًا حمارض ًا مشهور املحبة ألهل البيت الخ ،وذكره السيد جعفر
اخلرسان يف جمموعته وذكر مرثيته للسيد حسن اخلرسان املتوىف ( )1265ووصفه بزبدة

الشعراء وذكر أنه من أهل املربد ،ويقال يف وجه تلقيبه ببذقت أن جده احلاج مهدي كان
يتمتم فأراد مرة أن يقول بزغت الشمس فقال بذقت فلزم وصار لقب ًا له وألرسته(((وقال
فيه الشيخ حممد الساموي:

ٍ
لــبــدكــت ن ــب ــز ًا بــكــاف أعجمي
فــكــم لــه مــن نــظــم عــقـ ٍـد قــد حال

وكـــاجلـــواد بــن احلــســن املنتمي

األســـــــدي مــــن أهــــــايل كــربــا

بــكــى وأبـــكـــى مـــقـــ ً
ا يف حمفل

فــأرخــو (جــنــى ري ــاض املــقــل)

()2

1275هـ

وللشيخ جــواد بدقت صالت أدبية مع سائر شعراء ذلك العرص الذين كانوا
((( أعيان الشيعة  -للسيد حمسن األمني العاميل ج 17ص.188

((( طبقات أعالم الشيعة (الكرام الربرة) للشيخ أغا بزرك الطهراين ج 2ص.278
((( .جمايل اللطف بأرض الطف  -الشيخ حممد الساموي ص.77
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يتوافدون عىل كربالء لتبادل اآلراء واألفكار أخص بالذكر منهم الشاعر الشيخ صالح
الكواز احليل ،حيث كان يف مقدمة الذين حرضوا املساجالت الشعرية والتارخيية ،وقيل

يف إحدى تلك الدعابات التي جرت بني شاعرنا وبني الكواز أنه دخل  -أي الكواز -
دار احلاج جواد بدقت يف إحدى زياراته لكربالء فرأى يف الدار عبد ًا له اسمه  -ياقوت-
وهو يضج من ٍ
رمد يف عينيه فقال الكواز:
يــصــوت معلن ًا
أال أن يــاقــوتــ ًا
ّ

غـــداة غـــدت عــيــنــاه يــاقــوتــة محــرا

فأجابه احلاج جواد مرجتالً:
ألين إذا أدعـــوه ينظرين شـــزرا

صــر الــرمحــان عينيه هكذا
وقــد
ّ

()1

تعرف عىل كثري من الشخصيات االدبية
هكذا ذاع صيت الشاعر وملع نجمه ،حتى ّ
املرموقة ،وصار حيرض جمالسهم ويتناظر بحرضهتم ،فأكسبته تلك الصالت معرفة
واسعة هبم.

نموذج من شعره:

ال يستطيع أحد أن ينكر َّ
أن احلاج جواد بدقت شاعر ملك ناصية اللغة ،وأمسك

بعنان القريض ،طرق أبواب الشعر فأجاد هبا إجادة تامة ،إضافة إىل ذلك فإنه كان مل ًام
بطرائف العلوم التي تصقل روحه وتذكي فكره وتثقف عقله وهتذب خلقه ،وشعره

تناثر يف املجاميع املخطوطة والكتب املطبوعة ،اما نسخة األصل من ديوان الشاعر فقد
كانت يف مكتبة السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية((( ،ولكنه احرتق
وبذلت جهد ًا مضني ًا يف مجع ما
ضمن حمتويات املكتبة يف حادثة محزة بك سنة 1333هـ،
ُ

((( البابليات -للشيخ حممد عيل اليعقويب ج 2ص 95وأنظر :شعراء احللة للشيخ عيل اخلاقاين ج2ص.71
((( ديوان الشيخ صالح الكواز احليل  -املقدمة بقلم الشيخ حممد عيل اليعقويب ص.11
155

تيرس يل مجعه من شعره ،فأطلقت عليه اسم (ديوان احلاج جواد بدقت األسدي) وطبعته
يف بريوت سنة 1419هـ1999/م وقد تضمن الروضة وامللحمة أيضا ً ،وشاعرنا ذو

قرحية وقادة ونفس طويل وأسلوب رفيع وخيال عميق وإحساس مرهف ،قوي البدهية،

رسيع اخلاطر ،ومعظم قصائده مستوحاة من حميطه ،فالطابع الديني يتجسد يف مراثيه
ألهل البيت ،وله يف آل الرشدي قصائد موفقة نالت االستحسان ،ونظم يف الغزل

مقطوعات جيدة متتاز بالرقة والعذوبة وإدراك يف التجربة الشعورية ،وله يف األغراض
األخرى شعر كثري ،يقول يف إحدى قصائده متغزالً:
قـــد زارين م ــرت ــديــ ًا يف الــظــام

كــا ارتـــدى يف الــدجــن بــدر التامم

وأســـــكـــــر املــــبــــســــم ملـــــا بــــدا

جمـــلـــ ً
ا بـــالـــنـــور ذاك ال ــظ ــام

فــقــلــت أهــــــ ً
ا بــــك مــــن زائــــر

نــلــت املــنــى م ــن عــنــدنــا واملــــرام
عــن وجهك الــوضــاح ِ
ألــق اللثام

إن ك ــن ــت يــــا بـــــدر حمــــ ّبــــ ًا لــنــا

ٍ
بـــــردة يــمــنــاه ذات احـــرام
مـــن

فــــافــــر م ــن ــي بــــاســــ ًا وانــتــحــى
َّ

وقــــــرب الـــكـــأس لــنــا واملـــــدام
ّ

أجـــاب بالسمع وحــســن الــرضــا
ملــــا رأى مــــن فـــــرط حـــبـــي لــه

بــادلــنــي الــــود وراعـــــى الــذمــام

وقــــال بــــراك بــمــوت الــرقــيــب

ذي ســاعــة الــوصــل ونــيــل امل ــرام

ال واشــــيــــ ًا ختــشــى وال عــــاذالً

يـــا قـــ ّبـــح الــــعــــاذل يف مـــا أالم

ويتجسد شعوره املتدفق باإلحساس املرهف والعاطفة الرقيقة يف هذه األبيات:
فــــوق احل ــم ــول ــة ل ــؤل ــؤ مــكــنــون

غــصــون
زعــــم الــــعــــواذل إهنــــن
ُ

مل لــقــبــوهــا ب ــال ــظ ــع ــون وإهنــــا

غــــرف اجلـــنـــان هبـــن حــــور عني
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يـــا أهيــــا الـــرشـــأ الـــــذي سميته

قـــمـــر الــــســــاء وأنـــــــه لــقــمــن

مــهــا نــظــرت وأنـــت مـــرآة اهلــوى

بـــك بــــان يل مـــا ال يـــكـــاد يبني

نـــــر وصــفــاتــه
مل جتــــر ذكــــــرى ّ

اال ذكــرتــك واحلـــديـــث شجون

وقال خممس ًا أبيات السخاوي:
قـــالـــوا غــــد ًا نــــأيت ديــــار احلــمــى

ويــــنــــزل الــــركــــب بــمــغــنــاهــم

وكـــــل مــــن كـــــان مــطــيــعــ ًا هلــم

أصــــبــــح مـــــــــرور ًا بــلــقــيــاهــم

قـــلـــت فــــي ذنـــــب فــــا حــيــلــتــي

بـــــــــأي وجـــــــــه أتــــلــــقــــاهــــم

قــالــوا ألــيــس الــعــفــو مــن شأهنم

ال ســــيــــا عــــمــــن تــــوالهــــم

والتخميس كام ييل(((:
قــلــت لــصــحــبــي ح ــن زاد الــظــا

واشــتــد يب الــشــوق لـــورد اللمى

مــتــى أرى املــغــنــى وتــلــك الــدمــى

قـــالـــوا غــــد ًا نــــأيت ديــــار احلــمــى

ويـــــنـــــزل الــركـــــــــــــــــــــــــــــب بــمــغــنــاهــم
هـــم ســـــادة قـــد أجـــزلـــوا بــذهلــم

ملــــن أتــــاهــــم راجــــيــــ ًا فــضــلــهــم

فــمــن عــصــاهــم مل يــنــل وصلهم

وكـــــل مــــن كـــــان مــطــيــعــ ًا هلــم

((( وردت األبيات األربعة األوىل منها يف ديوان احلاج حممد جواد عواد البغدادي مصدّ رة بقوله:
(والتمس من املوىل األكرم.)....
ختميس األبيات املنسوبة يف رواية لعلم الدين السخاوي ،ويف رواية (طبقات الشافعية) للسبكي أهنا تنتسب
أليب احلسن الشافعي ،قال الناظم :فخمستها وبعثت هبا إليه وهو موالنا عثامن أغا أكرم.
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أصــــبــــح مـــســـــــــــــــــــــــــــــــرور ًا بــلــقــيــاهــم
قــد المــنــي صــحــبــي عــى غفلتي

إذ نــــظــــرت غــــرهــــم مــقــلــتــي

فــمــذ أطـــالـــوا الـــلـــوم يف زلــتــي

قـــلـــت فــــي ذنـــــب فــــا حــيــلــتــي

يــــا قـــــوم إين عـــبـــد إحــســاهنــم

ومل أزل أدعـــــــى بــســلــاهنــم

فــالــيــوم هـــل أحــظــى بــغــفــراهنــم

قــالــوا ألــيــس الــعــفــو مــن شأهنم

ٍ
وجــــــــــــــــــه أتــــــلــــــقــــــاهــــــم
بــــــــــــــــــأي
ّ

ال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــا عـــمـــن تـــوالهـــم
جعلت زادي يف الـــرى

()1

ومــــــــوردي يف نــ ّي ــت ــي وردهـــــم

ودهم

فــحــن ألــقــيــت الــعــصــا عندهم

وقــلــت ه ــم مل خيــجــلــوا عبدهم

واكــــتــــحــــل ال ــط ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرف بـــمـــرآهـــم
كـــنـــت بــرتــه
بـــــر
بــــل الح
ُ
ٌ

مل أر فـــيـــهـــم مـــــا حتــــذرتــــه

كــــل قـــبـــيـــح كـــنـــت أحــــرزتــــه

كـــــــأنـــــــا فـــــيـــــا تــــفــــكــــرتــــه

حــــســــنــــه حــســــــــــــــــــــــــــن ســـجـــايـــاهـــم
ّ

ومن حماسن شعره قوله يرثي اإلمام احلسني بن عيل من خريدة مشهورة يرتنم

هبا اخلطباء يف جمالسهم احلسينية ،والغزل عنده وسيلة يستهل هبا القصيدة للوصول إىل
الغاية املنشودة ،وليس فن ًا مستق ً
ال بذاته كام ترى:

ِ
الصباح حيمد القوى الرسى) وهو يرضب يف احتامل
((( الرسى :السري يف الليل ،ومنه املثل املعروف (عند
الشدة ورجاء الراحة.
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ُ
مـــــؤازر
بــــواعــــث إين ل ــل ــغ ــرام
ُ

دوائــــر
رســــو ٌم بــأعــى الــرقــمــتــن
ُ

إذا انفك عنها للجديدين صادر

يــعــاقــب فيها لــلــجــديــديــن وارد

بــه كــل ٍ
آن طـــارق الــشــوق خاطر

ذكــرت هبا الشوق القديم خلاطر

وإنـــــك إن مل تــــرع ل ــل ــود أوالً

ف ــا ل ــك يف دعــــوى املـــــودة آخــر

وتــلــك الــتــي لــو مل هتــم بمهجتي

ملــا أنــبــأت أن الــلــحــاظ ســواحــر

حلــــاظ كـــأحلـــاظ امل ــه ــا فــكــامهــا

أن تــلــك فــواتــر
فـــواتـــك إال َّ

وجيد يريك الظبي عند التفاهتا

هــي الظبي مــا بــن الكثيبني نافر

حتملت حتى ضــاق ذرعـــ ًا حتميل

ومـ َّـل اصطباري عظم ما أنا صابر

عدمتك أقلع مــن مالئمة اهلــوى

أمل يــعــتــر بـــاالولـــن األواخـــــر؟

أهــل جــاء أن ذو صبوة نــال طائ ً
ال

ـاء فاعلم أن تلك نــوادر
وإن ج ـ َ

فــبــادر عــى رغـــم املــــرة فــادح ـ ًا

عظي ًام لــه قلب الــوجــوديــن ذاعــر

يصاعدها مــا بــن جنبيك ساحر

فإن شئت أن تــوري بقلبك جذوة
غــداة أيب السجاد واملـــوت باسط

مــــــوارد ال تــلــفــى هلـــن مــصــادر

أطـــل ع ــى وجـــه الـــعـــراق بفتية

تناهت هبــم للفرقدين األوارص

يقيم هبــم ركــن اهلــدى وهــو مائد

وحيــيــي هبــم ربــع الــعــى وهــو دائــر

فــطــاف هبــم واجلــيــش تأكله القنا

وتــبــعــث فــيــه املــاضــيــات الــبــواتــر

عىل معرك قد زلــزل الكون هوله

وأحجمن عنه الضاريات اخلوادر

يـــزلـــزل أعـــــام املــنــايــا بمثلها

فــتــقــي هلـــول األولــــن األواخــــر

ويــنــقــض أركــــان املــقــاديــر بالقنا

امــــام عــى نــقــض املــقــاديــر قــادر
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أمــســتــنــزل األقــــدار مــن ملكوهتا

فكيف جــرت فيام لقيت املقادر؟

وإن اصطباري كيف يرصعك القضا

وإن الــقــضــا إنــفــاذ مــا انـــت آمــر

أطــــل عـــى وجــــه املـــعـــامل مــوهــن

وبــــــادر أرجــــــاء الــــعــــوامل بـــادر

بأن ابن بنت الوحي قد أجهزت به

مــعــارش تنميها اإلمــــاء الــعــواهــر

فام كان يريس الدهر يف جلدي بأن

تــدور عــى قطب النظام الــدوائــر

وتلك الرفيعات احلــجــال عواثر

بـــأذيـــاهلـــا لــكــنــا الـــدهـــر عــاثــر

ّ
جتــى هبــا نــور اجلـــال إىل الــورى

عــــى هــيــئــة ال أهنـــــن حــــوارس
فـــيـــوهـــم ٍ
راء أهنـــــن ســـوافـــر

يــطــوف عــى وجــه الــراقــع نورها
وهـــب إهنـــا مــرويــة عــن حجاهبا

وقــاهــرهــا عــن لطمة اخل ــدر قاهر

فــــاذا هي ــن ال ــب ــدر وهـــو بــأوجــه

بــأن الـــورى كــ ً
ا إىل الــبــدر ناظر

ولــكــن عناها حــن وافـــت مح ّيها

رأتــــه رصيــعــ ًا فــوقــه الــنــقــع ناثر

فــطــور ًا تــواريــه الــعــوادي وتـــار ًة

تــثــاقــل فــيــه املــاضــيــات الــبــواتــر

فيا حمكم الكونني أوهى احتكامها

بــأنــك مـــا بـــن الــفــريــقــن عــاقــر

وأنــــك لــلــجــرد الــضــوامــر حلي ٌة

أال عقرت من دون ذاك الضوامر

ألست الذي أجلأهتا مورد الردى؟

فيا ليتها ضاقت عليها املصادر

وقال راثي ًا اإلمام احلسني أيض ًا:
املـــــرح تتلف
حي ــق م ــن ال ــوج ــد
ّ

فــلــلــه مــن خــطــب لــه كــل مهجة

ع ــى عـــرة املــخــتــار بــغــي ـ ًا ختلف

سن الضالل سوى األوىل
وأقسم ما َّ
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فــيــوم عـــدوا بغي ًا عــى دار فاطم

أتــت جندهم للغارضية تزحف

وقتل ابنها من يوم رضت ضلوعها

ومن هتكها هتك الفواطم يعرف

ومن يوم قادوا حيدر الطهر قد حذوا

شـــأهنـــن التلهف
هبـــن أســـــارى
ّ

تــطــوف هبــا األعــــداء يف كــل بلدة

فمن بــلـ ٍـد أضــحــت آلخــر تقذف

إذ ًا رأت األطفال شعث ًا وجوهها

ولــو أهنــا مــن شــدة الـــرزء ختطف

بنفيس النساء الفاطميات أصبحت

من األرس يسرتئفن من ليس يرأف

ومــذ أبــرزوهــا جهرة من خدورها

عــشــيــة ال حــــام يــــذود ويــكــنــف

عليها الــرزايــا واملــصــائــب عكف

فــمــن مــبــلــغ الـــزهـــراء أن بناهتا

ت ــوارت بــخـ ٍ
ـدر مــن جاللة قدرها

ـجــف
هبــيــئــة أنـــــــوار اآللــــــه يــسـ ّ

لقد ق َّطع األحشاء رزء بني اهلدى

وقــد غــادر األكــبــاد هتفو وترجف
بذكر ومــا دامــت ِمنى واملخ ّي ُ
ف

عليهم صـــاة اهلل مــا حــن طائر

وقال راثي ًا اإلمام احلسني أيض ًا وهي من قصائدة املشهورة:
شــجــتـ َ
األربــــع
ـك الــضــعــائــن ال
ُ

األدمـــــــع
وســـــــال فــــــــؤادك ال
ُ

تـــوســـمـــتـــهـــا دمــــنــــة بــلــقــعــ ًا

ومـــــا أنـــــت والـــدمـــنـــة الــبــلــقــع

تــعــاقــبــهــا وهـــــي ال تـــرعـــوي

وتــــســــأهلــــا وهــــــي ال تــســمــع

فـــعـــدت تــــــروم ســبــيــل الــســلــو

َ
طــــــاش بــــه املـــنـــزع
وســـهـــمـــك

خـــــــذوه بـــألـــســـنـــة الـــعـــاذلـــن

فـــقـــد عـــــاد يف ســــلــــوة يــطــمــع

فــمــن أيــــن يــســرســل امل ــدم ــع؟

يــــذب قــلــبــك االشــتــيــاق
ولـــو مل
ْ
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جتــاهــلــت حـــن طــلــبــت الــســلــو

عــــام قـــد انــضــمــت األض ــل ــع؟

هــل ارتــعــت مــن وقفة األجرعني

فــأمــســيــت مـــن صـــاهبـــا جتـــرع؟

فــأيــنــك م ــن مــوقــف بــالــطــفــوف

حيـــــط لـــــه الـــفـــلـــك األرفـــــــع؟

ٍ
بــمــلــومــة جــــار فــيــهــا الــقــضــاء

وطــــــاش هبــــا ال ــب ــط ــل األروع

فـــا أقــلــعــت دون قــتــل احلــســن

فـــيـــا لــيــتــهــا الــــدهــــر ال تــقــلــع

إذا مــ ّيــ ّز الــشــمــر رأس احلسني

أجيــــمــــعــــهــــا لــــلــــعــــا جمــمــع
وإال فــــلــــيــــس هلــــــا مــــرع

رشع املــكــرمــات
فــيــا ابـــن الـــذي
َ

ومــــــن نــــر آالئــــكــــم تــصــدع

ب ــك ــم أنــــــزل اهلل أم الــكــتــاب
َ
املــــــريف
أوجـــــهـــــك خيـــضـــبـــ ُه
ُّ

وصــــــدرك فــيــه الــقــنــا تـــرع؟
وعـــــلـــــم اآللـــــــــه بـــــه مـــــودع
ُ

وتــعــدو عــى صـــدرك الصافنات

وي ِ
ــقــي عليك الــــردى مــرعـ ًا
َ

وكــيــف الــقــضــا ف ــال ــردى تُــرع

وإن غـــلـــيـــلـــك ال يــنــقــع

ويــنــقــع مــنــك غــلــيــل الــســيــوف

وأحــــــرزهــــــا دونـــــــك املــــرع

ب ــن ــف ــي ويـــــا لــيــتــهــا قـــدّ مـــت

َ
اســـتـــبـــدل اخلــافــقــن
ويــــا لــيــتــه

وأيـــــــر مـــــا كــــــان لـــــو يــقــنــع

لــقــد أوقـــعـــوا بـــك يــابــن الــنــبــي

عـــزيـــز ًا ع ــى ال ــدي ــن م ــا أوقــعــوا

وخــــوض مــتــى نــس ـ َفــت مــرتــع ـ ًا

تــــلــــ ّقــــفــــهــــا بـــــعـــــده مـــربـــع

لــقــد اوقــــروهــــا بـــنـــات الــنــبــي

ف ــه ــل ب ــع ــده ــا ح ــل ــل أس ــف ــع؟

أتــــــــــدري حــــــــداة مـــطـــ ّيـــاهتـــا

بمن أرقــلــوا وبــمــن جعجعوا ؟
وأمــــــاكــــــه عــــنــــدهــــا ختــضــع

يــــغــــار عــلــيــهــا اآللــــه
حـــريـــم
ُ
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يــاحــظــهــا يف الـــســـبـــا أغــلــف

وحيـــــدو هبـــا يف الـــــرى أكـــوع

يــطــارحــن بــالــنــوح ورق احل ــام

فـــهـــذي تـــنـــوح وذي تــســجــع

هيــــــم الــــــزفــــــر بــــأكــــبــــادهــــا

إىل أن تـــــكـــــاد بــــــه تـــنـــزع

تـــســـر وختــــفــــي لــــفــــرط احلــيــا

جـــــواهـــــا ويــــعــــربــــه املــــدمــــع

تــنــادي وقـــد كـــاد غـــوث املــنــادي

محـــاهـــا وهـــــل يـــفـــزع املـــفـــزع؟

\

وقال راثي ًا أبا الفضل العباس:
نبت بــالــذي رام املــعــايل صوارمه

إذا مــا حكتها بالقضاء عزائمه

حسامك مشهور وعزمك مغمد

هــوى بــاخلــوايف مــن نحته قــوادمــه

فـــان تـــرم الــعــلــيــا فــجــردمهــا مع ًا

وإال فــأبــعــد بــالــذي أنـــت رائــمــه

ضللت الذي ينهي إىل مدرك العىل

وقــد نجمت يف كــل أوج نوامجه

تــر مــن قــد أحـــرز الفخر ك ّله
أمل َ

َ
العرش العظيم مكارمه؟
وجازت به
وعــاثــت بــكــل الــعــاملــن عظائمه

أبــا الفضل يف يــوم بــه مجــع القضا

أقـــام مــقــام ـ ًا يــمــأ الــكــون سبقه

وحــســبــك ممــا ك ــان إن هــو قائمه

ي ــط ــول ب ــش ــأو األولـــــن بــنــوهــم

وإن لــه شــــأو ًا بــه طـــال هاشمه
َّ

حيــــوم بــبــحــر بــالــعــظــائــم مــرع

وأعــظــم منه كــف مــن هــو عائمه

فــــإن ألس ــب ــاب الــقــضــاء عــواملــ ًا
َّ

وإن الــردى يمنى أيب الفضل عامله

ف ــن ــازهل ــا حـــربـــ ًا تـــــذوب هلــولــه

الـــســـاوات لـــوال أنـــه هــو جامحه

عــى ســابــح لــو شــاء مــن طــولــه به

لــداســت مــنــاط الــنــرات مناسمه
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فــأرســلــه يف اجلــيــش حتى تف ّللت

حــدود مواضيه وحــارت رضاغمه

فــأحــر َز جمــرى املـــاء كيف يفوقه

بمجرى الندى يف بعض ما هو سامجه

فــأعــنــى بـــأن تطفي رضائـــم قلبه

وقلب حسني ليس تطفى رضائمه

ِ
ِ
الرعد تزجي مهامهه
كوجس
وعاد

فــلــم يـــرو مــنــه غــر قــلــب مـــزاده

تـــنـــازلـــه اآلســـــــاد عـــلـــ ًا بــأنــه

يصادم حمتوم القضا من يصادمه

فأمىض هبم عزم ًا ترى دونه الردى

وإن الــــردى أن ال هيــب عزائمه

إىل أن أشــاد الــرك حاسم باعه

وقد حسم الدين احلنيفي حاسمه

وأهــوى فامد العرش حزن ًا له وهل

وأنـــى لــعــرش إن هــويــن دعائمه

وكــــان ورود املــــاء فــيــض نــوالــه

ومل ــا قــى قــد ع ــاد مـــورد عــادمــه

ـــج بـــه نــاعــيــه يف عــــامل الــعــى
فـــ َع َّ

فـــأرعـــبـــه ح ــت ــى تــــزلــــزل عــاملــه

تعاظم سبط املصطفى هــول فقده

ولــو يتداعى الــكــون ال يتعاظمه

كـــأين بــه قــد مـــزق اجلــيــش دونــه

أخ عــزمــات أرغــمــت مــن يراغمه

وطاف إىل أن كاد أن يطلع القضا

عليهم عيان ًا والــردى حــام جاثمه

نوره
فأبرص جس ًام يرسل
َ
الشمس ُ

غدت مركز السمر العوايل نواعمه

جوى
فأهوى عليه وهو يعرب عن
ً

تذيب اجلبال الراسيات رضائمه

يقول أخي قد مزق احلتف مهجتي

ومــا هــو إال حيث سامك سائمه

أيــعــلــم ســيــف خضبتك كلومه

ـي مــا هــو كــاملــه؟
بـــأن ضــيــا عــيــنـ َّ
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أيــرقــى دمـــا عيني وفــيــك أرقــت ـ ُه

وخيبو جوى قلبي ورزؤك ضارمه؟

قصمت ِقرى ما كان لو محل السام

لــتــجــهــده لــكــن فــقــدك قــاصــمــه

عــدوتــك يل درعــ ًا فــحـ ّـره الــردى

وسيف ًا ولكن بــارح الكف قائمه

وجيش ًا ولكن قــد تعرقب كبشه

وبــاعــ ًا ولــكــن قــد تــفـ َّلــل صــارمــه

ُـــور نــوره
فيا بــدر ُأنـــي كيف ك ّ

وربع رسوري كيف أقوت معامله؟

فيا ليت لــو يعلو ســواك بمشهد

عــى ســابــحٍ إال وزاغــــت قوائمه

وال قــاد جيش ًا بعد يومك حــازم

ويوقع باجليش الــذي أنت حازمه

أيقتاد كــف امل ــوت منك شكائ ًام

ـن وقف ًا يف يديك شكائمه
وقــد كـ َّ

ـم
أيدعم َ
بيت الفضل بعدك داعـ ٌ

كام أنت بالسمر العواسل داعمه؟

َ
شمل الــديــن بعدك جامع
أجيمع

وقــد هــام حزن ًا الفتقادك هائمه؟

هنــج املــجــد بــعــدك شــارع
أيـــرع َ

وقــد درســت ملا قضيت مراسمه؟

محيت محى الدين احلنيف فمذ مىض

القضا بك صارت تستباح حمارمه

أمــــ ّيــــة كــــم هلل قــــدمــــ ًا عـــــوامل ٌ

وإنـــك أخــنــى مــن حــوتــه عــواملــه؟

أجــســم يــزيــد يف احلــشــايــا من ّعم

وجسم حسني يف الصعيد عوامله؟

ـب
وهــنــدٌ تــوارهيــا اخلــــدور وزيــنـ ٌ

املــطــي ورازمــــه؟
يــنــوء هبــا مــعــي
ّ

فــــأي نــبــي ســــاغ يف رشعــــه بــأن

تــع ـ ّفــر أبــنــاه وتــســبــى كــرائــمــه ؟

أخـــالـــكـــم أن ال يـــقـــام بــوثــره

فـــا خــلــتــه إال وقــــد قــــام قــائــمــه
165

مــن ال ــرك قــدم ـ ًا ال يــكـ ّـور نامجه

هي ــب بــعــزم مت ــأ ال ــك ــون مل يــدع

ومن رثائه ألصدقائه قوله من قصيدة يرثي هبا العامل الفاضل السيد حسن السيد عيل

اخلرسان النجفي املتوىف سنة 1265هـ واوهلا:

بأيمن خـ ّفــان الطلول البالقع

أهـــ ّبـــت بـــه لــاشــتــيــاق نــــوازع

()1

طـــلـــول هبـــا قــبــي تـــبـــوأ مــنــزالً

كــــأن روابـــيـــهـــا عــلــيــه أضــالــع

وقــفــت هبــا والــيــعــمــات كنوئها

ودوح اهلوى من فيض دمعي يانع

أجــــــدّ لــــه يف إنـــنـــي اســتــعــيــده

فــيــثــنــي بــتــأنــيــبــي ك ــأن ــك راجـــع

أتستوقف األنضاء( )2يف موقف اهلوى

وتطمع يف أن ال يــروعــك رائــع؟

جريت عىل غري الذي حكم اهلوى

ونــاقــضــتــه حـــاالً بــا أنـــت صانع

صربت وللشكوى إصاخة مسمع

ومــالــك عــن بــث الصبابة رادع؟

عجت حداهتا
وجتــزع واألضــغــان ّ

وهــل سامهم عــود ًا بأنك جــازع؟

تصابيت قصد ًا أن تُقيم عىل ضنى

وهل غري ما يوليك ما أنت زامع؟

إذا كـــان هـــذا مــا جنحت لنيله

فام لك عن إدراك ما رمت دافع؟

هــلــم عــظــيـ ًا يــمــأ الــدهــر حــرة

وذاك الــذي تستك( )3منه املسامع

قــوارع حتف كـ ّـور الشمس وقعها

وه ــل تــرتــقــي لــلــنــرات الــقــوارع

((( البالقع :مجع بلقع ،املكان املقفر.

((( األنضاء :مجع نضو ،وهو املهزول من اإلبل.
صمت.
((( استكتّ :
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وحجبن بــدر ًا من سام جمد هاشم

ســنــاه بــأعــى دارة املــجــد ساطع

فــذلــك أحـــرى أن تـــذوب لفقده

القلوب وأن تــذرى عليه املدامع

فيا كوكب ًا حتت الثرى حاز مغرب ًا

وكــانــت لــه فـــوق الــثــريــا مطالع

أمل متــلــك اآلجــــال عــنــك شكيمة

أمل يـــردع األقــــدار دونـــك رادع؟

ُأ َأنِ
ـــــــب مـــقـــدار ًا رمــــاك بــرفــه
ُ

فهل علم املــقــدار مــا هــو صانع؟

لقد عاد شمل الدين مما جنى شب ًا

()1

فهل لــبــدار الــديــن بعدك جامع؟

عنان ًا مــن يــرجــى صنيعه

فبعدك أعيى أن ترجى الصنايع

فــأنــت وقـــد كــنــت املــعــد لنيلها

ول ــوالك مل ينهج إىل اجلــود شــارع

لــيــلــو

()2

ل ــس ـ ٍ
ـار وال بـــدر املـــكـــارم طــالــع

قضيت فــا هنــج املفاخر ال حب
ٌ
أوافــــل
فــكــل بــــدور املــكــرمــات

وكـــل ربــــوع الــســابــقــات بــاقــع

بنفيس وهــل قــويل بنفيس لفادح

يــزلــزل مــنــه عـــامل الــقــدس دافــع

س ــوى أنــنــي قــصــدي إلبــــراد غلة

وج ــريــ ًا بــنــهــج لــلــمــكــارم شــارع

أقـــول لـــ(إبــراهــيــم) صـــر ًا وزلــة

بـــأين إلبــراهــيــم بــالــصــر شــافــع

وعهدي به لو يرجم األرض بالسام

عــظــيــم ملـــا ألــفــيــتــه وهــــو جـــازع

و(جعفر) ذو الشأن الذي كل فاضل

لــه بمجاري منهج الفضل تابع

وحسبهم (العباس) حامي حقيقة

و(مــوســى) خضم بالندى متدافع

((( شب ًا :يقال كأهنم شبا وكأنه شباة ،سنان أي حد األسنة ،الشبا مجع شباة وهي حد السيف.

((( وجدت الكلمة (ليلوي) مع الياء وذلك غري صحيح ،ألن الفعل جمزوم بالم األمر ،وجيب حذف الياء
للجزم.
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ويــعــلــم قــومــي أنــنــي ال أصــانــع

وكــلــهــم حــســب املــفــاخــر والــعــى

ومن املوضوعات التي تناوهلا الشاعر هي التهاين واألفراح ،فهذه إحدى خرائده

التي يناشد هبا السيد أمحد الرشتي مهنئ ًا إياه يف زفافه:
هـــي والـــــــراح أســـفـــرا إســـفـــارا

فــــأعــــادا لــيــل الـــنـــدامـــى هنـــارا

أرشقـــا حــن ال صــحــاب فيحمي

عــن تــعــاطــي اجــتــامهــا األبــصــارا

بـــن صــحــب إىل الــبــطــالــة فيها

قــد دعـــت فيهم الــبــدار الــبــدارا

مل يــكــونــوا بــنــي اخلـــاعـــة بـــل مل

يــتــعــاطــوا رشب املــــدام اخــتــيــارا

هـــــي عـــاطـــتـــهـــم ملــــاهــــا وملــــا

أس ــك ــرهت ــم بـــه ســقــتــهــم عــقــارا

تــتــهــاوى فيهم فتحسبهم منها

هــــم بــســكــارى
ســـكـــارى ومــــا
ُ

كــلــا رنـــحـــت هلـــم عــطــفــهــا ها

جــوا ارتــيــاحـ ًا وأزعــجــوا األوت ــارا

بينهم مــن بني النصارى طــروب

ضــل فيها أحــكــام ديــن النصارى

ســلــبــت رشـــــده وقــــد كـــر الــنــا

قــــوس هـــجـــر ًا وق ــط ــع الـــزنـــارا

وبـــــدت أن ــج ــم املــــــرات حتى

عــــم أدنــــى إرشاقـــهـــا األقـــطـــارا
ّ

وقال يف مقصورة بناها السيد أمحد الرشتي يف داره العامرة مؤرخ ًا عام بنائها ومهنئ ًا

إياه:

َ
بـــــــــــــورك مـــــــا قـــــــد شــــيــــدا

إذ

فكــــــــــــــــــان مــع مــا شــاده

آباؤهــــــــــــــــم

كــأنــه

بـــــــــــــــــــــرج

السام

يرفعـــــــــــــــان

اطلـــــــــــــــع
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العمدا
مــتــحــدا

مــنــه

الــفــرقــدا

أو

دارة

الشـــــــــــمس

ولـــ

أو

أنـــه

القصــــــــــــر

املشيـ

ـكن هبا البـــــــــــــــــــــدر بدا
َّ

أو

خـــــــــــــــلته

مثا

الً للصـــــــــــــــــراح مــا عدا

فعـــــــــــــــــــنده (بلقيس) تسـ

ـــلــو

صــــــــــــرحها

املــمــردا

طوالـــــــــــــــــــــــــع اهلــدى به

والت

حـــــــــــــني

األبــتــدا

مــن ســــــــــــــــالف الــدهــر به

النـــــــــــــــــــــور

حمــل مــن قــد كــــــــــــان للـ

ــــخـــلـــق ولـــــيـــــ ًا مــرشــــــــــــــدا

ف ــإن ك ـ َّـل ذي هــــــــــــــــدى

اهــتــدى

فــبــالــعــى

كـــان

خـــــــــــــــ ّلف

هبـام تشــــــــــــــــــــــــــــ ّيدا

ـــدُ

هبديـــــــــــــــه
ـــه

فيـ

اآلهل ــي
ق ــد

بدا

الســـــــــــــــيدين

السندا

يســـــــــــــــمو

صعدا

فــخّ ــروا

سجدا

بــاطــن ذاك النـــــــــــــــور ال

يـــزال

قــد رفـــــــــــــــع ابــنــيــه عىل

العــــــــــرش

بــرغــم آنـــاف العــــــــــــــــدى

فــا ســـــــــــــــقى اهلل الــعــدا

شيد عــى هـــــــــــــــام السامك

كــمــدا

بمشهد

للـ

ـــأ مــاك كـــــــــــــــان مشهدا

فنا

ه ركــــــــعــــــــ ًا وســـــــجـــــــدا؟

كــان لــه املجـــــــــــــــد رواقـــ ًا

واملعـــــــــــــــايل

عــــــــمدا

يـــأيت النـــــــــــــــدا مــنــه ومــا

أدراك مــن ذكـــــــــــــر الندى

ســوابــق

ال تنتهـــــــــــــي م ــدى املــدى

فــكــم

حـــي

امللـــــــــــــــيك

فليـــــــــــــــموتوا

تـــــــــــــــراه

عـــــــــــــــىل

يف

ها

وإهنـــــم تــداولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
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أجمـــــــــــد ًا

فأجمـــــــــــــــدا

مــن (ح ــس ــن)( )1عــن (كــاظــم)

ألمحــــد

()2

عـــــــــــــــن

أمحـــدا

كــــــم أحـــــــــــرزا مــــــن ســـابـــقـــا

ٍ
ت ليس حتـــــــــــــــىص عــددا؟

وكــــــــــــم عــــــــــــاد أرســــــيــــــا
املهيمـــــــــــــــن

ُه

ووطــــــدا؟

الفرد العــــــــيل الصمـــــــــــــــدا

يـــزال

للمــــــــــــــــعا

د

مشـــــــــــــــيدا

والشـــــــــــــــرف

به

خمــــــــــــلد ًا

إذا

ّ
حـــل بــه أهــــدى اهلـــــــــــدى

ُ
فـــاســـأل

إذ

ال

لكــــــــــــل

األعـــى

ٍ
مشـــــــــــهد

َّ
لـــــــــــــذ له التــــــــــــاريخ (أهـ

للعـُــــــــــــــىل
بالعـــــــــىل

مؤيـــــــــــــــدا

ــــــــدى بـــالـــتـــقـــى تــــشــــ ّيــــدا)

1278هـ

سبق أن أرشت إىل أن الشاعر رافق العرس ،وصاحبه ضيق احلياة وقسوة الدهر،

عب عام يقاسيه من شظف
فطغى اليأس عىل قلبه ،بعد أن الزمه الفشل يف جتارته ،وقد ّ

العيش وبؤس احلياة يف قصيدة شكا فيها لسيده السيد أمحد الرشتي ،فطلب إليه احلضور،

إال أن الشاعر اعتذر ألنه غسل مالبسه التي كان ال يملك غريها ،فأسمعه يقول:
تــــاهلل لـــو أب ــرت ــن ــي يـــا ســيــدي

منحرص ًا يف البيت مثل املعتدي

مــا يل حمــيــص أبــــد ًا عــن مقعدي

ــــــردي
قـــد غــســلــوا عــامــتــي و ُب ّ

ولــيــس يل مـــن ُخـــ ُل ٍ
ـــق أو جــدد

ســــوى ردائــــــي اخل ــل ــق املــســرد

كـــنـــت بـــه أعـــــرى مـــن املــجــرد
ُ

أكــــاد أن أســـر (أســـتـــي) بــيــدي

((( السيد حسن نجل السيد كاظم الرشتي.
((( السيد كاظم السيد قاسم الرشتي.
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وفـــــوق رأيس قــلــنــس مـــن نمد

وذاك مل يــمــنــع عـــن الـــــرددي

لــلــثــم أع ــت ــاب الــعــى وال ــس ــؤدد

واألرتـــــقـــــا لـــرحـــك املـــمـــرد

لـــكـــن يف الــــصــــاة كــــل أنــكــد
ّ

بـــحـــال وهــــم بمحشد
ي ــدع ــى
ّ

إنـــــك م ــن ــا أيـــــن متــــي فــاقــعــد

ومــــن رأى مـــا أنــــا فــيــه يشهد

لــكــنــا محــــل الـــطـــعـــام جمــهــدي

احلــــمــــد هلل الــــعــــي الــصــمــد

بـــغـــايـــة اإلزعـــــــــاج والـــتـــشـــدد

ملـــا خــرجــت قــبــضــوا عـــى يــدي

وقال مقرض ًا ختميس الشيخ موسى رشيف ملقصورة ابن دريد األزدي ،ومل نعثر إال

عىل هذه األبيات املتقطعة:

قــد هـــوت ســجــد ًا هلــا الــشــعــراء

أي آي أبـــديـــتـــهـــا لــلــقــوايف
ّ

ـج ــد ًا فــغــر غــريـ ٍ
ـب
إن هـــوت س ـ ّ

أنــت مــوســى وهــي الــيــد البيضاء

وقال:
علينا الــردى حزن ًا عليه وتيئيسا

ومذ كفرت بالشعر قو ٌم وقد قىض

فكنت هلم عيسى وكنت هلم موسى

فــأحــيــيــتــنــا فــيــا نــظــمــت وآمــنــوا

وقال مقرض ًا كتاب (شواهد الغيب) ((( هبذه األبيات:
ٍ
امحــد
يــمــيــنـ ًا بــا ضــمــت جــوانــح

عــلــوم ـ ًا لــه ألــقــت زمـــام املحامد

بــــأن عــلــيــه الــعــلــم مــــدّ رواقــــه

بــشــأن كــفــاه عــن دلــيــل وشــاهــد

((( شواهد الغيب :تأليف السيد أمحد السيد كاظم الرشتي (خمطوط) ،كتبه املؤلف بخطه وفرغ من تأليف يف
عرص يوم اجلمعة ثاين شهر ربيع األول سنة  1274هـ.
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إذا ولـــــدٌ ّ
وف بــســيــاء والـــد

أتــــاك بــســيــا شــيــخــه وكــفــى ع ـ ً
ا
ٍ
لشاهد
وإن جنح الشاين اجلحود

ع ــى م ــا أدعــيــنــاه أتـــى بــشــواهــد

وقال مؤرخ ًا أحد أبواب الصحن احليدري وذلك عام 1278هـ:
حــضــرة الــقــدس ومــثــوى حيدر

لـــكـــل خــــر رشعـــــت أبــــواهبــــا

تـــنـــتـــاهبـــا مـــــن كـــــل فـــــج أمـــة

تــــلــــوى هلـــــا مـــنـــيـــبـــة رقـــاهبـــا

وإنــــــــا أمــــاكــــهــــا ح ــج ــاهب ــا

طـــاولـــت األفــــــاك بــارتــفــاعــهــا

لــلــوفــد إذ ضــاقــت هب ــم رحــاهبــا

َـــح الـــعـــزيـــز بـــــاب رمح ــة
فـــأفـــت َ
ِ
الـــســـاء سمكه
بــــاب ســـا عـــى

كـــــأنـــــا دعــــــامــــــة أســــبــــاهبــــا

إين هلـــــا مــــــــؤرخ (ملـــــــا أتــــى

مــديــنــة الــعــلــم عـــي بــــاهبــــا)

دنــــوهــــا لـــلـــعـــرش واقــــراهبــــا

ذو رشفــــات قـــاب قــوســن غــدا

()1

1278هـ
وقال هاجي ًا بعضهم:
جــــاء مـــن امل ــخ ــزي ــات يف رسف

الـــــغـــــوي لــقــد
ــــــــرة
ّ
إن أبـــــا ُم ّ

ك ــأن ــه بــعــض ســاكــنــي الــنــجــف

جتـــــــــاوز احلـــــــد يف غـــوايـــتـــه

آثاره:

ترك الشاعر احلاج جواد بدقت آثار ًا أدبية جديرة بالثناء وحرية بالتسجيل ،ومن بني

هذه اآلثار:

((( مايض النجف وحارضها  /للشيخ جعفر حمبوبه ج 1ص.61
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 -1ديوان شعره:
كانت نسخة األصل منه يف مكتبة السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية

 -كام حدثني السادن بشأهنا  -إال أهنا احرتقت ضمن الكتب التي كان يمتلكها يف مكتبته

إثر حادثة محزة بك املعروفة يف كربالء سنة 1333هـــ1914/م ،ولكنني شمرت عن

فرحت افتش هنا وهناك عن نتاج الشاعر،
ساعد اجلد فبذلت من اجلهد اليشء الكثري
ُ

حتى مجعت من شعره ما أمكنني مجعه يف ديوان
 -2امللحمة:

لشاعرنا احلاج جواد ملحمة شعرية يف مناقب آل البيت عدد أبياهتا ()1265

بيت ًا ،وهي عىل غرار هائية األزري الشيخ كاظم ،وإليك أوهلا:
أهـــي الــشــمــس يف ســـاء عــاهــا

َّ
كــــل وجـــهـــة بــســنــاهــا
أخـــــذت

أم جتــلــت بــوجــهــة دون أخ ــرى

وملـــــا أنـــــت ب ــال ــغ ــي يف ه ــواه ــا

أيــــنــــا تــــنــــري بـــطـــرفـــن فــج

مـــــن الـــــدهـــــر مل جتـــــد إالهـــــا

كــــل قـــلـــب يــضــمــه صـــــدر رش

وجـــهـــتـــه يــــد اهلــــــوى تــلــقــاهــا

أن الـــشـــؤون شــتــى فكل
غـــر ّ

بــســبــيــل بــــدت لـــه واحـــتـــواهـــا

واهــــيــــامــــي هبــــا فــلــيــت جمــلــيـــ

ـــهــا ب ــإن ــش ــاء مــهــجــتــي جــاهــا

هــي رس اهلــــوى فـــإن تــلــق نفس ًا

لـــســـواهـــا يــشــفــهــا بــاحــتــواهــا

ُ
الـــشـــوق يب إلــيــهــا مــقــامــا
بــلــغَ

ل ــو تـــرى الــنــفــس تــركــه أعــيــاهــا

وربـــــوع تـــــروى بــفــيــض دمــــو ٍع

كـــان مـــن مـــاء مــهــجــتــي جمــراهــا

كــــل ٍ
قـــلـــب ي ــم ــزق ــه الــبــيـــ
آن
ٌ

ِ
ـــــن وعــــن يــبــن عــنــهــا كــراهــا
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إنــــــا جـــنـــة الـــــفـــــؤاد تــنــاهــت

ووجــــــوه األشـــــــواق ال تــتــنــاهــا

كــــان مــنــي ملــنــتــهــى أحــــد الــشــو

ق بــلــوغ لــو كــان قــصــدي سواها

إن ابــتــهــا الــعــن احلــســان عــيــانـ ًا

م ــن جــلــت ع ــن حــكــايــة لبهاها

ومجــيــع ســامــت فـــــؤادي ولــكــن

مــــا تـــــوىل ع ــل ــي ــه إال هـــواهـــا

عــنــدهــا هــــان مـــا عــــراين ولــكــن

أيـــن مــنــهــا مــســتــوهــن لــو عــراهــا

َ
شـــك لقاها
ـت فيه َو
ٍو وأحــكـ ْـمـ ُ

أحــرزت يف احلــب من شأ
أنــا مهام
ُ

ِ
ــــع إال أســـــام جــفــاهــا
مل أصــــان ْ

مل تــســمــنــي إال ج ــف ــاه ــا ك ــأين
فـــتـــدبـــر عـــنـــاء نـــفـــي وأبــــر

بــك إن كـــدت أن تـــرى سيامها

كــنــت صــلــبـ ًا عــى الــلــيــايل ولكن

ذبــــت ممـــا عــانــيــتــه مـــن نــواهــا

وعـــــذويل أع ــم ــى اآللـــــه عـــذويل

لـــو بـــه بــعــض مـــا هبـــا مـــا حلــاهــا

أن العـ
حــســبــه ظــلــة أهـــل
ظـــن َّ
َّ
ــــــون بنفيس
ِمــنّــنــي واهلـــــوى َأ ُه
ُ

إن تــنــاهــت مــؤنــب ع ــن هــواهــا

َ
ــــــذ َل حيــمــي الـــفـــؤاد أن هيــواهــا

وهــو جــار كالدوح يف أعضاها

كيف ألــوي بمهجتي عــن هواها

()1

 -3الروضة:
تشتمل عىل  28قصيدة ،وهي عىل غرار روضة صفي الدين احليل التي قاهلا يف مدح

اإلمام أمري املؤمنني عيل وقد نقلتها من املجموع املرقم  21بمكتبة آل كاشف الغطاء

يف النجف بكاملها.

((( ملحمة احلاج جواد بدقت  -عندي نسخة خطية يف مكتبتي ،وهي بخط املغفور له والدي طيب اهلل ثراه.
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وفاته:

أخري ًا ،لقد عاجله األجل املحتوم ،واخرتمته يد املنون العاتية فجر يوم عيد الفطر من

عام 1281هـ ،بعد أن شنف األسامع بروائع شعره.

وجاء يف جمموعة آل الرشتي اخلطية ما نصه( :وملا تويف املرحوم احلاج جواد بدقت

قام بتجهيز دفنه السيد أمحد ثم دفنه يف الرواق املطهر مما ييل مرقد سيد األعاظم والده
العالمة السيد كاظم ،وجلس جملس الفاحتة له وكانت الوفاة ليلة األحد آخر يوم من شهر

رمضان املبارك عند طلوع الفجر ليوم التاسع والعرشين من سنة 1281هـ) ورثاه لفيف

من الشعراء املشهورين أخص بالذكر منهم الشيخ فليح بن حسون رحيم الكربالئي
فقال يف قصيدة مطلعها:

مــن ذوي الــلــب والــنــهــى األلبابا

تــعــس اخلــطــب مــا لــه قــد أصــابــا

ويف آخرها:

عــش ســعــيــد ًا عــى مـــرور الليايل

مــــا جتــــى بـــــدر الــــســــاء وغ ــاب ــا

ورثاه الشيخ حمسن أبو احلب  -الكبري  -بقصيدة مطلعها:

مــى مل يــقــدر غــر إحــســانــه ألفا

أعــزيــكــا مـــن مــاجــديــن بــاجــد

إىل أن قال:

حتيي ثــرى مــثــواه ديــمــة الوطفى

ويــا قــره ال جــاد مغناك ساكب

ومنهم الشاعر الشيخ موسى األصفر فقال يف مطلع قصيدته:
ِ
السبب
خذ بالبكاء وال تسأل عن

وع ــزين أو فدعني يف هلــى النوب
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وقال الشاعر الشيخ إسحاق املؤمن يف قصيدة مطلعها:
مــقــلــة املـــجـــد لــيــتــه ال أص ــاب ــا

فــــــوق الـــبـــن ســهــمــه فــأصــابــا
ّ

وقال الشيخ يوسف بريطم يف قصيدة مطلعها:
فـــفـــوق ســـهـــ ًا وأردى حبيبا
ّ

عــــي اخلــطــوبــا
انـــــاخ الــــزمــــان
ّ

أما السيد أمحد بن السيد كاظم الرشتي فقد رثاه بقصيدة مطلعها:
ون ــاع ــي اآلداب والــفــضــل نعا

قــد عــثــر الــدهــر اخلــــؤون ال لعا

إن هذا الشاعر هو علم من أعالم الشعر يف العراق العريب ،وله مكانته املرموقة يف

دنيا األدب الشامخ الذي سيخلد عىل مرور األيام ،وإن شعره يرقى إىل مستوى الشعراء
املجيدين الكبار.

***

 -23السيد جواد زيين (السياهبوش)

1175هـ  1247 -هـ
من الشعراء املوهوبني املجيدين يف ذلك القرن ،حاز عىل شهرة فاقت عىل شهرة أبيه،

وهو املتخلص بسياه بوش أي (اللباس األسود) الذي كان يرتديه.

هو السيد جواد بن السيد حممد بن السيد أمحد بن السيد زين الدين بن عيل الكاظمي

ابن سيف الدين احلسني البغدادي احلائري ،ويعرب عنه يف الغالب بالسيد جواد النجفي.
ولد عام 1175هـ وتلقى تربيته يف أحضان أبيه الشاعر املار ذكره ،ونشأ نشأة صاحلة
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ونال منزلة مقبولة قلام أتيحت لسواه ،ذكرته كتب التواريخ والرتاجم وأثنت عليه ،قال
العالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين عنه :من الفضالء األدباء الشعراء والده السيد حممد

زيني كان معارص ًا آلية اهلل بحر العلوم الطباطبائي وتويف يف 1216هـ فرثاه ابنه السيد

جواد بقصيدة مذكورة يف ديوانه وقال يف مادة التاريخ (حممد غاب عنا) ورأيت بخطه
نسخة من ذخرية األلباب املعروف بدوائر العلوم للمريزا حممد األخباري املقتول عام

1233هـ ،وكتب بخطه عىل ظهره أنه قرأه عىل مؤلفه وصححه معه وأخذ إجازته منه.

وذكر أنه قتل يوم األحد 1233هـ وأنه أول األجزاء األربعة وهو يف خزانة الشيخ

عيل كاشف الغطاء ورأيت متلكه إليضاح الفضل بن شاذان يف عام 1229هـ ذكر نسبه
احلسيني السجاعي وتويف عام 1247هـ رأيت جمموعة وقد مجع مجلة من أشعاره وأشعار

بعض معارصيه فيها الطعن عىل أساطني الرشيعة مثل الشيخ عيل األكرب بام ال جيرتئ
عليه أحد فيظهر أن مرشبه األخبارية املتعصبة ،له معراج األرسار يف التصوف وبعض
اخلرافات ودرجة األنوار يف الرايق من األشعار يف عدة أجزاء(((.

وذكره العامل اجلليل السيد حمسن األمني بقوله( :الشاعر األديب ،كان إخباري ًا صلب ًا

يف مذهبه أخذ ذلك عن أستاذه املريزا حممد األخباري وقد جفى من الفرقة األصولية له

هجاء وله قصيدة هجا هبا أهل بغداد) (((.
كتاب بمنزلة املجموعة وكان ّ

وذكره العالمة الشيخ حممد الساموي بقوله (كان فاض ً
ال مشارك ًا يف الفنون مصنف ًا

متصوف ًا حمدث ًا ،صنف دوحة األنوار من اآلداب وكان حسن اخلط وله مطارحات مع
فضالء عرصه وكان شاعرا)((( ،وهناك أقوال كثرية وتراجم وافية ذكرهتا املجاميع يف

شخصية السيد جواد وشاعريته ،تناول يف شعره الكثري من شؤون احلياة ،وله قصائد
((( الكرام الربرة :للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين ص.87

((( أعيان الشيعة :للعالمة السيد حمسن األمني ج 17ص.183

((( الطليعة يف شعراء الشيعة :للعالمة الشيخ حممد الساموي ج 1ص.199
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غنية بالطاقة الفنية واألصالة ،يلمس القارئ فيها صدق احلس وقوة النظر ووضوح
الفكرة العميقة ،امتاز شعره باهلجاء ،وله قصيدة ذم هبا بعض أرس بغداد وأعياهنا وهي

املؤرخة يف سنة  1239وأوهلا:

ومـــن يــؤمــل عــطــاء اهلل مل خيب

ال تبتغ غــر فــضــل اهلل يف طلب

وال تـــبـــدل نــعــيــ ًا دائــــــ ًا أبــــد ًا

بــلــذة قــرنــت بــالــبــؤس والــتــعــب

ويف آخرها:
أتى بخمس من العرشين يف رجب)

متت و(طــغــرل) تاريخ (اخلــتــام هلا

()4

وله راثي ًا الشيخ ضياء الدين النقشبندي املتوىف يف دمشق يف  13ذي القعدة سنة

 1242ومطلعها:

وأطـــال أحــبــاب هــويــت هوامد

خدين اهلوى خف اخلليط املعاضد

لدهيا وحاكتها احلــام الفواقد

مــعــاهــدهــم ع ــاف الــقــطــن ق ــراره

()1

نالت هذه القصيدة العامرة رعاية من أيب الثناء اآللويس وقد نعتها يف كتابه (الفيض

الوارد عىل روض مرثية موالنا خالد) ما نصه( :إذا حظيت بقصيدة كالقمر ليلة متامه

وكالزهر املخبوء يف أكاممه ،قد حوت دقائق التصوف والعلوم ومجعت من الفصاحة
والبالغة ما فاقت به عىل قصائد امرئ القيس وعمر بن كلثوم انشأها أديب عرصه
وأديب مرصه الفاضل الذي له يف االدب زند وري ومن مورده العذب رشب وري

((( تاريخ األدب العريب يف العراق :ج 2ص.309
((( .املرجع السابق ص.309
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السيد النجيب واحلسيب النسيب نسل السادة األجماد السيد حممد الشهري باجلواد) (((.
وقد حقق السيد اجلواد ما كان يطمح إليه من شهرة أدبية اجتاحت حوارض العراق

بأرسها ،قال متغزالً من قصيدة أوهلا:

سطع الــكــأس حــن واىف السقاة

بــــمــــدام مل حتــــوهــــا احلــــانــــات

بـــمـــجـــايل أرساره آنـــســـونـــا

نـــار مــوســى ُ
وأنــســنــا الــكــلــات

لــلــمــحــبــن حــيــث نــحــن دعـــاة

طــاف فيها الــنــديــم يسعى ولبى
فــاقــتــبــســنــا نـــــور ًا بــــذاك التجيل

هـــــو واهلل لــلــحــقــيــقــة ذات
ُه فـــأنـــى حتــيــط فــيــه الــصــفــات

عــجــز الــواصــفــون عــن كــنــه معنا

ومنها قوله:
مجــــع اهلل فـــيـــه نــــــــور ًا ونــــــار ًا

يل عــــى مــــا ادعـــيـــتـــه إثـــبـــات

نـــــــار خــــديــــه ثــــم نـــــور حمــيــاه
ُ

فــــي مــــن س ــن ــامه ــا قـــبـــســـات

()2

(((

ومن شعره قوله:

ك ِ
َــــذ َب الـــذي بــاملــيــم ش ـ ّبــه شعره

قــــد م ــث ــل املــــوهــــوم بــاملــعــلــوم

ٍ
تــنــويــن بــدا
مـــا كــــان إال نــــون
(((

بالنطق لكن ليس بــاملــوســوم

وقال مادح ًا وايل بغداد داود باشا من قصيدة:

((( املرجع السابق :ص 309و .310

((( شعراء الغري  /عيل اخلاقاين ج 2ص 151و.152

((( جملة (العرفان) اللبنانية  -ترشين الثاين 1930م  /مجادي الثانية 1349هـ.
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()3

عــشــق الــســاح فــلــيــس قـــرة عينه

إال بــقــبــضــة كــــ ّفــــه املـــتـــزايـــد

ال تنجيل عيناه يف رأد الضحى

إال إذا اكتحلت بــغــرة فــرقــد

()3

وللشاعر قصائد كثرية دونت يف املجاميع العراقية منها (املسك األذفر ص)122

و(غرائب االغــراب) وسائر مؤلفات األستاذ أيب الثناء اآللويس ،كام ذكره إبراهيم

الدرويب يف كتابه (البغداديون أخبارهم وجمالسهم) ص ،224وجاء يف حاشيته ص 47

قوله( :السياه بوش هو السيد حممد جواد الشاعر املعروف بالسياهبوش واملشهور هبجاء

أهل بغداد وله قصيدة مشهورة هجا هبا مجيع عائالت بغداد الشهرية ،عدلت عن ذكرها
هنا ،وقد رثى خالد النقشبندي بقصيدة غراء رشحها السيد حممود شكري اآللويس
الكبري) ،تويف يف الطاعون الذي حدث ببغداد سنة 1247هـــ1831 /م ،ويف بعض
املصادر سنة 1246هـ.

القصيدة البغدادية (البائية)((( للسيد جواد السياهبوش البغدادي وهي يف هجاء

البغداديني:

من بحر البسيط
ومـــن يــؤمــل عــطــاء اهلل مل خيب

ال تبتغي غري فضل اهلل يف الطلب

وال تـــبـــدل نــعــيــ ًا دائــــــ ًا أبــــد ًا

بــلــذة ُقــرنــت بــالــبــؤس والــتــعــب
بــقـ ِ
ـول ٍ
ـن وال كــذب
زور وال ظ ـ ّ

وال تــعــوض يــقــيــنـ ًا تــم متضح ًا

وكاشف اهلم يف األهــوال والكرب

هــو املــجــي ديــاجــي كــل حــادثــة
((( .شعراء الغري ج 2ص.152

((( زودين هبا مشكور ًا الصديق الصحفي زين النقشبندي.
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حــيــاتــنــا ذكــــــره فـــي ــه جتــارتــنــا

هبا اكتسبنا العىل أكــرم بمكتسب

لــنــا مــنــاجــاتــه مــنــجــى ومعتصم

تغني اعتصام ًا عن األطوار واهلضب

تــذوب من حزبنا األطــواد خاشعة

ٍ
طــود مــن االحـــزاب مل يـ ُـذب
وأي

ش ــف ــاء ع ـ ّلــتــنــا مـــن بــحــر رمحــتــه

ـذب منه أي منسكب
فــاملــورد الــعـ ُ

من (آل شلجموس) أرجتــي كرم ًا

أم من (بني ٍ
مرية) أم من (بني كبب)

خــافــع ود (آل خمــلــف) أبـــد ًا
مــا
ٌ

حشى مــوافــيــه يــغــدو أي ملتهب

ٍ
مزرقات) فتية اجلرب
أم من (بني

ٍ
عيشة) ليست براضية
أم من (بني

ٍ
باجة) يف جيفة عرفوا
أم من (بني

أم من (بني زه ـ ٍ
ـرة) محالة احلطب

دالئــــل الـــر كــم دلـــت دالئــلــهــا

عــى (بــنــي دلــــة) بــيــاعــة الــرطــب

و(الــدامــرجــيــون) ال تنساهم أبــد ًا

لباسهم فضة البيضاء والذهب

و(املعمل ّيون) أخـ ٌ
ـاق هلم حسنت

فكم وفوا برؤوس التتن والشطب

و(الطاطنيون) أشــيــاخٌ طريقتهم

معروفة كم بنوا بالكرخ من قبب

و(القيمجيون) يف القانون ما سلكوا

بل أمسكوا من عطاء املال والنشب

ومل يــزل قلبهم بالعط والعطب

و(العطعطيون) ال نامت عيوهنم
اال أخــو املــكــرمــات الغر سيدهم

ـن املــفــضــال منتديب
أعــنــي بــه حــسـ ُ

فتى يدعى حممد ًا الـ
وأستثني منهم ً

ـسعيد حظ ًا وفض ً
ال يف ذوي الرتب

تــاج الــنــوائــل رب املــنــزل الرحب

مصباح مشكاة أرباب الفضائل مذ

حسن ًا ومعنى وعن ٍ
معن وعن كعب

بــاجلــود فــاق عــى الــطــائــي مكرمة

سوى الغرابيب تدعوهم فلم جتب

و(آل ونـــــة) ال ونــــت بــبــاهبــم
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مكر وش ــدوه يف حبل مــن القنب
ٌ

و(ال ــدرق ــزيل) كالعطبول حـ َّـق به

معروف مقامهم
و(آل عرموش)
ٌ

كم أحــرزوا بيد العلياء من قصب

(بالفارسية) ما جــردت منه قوى

بعقر جــرذان ما شــادوا من الطنب

(والعودديون) أسالف هلم عرفت

سموا هبــم رتــبـ ًا تعلو عــى الرتب
ٍ
أخـــــاف لــعــمــر أيب
رش
فــإهنــم ّ

ال ترهبن من (بني الرهبي) إهنم

رهــبــان صومعة اإلحل ــاد والرهب

ثــم الــبــغــال (املــكــاريــون) خلهم

بــمــكــرهــم وبـــا القــــوه مــن لغب

ٌ
خلف
وارفـــع باثنني قـــدر ًا منهم

يف القلب جيلو اسمهم هلل من لقب

(سلطان محــود) كم عــدّ ت دفاتره

وعــاد أخالفهم واجلهل ديدهنم

إن ألقيت بمياه البحر ينتضب

()1

وال يــزالــون يف ضــيـ ٍـق ويف سغب

و(اجللجليون) ال طال اجلـ ُ
ـال هبم

ال سيام نجلهم أعني عــي جلبي
يف حاجة ظل يف رجـ ٍ
ـف ويف رعب

و(آل حرباء) قد عــدّ ت مكارمهم

و(اجلــرجــفــي) إذا ما جئت تسأله

إن شــاء خــر ًا وإن مل يعط أو هيب

يبدي التحولق من إبليس فكرته

(اجلرجفية) كي يعرو من الكلب

تـــســـري قـــد تــســر يف
وأصـــلـــه
ٌ

وإن زرعــــــ ًا عـــرفـــنـــاه بــبــلــدتــه

نفع الصبا مل جيــد يــومـ ًا ملختصب

و(الـــرفـــرفـــيـــون) جتـــار حممدهم

أصــابــه الــكــر جــر غــر منتجب

و(القشطنيون) ال نعرفهم أبــد ًا

واهلل أعـــرف بــاآلصــال والنسب
فـــطـــوع غـــرهـــم واهلل مل جيــب

و(األرفــلــيــون) أبــنــاء هلــم عرفوا

(((.ديدهنم :عادهتم.
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فتى
واملــدح يا صــاح مل حيمد لغري ً

والعيش يف غريهم واهلل مل يطب

و(آل دامــــورة) يف اخل ــزي دمرهم

رب الساموات واألفــاك واحلجب

و(آل قــهــريــة) بــالــقــهــر يقهرهم

إهلــنــا الـــقـــادر الــقــهــار بــالــكــرب

و(آل مصبغة) أجــدادهــم صبغوا

سيوفهم بــدمــاء الــســادة النجب

وإن أوالدهـــم من بعدهم غصبوا

حق الــذراري ونالوا أشنع الغصب

ويف (بني سند) أصحابنا اختلفوا

فضد طود اسمهم للعرض فاحتسب

فدع ظروف ًا من الرسجني قد ملئت

وأرشب مياه ًا مهت من صيب السحب

املــســلــمــون قــطــعــنــا مــنــهــم أمـــ ً
ا

فكيف(بكافلحسني)وهوذوالنصب

إال الفتى صالح ذو املكرمات أبو الـ

ـمجد الرفيع أخو العلياء والرتب

فــــإن ســابــقــه ال بــــأس فــيــه فــدع

مــا فــات منه مــن األعـــوام واحلقب

كذاك استثن من (مريات) نارصهم

فـــإنـــه نـــــارص لــلــهــو والـــطـــرب

واستثن من (عيشك) املحمود أحسنه

فـــإنـــه حــســن مـــن آل خـــر نبي

ٍ
بــمــرجـ ٍ
بــنــدر يف حــقــه اخلشب
ـل

ِ
واستثن منهم خلي ً
ال بالوفاء أتى

ِ
واستثن مــن (بــاجــة) محوشها فبه

لطع غريب لنا أحــى من الرضب

فــإنــه بــســيــوف الــلــحــظ قــطــع منى

القلب مذ ماس ال اهلندية القضب

فــاخلــد واخلـــال كــالــكــافــور نيط به

مسك فتيق غــا يف عــن مرتقب

والــصــدر والظهر كالبلور رونقه

والثغر والــفــم صهباء مــع احلبب

إن املــــاح وإن بــاهــت بزينتها

لكن يف اخلمر معنى ليس يف العنب

واستثن من (كبب) مهدي صاحلهم

فــإنــه يــــزدري يف الـــرق بالشنب
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واستثن منهم كري ًام بــارعـ ًا حسن ًا

ـدب غري منتدب
بالفضل والنبل نـ ٌ

ِ
واستثن من (شلجموسات) حممد ًا الـ

ـحسني من قد سمى بالعلم واألدب

ِ
استثن حممود الفعال أميـ
كذلك

ــــر ًا يف اجلـــال بــا شــك وال ريب
ٍ
ثــقــاة ثــم ذي ألــب
لــكــن بــوصــف

جـــرو الــبــوابــيــج جــهــر ًا نــال أمهم
ٌ
كــا ابــن م ــروان ع ــدو ًا نــال يف ٍ
سفه

واستملك الــدار واألم ــوال ثم ريب

امــــا خلـــالـــه يـــا بـــؤســـ ًا ملغتصب

كــذا (بنو اجلــود عيسى) ســادة نقبا

ء أصفياء كــرام من ذوي احلسب

حمـــمـــد ًا وعــلــيــا بــالــبــهــاء ُحــبــي

كذا من (املزرقات) استثن واحدهم

فــإنــنــي مل أكــــن أنــظــر لشكلهام

لــكــن أوالده خـــر مـــن الــعــقــب

فتى
وأشقر من بني (البريي) خري ً

شــأن فبعضهم نــدب وبعض غبي

و(آل طـــلـــيـــقـــاين) ســــــادة هلــم

يف اخللق ُ
واخللق أبدى غاية العجب

و(آل ذر كــوشــة) قــد مــا حسينهم
ه ــو الــــذي إن تــوافــيــه بــمــكــرمـ ٍـة

قــبــ ً
ا وبـــعـــد ًا تــــراه قـــط غـــر أيب

قـــرأت هبا
وكــم لــه مــن تصانيف
ُ

علم النبوة واستنباط كــل خبي؟

يف كل علم لعمري كــان كالقطب

و(النيل فرويش) موالنا احلسني هبم

ـصمصام مصقع كل العجم والعرب

قد عارص الوالد العالمة العلم الـ
قــد حــق يل أبـــد ًا يف ذا الــزمــان بأن

أق ــول قــول أخــي هبــلــول يف طرب
ٍ
جــد ويف لعب
فــالــزم جفونك يف

ـت هتــواهــم حــقـ ًا بــا كذب
إن كــنـ َ
فطن
إيـــاك مــن أن يــقــولــوا عــاقـ ٌـل ٌ

فــتــبــتــي بــطــويــل الــكــد والــنــصــب

م ــوالك يعلم مــا تطويه مــن ُخ ٍ
لق

ف ــا يـــرك إن ســبــوك بــالــكــذب

ٍ
لـــعـــر بــلــيــنــا يف بــرابــقــة
أف
ٍّ

فيه ويف قسمة مــن أرذل العصب
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كـــذا (أزارقـــــــة) (مــ ّلــيــة) عــرفــوا

كــذاك (عيشمة) معروفة النسب

بــاملــكــر كـــان أشــطــطــائــيــل قــرهبــم

ونــحــن رسنــا إىل الــرمحــن بالقرب

فـــا أفــــادهــــم وعــــظ الــنــبــي بنا

كــا وال مــا تــلــونــاه مــن اخلطب

طباعهم فجرت بالويل واحلــرب

قوم عىل الغي والطغيان قد جبلت
تــبــت يــداهــم وأكــمــل آيـــ ٌة نزلت

نــصــ ًا رصحيــــ ًا مــبــيــن ـ ًا يف أيب هلب

تنضدت كعقود الــلــؤلــؤ الرطب

خــذهــا إلــيــك جليل الــقــدر قافية

ذي ً
ال عىل الشعر يف أبرادها القشب

كــأهنــا الــــردة ال ــغ ــراء إذ سميت
فـــراع حــقــي هبــا وأســتــغـ ِ
ـن متك ً
ال

عــى ا لــهــك يف األهــــوال والــنــوب

ال تــرج منهم مجــيـ ً
ا يــا خليل وال

تصحبهم وآلل اهلل فاصطحب

ـن حمـــزون ال ــف ــؤاد عليـ
وال َتــبــي ـ َّتـ َّ

ـل الفكر مرتدي ًا يف ثــوب مكتئب

الطاهر احلسب بن الطاهر احلسب بـ

ـن الطاهر احلسب بن الطاهر احلسب

متــت (وطــرغــل) تــاريــخ اخلــتــام هلا

أتى بخمس من العرشين يف رجب

أزكــى نبي أتــى يف أرشف الكتب

وال وســيــلــة إال االلـــتـــجـــاء إىل

ـاح صــدق ونــالــوا أكــرم الرتب
ـجـ َ
نـ َ

واآلل والصحب من حــازوا برتبته

 / 25رجب 1245 /هـ
وقد ذكر شيخنا أغا بزرك يف موسوعته (الذريعة) أن نسخة من ديوان السيد جواد

زيني يف كربالء عند السيد عيسى البزاز ،وكتب عن سريته عدد من أهل الفضل((( منهم
األستاذ عبد احلميد الرايض.

((( جملة البالغ ع 1س1389( 3هـ 1970 /م) ص.84 - 70
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 -24الشيخ جواد الكربالئي

1432 - 1346هـ
هو الشيخ جواد بن احلاج عباس الكربالئي ،فاضل جليل وشاعر مبدع ،واسع

العلم ،غزير الفضل ،كان فقيه ًا أصولي ًا متكل ًام مصنف ًا متقن ًا ،وكان أحد أساتذة األخالق.
ولد يف كربالء سنة 1346هـ املصادف لسنة 1925م ونشأ هبا ودرس يف حوزهتا،

ونال حظه من العلوم واآلداب ،وكانت له عناية تامة بالشعر ،ويف النجف تتلمذ عىل آية

اهلل السيد أيب القاسم اخلوئي.

حدثني الكثريون أنه كان خطيب ًا مصقع ًا ،وأديب ًا صايف الذهن والقرحية ،حمقق ًا جيد ًا

له معرفة باللغة والنحو ،حتى عرف عنه من أحسن الناس سرية وأمجلهم طريقة ،لذلك
بعد صيته وجل قدره وعلت منزلته.

غادر كربالء إىل إيران وألقى عصا الرتحال يف طهران ،وفيها درس عىل العارف آية

اهلل السيد عيل القايض وغريه ،ويف قم درس عىل أعالمها وكان من املقربني من سامحة
املرجع الشيخ هبجت رمحه اهلل.

وكان الشيخ جواد مبج ً
ال حمبوب ًا ،حسن العرشة ،مليح النادرة ،صايف النية حيب

الفكاهة وجمالسها مع متسك يف الدين والتزام بالرشع.
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آثاره:

 -1األنوار الساطعة يف رشح زيارة اجلامعة ( )5 - 1أجزاء ،ط ،1بريوت 2007م.
 -2ديوان شعر (خمطوط).

وفاته:

تــويف يف طهران غــروب يــوم األربــعــاء  27ذو القعدة سنة 1432هــــ املوافق

2011/11/26م عىل أثر مرض عضال أمل به ،وشيع تشييع ًا يليق بمقامه إىل مثواه

األخري يف صحن السيدة فاطمة املعصومة إىل جوار مضجع عيل بن جعفر الصادق

وخلف ولدين مها :الشيخ مهدي والشيخ هادي اللذان يعرفان باحلنائي ويقيامن يف

طهران.

شعره:

للمرتجم شعر مقبول ،حسن السبك ،جيد رقيق ،سهل اللفظ ،جزل العبارة ،حلو

االنسجام ،جارى فيه أكابر شعراء عرصه ،وقد ظفر بقسم كبري من اإلحاطة بعلوم
األدب والشعر ،وجدت بعض قصائده منشورة يف كتاب (آثار احلجة) للعالمة الشيخ

حممد الرازي املطبوع يف شعبان سنة 1373هـ ،كام استشهد بشعره أيض ًا يف موسوعة

(كنجينة دانشمندان) بأجزائها التسعة ،إن أكثر ما نظم يف املناسبات الدينية ورثاء ومدح
بعض أساطني العلم والدين ،ومن خالل قراءيت ملجموع شعره ،وجدت إن قصائده

تتسم بالوعظ املبارش ،ومن هنا نلمس هذا اجلهد الناشط الذي نراه متجسد ًا يف شعره
الذي يضم خمتلف أبواب الشعر كالوصف واالجتامع والغزل والنسيب واملدح والرثاء
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وغريها ،فشعره ليس باملتكلف املعقد وال باملبتذل العادي ،وإنام تعلوه روعة ،ويمكننا

القول بأنه من احلسن املنسجم.

قال مهنئ ًا ميالد احلجة اإلمام حممد املهدي:
يـــا حــبــذا مـــن فــرحــة قـــد زهــت

بــمــولــد امل ــه ــدي زاكــــي الــفــعــال

خـــر قــلــبــي صــعــق ـ ًا م ــذ أتــت
ق ــد ّ

بـــرى لــنــا مــن نــعــمــة ذي نــوال
يــطــرب مـــن هبــجــتــهــا يف املــقــال

بــل كــل مــا يف الــكــون منها غــدا

ٍ
مــــولــــد فــاخــر
يــــا حـــبـــذا مــــن

لـــذكـــره ت ــط ــرب ذات احلــجــال

تــــــاج فــــخــــار صــــاغــــه اهلل يف

مــــولــــده حـــتـــى ســــا بــالــكــال

أكــــــرم بــــه عــــيــــد ًا زهـــــا هبــجــة

بمولد (احلــجــة) مــاحــي الضالل

مـــولـــود مــســعــود آلل الــرســول

وذخـــرهـــم يف رجــعــهــم واملــــآل

يــمــأ كـــل األرض مـــن قسطه

وعــــدلــــه وكــــــل جـــــــر ٍم يــــزال

تـــــفـــــوز مــــــن حمـــفـــلـــه زلـــفـــة

شــيــعــتــه وتـــــرتـــــدي بـــاجلـــال

ذاك الـــــذي نـــرجـــو بـــه مــنــه ـ ً
ا

طــاب لنا ورد ًا وع ــذب الــوصــال

قطب رحــى الكون وبــدر السعود

ذو ســطــوة هتـــزم جــيــش الــضــال

(يــــــا حـــجـــة اهلل لـــنـــا أســـــوة

فــيــك ويف اجل ــد بحسن الــفــعــال)

يـــــا ربــــنــــا عـــجـــل لـــنـــا أمـــــره

لــكــي ن ــرى الــعــز وحــلــو اخلــصــال

قال راثي ًا العالمة السيد صدر الدين الصدر:
سوى جاهل ال يعلم الرشد يف األمر

فــمــن يــأمــن الــدهــر اخلــــؤون بفعله
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فــا ذاك فينا عــامــل املــكــر والــغــدر

جيــرعــنــا مــن أكــــؤس الــغــم والــعــنــا

فــلــم نــنــس مــن أفــعــالــه قــبــل اشــهـ ٍـر

مصائب شتى قد جللن عن الذكر

فبينا يــكــون احلــــزن فــيــنــا شــعــارنــا

لــفــقــد عــظــام ذي املــعــايل والــفــخــر

زمـــانـــا بــفــقــد ال ــع ــز نــــاع بــحــرة

فلم يبق منا الصرب يف القلب والصدر

فــهــا نــحــن يف ن ــوح ودمــعــة ساكب

مــصــائــبــنــا جــلــت لــفــقــدهــم املــر

(مىضالصدرصدرالعلمواجلودوالتقى

أال كــل صــدر بعده ضيق الصدر)

لــقــد غــــاب عــنــا آيــــة اهلل صــدرنــا

هو الصدر بن الصدر واملجد يف الصدر

ومــن فــقــده قــد ضــاق صــدر أعاظم

فال مؤنس للعلم بعدك يا صدري

أيـــا ســائــي ع ــن فــقــد خ ــر أرومـــة

لقد صار صدر العلم واجلود يف القرب

لقد حل شمل العلم من بعد مجعه

بفقد الــذي قــد كــان للعلم كالبدر

لــقــد فــقــد األعـــــام مــفــخــر عــزهــا

إذا العلم وافاهم من السيد الصدر

لقد كــان واملــاضــون مــن قبل فقده

أســاس ـ ًا الهــل العلم يف البلد الغر

فـــلـــواله مل تــبــق ال ــع ــل ــوم لــوقــتــنــا

ولـــواله مــا كــان املــبــاحــث يف النذر

لــقــد جـــدّ يف إب ــق ــاء حــــوزة علمه

ببسط يد يف اجلــود من سالف الدهر

وهــا أنــا واإلظــهــار مــن بحر فضله

(فكل خصال اخلري يف السيد الصدر)

فلم ينس أهــل العلم مفخر فضله

دوام بــقــاء الــعــلــم للحرش والــنــر

فــا تــأمــنــن يف الــدهــر غــر أطــائــب

أخــي ثقة يف الدين أو أشبل الصدر

لعمري فهم من أهل فضل وسؤدد

حيــق هلــم إذ إهن ــم مــن بــنــي الــصــدر
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قال مادح ًا الزعيم الديني آية اهلل السيد حسني الربوجردي:
محــــــــد ًا ملـــــن أكــــرمــــنــــا رف ــع ــة

بــســيــد الــكــونــن فــخــر الــرجــال

صــــــى عـــلـــيـــه ربـــــنـــــا دائـــــــ ًا

ثـــم عـــى أخــيــه مــاحــي الــضــال

ثـــم عـــى الـــعـــرة فــخــر الــــورى
يــــا ربــــنــــا عـــجـــل لـــنـــا أمـــرنـــا

َمــن حبهم فــرض عــى كــل حال
بــمــقــدم الــغــائــب بــحــر الــكــال

فـــــا لـــنـــا يف عــــرنــــا ك ــاف ــل

بــه يــكــون الــشــمــل يف االعــتــدال

ســـوى الــــذي م ــن بــيــتــنــا نــاهــض

بـــاألمـــر فــيــنــا بــجــمــيــل اخلــصــال

زعـــيـــم أهــــل الــعــلــم يف عــره

وفـــخـــرهـــم بــــا لــــه مــــن كـــال

نـــال م ــن الــســبــطــن للمصطفى

مــكــرمــة عــلــت مجــيــع اخلــصــال

نــسـ ً
ا مــن السبط الــزكــي احلسن

ومــن حسني السبط اســم اجلــال

اخـــــتـــــاره اهلل لـــنـــا مـــرجـــعـــ ًا

م ــذ كـــان يف بــلــدتــه يف اشــتــغــال

فـــحـــوزة الــعــلــيــا بـــه أصــبــحــت

تـــــدور يف أح ــس ــن نــظــم وحـــال

فــــاق عـــى األقـــــــران عـــلـــ ًا فال

شـــبـــه لــــه ومـــــا لــــه مــــن مــثــال

ومــــرجــــع اإلســــــــام يف أمــــره

يف كــل حكم معضل يف الفعال

تـــطـــوف حـــــول بــحــثــه أنــفــس

تــزيــد عــن ألـــف لكسب الــكــال

تــــقــــواه يف األلــــســــن مــعــروفــة

قـــد أذعـــــن الـــكـــل بـــه لــلــمــثــال

فـــحـــازت الــبــلــدة يف احلسنيني

حـــوت م ــن الــفــخــر هب ــا ال يــنــال

وبنت موسى الكاظم الغيظ من

فــقــد ســمــت رتــبــتــهــا يف الــرجــال

والــــــعــــــامل الــــفــــذ ســـــا قـــــدره

وفـــاق أهـــل الــعــلــم أهـــل الــكــال
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يـــــا ربـــــنـــــا أدم لــــنــــا نــــره

ٍ
شـــوكـــة وصـــحـــة واعـــتـــدال
يف

يـــا حـــائـــري أســـــأل مـــن اهلل أن

يــــرزقــــك اخلـــــر بــخــتــم املــــآل

وقال مادح ًا حرضة آية اهلل اليثريب الكاشاين:
كم من نجوم ســاء العلم مرشقة

أنوارها يف نواحي األرض واألمم

وهـــم أدالء مــرضــات اآللــــه لنا

يف غيبة احلجة املنصور ذي الكرم

طوبى ملن كــان يف هــذا الزمان هلم

متابع ًا يف خــصــال اخلــر والشيم

ٍ
رشف
ـم الــفــهــام ذو
ومنهم ال ـ َع ـ َلـ ُ

مــن قــد بــدا شــأنــه للكل بالعظم
عىل ذوي الفضل واإلحسان واهلمم

الـــيـــثـــريب ســــا بــالــعــلــم مــرتــبــة
كم من سوابق حسن منه قد ظهرت

يف حــوزة العلم كم قد ب ّز من فهم

اخ ــت ــار يف هـــذه األيـــــام مسكنه

من أرض كاشان حتى فاق ذا كلم

أضحى اإلمــام كـ ٍ
ٍ
عذب
ـورد سائ ٍغ

بعلمه اجل ــم مــثــل الــبــحــر ملتطم

ولــســت مستشك ً
ال يف فعله أبــد ًا

لعل وجــهـ ًا لــه مــن أحسن احلكم

يــا حــائــري اســـأل املــنــان مكرمة

لكي يــفــوز هبــا العليا مــع العظم

وقال مادح ًا العامل السيد عبد اهلادي الشريازي:
نــجــوم سعد ســاء املــجــد والــكــرم

در رجــــــال الـــعـــلـــم إهنـــم
هلل ّ

إىل مــعــايل خــصــال اخلــر والشيم

بــعــد األئــمــة هــم للخلق قــادهتــم

لــوالهــم كــانــت اآلفــــاق يف ظلم

والــنــاس فيها كعقد غــر ملتئم

يـــا حــبــذا ألنــــاس كـــان ديــدهنــم

أخــذ املــعــارف عنهم يف عالئهم
191

أرض الغري حوت منهم كواكبهم

من (حمسن)( )1ذي مجال يف دجى الظلم

ومن (أيب القاسم)( )2املحمود خصلته

ومــن نــجــوم ســاء العلم واحلكم

ومــنــهــم الــســيــد الــعــام مــن ظهرت

لـــه مـــكـــارم أخــــاق مـــن الــشــيــم

أعــنــي ب ــه ال ــع ــامل الــفــهــام ذا عظم

السيد الــفــذ عبد اهلـــادي الشهم

قــد ك ــان مــصــبــاح ن ــور يستضاء به

حيــلــو كــــورد ريــــاض بــــارد شيم

يف شــأهنــا وعــاهــا وحـــدة الكلم

من كان من نسل أســاف هلا نطقت
فــيــا لــه نــفــس قـــدس قــد عــلــت مهـ ًا

مــن احلجى أبلغ اآلي ــات واحلكم

يف الصدر من جوده اجلاري بال عدم

ومفخر العلم والــتــقــوى وذو سعة

وحـــوزة العلم مــن أبحاثه سعدت

وفــــــاز كــــل بــلــيــغ بــــــارع فــهــم

كــم مــن رجـــال تعالت يف مناقبهم

كل الكامل غــدت كالبحر ملتطم

أقــى مراتب علم الفقه والكلم

جتــمــعــت فــيــه أوصـــــاف هب ــا بلغت

ي ــا ح ــائ ــري اســــأل ال ــرمح ــن رمحــتــه

لــكــي تــفــوز هبــا خـــر ًا مــن النعم

مــن يل بــفــارس ركــبــان يبلغني

إىل الـــغـــري فــــإن الــبــعــد آذاين

إىل الــذي يف الــورى فــرض مودته

بمحكم الــنــص يف آيــــات قــرآن

إىل الــــويص ع ــي الــطــهــر عــرتــه

مــن قــد بــدا شــأنــه لــإنــس واجلــان

أسى
بعدت
بكيت شوق ًا إليه إذ
ُ
ً

عــن الــغــري إىل أن جــف أجفاين

قال مادح ًا آية اهلل العظمى السيد أبا القاسم اخلوئي:

((( .حمسن :يراد به آية اهلل السيد حمسن احلكيم.

((( .أبو القاسم :هو آية اهلل السيد أبو القاسم اخلوئي.
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مل أنــســهــا أو رآين املـــوت القــاين

قد كنت يف نعمة مذ كنت ساكنها

تــبــوأ الــرتــبــة الــعــلــيــا أخـــو ثــقـ ٍـة

لــقــد ح ــوى بحثه در ًا كمرجان

من كان فخر ًا ألهل العلم قائدهم

إىل املــــعــــايل بــتــفــســر لـــقـــرآن

َمن اسمه السيد املسعود يف رشف

أعني أبا القاسم اخلوئي ذا الشأن
جــنــى هبــا ثــمــر ًا حــلــو ًا بأغصان

ويفخر العلم منه حــن مــدّ يــد ًا

ٍ
جمتهد
لــنــرة احلــق يسعى سعي

ولــلــمــيء غـــدا جيـــزي بــإحــســان

علومه أصبحت كالغيث منسكب ًا

وزهـــــده الح لــلــقــايص ولــلــداين

وحــوزة العلم قد أضحت منورة

بمبحثيه مه ــا يف ال ــش ــأن ســيــان

كم من رجال حوت عل ًام ومعرفة

مــن فيضه جــاء يف صــدق وتبيان

ٍ
شــوكــة وجــــال عـــايل الــشــان
يف

فــيــا إهلــــي أطــــل أيـــامـــه كــرمــ ًا
ِ
اســـأل الــرمحــن مكرمة
ـري
يــا حــائـ ُ

لــكــي تــــزور هبـــا قــــر ًا بــكــوفــان

وقال راثي ًا:
ونــاعــيــه أوالنـــا ذهـــوالً إىل احلرش

أال كيف هــذا الطود غ ّيبه الثرى

ٍ
مــؤمــل
فــقــدنــا بـــه كـــنـــز ًا لــكــل

وإنسان عني املجد يف ِ
الرس واجلهر

أسى
فال غرو أن تبكي العيون له
ً

بفادح خطب ّ
حل يف وسط الشهر
فصار إىل الفردوس ليس إىل القرب

فــلــبــى نــــداء احلـــق شـــوق لقائه
تــصــدر يف صـــدر اجلــنــان مكانه

وصافح أهل اخللد للسيد الصدر

أيـــا صــبــح ق ــد أيــتــمــتــنــا بــإمــامــنــا

شفيق علينا ذي الــســاحــة والــر
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جتلت عــن اآليـــات حـــوزة علمنا

سوى من به األحكام طي ّبة النرش

سمي ابن خري اخللق من بسخائه
ُّ

أدام رواق العلم ردح ـ ًا من الدهر

سوى السيد املنطيق ذي العز والفخر

لعمري مــا املـــأوى لنا يف أمــورنــا
فنسأل رب الــعــرش طــول بقائه

إىل أن يصري األمر للصاحب األمر

فــــأيــــده رب الـــعـــبـــاد بــنــره

()1

وال زال منصور املحامد والذكر
تــفــوز هبــا خـــر ًا إىل آخـــر العمر

فــيــا حــائــري اســـأل مــن اهلل زلفة

وقال مقرض ًا كتاب (آثار احلجة) تأليف الشيخ حممد الرازي(((:
ٍ
لــــيــــل بـــــل أســـنـــاهـــا
أنــــجــــم

آثـــــــــار احلـــــجـــــة قــــــد فـــاقـــت

آثـــــــــــار نـــــــــال هبـــــــا رشفـــــــ ًا
ٍ
آيــــــــات شــهــدت
وصـــحـــائـــف

كـــــزهـــــور جـــــــذىل بـــشـــذاهـــا

آثــــــــار فــــحــــول قـــــد ظـــهـــرت

وهبـــــا تــعــطــي الــــنــــاس مــنــاهــا

لــــلــــحــــوزة قـــــد عـــــــ ّز محـــاهـــا

ٍ
نــــوامــــيــــس
وحـــــــــوت آثـــــــــار

لـــلـــدهـــر لـــكـــي ال تــنــســاهــا

يف أحــــســــن تـــرتـــيـــب ح ــس ـ ٍ
ـن

وعــــــــبــــــــارات مــــــا أحــــاهــــا

يـــــا حــــســــن مـــــقـــــاالت فــيــهــا

خـــفـــيـــت عــــنــــا يف نـــكـــراهـــا

بــلــغ الــعــلــيــا الــســمــح (الـــــرازي)

وبــــــــآثــــــــار احلــــــجــــــة بــــاهــــا

عـــــا أ َّلـــــــــف قـــــدمـــــ ًا جـــاهـــا

قـــــد فــــــاق لـــعـــمـــري رتــبــتــهــا

ٍ
درر أبـــــداهـــــا
لــــــغــــــوايل

فـــــاق الــــــــرازي عــــى الــــــرازي

هلل

در

وجــــــــزاه احلـــســـنـــى أق ــص ــاه ــا

مــــــــــــــــــــــؤلفه

املحل بـ( ال ) ال يضاف [املدقق].
((( الصحيح :لصاحب األمر ،ألن
ّ
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 -25الشيخ جواد اهلر

 1347 - 1297هـ
هو الشاعر الشيخ جواد بن الشاعر الشيخ كاظم اهلر احلائري ولد يف كربالء سنة

1297هـ ،ونشأ يف أرسة أدبية حمافظة ،التقط األدب عىل أساتذة قديرين واستلهم منهم

معظم األخبار واألحاديث أخص بالذكر والده الشاعر الذي غذاه من علومه ومعرفته
ومىض يرتاد األندية األدبية وجمالس الشعراء ويساهم يف حلبات الشعر فتبلور فكره
وشحذ ذهنه وتفتحت قرحيته ،ومن بني تلك احللبات التي كان يرتادها ديوان آل الرشتي
وديوان آل النقيب وديوان آل كمونة ،تويف يوم  10حمرم سنة 1347هـ ،وذكر البحاثة
الشيخ عيل اخلاقاين يف كتابه املخطوط (شعراء كربالء أو احلائريات) أنه كان يلقب نفسه

بشاعر آل كمونة.

أما شعره فهو تقليدي حافل بالصور الكالسيكية ،وجامع للظرافة ،ومن لطافة

أسلوبه خممس ًا بيتي الشاعر الشيخ قاسم اهلر:
يومان يف الدهر قد ج ّ
ال وقد عظام

يـــوم بــه أصــبــح املــخــتــار مبتسام

ويــوم حــزن بكت منه الــســاء دما

(يـــومـــان مل تـــرين األيـــــام مثلهام

قـــــد رسين ذا وهـــــــــذا زادين أرقـــــــا)

عجبت مــن راغـــد هينى بمرشبه

أغ ــاف ــل يف الـــرايـــا غ ــر منتبه؟

أمـــا تــصــور دهـــــر ًا م ــن عجائبه

(يــوم احلسني رقــى صــدر النبي به
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ويـــــوم شــمــر عـــى صــــدر احلـــســـن رقــــــا)

()1

ومن حلو نوادره وفكاهة طبعه قوله يف هذين البيتني وفيهام يعاتب السادة آل النقيب،
ٍ
لوليمة يف بعض أعراسهم:
وذلك ألهنم مل يدعوه
عــن طبيخ دســم يف األكـــل ُيمد

هــــركــــم
أنـــســـيـــتـــم ســـــــــاديت ّ

عند أكــل اللحم أن اهلــر يطرد؟

أم عــمــلــتــم بــــالــــذي ق ــي ــل بــنــا

وله مهنئ ًا الشيخ فخر الدين آل كمونة بقدومه من خراسان (مشهد):
وطـــارحـــنـــي أحــــاديــــث املـــاح

أال يـــا ســعــد س ــاع ــد يف صــاح

ٍ
كــــاســــات وراح
وخـــــي ذكـــــر

وعــن عــذب اللمى حــدث فــؤادي
مــــــرام حــشــاشــتــي آرام نــجــد

فهم روحـــي وذكــرهــم ارتياحي

سقتني الغيد كأس الشوق رصف ًا

وأورت يف احلــشــا زنـــد اقـــراح

وقال مهنئ ًا الشيخ فخر الدين السالف ذكره بقصيدة أخرى يمدح أخاه ومطلعها:
ح ــي ي ــا ســعــد أبـــا عــبــد احلميد

رجــل الدنيا وذا الـــرأي السديد

خـــضـــع الــــدهــــر لــــه مــــن قـــدم

ولــــه كـــم ذل جــبــار عــتــيــد؟

()2

وقال متغزالً:
نعم زارين طيف اخلــيــال طــروقـ ًا

فــنــبــه لــلــوجــد الــقــديــم مــشــوقــا

((( شعراء كربالء أو احلائريات (خمطوط) لألستاذ عيل اخلاقاين.
((( جملة املرشد البغدادية.

196

ٍ
ورامـــــة
وذكـــــرين أيـــــام حـــــزوى

سقتها الغوادي املعطرات غدوقا

بوادي الصفا منها إىل العيش قد صفا

وعــشــت هبــا عيش اخلليع رقيقا

رعـــى اهلل يف آرام رامــــة أهــيــفـ ًا

رعى يل عىل رغم الرقيب حقوقا

()1

(((

وقال مادح ًا ومهني ًا الشيخني حممد عيل وفخر الدين كمونة لدى عودهتام من اهلند:
يمين ًا بمن حــل العقيق اليامنيا

لقد ضــاع يف تلك الــربــوع فؤاديا

ذكــرتــكــم والــلــيــل غ ــارت نجومه

وقد شهدت شهب السام والدراريا

بأين حليف الوجد ال آلف الكرى

وبـــات خــي القلب مل يــدر مــا بيا

إن البعد أنــحــل مهجتي
خلييل ّ

وأصــبــح مني اجلسم كالرش باليا

فــيــا عـــــاذيل ال تــعــذلــنــي فــإنــنــي

ولــــوع هبــم ال بــالــعــقــيــق اليامنيا

فــظــن عــــذويل أنــنــي قــد نسيتهم

وهيهات أنسى من به القلب ساليا

أحن حنني النيب من لسعة النوى

وأذري دموع العني كالغيث هاميا

رض يب الــنــوى
أحــبــتــنــا واهلل ّ

حلفتم بحق أن يــكــون التالقيا
صحيح ًا ولكن بــل فـــردوه داميا

ـم فــــؤادي لــو مننتم بــوده
أخ ــذ ُت ـ ْ

وال بــغــزال الــكــرخ إن صــدّ نائيا

ـت بكم ال بالعذيب وبــارق
ومه ـ ُ

عـ َّـي الــورى قــدر ًا وحلف املعاليا

ولــكــن شــوقــي لــلــحــبــيــب حممد

أحــدّ وأمــى من حــدود املواضيا

أخو عزمة مايض العرانني إن سطا

(((.جملة رسالة الرشق الكربالئية.
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حليف اإلبـــا مــذ كــان ابــن ثامنيا

أيب أبــــى إال اإلبـــــا دون ذلــة
ٌ

لقد شــهــدت واهلل حتى األعــاديــا

ونـــفـــس أبـــيـــه إهنــــا بـــن جنبه
ُ

فذلك (فخر الدين) يف احلرب ضاريا

أنس ال أنسى أخا حومة الوغى
وإن َ

فــــريــــد ًا تـــــراه ب ــاحل ــس ــام حمــامــيــا

لقد شــهــدت أم احلـــروب ببأسه

إذا ما انتىض البتار يف حومة الوغى

يــقــول لــعــزرائــيــل قــف يل أماميا

فهذا هو ابن الليث (حمسنها) الذي

لــه مهــم كــالــشــاخمــات الــرواســيــا

إذا مــا هـــال الــعــيــد َّ
هـــل بأفقه

وعــلــيــاه أمــســى مــن حمــيــاه زاهــيــا

أوجــه (محــيــد) الح يف ذروة العىل

ف ــص ــار دلـــيـــ ً
ا لـــأنـــام وه ــادي ــا

فيابن األىل حلف ًا يمين ًا وصــادقـ ًا

نحت لكم بالفكر هــذي القوافيا
ُّ

أقـــول لــكــم مــا قــالــه شــاعــر األىل

خلييل مــا أدري وإن كنت داريــا

ودمــتــم لنا يف العيد أرغ ــد عيشة

عـــى كـــر أيـــــام لــكــم والــلــيــالــيــا

وله مؤرخ ًا ميالد املرحوم نجل الشيخ محيد آل كمونة:
فــيــا نــديــمــي الـــيـــوم قـــم غنني

وهــــات يل كـــأس طـــ ً
ا واســقــنــي

ف ــه ــاهت ــا ق ــب ــل أذان الــصــبــاح

ونــــح ك ــق ــول الــنــاســك املــؤمــن

عــشــقــتــهــا محـــــــراء مــصــبــوغــة

لـــــون دمـــــي فــصــبــغــهــا شــعــنــي

ٍ
دالل ومـــذ
يـــديـــرهـــا حـــلـــو

يــمــيــل كــالــغــصــن إذا يــنــثــنــي

رشبـــتـــهـــا قـــبـــل أوان الــصــبــا

مخـــــارهـــــا بـــــــاق ومل يــكــمــن

رسرت مـــذ الح لــنــا (حمــســن)

مـــثـــل هــــــال الـــعـــيـــد لــأعــن
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مــــــيــــــاده يف رجــــــــب رسين

عـــــر ًا وســبــعــ ًا مــنــه قـــم هنني

شــبــل (محـــيـــد) قـــد بــــدا ســعــده

يف ذروة الــعــلــيــا لـــدى األزمـــن

أرشقـــــت ال ــدن ــي ــا فـــــأرخ (نــعــم

ضــيــاء وجـــه الــكــون مــن حمسن)

 1341هـ
وقال رمحه اهلل مادح ًا آل كمونة:
قـــد صــرنــا زمـــنـــ ًا صــــر ًا مجــيـ ً
ا

فــغــدا لــيــل الـــــورى لــيــ ً
ا طــويــا

خـــــــرق أحــــبــــاب األىل
زمـــــن
َّ

ولــعــمــري فــــارق اخلـــل اخلليال

يــــا خ ــل ــي ــي أســــعــــدا صــ ّبــكــا

أخـــذت منه الـــورى أخـــذ ًا وبيال

وإذا مــــا عــــن يل ذكــــراكــــم

صــار طــريف يسفح الــدمــع سيوال

مهـــــت اشـــتـــيـــاقـــ ًا وص ــبــ ًا
ب ــك ــا
ُ

ف ــك ــأين شـــــارب راحــــــ ًا شــمــوال

كــــم لــــيــــال بــــت ف ــي ــه ــا قــلــقــ ًا

ْأر َعى شهب الليل والنجم األفوال

إن يل قــلــبــ ًا رسى يف إثــركــم

يـــوم أزمــعــتــم ع ــن احلـــي رحــيــا

ختـــــذوا بـــغـــداد دار ًا مــســكــن ـ ًا

عــن فــــؤادي ورضــــوا عــنــه بديال

فــســقــى بـــغـــدادكـــم مــــن ع ــرة

مل نـــكـــن نــبــعــثــهــا إال ســيــوال

مــغــرم يف قــبــضــة ال ــوج ــد شجى

ال يـــرى يــومــ ًا إىل الــصــر سبيال

قـــد تــركــتــم يف عـــــذاب جــســد ًا

وأخــــذتــــم قــلــبــه أخــــــذ ًا وبــيــا
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عــــلــــلــــونــــا بـــنـــســـيـــم مــنــكــم

ّ
عــــل يــشــفــيــنــا وإن كــــان عليال

انــصــفــونــا مـــن خـــيـــال طـــارئ

زادنــــــا لـــيـــ ً
ا فـــا أغـــنـــى فتيال

إن عـــــراين الـــدهـــر يف أح ــداث ــه

رسين فيكم مــدى الــدهــر طويال

يـــا بـــروحـــي أفـــتـــدي مـــن قـــادم

فــلــقــد شـــاىف بــه الــقــلــب العليال

ذا ســمــي املــصــطــفــى واملــرتــى

مــــن يــضــاهــيــه مجــــــاالً ومجــيــا

عــــارف بــالــفــضــل مــعــطــي حقه

بــن قــوم حتسب الفضل فضوال

طـــاملـــا اســتــســقــيــتــه مــــن ظــمــأٍ

ف ــس ــق ــاين مــــن نــــــداه ســلــســبــيــا

حـــي اقـــوامـــ ًا ه ــم الــصــيــد األىل
ّ

حــالــفــوا املــجــد شــيــوخـ ًا وكــهــوال

ٍ
بـــــاق لــنــا جـــيـــ ً
ا فجيال
فــعــلــه

مــنــهــم (فــخــر) الــــورى أكــــرم به

وعــــــاه قــــــارن املـــجـــد األث ــي ــا

عــلــم قـــد صــــار مـــا بـــن الــــورى

ٍ
مـــنـــزل
فــلــقــد أنــــزلــــت أعـــــى

يف مــقــام يــرجــع ال ــط ــرف كليال

ال مــثــيــل لـــك يف الـــنـــاس وإن

ك ــن ــت ل ــل ــب ــدر نــــظــــر ًا ومــثــيــا

أنـــا ال أنــســى أخـــا الــبــدر الــذي

كـــلـــا أدين مــــيــــ ً
ا عــــــ ّز مــيــا

ذا (محــيــد) مــذ رقـــى أوج العىل

فــــرأيــــنــــاه لـــنـــا ظــــــ ً
ا ظــلــيــا

فــابــق لــأعــيــاد يف طـــول املـــدى

مــنــهــ ً
ا عـــذبـــ ًا ول ــل ــوف ــد مقيال
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وقال مادح ًا الشيخ حممد عيل كمونة:
باللقا قلبي وصـــدري انرشحا

ح ــن دهــــري بــالــتــداين سمحا

مــا صحا ص ـ ّب ـ ًا مشوق ًا بالنوى

بــالــنــوى صــبــا مــشــوق ـ ًا مــا صحا

عــجــب ـ ًا ي ــا مــهــجــتــي م ــن شــيـ ٍـق

(رشب الدمع وعاف القدحا)

ال تسل عــا جــرى كيف جرى

كــل مــن رام الــغــواين افتضحا

حـــســـب الـــدنـــيـــا لــــه دائـــمـــ ًة

والــــذي عــنــا مــى لــن يصبحا

هـــــب مــــن نــومــتــه
نـــائـــم قــــد
َّ

ف ــزعــ ًا يــصــغــي إىل م ــن نصحا

(هـــركـــم) أوىف فــأوفــوا عهده
ّ

قــلــبــه بـــــات يـــقـــايس الـــرحـــا

حــيــث بــــالــــزوراء ق ــد ح ــل هبا

مــهــجــة طــــريف هلـــا قـــد طمحا

فـــاتـــه الـــنـــصـــح ومل حيــــظ بــه

()1

وبــــــق( )2يف حــــرة لـــن تــرحــا
َّ
حـــل ذاك األبطحا
ال وال مــن

مـــا هــــوى بــيــنــكــم قـــد شــاقــنــي

فــهــو يف ثــــوب املـــعـــايل اتــشــحــا

ذا ســمــي املصطفى واملــرتــى

وإذا مــــا جــئــتــه يف حــاجــة

ٌ
عـــــرق مـــن وج ــه ــه قـــد نضحا

هاجني القمري إن غنى صب ًا

وأســـيـــل الـــدمـــع مــهــا صــدحــا

ـم أن يمسحه
رافــــعــــ ًا ب ــال ــك ـ ّ

بــل بمنديل الــدجــى قــد مسحا
كـــلـــا بـــــدر الــــســــا قــــد ملــحــا

دمـــت ي ــا أقـــى املــنــى يف غــرة

((( عجز البيت هذا للشاعر مهيار الديلمي بقوله:

رشب الــدمــع وعــاف القدحا

وارمحوا صبا إذا غنى بكم

((( سكنت الياء لرضورة الوزن.
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وقال مادح ًا الشيخ حممد عيل كمونة أيض ًا:
مـــن مــلــيــح مـــأ الــقــلــب رضام

جـــن وهـــام
لــصــب هـــو إن
مـــن
ّ
ٍّ

ف ــي ــه قــــد مهــــت ص ــب ــيــ ًا وغــــام

ي ــت ــث ــن ــى مـــــرحـــــ ًا مـــهـــا مــشــى
قــــــده ي ــش ــب ــه أغــــصــــان الــنــقــا

وإذا مــاس صبا الغصن الــقــوام

فــتــكــت احلــــاظــــه يف مــهــجــتــي

فتكة الــلــهــذم والــســيــف احلــســام

أغــيــد يــا ســعــد قــد أجــــرى دمــي

مــســتــحـ ً
ا وهـــو يف الـــرع حــرام

ٍ
جــائــر
كـــم أقـــــايس مـــن غـــريـــر

جار يف احلكم وال يرعى الذمام؟

قــلــت يــا أق ــى املــنــى أبــغــي املنى

قــــال مــنــي مل تــنــل نــيــل املــــرام

وأزور عــنــي مــعــرض ـ ًا
فــأنــثــنــى
ّ

فــتــلــجــلــجــت ومل أســـطـــع كــام
قــم فغني وأســقــنــي ك ــاس امل ــدام

قــلــت هـــذا الــلــيــل أرخــــى سدله
أســـقـــنـــيـــهـــا مخـــــــرة صـــافـــيـــة

لـــــون خـــديـــك هلـــيـــبـــ ًا ورضام

أنــــا ال أنــفــك عـــن ديــــن اهلـــوى

وولـــوعـــي فــيــه مــن قــبــل الــفــطــام

بــفــتــى
وولـــــوعـــــي وهـــيـــامـــي
ً

مــأ الــدنــيــا افــتــخــار ًا واحــتــشــام
حــالــف الــعــلــيــاء كــهــ ً
ا وغـــام

ذا ســمــي املــصــطــفــى واملــرتــى

قــــد زهـــــت بــــغــــداد ف ــي ــه مــثــلــا

قــد زهــى الـــروض بــو ّكــاف الغامم

إن أقــل (فــخــري) ففخري صنوه

قــد رقــى دون الـــورى أعــى مقام

قـــد محـــى أعـــراضـــنـــا يف مــوقــف

حـــــــرجٍ فـــيـــه ت ــلــ ّق ــي ــن ــا احلــــام

ســعــيــه مــشــكــور م ــا ب ــن الـــورى

حـــدثـــت يف ســعــيــه كـــل األنــــام

ورجــــــال الـــدهـــر عــنــه حــدثــوا

إن هـــذا الــلــيــث م ــن ذاك اهل ــام
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قـــم نــحــ ّيــي قــــرة الـــعـــن الـــذي

َمــن إلــيــه الــدهــر قــد ألــقــى الــزمــام

ســـالـــكـــ ًا مــــا س ــل ــك ــت آبـــــاؤه

وحــقــيــق بــالــعــى شــبــل الــكــرام

بـــكـــم الـــــنـــــروز يـــزهـــو هبــجــة

مــثــل زهـــو ال ــب ــدر يــزهــو لــأنــام

ضـــاربـــ ًا يف هــامــة الــعــلــيــا خــيــام

شــبــلــهــم هــــذا (محـــيـــد) قـــد غــدا

ويف هذه النامذج الشعرية تربز للشاعر روحه املرحة ،حيث يرضب لنا مث ً
ال قوي ًا عىل

ما كان يمتاز به من بساطة وأرحيية ودعة.

***

 -26السيد جواد اهلندي

املتوىف سنة 1333هـ1915-م
قرص التاريخ يف ضبط مولد الشاعر ،إال إننا علمنا أنه ولد يف كربالء يف النصف الثاين

من القرن الثالث عرش اهلجري ونشأ وترعرع يف ظل أرسة علوية رشيفة املحتد ،طاهرة
الغرس ،تنتسب إىل اإلمام احلسني بن عل ،فهو السيد جواد بن السيد حممد عيل
احلسيني األصفهاين احلائري الشهري باهلندي أحد أولئك األعالم املجتهدين والعلامء

املحققني الذين يصطفيهم اهلل من خلقه لنرصة احلق والدين ،بدأ حتصيله العلمي بدراسة

الفقه عىل العامل الكبري الشيخ زين العابدين املازندراين احلائري املتوىف سنة 1309هـ،
وقرأ عىل العالمة السيد حممد حسني املرعيش الشهرستاين املتوىف سنة 1315هـ ،وغريمها

من األعالم ،حتى نال من العلم أسمى مكانة ،ووجد يف نفسه الكفاءة والقدرة عىل
ارتياد أندية األدب وجمالس اخلطابة وأهل الفضل ،فشب خطيب ًا مصقع ًا ،أورث اجلرأة
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وقوة اجلنان والشجاعة وسحر البيان ،وفصاحة الكلم وسالسة التعبري ،وكان ذا صوت
جهوري أخذ ينتزع إعجاب املستمعني.

َّ
ان شاعر الدوحة اهلاشمية وفخر الساللة العلوية ،قد شهدت له قصائده بشاعرية

فياضة متيزت برصانة األسلوب ووضوح العبارة ،وتتجىل يف مراثيه إمارات احلزن

واألسى ،وكان زاهد ًا شديد التقوى ذاع صيته يف اآلفاق وأشغل جمالس كربالء خطيب ًا
ذاكر ًا لإلمام احلسني وكانت جمالسه مكتظة بالناس ،فقد أخذ يتفنن يف اخلطابة

وحيسن الرواية وجييد اإللقاء ،ويروي من عارصه أن املجالس احلسينية التي ارتادها هي

ديوان السادة آل الرشدي ودار السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية ودار
احلاج عبد الرصاف وديوان السادة آل الشهرستاين وديوان السيد عبد الوهاب آل طعمة
رئيس بلدية كربالء وديوان العالمة الشيخ حسني بن زين العابدين احلائري ،وشاع ذكره

ودون له من الكالم البهي ما تناثرت درره وتكاثرت غرره.
يف األمصارّ ،
ذكره الشيخ حممد الساموي يف أرجوته قائالً:
وكــاخلــطــيــب الــســيــد اجلـــواد

والــصــارم اهلــنــدي يف النجاد

فــكــم لــه شــعــر رثـــى احلسينا

أورى احلشا فيه وأبكى العينا

بكى وأبكى وحــوى الصفات

فأرخوه (أكمل اخلـــرات)

()1

1333هـ
وذكــره العالمة السيد حمسن األمــن فقال :السيد جــواد بن حممد عيل احلسيني

األصفهاين احلائري الشهري باهلندي اخلطيب ،تويف بعد جميئه من احلج يف كربالء سنة

1333هـ ودفن فيها ،كان فاض ً
ال تتلمذ عىل الشيخ زين العابدين املازندراين احلائري
((( .جمايل اللطف بأرض الطف ص.79
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يف الفقه وكان ذاكر ًا ملصاب احلسني من مشاهري الذاكرين خطيب ًا طلق اللسان أديب ًا

شاعر ًا رأيته يف كربالء وحرضت جمالس ذكره ،وجاء إىل دمشق ونحن فيها يف طريقه إىل
احلجاز ألداء فريضة احلج ومن شعره قوله:
أال هـــل لــيــلــة فــيــهــا اجتمعنا

ُ
ثــقــال
ومــــا أن جـــاءنـــا فــيــهــا

ث ــق ــال حــيــثــا جــلــســوا تــراهــم

()1

ج ــب ــاالً ب ــل ودوهنـــــم اجلـــبـــال

وترجم له اخلطيب الشيخ حممد عيل اليعقويب يف حاشية ديوان أيب املحاسن قائالً:

حسيني النسب حائري املولد والنشأة واملدفن درس عىل مجاعة من جمتهدي كربالء

كالشيخ زين العابدين والسيد حممد حسني الشهرستاين والشيخ حممد باقر الواعظ وما

رأيت وال سمعت أحد ًا من اخلطباء أملك منه لعنان الفنون املنربية عىل كثرة ما رأيت
منهم وسمعت فقد حاز قصب السبق بطول الباع وسعة اإلطالع يف التفسري واحلديث
واألدب واللغة واألخالق والتاريخ إىل غري ذلك ،وكان من أصدقاء صاحب الديوان،

وتويف ليلة األحد ( 10ع1333 )1هـ املصادف لسنة 1915م وعمره يربو عىل الستني

له ترمجة وجيزة يف اجلزء  17من أعيان الشيعة((( ،وحني أجاب داعي ربه ،رثاه الشاعر
الكبري احلاج حممد حسن أبو املحاسن بقصيدة مطلعها:

ـرح
برحت ولكن األســى ليس يـ ُ

ـر ُح
ليومك يف األحــشــاء وجــد مـ ّ

((( أعيان الشيعة ج 17ص.223

((( ديوان أيب املحاسن الكربالئي  -حاشية ص.34
((( املصدر نفسه ص.34
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نصوص من شعره:

للشاعر السيد جواد ديوان شعر يضم بني دفتيه خمتلف األغراض بأسلوب واضح

وهنج كالسيكي مقبول ،رثى أهل البيت ورثى شيوخ عرصه ال سيام أساتذته
وأصحابه الذين أخذ عنهم اخلطابة ،وله يف املديح والتهاين قصائد كثرية ،وعن ديوانه

هذا قال صاحب الذريعة :ديوان السيد جواد اهلندي احلائري اخلطيب بكربالء يشتمل

عىل قصائد منها يف رثاء املوىل أيب احلسن املازندراين املتوىف عام  ،((( 1306فشعره عىل
العموم يزخر بالصور الشعرية التي يغلب عليها اخلشوع واجلالل والعواطف املتقدة

التي يسود أغلبها احلزن العميق.

وقد حاولت منذ ٍ
أمد قصري أن أمجع قصائد الشاعر من املجاميع اخلطية واملطبوعة يف

ديوان صغري ،انتخبت منه للقارئ هذه املجموعة التي بني يديه.
ومما قاله يف رثاء احلسني:
رحـــلـــتـــم ومـــــا بــيــنــنــا مـــوعـــدُ

وآثــــــركــــــم قـــلـــبـــي املـــكـــمـــد

وبــــت بــــــداري غ ــري ــب ال ــدي ــار

فــــا مــــؤنــــس يل وال مــســعــد

وفــــــارق طــــريف طــيــب الـــرقـــاد

ويف ســــهــــده يـــشـــهـــد املـــرقـــد

أعـــلـــلـــه نــــظــــرة يف الـــنـــجـــوم

وشـــهـــب الـــنـــجـــوم لــــه تــشــهــد

أقــــــوم اشـــتـــيـــاقـــ ًا لـــكـــم تــــارة

وأخـــــــرى عــــى ب ــع ــدك ــم أقــعــد

ويــشــمــت يب حـــاســـدي بعدكم

كــــا ك ــن ــت مــــذ كــنــتــم أحــســد

بــكــفــي أكــفــكــف دمــعــي الــغــريــر

فــــرســــلــــه طــــــــريف األرمــــــــد

((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،الشيخ أغا بزرك الطهراين ج 9القسم األول ص.197
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بـــتـــذكـــاركـــم ق ــل ــب ــي املــنــشــد

يـــطـــارح ب ــال ــن ــوح ورق احلـــام
ومــــا كــــان يــنــشــد مـــن قبلكم

فــــقــــيــــد ًا فــــا والــــــــذي يــعــبــد

ســــوى مـــن بــقــلــبــي لـــه مضجع

ومـــــن بـــالـــطـــفـــوف لــــه مــشــهــد

ومــــــن رزؤه مــــأ اخل ــاف ــق ــن

وإن نـــفـــد الــــدهــــر ال يــنــفــد

فــمــن يــســأل الــطــف عـــن حــالــه

يــــقــــص عـــلـــيـــه وال جيــحــد

بــــــــأن احلـــــســـــن وفـــتـــيـــانـــه

ظـــايـــا ب ــأك ــن ــاف ــه اســتــشــهــدوا

أبــــا حــســن يـــا قـــــوام الـــوجـــود

ويـــا مــن بــه الــرســل قــد ســـددوا

دريـــــت وأنـــــت نـــزيـــل الــغــري

وفــــــوق الـــســـا قــطــبــهــا األجمــــد

بـــــــأن بـــنـــيـــك بــــرغــــم الـــعـــى

عـــى خــطــة اخلــســف قـــد بــــددوا

مــضــوا بشبا مــاضــيــات السيوف

ومــــــا مـــــد لــــلــــذل مـــنـــهـــم يــد

رأوا عــزهــم يف اعــتــنــاق الضبا

بــيــوم الـــوغـــى والـــوغـــى تشهد

فـــــإهنـــــم قــــــد رعـــــــــوا حــقــهــا

بــمــرعــة احل ــت ــف مـــذ أوردوا

وغــــافــــت ن ــف ــوس ــه ــم ضــيــمــهــا

وق ــال ــت ســـوى الــعــقــل ال حيمد

عــشــيــة بــــاتــــوا لــــــورد املـــنـــون

وقــــالــــوا الـــوغـــى بــيــنــنــا مــوعــد

تـــــنـــــادوا بـــــأن الـــتـــنـــائـــي غـــدا

لـــك الـــســـوء مـــن طـــالـــ ٍع يـــا غد

فــقــامــوا صــبــاحـ ًا وســحــب املــنــون

ت ــص ــوب وب ــح ــر الـــوغـــى مــزبــد

وشـــمـــرت احلـــــرب عـــن ســاقــهــا

وغـــــــص بــــأبــــطــــاهلــــا احلـــشـــد

وجـــــــاد الــــكــــفــــاح بــفــرســانــه

وبــالــنــقــع وجــــه الــفــضــا أســـود

وجــــــــاءت أمــــيــــة يف جــنــدهــا

ويــــقــــدمــــهــــا عـــــاهـــــر مــلــحــد
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فـــمـــن أكـــــــوع خ ــل ــف ــه أغــلــف

ومـــــــن اشــــــــــأ ٍم أثــــــــره أنـــكـــد

فـــثـــارت عــلــيــهــم أســـــود وغــى

هلـــا اجــتــمــع املـــجـــد والـــســـؤدد

ٍ
مـــلـــبـــد أثــــــــره أص ــي ــد
ومــــــن

فـــمـــن ض ــي ــغ ــم خ ــل ــف ــه أرقــــم

وســمــر ًا بفيض الــدمــا أوردوا؟

فــكــم أغـــرقـــوا قــضــبــا يف الــطــى

وكـــم أيــقــظــوا راقـــــد ًا للسيوف

وفــيــه مــن الــشــوس كــم أرقـــدوا؟

إىل أن جتــــى هلــــم يف الــكــفــاح

مــــــن غــــــــره قــــــط مل يــعــبــد

فــخــروا لــه ســجــد ًا يف الــطــفــوف

كـــــأن الـــطـــفـــوف هلــــم مــســجــد

ظـــايـــا قـــضـــوا وبـــحـــر الــضــبــا

غـــلـــيـــل صــــــدورهــــــم بــــــددوا

وم ــن بــعــدهــم مــصــدر الكائنات

لـــه يف األعـــــــادي صــفــا املــــورد

فــــصــــال عــــى مج ــع ــه ــم مـــفـــردا

أال بــــــــأيب ذلــــــــك املــــفــــرد

وحــــكــــم ف ــي ــه ــم شـــبـــا صــــارم

كـــــــــأن بـــــــه شــــعــــلــــة تــــوقــــد
ف ــت ــل ــه ــب نـــــــــار ًا بـــــه األكـــبـــد

يــــشــــب لـــظـــاهـــا بــأحــشــائــهــم
ُّ

ويـــغـــرس يف األرض أب ــداهن ــم

وأرؤوســـــهـــــم بــالــضــبــا حتصد

يـــدافـــع عـــن خــيــم ال ــط ــاه ــرات

ف ــي ــح ــم ــده املـــجـــد والــــســــؤدد

لــقــد كـــاد يــفــنــي األعـــــادي ومــن

تـــضـــمـــنـــه ذلــــــــك املـــحـــشـــد

ولــــكــــنــــه قــــــد وىف وعــــــده

ســــويــــعــــة حـــــل هبـــــا املــــوعــــد

هــوى فهوى الــعــرش فــوق الثرى

ومـــــــا لـــلـــســـا بــــعــــده أعـــمـــد

ولــــــــوال بـــقـــيـــتـــه يف الـــــــورى

وســـــدوا
ملـــاتـــوا وحتــــت الـــثـــرى ّ
ويـــــا لــيــتــهــم بــــالــــرايــــا فــــدوا

فــلــيــت الـــــورى رضجــــوا دوهن ــم
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وقال راثي ًا األمام احلسني أيض ًا:
وملــا رأوا مــا قــد أعـــدَّ اهلـــدى هلم

أنجم زُهر
هتــاووا عىل الغربا وهم
ٌ

وأقبل فــرد الدهر للجمع واعظ ًا

نــذيــر ًا فــا أغناهم الــوعــظ والنذر

فحكم فيهم صــارم ـ ًا طــوع أمــره

تساق املنايا إذ لــه احلكم واألمــر

وصــــال عــى ظــهــر املــطــهــم فيهم

كام صال يف األعــداء والــده الطهر

صــفــيــحــتــه أم املــنــايــا وكــفــؤهــا

املــثــقــف مــهــا حـــل طــعــنــتــه بكر

أبى الــورد إال يف األضالع واحلشا

فــمــورده قلب ومــصــدره الصدر

وج ــى عــى ظــهــر املــجــي فحلقوا

كمثل بغاث الطري إن أمها الصقر

فــغــر يف وجـــه الــكــتــائــب مــفــرد ًا

فخروا وأظــفــار الــورى منهم محر

فــافــر ث ــغ ــر ًا لــلــوغــى يف طعانه

وأطعمها األبــطــال نائله الغمر

وص ــار إىل اهلــيــجــاء هيــدي مجامج ًا

من الشوس إكرام ًا فيهدى له الشكر

وأجــرى بحور ًا من دماء نحورهم

هبا من صدور الشوس مدٌ وال جزر

علوا حيث يف وجه الثرى سحب ًا خروا

إىلالغايةالقصوىاستطارتنفوسهم

فلو شاء أن يفني الــورى ألبادهم

غ ــداة عليه طائع ًا رف ــرف النرص

ولكنه قــد شــاء أن جيــري القضا

ويــنــفــذ أمـــر اهلل ج ــل ل ــه الــقــدر

فـــوافـــاه ســهــم للقضا يف فـــؤاده

فخر ويــا ليت الــورى دونــه خروا

هوى فهوى العرش اجلليل عىل الثرى

وعفر وجــه الدين وابتهج الكفر

وأمست سامء املجد تبكي عميدها

وأضحت ربوع العلم غامرها قفر

وكــاد الــثــرى شــجــو ًا يسيح بأهله

غداة عىل صدر احلسني رقى شمر
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رقى صدر َمن عرش العال دون كعبه

ومن دونه األفالك والشمس والبدر
َ

وأقــبــل بــالــفــســطــاط يــنــعــاه مهره

بروحي وجسمي ُيفتدى ذلك املهر

ويــا طــاملــا ربـــاه يف حــجــره الطهر

رقــى صــدر َمــن صــدر النبوة مهده

وتــــذرف مــن أجــفــانــه أدمـــع محر

ـرجــف أطــبــاق الــثــرى يف صهيله
يـ ِّ
فأقبلن ربــات احلــجــال صــوارخـ ًا

يــزلــزل مــن إعــواهلــا البحر والــر
مــي وطــــور ًا هبــا عثر
فــطــور ًا هلــا
ٌ

قد أحــدودبــت مما دهاها ظهورها

ٍ
ِ
شجوه
بصوت صدّ ع
حن
الصخر ُ
وص َ
َ

وصــدّ ع حتى قلب من قلبه صخر
أســارى حيارى ال يصان لنا خدر

أحـــامـــي محــانــا ضــنــتــنــا فرتكتنا
فلهفي هلــا واخلــيــل حــول خبائها

وحفت هبا الفرسان والعسكر املجر

ومـــا بــيــنــهــا أم املــصــائــب زيــنــب

كضها األرس
هلــا كبد حـــراء قــد ّ

تــعــاتــب مــن عليا نـــزار أمــاجــد ًا

كــثــر مــزايــا غــرهــم عــنــدهــم نــزر

أأب ــن ــاء فــهــر أيـــن عــن خفراتكم

وقــد كــان يرعاها حفاظكم املر؟

أأبــنــاء فهر كيف يــرىض إبــاؤكــم

حــرائــر فــهــر مــا ألوجــهــهــا ســر؟

أأبــنــاء فهر ضــاع هـــدر ًا دمــاؤكــم

ومل يبق منكم من به يطلب الوتر

أأبــنــاء فــهــر قــد ابــيــدت رساتــكــم

وقد هنشت أشالءها البيض والسمر

أأبــنــاء فهر رضــت اخليل هامكم
أهاشمكم للضيف هيشم والضبا

وه ِّشم قرس ًا منكم اجلنب والصدر
ُ
وهيشم آنــاف ـ ًا لكم بالضبا صخر

أأبــائــي األرشاف هــاكــم قصيدة

جـــــواديـــــة أبـــيـــاهتـــا درر غــر

لــقــد أهــديــت مــنــي إلــيــكــم وإهنــا

عــى قــدر مهدهيا ولــيــس هلــا قدر
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فلو ُأنـ ِ
ـشـ َئــت يف غريكم قلت إهنا

مـــطـــرزة حــســنــاء مــعــقــودة بكر

ولكنها قــد ُأ ِ
نــشــئَــت يف أمــاجــد

ملادحهم يف مدحهم ينبغي الفخر

وحاشاي أن أرجو الفخار بغريكم

ويل ب ــرس ــول اهلل ث ــم بــكــم فخر

لــقــد كــنــت أرثــيــكــم وإين منشد

فأحببت أن أرثــي ويل فيكم شعر

وإين ألرج ــو أن تــكــونــوا ذخــريت

وملجأي إن قــام القيامة واحلــر

عليكم ســام اهلل مــا دامــت السام

وما أرشقت شمس وما طلع البدر

وقال راثي ًا األمام احلسني أيض ًا:
أيطفئ نــار الــوجــد فيض املدامع

إذا اضطرمت بني احلشا واألضالع

عــى أثــر ركــب هــاج وجــدي كلام

نــظــرت إىل أطـــاهلـــم واملـــرابـــع

تناءوا وما أبقوا بقلبي سوى اجلوى

فساروا عىل فتق من الفجر ساطع

فاتبعتهم صربي ويف الركب مهجتي

وبــت بقلب مــن يــد الــبــن جــازع

أال إن ي ــوم الــبــن أوحـــش منزيل

وخــلــف ربــعــي كــالــدّ يــار البالقع

ويل كــل يـــوم رنـــة خــلــف ظاعن

وتصعيد أنــفــاس عــى بــن شاسع

وكـــم مــتــنـ ٍ
ـاء قــد نـــأى مل يـــوادع؟

فكم من صديق صــدَّ عني مودع ًا
أحــبــاي قــد خــلــفــتــمــوين بعدكم

حليف مهــوم هــاجــر ًا للمضاجع

سلبتم فــــؤاد ًا كــنــت أفــديــكــم به

وعــوضــتــمــوين هــاطــات املــدامــع

أحن حنني العيس من لسعة النوى

وأنــشــد إنــشــاد احلـــام الــســواجــع

ٍ
نـــوائـــب
كــــأين مل أخـــلـــق لــغــر

أو أين مل أولــــد لــغــر الــفــجــائــع
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فألفي نــوح والــعــويــل مصاحبي

ودائـــي بــكــاء والــدمــوع بضائعي

فــرفــقـ ًا بقلب ذائ ــب قبل فقدكم

خلـــر فــقــيــد حـــل خـــر مــصــارع

غريب بــأرض الطف القــى محامه

فــواصــلــه بــن الــرمــاح الــشــوارع

خــــواض املــنــايــا غــارهــا
وأفــديــه
ّ

بــكــل فــتــى نــحــو املــنــون مــســارع
فلم يــردوا غري الــردى من مشارع

حرى القلوب إىل الردى
كامة مشوا ّ

طلوب املنايا يف الثنايا الطوالع

فمن كــل طــاع الثنايا شمر دل
ومـــن كــل مــقــدام ال ــراي ــا بغرة

ـم ب ــن الــطــائــع
تــنــر كــبــدر ال ــت ـ ّ

ٍ
حارس
ومن كل قرم خائض املوت

ومـــن كــل لــيــث باحلفيظة دارع

تواصوا حلفظ اآلل بالصرب غدوة

فأضحوا وهم طعم السيوف القواطع

تفانوا وملــا يبق منهم أخــو وغى

عــى حومة اهليجا حلفظ الــودائــع

ـس ملا أبــرزت من خدورها
فلم أنـ َ

حرائر بيت الوحي حرسى املقانع

سوى املوت يف أجم القنا مل يصارع

ومــن كل مرقال إىل احلــرب باسل

س ــواف ــر م ــا أب ــق ــوا هل ــن س ــوات ــر ًا

تــســر بـــــــاألردان دون الــراقــع

وسيقت إىل الشامات نحو طليقها

تــكــابــد أقــتــاب الــنــيــاق الــطــوالــع

وكــافــلــهــا الــســجــاد بـــن عــداتــه

يــص ـ ّفــد يف أغـــاهلـــم واجلـــرامـــع

ٍ
أعجف
هتادى به األجالف من فوق

إىل نــغــل مــن ا ّدتــــه رش املضاجع

تــلــوح لــه فــوق الــعــواســل أرؤس

يــقــر ضــيــاهــا لــلــنــجــوم الــطــوالــع

تـــقـــر هبــــا لــلــشــامــتــن نـــواظـــر

إذا مــا جتــى نــورهــا يف الــشــوارع

وهــاتــفــة والــوجــد بــن ضلوعها

تــنــادي بقلب مــن يــد البني جــازع
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فترضم نــران اجلــوى يف األضالع

تــعــاتــب مـــن أشـــيـــاخ مــكــة فتية
ٍ
مـــر أيـــن احلــمــيــة واإلبـــا
بــنــي

وأيــن احلفاظ املــر عند الــزعــازع؟

ألــســتــم وآســــاد الــكــفــاح هتابكم

إذا ما مشيتم بني أجــم الشوارع؟

ألستم ويف حفظ اجلــال جنوبكم

جتافت حفاظ ًا عند وطئ املضاجع؟

ألــســتــم وفــيــكــم لــلــبــنــن ودائــــع

يــصــان فتاها يف ب ــروق اللوامع؟

فكيف ُيـــرىض أن سفيان خيلها

تغري عــى أبــيــات تلك الــودائــع؟
وتــســلــب عــن أب ــراده ــا والــراقــع

ويــؤخــذ مــنــهــا قــرطــهــا ومخــارهــا
تــرى أهلها فــوق البسيطة حيثام

فــهــذا عــى الــبــوغــا وذا بالرشائع

وم ــا كــفــنــوا إال بنسج عــواصــف

ومـــا غــســلــوا إال بفيض املــدامــع

تروح وتغدو اخليل فوق جسومهم

فتلك لعمري من أمـ ّ
ـض الفجائع

وأزكى الورى من كل ٍ
دان وشاسع

فيا خــرة األخيار يا قــدوة الــورى
رجــوت بــأن يغدو رثائي ذريعتي

حلــري ومـــايل غــرهــا مــن ذرائــع

سوى الدمع والقلب املعنى لرزئكم

ومــا ذاك إن مل تشفعوا يل شافعي

عليكم ســام اهلل مــا دارت السام

بشمس وبــدر والنجوم الطوالع

وقال يف رثاء األمام احلسني أيض ًا:
ومل تــرين يــوم ـ ًا مــن الــدهــر شاكيا

أقايس من الدهر اخلــؤون الدواهيا

صــديــقـ ًا يـــوايس او محــيـ ًا حماميا؟

ملن أظهر الشكوى ومل أر يف الورى

وأمسى وجيش اهلــم يغزو فؤاديا

وإين ألن أغيض اجلفون عىل القذى
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ألجدر من أن أشتكي الدهر ضارع ًا

لــقــوم هبــم يشتد يف القلب دائيا

ويا ليت شعري أي يوميه أشتكي

أيــوم ـ ًا مــى أم مــا يكون أماميا؟

تــغــالــبــنــي أيــــامــــه بــروفــهــا

وســــوف أرى أي ــام ــه والــلــيــالــيــا

إبــــاء بــه أســمــو عــى كــل شاهق
ً

وعــزم ـ ًا يــدك الشاخمات الرواسيا
ســالــة فــهــر قـــد ورثــــت إبــائــيــا

وإين م ــن األجمـــــاد أب ــن ــاء غــالــب

وقد صافحوا بيض الظبى والعواليا

أبـــاة أبـــوا للضيم ُتــلــوى رقاهبم

ورب عــبــيــد قــد أعــ ّقــت مــوالــيــا

غـــــداة حــســن ح ــارب ــت ــه عــبــيــده
لــقــد ســرهتــا آل حـــرب كــتــائــبـ ًا

بقسطلها حتكي الليايل الدياجيا

فــنــاجــزهــا خــلــف املــنــايــا بفتية

كـــــرام يــــعــــدّ ون امل ــن ــاي ــا أمــانــيــا

غــداة جثوا للموت ُش ـ ّ ً
ـا رواسيا

فــثــاروا هلــا شــم األنــــواف ختاهلم
ولــفــوا صــفــوف ـ ًا لــلــعــدو بمثلها

بحد ظبى تثني اخلــيــول العواديا

بحيث غدت بيض الظبى يف أكفهم

بــقــاين دم األب ــط ــال محــــر ًا قــوانــيــا

وأعــطــوا رمــاح اخلــط مــا تستحقه

فتشكر حتى احلــر منهم مساعيا

ومــاتــوا كــرامـ ًا بالطفوف وخلفوا

مــكــارم تــروهيــا الــــورى ومعاليا

وراح أخو اهليجا وقطب رجائها

بأبيض مايض احلد يلقى األعاديا

وصــال عليهم ثابت اجلــأش ظامي ًا

كــا صــال ليث يف البهائم ضاريا

فــــردت عــى أعــقــاهبــا مــنــه خيف ًة

وقــد بلغت منها النفوس الرتاقيا

وأورد يف م ــاء الــطــى حــد سيفه

وأحــشــاه مــن حــر الــظــاء كــا هيا

إىل أن رمــى سه ًام فأضمى فــؤاده

ويا ليت ذاك السهم أضمى فؤاديا
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فــخـ ّـر عــى وجــه الصعيد لوجهه

تـــريـــب امل ــحــ ّي ــا لـــآلـــه مــنــاجــيــا

تــنــازع فــيــه الــســمــر هــنــديــة الظبا

ومــن حوله جتــري اخليول عواديا

ومــا زال يستسقى ويشكو غليله

إىل أن قىض يف جانب النهر ضاميا

خر يف األرض هاويا
بأمالكها إذ ّ

وكادت له األفالك هتوي عىل الثرى

قىض وانثنى جربيل ينعاه معوالً

أال قد قىض من كان للدين حاميا

فلهفي عليه دامــي النحر قد ثوى

ثـــاث لــيــال يف البسيطة عــاريــا

وقد عاد منه الــرأس يف ذروة القنا

منري ًا كبدر النجم جيلو الدياجيا

وقال:
َ
أهيل احلب إن كانت لنا األيام ميسوره

فلمحتزنإذاكانتليايلالوصلحمصوره

فنرجو أن تضيفوها إذا مل تك معسوره

بساعات تنيل الوصل حتى تك جمروره

وقال مؤرخ ًا فتح باب يف النجف األرشف:
فــتــحــوا لــلــنــجــف األرشف بــابــا

أصــبــح الــنــاس لــه تــلــوي الــرقــابــا

بــــر الـــعـــاكـــف والـــــبـــــادي بــه

س ــه ــل األمــــــر ذهــــابــــ ًا وإيـــابـــا

شـــيـــدوه بـــاســـم مـــن شــــاد عىل

قــبــة الـــعـــدل مـــن الــفــضــل قبابا

هــي سلطان الـــورى عبد احلميد

من به باألمس نستسقي السحابا

حـــافـــظ املـــلـــة مــــن لـــــوال شــبــا

عــضــبــه عـــامـــرهـــا عــــاد خــرابــا

حـــفـــظ اهلل بـــــه اإلســـــــــام مــا

ــــى غـــاب وآبــا
يف الــســا بـــدر ّ
دج ً
واجــعــل الــشــكــر لــه ورد ًا وراب ــا

فــأشــكــر الــســلــطــان يـــا وافــــده
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فــتــحــوا للنجف األرشف بــابــا)

وبــــأقــــى احلـــمـــد أرخــــــه (بـــه

1312هـ

وقال مادح ًا عبد اللطيف باشا مترصف لواء كربالء ومؤرخ ًا إجراء ماء الفرات يف

هنر احلسينية:

بــــــــراك يـــــا عـــبـــد الــلــطــيــف

ِ
الــريــف
يـــا صــاحــب الــنــســب

إذ نـــلـــت مــــا قــــد شـــئـــت مــن

إجـــــــــــراء هنــــــر بـــالـــطـــفـــوف

وبــــلــــغــــت مــــــا قــــــد رمـــتـــه

فـــاهـــنـــأ عــــى رغــــــم األنــــــوف

ٍ
هبــــمــــة
أقــــــــدمــــــــت فــــــيــــــه

أعـــــــى مـــــن اجلــــبــــل امل ــن ــي ــف

وســـعـــيـــت مـــــن عــــــزم شـــبـــاه

أحــــــــدّ مـــــن حـــــد الـــســـيـــوف

أعـــــــد

ت لـــنـــا ربــــيــــعــــ ًا يف خــريــف

فســـــــــــــــــقيتنا

يــــا خــــر مــــن بـــالـــوعـــد يـــويف

شــــنّــــفــــت آذان الــــــــورى

بــــعــــطــــاك يف أهبـــــــى شـــنـــوف

وبــــســــطــــت مــــــأدبــــــة لــــدى

األعـــــصـــــار تــبــقــى لــلــضــيــوف

وغـــــــــدا صـــحـــيـــحـــ ًا يف زال

لــــك كــــل ذي جـــســـم نــحــيــف

لــــــــــوالك مــــــا أنـــــجـــــى نــفــو

حــــر الــلــهــوف
َس اخل ــل ــق مـــن
ّ

خـــــــذهـــــــا إلـــــــيـــــــك هــــديــــة

ٍ
بــــحــــر خــفــيــف
وافـــــتـــــك يف

يــــــرتــــــاح فــــيــــهــــا األرحيــــــــي

وصــــاحــــب الـــطـــبـــع الــظــريــف

يـــــا وارد ًا مــــــاء الــــفــــرات

عـــلـــيـــك بــــالــــديــــن احل ــن ــي ــف

هلل

درك
ّ

ووعــدتــنــا

إذ

قــــد رشفـــــت أرض الــطــفــوف

وافــــــــــــاك أجــــــــــرك مــــــن بــه
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بــــجــــوده  -عـــبـــد الــلــطــيــف)

أرخ (لـــقـــد أجــــــرى الـــفـــرات

وله راثي ًا اإلمام احلسني من قصيدة:

 1325هـ

أي طــــرف يــلــذ طــيــب ال ــرق ــاد
مـــا أرى لــلــكــرام أذكـــــى هلــيــبـ ًا

أقـــر ط ــرف األعـــادي
يف مــصــاب ّ

يف احلـــشـــا مـــن شـــاتـــة احلــســاد

دوهنـــــا أكــــر اخلـــطـــوب صغري

هـــــــــن لـــــــأعـــــــزة األجمـــــــــاد
ّ

وقال مؤرخ ًا وفاة العامل الكبري السيد حممد حسني املرعيش الشهرستاين املتوىف سنة

1315هـ:

حمـــمـــد احلــــســــن يــــــوم م ــوت ــه

حــل مــن الــفــردوس أعــى مرتقى

إن ص ــار عــن دار الــفــنــاء راحــ ً
ا

فـــإن يف األخـــــرى ل ــه دار البقا

ومـــــذ قــــى أبـــــو عــــي أرخـــــوا

(انــطــمــســت واهلل أعـــام التقى)

1315هـ
وله يف رثاء املرحوم املوىل أيب احلسن املازنداين ومعزي ًا الشيخ زين العابدين املازندراين:
توجه للفردوس روح أيب احلسن
وإن غاب عن (زين العباد) وجوده

وصرينا األقدار يف الكرب واحلزن
ّ
ويف وســط أتــراب املنايا قد اندفن

ولكنه يف عــامل الـــروح قــد حوى

أنيس جليس ًا مثله ليس يف الزمن
ً

وطـــوبـــى ملـــن بــعــد احلـــيـــاة بــعــامل

إم ــام ومــصــبــاح الــظــام قــد اقــرن

فطوبى ملــن قــد كــان ح ـ ّي ـ ًا حبيبه

إمــام هــدى للعلم مــأوى ومؤمتن
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وقــد قيل يل أوضــح لنا عــام موته

فقت وقلبي يف الكآبة والشجن

فمذ غاب رأس الدين أرخ (منادي ًا

توجه للفردوس روح أيب احلسن)

1298هـ

وكتب إليه بعضهم هذين البيتني:
حتمل شهر الــصــوم عنا فأفطرنا

فــا بالنا عــن نيل وصلكم صمنا

وكــنّ ــا ب ــه يف عــيــشــة ذات هبجة

وإنــــا لــنــرجــو أن نــعــود كــا كنا

فأجابه السيد جواد قائالً:
أأحــبــابــنــا هنتم بــا نحن أضمرنا

وهجتم ملــا يف لبة القلب أسكنا

فــا تــزعــمــوا إنــا نسينا عهودكم

وجممعنا لألنس مــذ نحن أفطرنا

ولــكــنــا األيــــــام ال زال شــأهنــا

تقرب مــا يشجي وتبعد مــا هينى

أما وليايل الوصل فالقلب مل يصم

ولو أننا والطرف عن وصلكم صمنا

فــا يبعدن اهلل ســاعــات وصلكم

فمهام أتــانــا أمــركــم نحوكم رسنا

نــفــوز بــكــم يف عيشة ذات هبجة

وأنــتــم كــا كنتم ونــحــن كــا كنا

وله يف رثاء اإلمام احلسني:
لــو كــان يــردع يــوم البني بالرهب

لكنت أرهــبــه باخليل والقضب

ويف رمـــاح عــريــن األســـد أمجتها

ويف نصال كمثل األنجم الشهب

ويف ك ــت ــائ ــب دمهــــــاء م ــروغ ــة

منها عليها بــروق البدع واليلب

فيها رجــال اذا ما احلــرب جتمعهم

يــوم ـ ًا تــاقــوا هبــا يف غــايــة الطرب
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شوق ًا إىل املــوت يف ظل األسنة إذ

سقي ًا لبيض املــوايض من دم رسب

كفتية يف عــراص الطف قد وقفوا

بحيث غص الغضا باجلحفل اللجب

ترجلوا للقنا إذ نحوهم رشعت

وللسيوف جثوا بأس ًا عىل الركب

أن يشمت الفكر فليعلم بأنك قد

أعطيت دون الــرايــا أرفــع الرتب

أراد إطــفــاء مشكاة أضــاء هبــا الـ

ـشمس املضيئة مع بدر من الشهب

أنـــى ويــأبــى اهلـــدى إال إضــاءهتــا

فالشمس تغرب لي ً
ال وهي مل تغب

طوبى لرتب غدا مثواك حيث سام

عىل السام عرشها فض ً
ال عن احلجب

أهل درى من هوى شلو ًا عليه ومن

ثوى ثالث ًا عىل الرمضاء والكثب؟

وهل درى فيه وجـ َه الدين منعفر ًا

أك ــرم بمنعفر بالنجع خمتضب؟

َ
هيكل التوحيد حمتجب ًا
وهل درى

فيه بمثوى رضيــح غــر حمتجب

وهـــل درى أن أشـــاء الــنــبــي به

غدت موزع ًة بالسمر والقضب؟

وهل درت عاديات اخليل َمن وطأت

يــا ليتها عــقــرت قــدم ـ ًا ومل تثب؟

وهل درت يعمالت النجب َمن محلت

نحو الشآم عىل األكــوار والقبب؟

هلفي عىل خفرات السبط حيث غدت

تساق فــوق ظهور األينق النجب

تصب أعينها يف الـــرب أدمعها

لــوال التزفر جــاد الــرب بالعشب

()1

وذي تصيح أخي شجو ًا وتلك أيب

هذي إىل جدها تشكو مصائبها

((( ويروى يف موضع آخر (هذي ختاطب أهليها معاتبة).
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إذا اشتكت ما تالقى من جياوهبا

أو استغاثت بغري السوط مل جتب

مــقــلــديــن ســيــوفــ ًا أيــنــا وقــعــت

أردت ومل تنثلم رضبـــ ًا ومل ختب

ذات الفرندة لكن من نجيع طىل

ذات القبايع لكن ال من الذهب

إن استمدت أمدت من سواعدهم

أو استعانت أعينت بالقنا السلب

بجنبهم ذات أرســــان مضمرة

قد سوموها ليوم البأس والغضب

أجرى من الريح يف نيل املنى ومتى

حلت مرابطها أرســى من اهلضب

مل أنس إذ قرعوا األبطال يف حذم

تــنــر داجــيــة اهلــيــجــاء كالشهب

ودوا كتائبهم تنحو مــراكــزهــا

والنقع يمطر باهلامات كالسحب

لوال القضا ألبــادوا مجعهم وغدوا

نــحــو املــعــامل يف أمـــن مــن الــنــوب

لكنهم عــشــقــوا غــايــاهتــم فـــرأوا

إن املنى يف الردى والنيل يف الطلب

فوسدوا الرتب لكن بعد ما بلغت

سيوفهم يف عداهم منتهى األرب

فقام خلف اإلبــا وامل ــوت منفرد ًا

مل يستعن بسوى رمح وذي شطب

خيـــوض غــامــرة اهلــيــجــاء مبتغي ًا

وصــل املــنــون بقلب غــر مرهتب

شـــاء الــعــدى ضيمه واهلل عزته

فــآثــر الــعــز حــتــى ســـاد كـــل أيب

فثقف الــعــزم ثــم انــصــاع يف يلب

من النجار ويف سيف من احلسب

وأعلن النسب الوضاح من مرض

مــذ قــام مفتخر ًا يف حلية النسب

لــــواله ال غــالــب يــــروى ل ــه أثــر

ي لــدى األس ــاع والكتب
وال ل ـ ّـو ّ

أحياهم مذ نضا صمصامه وسط ًا

ع ــى جــنــود بــنــي محــالــة احلــطــب
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يغيب حمتجب ًا يف أظــلــم احلجب

فــغــر الــكــون حــتــى كـــاد شــارق ـ ُه

ـى
غــدا لــدائــرة اهليجاء قطب رحـ ً

ـى إال عىل قطب؟
وهــل تــدور رحـ ً

شفى الــكــفــاح بــا قــد قــام يرشبه

وكان من قبل ذا كاملدنف الوصب

وغــ ّي ــب اجلــنــد يف دج ــن ــاء قــامتــة

دمهـــاء لــيــت هبــا غــابــت ومل تــؤب
رأس ًا وال يف كىل األبطال من عصب

لـــوال املــشــيــئــة مل يـــرك عــى بــدن
ومل يــدع فــارســ ًا يــوم الــكــرهيــة أو

تــنــعــاه ثــاكــلــة بــالــويــل واحلـــرب

فلو أشــار عىل األرواح النتزعت

مــن اجلــســوم بــا عـــدٍّ وال خبب

بحيث مل يبق فوق األرض من حرب

وال جلــنــد أيب ســفــيــان مــن جلب

لــكــنــا الـــقـــدر املــحــتــوم صــادفــه

بنبلة بــن أطـــراف القنا السلب

هوى عىل الرتب وهو العرش واعجب ًا

منقدرأىالعرشأنهيوىعىلالرتب

يا علة الكون يا رس الــوجــود ويا

خــر الــريــة مــن عجم ومــن عرب

حوشيت ذالً وإن غودرت منجدالً

مــزمــ ً
ا بـــدم يف الـــرب منسكب

كنت العزيز وخيل العز مفتخر

إذ فيك شيد بناء املجد واحلسب

وأنـــت شــيــدت بنيان اإلبـــا كرم ًا

بام صــرت عىل األرزاء والكرب

وســــدت ك ــل أيب يف ال ــري ــة بل

وفــقــت كــل ويص بــل وك ــل نبي

إال الــذي كنت روح ـ ًا يف جوانحه

وفــضــة خلقت مــن ذلــك الذهب

وله عدا ذلك قصائد أخرى حيفل هبا ديوانه املخطوط  -كان شاعرنا كوكب ًا وضا ًء
يف سامء الشعر العريب ،يرقى شعره إىل ذرى اإلبداع واإلجادة ،وعاش موفور الكرامة،
حمرتم اجلانب ،يعمق الوعي ،ويؤثر يف حركة احلياة تأثري ًا إجيابي ًا.
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كان حي ًا سنة 1332هـ1912-م
شاعر مل اهتد إىل سريته ،عرف بسعة علمه ،وجزيل فضله ،كان حاد الذكاء قوي

البيان ،مرهف احلس ،جامع العواطف ،يظهر فضله من شعره املنشور ،ويف قصيدته
هذه كثري من اآلراء الفلسفية ،وعسى أن يتسنى للدارسني أن يكتبوا عنه يف املستقبل بام

يناسب.

النفس

(((

ُ
نحيل
رس احلــيــاة لـــدى الــعــقــول
ُ

ولـــكـــل ذي رأي عــلــيــه دلــيــل

قــرت حبال العقل عن غمراهتا

وعـــى حقيقتها الــلــســان طويل

واحلــــق يف تــلــك الــظــنــون قليل

كــثــر ال ــظ ــن ــون بـــذاهتـــا وثــبــوهتــا

هــل يل إلــيــك ورا الستار سبيل؟

يــا نــفــس مــالــك يف ســتــارة خفية

كــم يف املــقــابــر مــن ذويـــك قتيل؟

كــم يف هــواك مــن القلوب جرحية

ال املــاء كنت وال اهلــواء وال الرضا

األثـــــر كـــا ي ــق ــول قبيل
م وال
ُ

ودلــيــل (أفـــاطـــون) لــيــس بثابت

عـــنـــدي وال مـــا يــدعــيــه قــبــول

خيــتــار (جــالــيــنــوس) وهـــو عليل

ال ما اجتباها الفيلسوف( )1وال الذي

((( نرشت يف جملة (العرفان) اللبنانية باجلزء (جملة العرفان) اللبناينة ع 9و 10ذو احلجة 1332هـ ترشين 1
(1914م) ص.365
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(فــرقــوريــوس) مــع الــدلــيــل يقول

ال قول (طاليس) احلكيم وال الذي

هي هيكل املحسوس وهو ثقيل

ال مـــا يـــقـــول ال ــق ــائ ــل ــون بــأهنــا

هــل ك ــان يــعــرفــك الــنــهــى متعل ً
ال

()2

كـــا فــلــيــس هلـــم إلـــيـــك سبيل

ودلـــيـــل مـــن هـــو يــدعــيــه ضئيل

فالنفس يشء ليس يعرفه الــورى

مــا زال يف حمــض احلــيــاة جيـــول

هل كان يكشف سرتها (هجل) الذي

أو كان (شوبنهور) يصعد رصحها

()3

بــالــفــكــر وهـــو ع ــن األنـــــام حيــول

ل ــوج ــود م ــوج ــود الــقــديــم دلــيــل

هــي جــوهــر فـــرد( )4وعــن وجــوده

(((

***

 -28السيد حسن االسرتابادي

1366 - 1282هـ
هو اخلطيب الذلق اللسان الشاعر األديب احلاج السيد حممد حسن بن السيد عيل بن

السيد مصطفى بن السيد حسني بن السيد عيل بن السيد سميع بن السيد مري عبد املجيد
األسرتابادي احلسيني احلائري.

ولد يف كربالء عام 1282هـ ،ونشأ يف أحضان الفضل واألدب ،وترعرع يف ظل
((( املراد بالفيلسوف أرسطو طاليس.
((( الثقيل :الغريب.

((( جيول :يرصف إذ كان هو حيب االعتزال.

((( املراد باجلوهر الفرد هنا اجلوهر الواحد بالذات ال اجلوهر الفرد املصطلح عليه.
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أرسة علوية علمية جتللها الزعامة الدينية تعرف بآل االسرتابادي((( .والدته العلوية

(سكينة) كريمة العالمة السيد عباس بن السيد حممد حسني املوسوي الشهرستاين املتوىف
يف كربالء سنة 1300هـ والتلميذ األرشد للعالمة الشيخ حسني االردكاين -كام جاء يف
تعليقات البحاثة السيد صالح الشهرستاين .درس يف بداية أمره عىل والده ،وقرا الفقه
واألصول عىل أعالم عرصه وباألخص العالمة اجلهبذ الشيخ املال عباس سيبويه((( ،ثم

اعتىل منابر اخلطابة يشنف األسامع ويفرس اآليات القرآنية بدقة متناهية وأسلوب بديع،

حتى شاع صيته وعال شأنه ،وعد من مشاهري أهل العلم ورجال الدين وأرباب الفضل.
حدثني معارصوه أنه كان فقيها ضليعا وشاعرا مبدعا وخطيبا مفوها شهريا من

خطباء املنرب احلسيني ،وكان ملام بتفسري آي من القرآن الكريم ،يتجىل ذلك من خالل

خطبه املنربية املطولة التي ال يم ّلها السامع ،يضاف إىل ذلك أنه كان خفيف الطبع ،حلو
املعرش ،وكثريا ما ازدانت خطبه بالنوادر اللطيفة والنكات املستملحة.

لقد كانت للسيد حسن األسرتابادي شهرته املدوية يف األوساط االجتامعية والدينية

واألدبية ،فهو بحر عل ٍم زاخر يعب عبابه وتصخب أمواجه.

((( راجع كتابنا (تراث كربالء) ص( 133بريوت 1983م) ،و(عشائر كربالء وأرسها) ص.10

((( هو املوىل السيخ عباس بن رضا بن أمحد اليزدي الشهري باألخفش لنبوغه يف النحو والرصف .كان عاملا
فاضال أديبا حمدثا ،تويف يوم  13رمضان سنة 1321هـ ،وخلف فاضلني مها :الشيخ عيل أكرب والشيخ
حممد عيل العامل املعارص ،ذكره صاحب الذريعة يف (نقباء البرش)  1001/3و  .1002وذكر له شعرا،
ومنه قوله خممس ًا لبيت من قصيدة لإلمام عيل وهو:
يـــا عــلــيــا عــلــت بـــه الــعــلــيــاء

وتــبــاهــت يف وصــفــك اإلطـــراء

كــل يشء ســـوى والك هباء

كــنــت نــــورا جتـــى بـــه الــظــلــاء

حـــن ال آدم وال حـــواء
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شعره:

سجل بعض قصائده يف جمموع
يف الفرتة التي كان يتمتع هبا بكامل قواه اجلسميةّ ،

شعري رقيق جذاب .وأغلب هذه القصائد يف مدح ورثاء آل البيت وله يف مراثي
مشاهري العلامء .إال أن شعره متوسط موسوم بلينه وسهولته ما يستدل به عىل جمافاة
اإلبداع الفني يف أحيان كثرية .كام أنه بعيد عن كل ما تعج به الدنيا من مفاتن ومغريات

ومباهج ينعم هبا اآلخرون.

قال يف قصيدة أنشدها يف مدح الرسول األعظم حممد:
خـــر اخلــلــيــقــة يف الـــريـــة أمحــد
هــــو رمحـــــة لــلــعــاملــن مجــيــعــهــم

مــن يف الــســاء عــى ال ــراق مص ّعد

أط ــل الــتــقــى خــر الــــورى وحممد

هــو فــاتــح هــو خــاتــم هــو مركز

هــو مصطفى وهــو النبي األجمــد

هــو نــقــطــة هــو ظــاهــر هــو باطن

لــــواله مــعــبــود الـــــورى ال يعبد

ه ــو شــافــع ه ــو رافــــع ه ــو المــع

هـــو قــامــع لــلــكــفــر وهـــو مــســدد

هــو عــلــة اإلجيــــاد مــصــبــاح اهلــدى

لــــــواله ش ــم ــل الـــعـــاملـــن مــبــدد

نــطــق الــكــتــاب بــفــضــلــه وبــأنــه

نــــور اإللـــــه عـــى الــعــبــاد مــوقــد

وب ــه يــعــاقــب يف اجلــحــيــم عصاته

وبــــه يــشــيــب ويف اجلـــنـــان خيلد

صـــى اإللـــــه عـــى الــنــبــي وآلـــه

وعــلــيــهــم مــنــا ال ــص ــاة جتــــدد

((( .خطباء املنرب احلسيني -حيدر صالح املرجاين ج 2ص54و.55
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()1

وله يف مولد اإلمام عيل بن أيب طالب:
رجـــــب
يف بـــيـــتـــه آيـــــتـــــه يف
ْ

احلــــمــــد هلل عـــــى مـــــا وجــــب
عـــــي الـــــعـــــايل عــــــاد الــــــورى
رشافـــــــة الـــكـــعـــبـــة زادت بــه

املنتجب
بــعــد الــنــبــي املــصــطــفــى
ْ

فــالــشــكــر لــلــبــاري علينا وجــب

ثـــالـــث عـــر الــشــهــر مـــولـــوده

فــهــو لــعــز الــبــيــت نــعــم السبب

بــــــرى ملــــن قــــــرت لــــه عــيــنــه

مــن عــجــم يــكــون أو مــن عــرب

شمس الضحى بدر الدجى قد جال

يف رجـــب فــصــار شــهــر األصــب

قــد الح يف الكعبة مــن شخصه

ط ــه ــر مــطــهــر وعــــــايل الــنــســب

وربـــــــــــه ســـــــــاه بــــاملــــرتــــى

مــن بعد أن أهـــدى إلــيــه الرطب

قــــــد طــــهــــر اآللــــــــــه آبــــــــاءه

فـــهـــو عــــي ذهـــــب مــــن ذهـــب

وكـــــان ذا مــفــتــاح بــــاب اهلـــدى

وحــــبــــه جيــــــذب كـــــل األرب

فــاســتــبــروا ي ــا شــيــعــة املــرتــى

بــيــمــن مـــيـــاد إمــــــام الـــعـــرب

مـــولـــوده الــســامــي ســمــو الــرتــب

يـــا قــــايض احلـــاجـــات حــقــق لنا

ومن مراثيه ألشياخ العلم وأعمدة الدين قوله راثيا الفقيه الشيخ عبد الكريم اليزدي

احلائري(((من قصيدة أوهلا:

إىل عــــــزاء مــــن بــــه االف ــت ــخ ــار

يـــا رؤســــــاء املــســلــمــن الـــبـــدار

((( هو الفقيه اجلليل الشيخ عبد الكريم بن املوىل حممد اليزدي احلائري املولود عام 1278هـ واملتوىف يوم
17ذي القعدة عام 1355هـ ،كان أحد أفذاذ عرصه وأبرز أساطني الدين وهو من كبار الفقهاء ،أورد
ترمجته شيخنا آغابرزك الطهراين يف (نقباء البرش) ج 3ص.1167-1158
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شيخ اإلبــا والفضل عبد الكريم

مــن كــان لــإســام حــامــي الــذمــار

أثــكــل أهـــل الــديــن مــن بــعــد ان

آوى إىل اجلـــنـــة دار الـــقـــرار

عـــــذر بــــرك الــعــزا
لــيــس لــكــم
ٌ

م ــن مــثــلــكــم ال يــقــبــل االع ــت ــذار
يف الــديــن واإلســــام باالنكسار

يف مـــــــوت كـــــل عـــــــامل ثــلــمــة

بـــــكـــــاؤه رس وأنـــــتـــــم ج ــه ــار

عـــــزوا إمـــــام الـــعـــر يف فــقــده

وله مؤرخ ًا وفاة العامل اجلليل السيد كاظم السيد حسني البهبهاين املتوىف سنة

1345هـ:

(يف كــاظــم عـــزوا إمـــام الــزمــان)

نـــــادى املــــنــــادي ســـــاديت أرخـــو

 1345هـ

وله يف املداعبات والتندر مقطوعات بديعة يتندر هبا أهل األدب يف جمالسهم ،ومنها

قوله:

يــقــول مــن ُيــدعــى بــاســم احلسن

قــــوال صــحــيــحــا لــيــس فــيــه فنن

إذا ق ــض ــي ــن ــا وطــــــــرا مــنــهــا

نــمــنــا بــــراحــــة وغــــــاب احلــــزن

فـــقـــل ملــــن عـــــــارض أفــعــالــنــا

مـــن عــمــل احلــكــيــم ال تــســألــن

يــنــبــغــي أن نـــأكـــل خـــســـ ًا ويــا

حـــلـــوا لــطــيــفــا الئـــقـــا بــالــلــبــن
يــعــلــم هـــذا األكــــل ســمــن الــبــدن

لـــو شـــاهـــد احلــكــيــم أجــســامــنــا

وقال((( مؤرخا صدور كتاب (هنضة احلسني) ملؤلفه العالمة السيد حممد عيل هبة

الدين احلسيني:

((( نرشت هذه األبيات يف جملة (املرشد) البغدادية الصادرة يف  1رجب سنة 1347هـ/اجلزء الثالث ص.390
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يــا مــنــادي اهلـــدى عليك حقيق

أن تــنــادي الــــورى وأنـــت وثــيـ ُـق

(هــبــة الـــديـــن) لـــأعـــادي رشار

اجـــتـــهـــاداتـــه عــلــيــهــم ح ــري ـ ُـق

كـــل ــا رتـــــب الــــغــــزاة جــيــوشــا

فـــعـــى رأســــــه الــــلــــواء خــفــيــق

وإذا أظـــهـــر األكــــابــــر شــأنــا

فـــلـــه الـــعـــز والــــفــــخــــار يــلــيــق

فـــلـــرمـــح الـــبـــنـــان مـــنـــه بــيــان

ولــســيــف الـــلـــســـان مــنــه بــريــق

زورق الــعــلــم يف ب ــح ــار هـــداه

فـــبـــه يــطــلــب الـــنـــجـــاة غــريــق

يف الــتــصــانــيــف والــتــآلــيــف فــرد

لـــفـــظـــه جــــوهــــر ودر أن ــي ــق

فــلــه (هنـــضـــة احلـــســـن) كــتــاب

جـــامـــع لــلــعــلــوم وهـــــو دقــيــق

وعـــــبـــــاراتـــــه يـــنـــابـــيـــع عــلــم

ولـــــر الـــنـــكـــات ب ــح ــر عــمــيــق

حــــبــــذا يف بــــاغــــة فـــيـــه تــتــى

(هــبــة الـــديـــن لــلــنــجــاة طــريــق)

1335هـ
وقال مستنهضا اإلمام احلجة صاحب العرص املهدي:
ٍ
لـــــدهـــــر شــــأنــــه غـــــدار
أف

إرصار
ولــــه بــــــإرضار الــــــورى
ُ

مــع كــل ذي حسب أمية خالفت

واخلـــــزي يــعــلــو قــومــهــا والــعــار

فــلــه املــصــيــدة لــلــكــبــار ذمــيــمــة

ولـــــــه بــــكــــل مــــكــــيــــدة تـــيـــار

هــجــرتــه مــعــرفــة بـــه األحـــبـــار

تـــركـــتـــه حتـــقـــرا لــــه األخـــيـــار

ذل الــعــزيــز وعــــز فــيــه ذليلهم

حــكــمــت ربــيــضــة( )1هلــم أرشار

((( ربيضة :اسم تصغري يراد به الطبقة السلفى من املجتمع.
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يـــا طــالــبــا ف ــرج ــا بــغــر كــــدورة

هــيــهــات خــالــف عـــزك األقــــدار

جهات األرض ظلام ظاهرا
ُمألت
ُ

ولـــــرع أمحــــد قــلــت األنـــصـــار

عظم الــبــاء بسوء أفــعــال الــورى

حـــق الـــعـــذاب وال يــقــال عــثــار

حان العقاب عىل العصاة بذنبهم

وتــكــمــل اإلعـــــــذار واإلنــــــذار

اهلل يــــا مــــن يف الــــبــــاد مــنــار

إظــهــر لــنــا ك ــي تــنــجــي االنــظــار

يــا صــاحــب األم ــر ال ــذي بــوجــوده

فـــلـــك األثـــــــر مــــؤثــــر ســـ ّيـــار

ِ
ي مــن رجعة
البــد يابن
العسكر ْ

جلميعكم ك ــي ال يــضــيــع الــثــار

لــــك ج ــرئ ــي ــل قـــــال يــــا بــشــار

يا مقتدى عيسى بن مريم يف الورى
كــم يبق سيفك عاكفا يف غمده

وهـــو الــقــطــوع الــفــاتــح الــبــتــار؟

أرشق بــغـ ّـرتــك احلــمــيــدة ساطعا

ي ــا م ــن تـــيء ب ــن ــورك األقــطــار
ســلــفــا بــشــخــصــك ب ــر املــخــتــار

خــلــف األئــمــة ثــم خــاتــم عدهم

محـــل ك ــذل ــك يف الــــــروج قـــرار

نــــــر أمحـــد
فـــعـــي أول بــــــرج
ّ

ٍ
ألمـــــرء يف فــضــلــه إنــكــار؟
هـــل

جلــمــيــع أعـــبـــاء اخلـــافـــة حــامــل

بــكــم الــنــبــوة واإلمـــامـــة ختمت

وبــوفــق اســمــكــم انــجــى األرسار

إثــنــا وعــر إم ــام ســـادات الــورى

خـــلـــفـــاء أمحـــــد قـــــدر الــقــهــار

ي ــا حــافــظــا ل ــرس ــوم رشع حممد

حجبتك عــن أبــصــارنــا األســتــار

يـــا غــــرة اهلل فــشــيــعــتــكــم غـــدوا

صيد العدى إن طنبوا أو ســاروا

عجبا لنسخة قلبك السامي الذي

يف طــ ّيــه الــســبــع الـــشـــداد صغار
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أرشق بطلعتك الــريــعــة جهرة

ي ــا م ــن ملــقــدمــك الــنــفــوس نــثــار

وامـــــأ أق ــال ــي ــم الـــبـــاد عــدالــة

بــــك بــــر الــــقــــرآن واألذكـــــــار

أنــــت املــطــهــر لــلــبــاد وأهــلــهــا

فاخفض هلــم هــل للغيور قــرار؟

وارســـــل إلهــــاك الـــعـــدو بــعــدة

عــنــهــا تــضــيــق فــــدافــــد وق ــف ــار

اخلــر واإللــيــاس قــد أمـــروا بأن

يــقــفــا أمـــامـــك لــلــهــدى أنــصــار

الغوث يا حامي احلمى مل صابر؟

قــضــت احلــمــيــة واســتــبــيــح اجلــار

غــاض األمــان وفــاض ظلام دهرنا

مــأ الـــعـــراق مــن احلــجــاز رشار

فــلــقــد تــبــن انــعــكــاس أمــوركــم
قد قدموا األدنــى عىل األعــى وهم

حــــــرف الــــقــــرآن الــفــجــار
مــــذ
ّ
يــــــدرون مـــأواهـــم غـــــداة الــنــار

مل أخـــــروا أســــد اإللــــه وقــدمــوا

عــجــا هلـــم جــســد لـــه وخــــوار

لقد استعاضوا بالغضنفر أرنبا

وعـــاهـــم بــعــد ال ــف ــخ ــار شــنــار

هجموا عــى دار الـــويص عــداوة

وضـــع الــنــجــار بــجــيــده الــكــفــار

قــد أحــرقــوا دار الــنــبــوة واعــتــدوا

وبــعــرهــم عــر الــبــتــول جــدار

عــجــبــا آلل حمــمــد مـــن صــرهــم

وبـــــدارهـــــم ي ــت ــج ــارس اخلـــتّـــار

واهلل ديـــــن حمـــمـــد مل يــســتــقــم

مــــامل تــــيء بـــنـــورك األبـــصـــار

فــــإىل مــتــى مــتــغ ـ ّيــب أنـــواركـــم

عــجــل خمــافــة أن يــضــيــع الــثــار
ّ

يابن الزكي العسكري أظهر لقد

مـــأت لغيبتك الــقــلــوب أوار

(أنسيت جــدك يف القيود مكبال

يشكو األذى ودمــوعــه مـــدرار؟

ق ــت ــاك ــم ع ــن ــد الــــعــــدى جــبــار

هلل درك كــيــف تــصــر أن تــرى
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أرس الــعــدو عــيــالــكــم وأمــامــهــم

رأس احلــســن عــى الــقــنــاة يــدار

شتمت كام أخذت سبا من بعد أن

هن ــب ــت هلــــن خـــاخـــل وســـــوار

فــتــفــتــت أكـــبـــادهـــن مـــن الــظــا

وجـــــرت أمـــــام عــيــوهنــا األهنــــار

فاطلب بــثــارك مــن عـــداك وإهنــم

أو لــيــس جـــدك حــيــدر الــكــرار؟

أتــرى ابــن بنت نبيهم بجموعهم

وبــكــربــا مــنــهــم بــــدت أوغــــار

مــا هــاشــم إن مل تــطــالــب ثــارهــم

حــقــا وال بــعــد احلـــســـن نـــزار

()1

ويــــوراى جسم ابــن النبي غبار

وبنات حرب يف احلصون خدورها

وبــنــســائــكــم تــتــقــاذف األمــصــار

حــيــث الــنــصــارى غــــروه بفعله

ويـــــل ملــــن قــــد المـــــه الــكــفــار

متـــي أم ــي ــة ب ــاحل ــري ــر بــــعــــزَّة

ُيـــــــرى هبــــن كــــأهنــــا األقــــــار

وع ــى الــرمــاح رؤوس آل حممد

فــيــصــمــن قــهــرا والــبــكــا افــطــار

وعيال جــدك ال نجاة من الدجى

وشـــمـــوس عـــز س ــره ــن جـــدار

والــبــاديــات وجــوهــهــن بسجنها

وظـــــــام لــيــلــتــهــا هلـــــن دثـــــار

وفــــراش نــســل أيب تــــراب تــرابــه

ســلــفــا عــى ريـــش الــطــيــور عــزار

باتت عىل تــرب السجون ونومها

هطلت غــيــوث مخــادهــا األمــطــار

مــا أرعــــدت مــن زجـــرة إال وقــد

وه ــو الــلــعــن بــن الــلــعــن الــعــار؟

أيـــزيـــد يــــأرس أهــــل بــيــت حممد

بــيــد الــشــاتــة والـــعـــيـــال جــهــار

يغلو الــزنــيــم ابــن الطليق وتــارة

لــــك يف املــــعــــايل عـــــزة وف ــخ ــار

أحــســن يــا خمــــدوم أمــــاك السام
عزة :اجليش املؤذي.
((( َّ

231

يف القتل أحييت الرشيعة واهلدى

ف ــف ــدت ــك أرواح هلــــم أحـــــرار

ولئن بقيت عــى الــزمــول()1جمــردا

لــك يف الــقــلــوب مــشــاهــد وم ــزار

عــــن اآللــــــه بــــا جـــــرى نــظــار

هــــم مـــا لــقــيــت فــإنــه
فــعــلــيــك
ٌ

وله عدا ذلك قصائد أخرى جتري عىل هذا النمط ،منها يف رثاء العالمة الشيخ حممد

تقي احلائري زعيم ثورة العرشين وغريها.

وفاته:

أجاب األسرتبادي (رمحه اهلل و َقدَ َس نفسه الزكية) نداء ربه بكربالء يوم االثنني

املصادف  25من شهر ربيع األول سنة 1366هـ ،ودفن هبا يف الرواق الشاميل من الروضة
احلسينية وأرخ وفاته اخلطيب السيد عيل بن احلسني اهلاشمي بقوله:
حمــــافــــل الــــطــــف وأعـــــوادهـــــا

تــنــعــى خطيبا كـــان فـــرد الــزمــن

وتــــنــــشــــد األعــــــــــام تــــارخيــــه

(ب ــي ــوم ــه نـــذكـــر فــقــد احلــســن)

1366هـ
وأعقب السيد حسن ثالثة أوالد هم:
السيد حممد عيل :خطيب ورع تقي من أهل العلم رباه والده فأحسن تأديبه وهذبه

هتذيب أهل الكامل ،أدركته املنية بتاريخ 1376هـ 1955 /م.

السيد حممد مهدي :خطيب بليغ ،وحمدث ماهر ،له ذكر حسن وصيت طائر ،وله

شعر بديع مما يدل عىل رقة طبعه وشفافية روحه .تويف  3ربيع األول سنة 1413هـ.
((( زمله بثوبه ،تلفلف وتغطى به.
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السيد حممد :اشتغل بطلب العلم ،واستهوته املطالعة ،وهو حسن األخالق والفهم،

انرصف إىل الكسب والتجارة تعمده اهلل برمحته.
***

 -29الشيخ حسن األحقاقي

(1412 -1318هـ )
هو العامل الفاضل الفقيه الكبري املريزا حسن بن موسى بن حممد باقر بن حممد سليم

احلائري األحقاقي ينتمي إىل أرسة علمية عرفت بإخالصها للدين وهلا خدمات جليلة

ومكانة سامية وشأن مرموق.

كان والده من أفاضل رجال الدين واملدرسني يف احلوزة العلمية باحلائر احلسيني

الرشيف يف كربالء املقدسة ،وقد عرف عنه زهده وتقواه وسعيه لتحصيل الكامل املعنوي
وهتذيب النفس يف سبيل الوصول إىل الكامل ،وبعد وفاته خلفه نجله األكرب الشيخ املريزا

عيل الذي اهتم إىل جانب انشغاله بالتدريس والتحقيق بإقامة بعض املنشآت الدينية ،فقد
أوجد حسينية ومكتبة عامة يف كربالء كانتا قائمتني لوقت قريب ،ثم توجه إىل الكويت
حيث تصدر شؤون احلوزة والفتيا واإلمامة للشيعة وخاصة املؤمنني األحسائيني.

وبعد وفاة الشيخ عيل خلفه املرتجم العالمة الشيخ حسن األحقاقي الذي ولد سنة

1318هـ ونشأ يف كربالء وتلقى علومه يف حوزهتا ،ودرس عىل يد علامئها امثال الشيخ
مال عيل اخلرسوشاهي أحد تالمذة والده ،ثم ارسل إىل النجف ،فدرس املقدمات يف

البالغة واملنطق والنحو و الفقه واالصول ،ثم عاد إىل كربالء المتام مرحلة السطوح

وعلمي الفقه واالصول حتى حظي بمرتبة االجتهاد والفقاهة املتقدمة ونال قسط ًا وافر ًا
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من الكامل الروحي عىل يد أساتذة مربني كبار ،حيث كانت احلوزة العلمية يف كربالء

تزخر هبم يف أيام شبابه.

وبفضل مؤهالته العلمية وشخصيته الدينية املتميزة برز كمرجع ديني مهاب ومبجل

عزيز اجلانب يف الكويت وقد ناهز عمره التسعني عام ًا قائ ًام بوظائفه الرشعية عىل أحسن
وجه وحيظى باحرتام اجلميع (((.

وخالل السنوات الطويلة التي توىل فيها مرجعية الشيعة هناك قام بجهود محيدة من

أجل إحالل الوئام والوفاق بني الناس والفئات املختلفة حتى اشتهر باإلمام املصلح ،كام
اهتم برتويج شعائر الدين وسعى لتشييد املؤسسات الثقافية والدينية وتفرغ للتأليف،
فله العديد من الكتب والكتيبات الدينية التوعوية باللغتني العربية والفارسية ،كام اهتم
بإنشاء احلسينيات يف بلدان إسالمية عدة فهو يرشف إرشاف ًا تام ًا عىل احلسينيات القائمة
ال للمؤمنني األحسائيني كافةِ ،
يف الكويت واملنتسبة أص ً
وأنش َئ ْت بسعيه اخلاص ثالث
حسينيات هي:

 -1احلسينة الفاطمية األحسائية يف سوريا وهي قائمة بجوار مرقد السيدة زينب يف
ضاحية دمشق وتعترب منشأة دينية كبرية وبديعة البناء جد ًا.

 -2احلسينية السجادية الكويتية يف مدينة مشهد املقدسة.

 -3حسينية اإلمام السجاد يف منطقة ياخجي آباد بطهران.

شعره:

الشيخ األحقاقي شاعر مطبوع ،منسجم األلفاظ ،عذب العبارة ،حسن االستعارة،

مليح القول ،فقد كان سامحته يتمتع بقرحية شعرية جيدة يف أيام شبابه مكنته من نظم
((( قرنان من االجتهاد واملرجعية :عبد الرسول االحقاقي احلائري ،ص .215
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قصيدة طويلة يف رثاء احلسني هي األوىل واألخرية له ألنه مل ينظم غريها متفرغ ًا كلي ًا

لشؤون العلم والفضيلة ،تلبي ًة لنصيحة والده التي أسداها له ،وهبذا الصدد يقول هو
باحلرف الواحد (وبعد ،هذه قصيدة متواضعة باقية من أيام بلوغي تذكرين زمان شبايب،

ورحب يب ولكن قال
وملا عرضتها عىل والدي املاجد أعىل اهلل مقامه فرح أوالً واستبرش ّ
يل :يا ولدي إن الشعر شغل شاغل عن العلم والعمل إين أريد أن تكون عامل ًا جمتهد ًا
خادم ًا للدين ومرجع ًا للمؤمنني ومرشد ًا هلم بقلمك ولسانك وأخالقك ،فصارت هذه
أول قصيديت يل وآخرها).

ويقول يف قصيدته مستنهض ًا اإلمام املنتظر:
ثــــار ًا بــيــوم الــطــف أمــســى يــؤتـ ُـر

ســل سيفك البتار واهنــض آخــذ ًا
ه ــذا احلــســن وأنــجــم مــن هاشم

وقــــفــــوا حمـــــ ً
ا دونــــــه وامل ــع ــر

يــتــســابــقــون إىل املــنــيــة مــرعــيـــ

ـــن كـــأن ذاك الــيــوم عــيــد أكــر

و َعــانـ َـق األرم ــاح واألســيــاف حتى

قـــد م ــض ــوا وبــكــاهــم املــتــصــور

بــأيب بـــدور ًا مــن ســا جمــد الرسول

حــــر الـــثـــرى تــتــدثــر
هــــوت عـــى ّ

م ــت ــح ــر ًا بـــن الـــعـــدى يــتــحـ ّـر

فــبــقــى حــســن بــعــدهــم مــتــفــرد ًا
ويــصــيــح هــل مــن ن ــارص وجمــاهــد
فــبــقــى فـــــداه أيب بــغــر جمـــاوب

ـم األَطــهــر
وأنــــا ابـــن بــنــت نــبــيــكـ ْ

والـــبـــر
إال الـــــرمـــــاح جمــيــبــة
ّ

فمىض إليهم قابض ًا بالصارم الـ

ومــكــر
ـــهــنــدي وهــــو مــقــاتــل
ّ

فبقتله اهن ــدم الــعــى فمحدّ ب الـ

ـــكــريس ص ــار مــن الــقــضــا يتق ّعر

حتى قىض عطش ًا عىل حـ ّـر الثرى

وألمـــــــه أهنـــــارهـــــا والـــكـــوثـــر
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ونــعــى األمـــن مــنــادي ـ ًا بــن السام

واالرض ل ــأك ــوان وهـــو يكرر

ُقتل اإلمــام ابــن اإلمــام أخــو اإلما

م أبــــو األئـــمـــة وهــــو ذا متعفر

وبقتله انــثــلــم الــعــى فــغــدت بنو

نــر
عـــدنـــان لــيــس هلـــم رساج ّ

إال الــعــلــيــل مــقــيــد ًا فـــوق اهلــزيـــ

ـــل وق ــد غ ــدى بــيــد الــعــدا يتأرس

بـــأيب ذبــيــح ـ ًا قــد فـــدى عــن جــدّ ه

بـــوجـــوده وهـــو الــذبــيــح األك ــر

بـــأيب ذبــيــح ـ ًا واقــعــ ًا فـــوق الــثــرى

مــؤمــل ومــعـ ّفــر
عــــاري الــلــبــاس ّ

ـسـ َبــت
وأمـــر يــوم لــلــورى يــوم ا ْنـ َ
ُّ

فـــيـــه بــــنــــات املــــرتــــى تــتــأرس

ٍ
خدر وال ٍ
سرت عن األنـ
امست بال

ـــــظــــار وهـــــي بــكــفــهــا تــتــســر

ومـــســـاقـــة نــحــو الـــدعـــي بــذلــة

فانظر أيــا مــوىل الــغــيــور القسور

حــاشــا لــغــرتــك العلية أن تــرى

تــلــك املــصــائــب وهـــي ال تتأثر

ـجــل أيـــا مـــوىل املــــوايل مــرع ـ ًا
عـ ّ

نــحــو املــــــوايل إهنــــم قـــد دمــــروا

ص ــى اإللــــه عــلــيــكــم م ــا دام بد

ر يــزدهــي وكــذا الــكــواكــب تزهر

حسن بن موسى احلائري ُعبيدكم

يــرجــو الــنــجــاة إذا أتــــاه املحرش

وله أيض ًا هذا التخميس:
رش أنـــذال الثرى
أمــســت أســـرة ّ

بـــأيب وأمــــي بــنــت ســيــدة الـــورى

(أنــعــم جــواب ـ ًا يــا حسني أمــا ترى

تدعو ابن والدها أيا سامي الذرى

كـــــر أضــلــعــي)
شـــمـــر اخلـــنـــا بـــالـــســـوط
ّ

بـــن الــلــئــام أيــــا فــقــيــد ًا َعــزَّن ــا

قــد غــبــت عــنــا يــا أخـــي فرتكتنا
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أرض ــي ــت ي ــا ع ــز الـــكـــرام بذلنا

(فــأجــاهبــا مــن فــوق شاهقة القنا

أخــتــاه مــا ه ــذا الــبــكــاء بمنظري

ِ
اخلضيبة اصــري
شيبتي
فبحق
َ

قــــي الـــقـــضـــا يــــا زيــــنــــب ف ــاس ــرج ــع ــي)

(وتكفيل حــال اليتامى وانــظــري

ال حتــرقــي قــلــبــي وال تترضجي

مـــا كــنــت أصـــنـــع يف محـــاهـــم فــأصــنــعــي

()1

***

 -30السيد حسن احلائري النحوي

املتوىف سنة  1315هـ
هو السيد حسن بن مرتىض بن أمحد بن مري حسني بن مري غياث الطباطبائي الزواري

اليزدي احلائري املعروف بالنحوي .تطرق إىل ذكره السيد حمسن األمني فقال :تويف يف

كربالء سنة 1315هـ وتارخيه (غفر له) كان عاملا فاضال له:
أقصد املنهاج يف ليلة املعراج (فاريس).
أرجوزة يف البديع يف أربعة و سبعامية بيت أوهلا
ـــن
حيــمــد كـــل ح ــام ــد نــخــص َم ْ

عـــــي بـــالـــوجـــود َم ــن
بــفــضــلــه
َّ

أرجوزة يف البيان يف  734بيتا أوهلا:
((( احلسني واحلسينيون ،نور الدين الشاهرودي ص ،196وأنظر :معجم شعراء الشيعة ،عبد الرحيم
الغراوي ،مستدرك .26
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عــلــمــه الـــبـــيـــان مــــن إحـــســـان

محـــــدا لـــفـــرد خـــالـــق اإلنـــســـان

الرسائر املستبرصة يف نظم التبرصة(((.
وأعاد ذكر أرجوزة البديع شيخنا آغابرزك يف الذريعة وقال :فرغ من نظمها سنة

1297هـ رأيتها ضمن جمموعة من أراجيزه ،أما عن أرجوزة البيان فقال فرغ من نظمها

سنة 1298هـ رأيتها ضمن جمموعة من أراجيزه بخطه عند العالمة السيد آقا التسرتي

(((

إن أقىص ما يمكننا اآلن أن نكون النواة التي جيتمع حوهلا شعر مل يتسن لنا اإلطالع عليه.

ثم قد يتهيأ لنا يف األيام املقبلة أن نرى زيادة واضحة عىل هذه الدراسة املقتضبة ،ونعيد
النظر يف بعض الروايات التي اخرتناها.

***

 -31السيد حسن مهدي احلسيين الشريازي

1353هـ1400-هـ
هو العامل األديب الشاعر املجاهد السيد حسن بن آية اهلل املجتهد األكرب السيد مرزا

مهدي احلسيني الشريازي احلائري.

ولد يف كربالء سنة 1353هـ 1934 /م ،ونشأ وترعرع يف كنف أرسة علمية حمافظة

هلا ماض جميد يف الفقه ،وفتح عينيه يف بيت مزدهر بالثقافة العربية اإلسالمية ،فال غرابة
أن تنجب تلك األرسة فتى ينهل العلم من ينابيعه ،ويترشب األدب واللغة من مصافيهام.

((( أعيان الشيعة  -السيد حمسن األمني ج 23ص.293

((( الذريعة /الشيخ آغابرزك الطهراين ج1ص463و.464
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فكان شاعرا متيز بقوة األسلوب ومتانة اللفظ ،كام كان أديبا ساحر القلم ،ذكي العقل
والقلب ،واسع الثقافة ،لديه قدرة عالية عىل إلقاء اخلطب الثورية يف املهرجانات ،سافر

إىل سوريا ولبنان لنرش الدعوة اإلسالمية قال عنه األديب نور الدين الشاهرودي :كان
مصلحا إسالميا ومفكرا مبدعا قبل أن يكون عاملا دينيا حمدود النشاط ،مليئا باحليوية

واجلدية واملثابرة ،غزير العلم ،كثري العمل ،ذا مواهب عديدة متنوعة((( .وألف كتبا

تناولت خمتلف جوانب العلوم اإلسالمية .وهكذا استطاع أن يشق طريقه يف احلياة

بمهارة ،حتى قلب له الزمان ظهر املجن ،فاستشهد يف بريوت عرص يوم اجلمعة 16
مجادى الثانية 1400هـ املصادف  1980/4/16ونقل جثامنه إىل مدينة قم املقدسة
فدفن هبا ،فخلد له التاريخ ذكرا مجيال وسجال خالدا اليمحى.

شعره:

للسيد حسن قصائد خالدات يف شتى األغــراض الشعرية ،وديوانه حيتوي عىل

مجيع رضوب الشعر كاملدح والرثاء لألئمة األطهار ،وقصائد مليئة باملالمح اإلنسانية

والوطنية .وشعره مرآة صادقة وصور واضحة للمشاهد التي ينقلها لنا عرب أحاسيسه
ومشاعره اجلياشة .قال األديب توفيق حسن العطار :جعل شاعرنا من نظم الشعر هدفني
ومها آل البيت األطهار ،واهلدف اآلخر الوطن احلبيب الذي شب وترعرع فيه ،وأقوله

برصاحة أنه غني عن التعريف بفضل ما يعرفه األدباء عنه متى ما دعي إىل املناسبات
الدينية واألدبية ،والكتب التي ألفها يف الدين واألدب والوطنية(((.

وعرف شاعرنا بفصاحته وحالوة منطقه وحسن سبكه وجودة نظمه .ففي وطنياته

نار ومحم ،وإن انشداده حلب الوطن جعله يواكب كل احلركات التحررية يف الوطن
((( أرسة املجدد الشريازي /نور الدين الشاهرودي ص.336
((( الوطنية يف شعر كربالء /توفيق حسن العطار ص.95
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العريب ،فقد كتب قصائد عديدة عن حرب التحرير يف اجلزائر وفلسطني ولبنان وتونس،

قارع فيها االستعامر والصهيونية ،وأوقف شعره عىل استنهاض اهلمم والتغني باألجماد
وإثارة املشاعر وإبقاء احلس الوطني ،فكان تأثره عميق ًا بالثقافات املرتمجة مما أثار يف

نفسه كثري ًا من املعاين واخلواطر التي ال تكاد حتىص ودفعه إىل التطور بموضوعة الشعر
املوروث تطور ًا تلمس فيه روح العرص وخصب الفكر ورهافة الشعور .وهذه إحدى
وطنياته يف فلسطني الشهيدة ،وفيها يضع النقاط عىل احلروف:
أهيـــ ًا فلسطني الــشــهــيــدة كــم لنا

فــيــهــا ي ــط ــل دم ودمــــــع جيــمــد

أهيـــــ ّا فــلــســطــن الــشــهــيــدة إنــنــا

هنوى ســواك وعن طريقك نقصد

دومـــي فلسطني الــشــهــيــدة ملجأ
دومــي لنا ذخــرا فباسمك يرتقي

نــكــن ونخمد
يف الــنــائــبــات ب ــه
ّ

أعــى املناصب كــل مــن ال يصمد

دومــــي لــنــا عــيــنــا تــنــز دمــوعــهــا

وجـــراحـــه املــقــصــود ال تتضمد

دومــــي وأنــــت وســيــلــة مــوصــولــة

دومــــي فــأنــت بــضــاعــة ال تكسد

أهيـــ ًا فلسطني اصـــري وتــورعــي

أن تطلبي مــنــا الــــذي ال يوجد

أن تطلبي مــنــا الــكــام فعندنا

نــظــم ونـــثـــر بــعــد ألــــف يسند

أمــــا اجلـــنـــود فــاجــبــنــوا ومتــيــعــوا

أمـــا ال ــس ــاح فــبــالــروط مقيد

أمـــا اجل ــي ــوش فــخــاهنــا ضباطها

أمــــا الــشــعــوب ف ــإهن ــا ال تنجد

والــقــدس فليبني الــيــهــود تــراهبــا

فــاألمــنــيــات ع ــى س ــواه ــا تعقد

والــقــدس حتــيــا يف الــقــلــوب فإهنا

عــنــد ال ــدي ــان ــات ال ــث ــاث متجد

واألن ــب ــي ــاء فــفــي اجل ــن ــان حملهم

وقــبــورهــم دومــــا تــشــاد وتعبد
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واملــســجــد األقــــى فــا نــبــغــي به

ول ــن ــا بــمــكــة واملـــديـــنـــة مسجد

إين أقـــــول وال أقـــــول مشجعا

وبـــكـــل آيــــــات الــــســــاء أؤكــــد

إن الــيــهــود ســيــركــون بــادنــا

وي ــط ــه ــر اآلفـــــــاق س ــي ــل مــزبــد

لــكــنــنــا نــمــي ويـــمـــي عــارنــا

وجيـــــيء جــيــل خمــلــص ومــوحــد

فــيــشــنــهــا حـــربـــ ًا تــــذر رم ــاده ــم

يف الــبــحــر حــتــى ال يـــرى متهود

وقصائده يف مناقب أهل البيت كثرية ،فيها فصاحة وجزالة وسليقة عربية متينة

وذوق حيس سليم .أسمعه يف قصيدة (صقر احلروب) التي قاهلا يف ذكرى مولد اإلمام

عيل بن أيب طالب:

الفجر شــق عــن الــوجــود غياهبا

وج ــى بطلعته الــضــال الــكــاذبــا

والـــــورد هيـــدي لــلــبــابــل بسمة

مــرض النسيم هبــا فاصبح نادبا

جــذالن جيــري يف الــريــاض عليله

ويــبــث يف ســمــع الــــورود مناسبا

ريــــان يــســكــب يف املــــروج لئالئا

غـــررا تــلــوح زب ــرج ــدا وكــواكــبــا

ويــشــق عــن وجــه الـــورود مخارها

ويـــرش يف فمها الــنــضــار الذائبا

يقسو عــى األزهـــــار يف تقبيلها

فـــرى هبــا مـــاء الــصــبــابــة ساكبا

واألرض يلبسها الــربــيــع نظارة

سحر اجلــال جــرى عليها ساربا

مــلء الــعــيــون مباهج وغضاضة

يــرتــد عنها الــطــرف عــجــزا خائبا

واجلـــو يــغــمــره الــضــيــاء فــا تــرى

يف األفـــق يف صفو األثـــر غياهبا

والــــروض يعبق بالعبري مـــرددا

كالفجر يطوي بالنشيد سباسبا
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يا بدر غض الطرف عن خجل فقد

فاض الوجود هدى ونــورا ال حبا

زر يا نسيم شعاب مكة والثم الـ

أزهــــار واختـــذ اجلــنــوب مصاحبا

فلقد أط ــل عــى الــعــوامل كوكب

نــر الــضــيــاء مــشــارقــا ومــغــاربــا

يا كوكب السعد املنري تلفه األضواء

يف أفـــــــق الـــــســـــاء مـــواكـــبـــا

عنك النجوم تساءلت يف أفقها

والــشــهــب بــالــبــرى هتــب ثواقبا

وتــبــارشت فيك الـــورود بنفحها

والــطــر رددت الــنــشــيــد اخلــالــبــا

وبــك اجلــــداول بــاخلــريــر جتاوبت

وروت حديثك للصخور مساربا

صهر النبي أبا األئمة من به الرمحن

بــــاهــــى يف الـــــســـــاء أطـــائـــبـــا

ط ــه ــرت بــيــت اهلل عـــن أوث ــان ــه

ملـــــا ثـــبـــت جمـــــاهـــــدا وحمــــاربــــا

هتــب اجلــنــان ملــن تــريــد وتصطفي

والــنــار تــدخــل مــن أت ــاك مغاضبا

بحر الندى ترب اهلدى رب النهى

رمـــز الــعــى خ ــر األنـــــام مناقبا

والفكر يعجز حيث جيري مرسال

والعقل يعثر حــن يميض صائبا

والــكــون خيشع السمه متواضعا

وسخاؤه يــزري السحاب الصائبا

نرش العجائب يف الدنا فاستيقظت

أمـــم لتشهد مــن عـــاه عجائبا

هو صاحب الغزوات واألسد الذي

أضــحــت هبيبته األســــود ثعالبا

صقر احلــروب يسد عرش جناحه

رح ــب الــفــضــاء إذا أط ــل حمــاربــا

إن هــب للحرب الــعــوان مشمرا

تــتــفــرق األبــــطــــال عــنــه كــتــائــبــا

واحلــرب تطفح باللظى فيخوضها

نــارا ويلقى البغي موجا صاخبا

قطب احلــروب يغوص يف هلواهتا

وحتــوطــه بيض السيوف قواضبا
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يسطو فيختطف النفوس بصارم

يـــدع الــنــســاء ثـــواكـــا ونـــوادبـــا

ويـــرن يف ســمــع ال ــق ــرون صليله

فــيــبــثــه رحــــب الــفــضــاء مــنــادبــا

سل عنه (خيرب) كيف أردى (مرحبا)

نــصــفــن يــســبــح يف دمــــاه شاحبا

وســل القبائل عــن مــدى سطواته

والسيف يعمل يف اجلامجم قاضبا

يــا صــارم اإلس ــام يــا مــن شخصه

مـــأ احلـــيـــاة فــضــائــا ومــنــاقــبــا

طــف يف الــبــاد بنظرة حتى ترى

ظلم الــعــدا يلج الــســاء سحائبا

بــاعــوا بـــادك فــاملــســيــح يسودنا

ونــضــوا عــى اإلســـام سيفا الهبا

لعبوا كــا شـــاءت هلــم أهــواؤهــم

بالدين واختـــذوا الــضــال جالببا

مــدت يــد األعـــدا لنهب نفوسنا

فــغــدت متـــزق كــل شــمــل جانبا

فابعث علينا مــن نـــداك صوائبا

وعىل عــداك من العذاب حواصبا
واســتــبــدلــوا بــالــبــحــر آالً كــاذبــا

قــاســوك يــا خــر األنــــام برشهم
وتــغــالــبــتــك عــى اهلــــدى ذئــبــاهنــم

واحلـــــق بــكــر ال يـــــزال مــغــالــبــا

هيهات ال يشفي الرساب غليل من

يــلــوي عــن الــبــحــر املــزجمــر راغــبــا

أنـــت الــــذي عـــم األنـــــام نــوائــا

وســـواك طــرا ليس يكفي شاربا

رفضوا برفضك جمدهم واستأثروا

بــالــذل واختــــذوا الــظــال مذاهبا

فــهــم كــمــن تــــرك اهلـــــزار جمــانــبــا

وانصاع يطلب يف اجلحور عقاربا

وخيص مولد اإلمام احلسني السبط بالذكر واإلطراء يف قصيدة بعنوان (صوت

اإلباء) فام أحسن قوله:
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فجر أطــل ضحوك الوجه مبلوال
ب ــدا فغنت لــه األطــيــار مــن فــرح

فـــتـــوج هـــام املــجــد أكليال
بـــدا
ّ

وهــلــلــت بــاســمــه اآلفــــاق تبجيال

فاصبحت باسمه األيـــام هاتف ًة

تـــردد احل ــب واألشـــــواق تفصيال

غنى بأوصافه احلسنى النسيم هوى

فــطــبــق األفــــق تـــــوراة وإنــجــيــا

وســـار هــيــان عــر احلــقــل منطلقا

لــيــوســع الــــورد يف مـــراه تقبيال

وأرســلــت بسمة الــغــدران ساكبة

حلــن الــبــشــائــر تــصــعــيــدا وتنزيال

وأنـــزل الفجر مــن عليا فضائله

مــدائــحــا رتــلــتــهــا الــطــر ترتيال

وزفــهــا الــبــلــبــل الــغــريــد منتشيا

عــرائــس الــبــر تــكــبــرا وهتليال

هـــذا احلــســن ونـــور احلـــق طوقه

ولـــ ّفـــه الــعــز متــجــيــدا وتفضيال

نـــــور تـــــأأل فـــتـــانـــ ًا ب ــروع ــت ــه

عــر الــنــجــوم فــفــر الــلــيــل مفلوال

يــطــوي اخلــلــود بــعــزم جــل مطلبه

حتى غــدا فــوق متن العز حمموال

يفيض قــدســا وإهل ــام ــا ومكرمة

فــيــرك الــظــلــم مــهــزومــا وخم ــذوال

ويلهم الفكر مــن أنـــوار طلعته

فينثني عــنــه لــيــل اجلــهــل متبوال

سكبت يف معدن اإلخالص عاطفتي

فــحــال نــــورا وتــقــديــســا وجتليال

ويف هلــيــب والك الــطــهــر معرفة

صــهــرت قلبا ب ــاء احل ــب جمبوال

فــعــاد نــجــا بــأفــق الــعــز مؤتلقا

وكان صخرا بأرض القفر مرذوال

يــا نجمة يف س ــاء املــجــد مرشقة

وصــارمــا رفــع اإلســـام مصقوال

إلــيــك تنمى املــعــايل الــغــر قاطبة

وينتهي الفخر منذ النشأة األوىل

يطوف حولك نور الفضل مبتسام

كالبدر ال زال بــاألنــوار مشموال
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صوت اإلباء يدوي يف القرون وال

يــزال يف مسمع األجيال موصوال

قامت عىل أســس العلياء دولتك

الــغــراء مل تعرف األوض ــار حمموال

حــقــا متــجــدك األجـــيـــال خاشعة

كــا تــزف لــك األشــــواق تفصيال

هتـــدي إلــيــك عــبــر املـــدح منبعثا

كالروض يعبق باألشذاء مطلوال

يا كوكب العدل بساما ومؤتلقا

وص ــارم الــديــن مسنونا ومسلوال

هيتز باسمك روض احلــق مبتسام

ويــدحــر البغي يف ذكـــراك تذليال

بكفيك يا سيدي رحب اخللود فقد

ظــهــرت يف أفـــق الــعــلــيــاء قنديال

عرش اإلبــاء سيسقى للهدى علام

وينطوي الدهر جيال يتبع اجليال

وله يف ذكرى ميالد سيدة النساء فاطمة الزهراء هذه القصيدة وهي بعنوان

(أنت رمز العىل) اسمعه يقول:

نــشــوة الــعــيــد م ــن نــشــيــد اهلـــزار

أيقظت يف الــربــى شــذا األزهـــار

واستفاض الــوجــود بــرا بذكرى

ف ــاط ــم الــطــهــر بــضــعــة املــخــتــار

حـــازهـــا حتــفــة مـــن اهلل يف املــعـــ

ـــــراج بــعــد الــصــيــام واإلذكـــــار

فـــاطـــا لــ ّف ــه ــا الـــقـــداســـة ل ـ َّ
ـف

الضوء للشمس والــشــذا للفخار

يـــاهلـــا نــجــمــة عــلــت يف لــقــاهــا

الشمس متن الـــراق ال األمــهــار

بــزغــت تــكــســب الـــوجـــود مجــاال

وخـــــلـــــودا يـــنـــم عـــــن إكـــبـــار

أطــلــعــت طــائــر الــضــيــاء فسالت

يف ال ــف ــي ــايف الــــرمــــال بـــاألنـــوار

وبــكــى الفجر يف الــــورود دموعا

املـــــــوار
شـــكـــرهتـــا بــنــفــحــهــا
ّ
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نـــرت يف فــضــا اخلــلــود جناحا

لــيــس تــطــويــه ص ــول ــة األقـــــدار

محــ َّلــت صــيــتــهــا األثــــر فــطــارت

يف جــفــون األســحــار يف األقــطــار

وم ــش ــت خــلــفــهــا الــطــبــيــعــة فنا

أرهـــفـــت حــســهــا عـــن األرسار

ملكت يف اخللود ً
عرشا ختال العرش

ملـــحـــا مــــن رصحــــهــــا الــــنــــوار
ِ
حـــويـــت كـــل فــخــار
آن يـــا مـــن

يــا جـــزاء الــصــاة يــا كــوثــر القر
أن ـ ِ
ـت رمــز الــعــى فــدتــك السجايا

ض ــم ــر الـــعـــصـــور ف ــخ ــر نــــزار
ِد الـــذي شــع يف اخلــيــال الــســاري

هــي روح الــوجــود واجلــوهــر الفر
جـــل عــقــل الــفــعــال فــيــنــا مــطـ ً
ا

مـــن خـــال اخلـــيـــال يف االفــكــار

رفــرفــت-كــاملــنــى -يــثــر جــاال

مــن جــبــن الــشــعــاع ال األوكــــار

هبـــاء
طـــ ّبـــق الـــكـــون يف ثـــــوان
ً

رش فـــيـــه نــــيــــازك األســـحـــار

خــلــقــت روعــــــة هتــــز الــــــروايب

بــن وحـــي األشـــجـــار واألطــيــار

وكــــأن األقــــــداح مــ ّيــاســة األعــــ

ـــطــاف تــصــغــي لــلــبــلــبــل اهلــــدار

وكـــــأن الــــصــــداح جــــاء بــشــرا

لــلــســا لــلــهــضــاب لــأشــجــار

هــذه فــاطــم أطــلــت عــى األكـــوان

تــــــــــزري بـــطـــلـــعـــة األقــــــــار

هي أرقــى من الطبيعة كــاألرواح

مـــــا راقـــــهـــــا بــــريــــق الـــنـــضـــار

مل تـــزيـــن بــالــعــقــد جـــيـــدا وب ــا

خلــا تــم كــفــا ومــعــصــا بــالــســوار

تبذل الــرزق للفقري وتطوي الليـ

َل نسكا والــصــوم ط ــول النهار
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ٌّ
كــف
تــنــثــر ال ــت ــر يف املــســاكــن

خلتها ال تطيق قــبــض النضار

هـــي كـــف مل متــســك الــتــر يــومــا

عــــــــــدوة الــــديــــنــــار
فـــــراهـــــا
ّ

أغــنــت املــعــدمــن بــســطــا ولــكــن

ل ــي ــس يف بــيــتــهــا مـــتـــاع الـــــدار

م ــاهل ــا يف مــبــاهــج الـــكـــون ميل

وهلـــــا املـــكـــرمـــات خــــر شــعــار

يكفيـ

هــا هــتــاف الــكــتــاب ي ــوم الفخار

ربــــة الـــوحـــي زوج حـــيـــدرة الـــ

ـــــكــــرار أم األئــــمــــة األطـــهـــار

فــاطــم الطهر بسمة الــدهــر وهـ

ـج البدر رس الكتاب طيب النجار

قـــر الــعــقــل عـــن عـــاهـــا وتــا

ة الــفــكــر فــيــهــا وعــــاد كاملحتار

هـــامـــهـــا املــــجــــد ال هيــــز قــنــاة

َّ
ســــــل صـــــــــار ٍم ب ــت ــار
ال وال

يف سكون يفوق جهر ابــن عمرا

ن وصــــرا أعــــ َّز مــن ذي الــفــقــار

أحدقتها ذوائـــب املجد كاألزهـ

ار مــــهــــا حتـــــــاط بـــــاألنـــــوار

إن تـــكـــن حــقــهــا بــــــدور متـــام

هــالــة الــشــمــس مــوكــب األنــــوار

ال تقسها بــربــة اخلـــــف

()1

***

((( ربة اخلف :زبيدة زوج هارون الرشيد.
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 -32الشيخ حسن حممد الصغري

1348هـ1418-هـ
هذا شاعر استوعب مظاهر احلياة ،واستهوته املناسبة ،وعشق فن الشعر ،وله

ابداعات يف جمال فن الشعر األصيل ،وأحاط باللغة ومفرداهتا والوزن والقافية ،وهو من

الذين ملعت أسامؤهم يف عداد الشعراء العموديني .والبد من تسليط الضوء عىل جوانب

مهمة من حياته.

هــو الشيخ حسن بــن الشيخ حممد بــن حسن الصغري .ولــد يف النجف سنة

1930م1348-هـــ ونشأ يف أرسة علم وأدب تعرف بآل الصغري ،ومن أبرز أعالمها
الشيخ عيل الصغري والشيخ عبد احلميد الصغري والشيخ عبد الزهراء الصغري ،ومنها

الدكتور حممد حسني عيل الصغري وغريهم .درس يف مدارس النجف ،وخترج معلام ثم
انتقل إىل كربالء يف سنة 1960م واستقر هبا ،وكان إىل وقت قريب يزاول مهنة التعليم

يف مدارسها االبتدائية ،ويف اآلونة األخرية انضم إىل مديرية األوقاف والشؤون الدينية

حتى توفاه اهلل سنة 1998م املصادف لسنة 1418هـ.

أما أشهر آثاره:

1.1ديوان شعر (خمطوط).
2.2أبو ذر الغفاري (خمطوط).
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شعره:

يتمتع الشاعر برهافة احلس ،ورقة الشعور ،وقد كتب قصائده يف املناسبات الدينية

مقومات الشعر العريب وأصوله ،ومل خيرج عن شعر
والوطنية واالجتامعية ،وحافظ عىل ّ
السلف .أمر آخر أود اإلشارة إليه هو أن قصائده يف باب (الوطنيات) تعترب من جيد

الشعر وال ختلو من ضعف .كام كتب قصائد متمسكة باخلط القومي العريب ومقارعة

لالستعامر والدعوة إىل الوحدة العربية ،وكان يف معظمها جمل ّيا ومبدعا .ويف مراثيه
تتجىل إمارات احلزن واألسى السيام إذا كان الفقيد عاملا جليال أو أديبا بارزا أو صديقا
محيام ،نرش قصائده يف املجالت والصحف العراقية منها (العدل) و(صوت اإلسالم)

و(املجتمع) وغريها .وإىل القارئ بعض لوحاته اخلالدة:

(مولد الفجر) يف ذكرى ميالد اإلمام عيل بن أيب طالب
نــاغــيــت بــلــبــل ســعــدك الــغــريــدا

ونــظــمــت قلبي يف والك نشيدا

يا شعلة التفكري يا وهج الضحى

أنـــى حيــيــط بــك الــقــريــض ولــيــدا

يــا ث ــورة اإلســـام دون شموخها

اجل ــوزاء ترهب من يــروم صعودا

يــا معجز الــتــاريــخ إن ذكــر اسمه
آمـــنـــت أنـــــك رائــــــد ومـــوجـــه

وقــفــوا لــذكــرك ركــ ّعــ ًا وســجــودا

وجمــــــدد ديـــــن اهلــــــدى جتـــديـــدا

الزمــــت ط ــه فــاصــطــفــاك لقربه

كالطفل يــأبــى أن يــكــون بعيدا

وحييت يف خــر النساء فانجبت

حــســن اهلـــدى والــثــائــر املــعــهــودا

وجعلت نفسك والسيوف بوارق

م ــث ــا ألعــــــال الــــفــــداء ف ــري ــدا
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هـــــذا عــــي وهـــــو نـــفـــس حمــمــد

ودمــــــاه متـــأ بـــالـــفـــداء وريــــدا

مـــا كــــان إيـــثـــار الــنــبــي لــصــنــوه

حيـــتـــاج ثــــم دالئــــــا وشـــهـــودا

أو إن عــاطــفــة احلـــنـــان تــســوقــه

لــكــن تــوســم يف الــولــيــد خــلــودا

عــرف البناء الضخم إن مل يستند

لــشــديــد ركـــن ال يــطــول وجـــودا

فتعهد الــطــفــل الــرضــيــع بــروحــه
وإذا بـــرح ذو الــفــقــار أقــامــه

وشــــب مــنــاضــا صــنــديــدا
فــنــا
ّ

ســـام ن ــب ــارى والـــزمـــان صــمــودا

يــا قــائــد اهلــيــجــاء هــل مــن جــذوة

تذكي النفوس إىل اجلهاد جديدا

لتشع يف دنــيــا الــعــروبــة نــارهــا الـ
إن الـــبـــاد تــعــرضــت ملــخــاطــر

ـــكــرى تــذيــب بــحـ ّـرهــا اجللمودا
كـــادت تقطع غصنها األمــلــودا

فالقدس أوىل القبلتني جــرى هبا

مــا مل يـــدع رأي الــرشــيــد رشــيــدا

فــاضــت جــداوهلــا بــطــوفــان الدما

ومــشــى هبــا خــطــو الــزمــان ولــيــدا

وتــعــاوت الــذؤبــان حــول حقوهلا

فـــغـــدا هبـــا احلــــر األيب طــريــدا

وختــيــلــت روح اإلبــــاء تــدهــورت

وهلـــا ســتــنــشــئ مــوطــنــا مــوعــودا

هيهات مل يــرض اخلــنــوع ومل يكن

مـــن يف دمـــــاه عـــروبـــ ٌة رع ــدي ــدا

إين وأعــــــال الــــفــــداء شــواهــد

أن الــفــتــى الــعــريب أصــلــب عــودا

مهال بني صهيون صــحــوة ميت

فــبــنــاء جــيــش الــفــاحتــن أعــيــدا

يـــوم احلــســاب دنـــا فــأمــة يعرب

عـــــادت تــعــد قــشــاعــا وأســـــودا

وتــأهــبــت (حــيــفــا) تضم وليدها

وتــرنــحــت (يـــافـــا) تــعــيــد نشيدا

وتــأهــ َبــت (ســيــنــا) فــكــل رمــاهلــا
َّ

نــار ستجعل مــا زرع ــت حصيدا
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مــن رشق أرض الفاحتني لغرهبا

ســتــشــاهــديــن عــســاكــر ًا وجــنــودا

أقـــوى مــن املـــوت الــــزؤام هزيمة

وأشـــد مــن مــوج الــريــاح صعودا

وه ــن ــاك أمــريــكــا وعــــزة زهــرهــا

ال تستطيع ســوى اخلــنــوع ورودا

وســنــســتــمــد صـــابـــة وعــقــيــدة

م ــن عـــزم صــنــو حمــمــد وجــهــودا

يــا أهيـــا الــنــبــأ الــعــظــيــم عــروبــتــي

هبــــداك تــرفــض أن تــطــيــع قــيــودا

إين وهنــجــك يف الــطــريــق مــنـ ّـور

ملــــا يـــــزل بــاملــعــطــيــات ولـــــودا
ســيــفــا متــــرد أن يــطــيــع عــمــودا

مــثــا ألعـــــال الــبــطــولــة رائــعــا
املــجــد م ــا صــنــعــت يــــداك مهند

وعــقــيــدة هبـــا صــنــعــت خــلــودا

يـــا رائـــــد اإلســــــام رب رزيـــة

حــلــت لــتــوقــظ هــاجــعــن رقـــودا

أن ــن ــام والــبــاغــي يــدنــس أرضــنــا

قــد سامها خسفا وجــاء رشيــدا؟

قـــد أهلـــبـــت نــــار احلــمــيــة فيهم

فـــتـــوحـــدوا يف جــبــهــة جمــهــودا

فاهتف بقادتنا الــكــرام وقــل هلم

هــبــوا ف ــا جــيــش الــفــتــوح أبــيــدا

ما االنتظار ويف الــعــروق دم اإلبا

ســيــعــود زيــــت كــرهيــة ووقــــودا

ّ
شـــــذاذ الــشــعــوب هي ــودا
لــتــضــم

نُــقــى ويــالــلــعــار م ــن أوطــانــنــا
...

...

أم كيف أعـــراض هبــا قــد هتّكت

والطفل كيف يــراع حني اقتيدا؟

وثــواكــل وجـــدت ديــــار ًا هدّ مت

فــلــوت مــن األمل املــمــض اجلــيــدا

أدمــوعــهــا مجـــدت لــشــدة هــوهلــا

أم أرســلــت دمــعــا فــكــان نضيدا؟

وحم ــم ــد املــخــتــار وهــــو بــخــلــده

أتــــراه ي ــرىض أن نعيش رغــيــدا؟
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والـــنـــر فــــوق ســـواعـــد عــربــيــة

كــيــف اســتــحــال هــزيــمــة ومجـــودا

لــو يــســأل الــتــاريــخ كيف تقبلت

أجــســامــنــا لــبــس الــشــنــار بـــرودا

مـــــاذا فــعــلــتــم بــعــد نــكــســة أمــة

اإلســام فاختاروا اجلــواب رشيدا

يـــا أمــــة اإلســــــام أمــــة يــعــرب

محــلــت إلــيــك مــشــاعــا وبــنــودا

مح ــل ــت إلـــيـــك رســــالــــة نــبــويــة

مـــا ف ــرق ــت شــمــا ف ــع ــاد بــديــدا

برسالة التوحيد ثم بوحدة التفكري

ســـــوف نـــعـــود أصـــلـــب عــــودا

ّملــــي قـــــواك ومجـــعـــي أفــكــارنــا

فــحــيــاتــنــا إن نــنــر الــتــوحــيــدا

أنــــــى ي ــق ــاب ــل ــن ــا عــــــدو مــاكــر

رشس يــدنــس يف الــبــاد صعيدا

مــتــفــرق اآلراء كــيــف نــصــده

ومــتــى نــوحــد ضـــده املــجــهــودا؟

عــفــوا أمـــر املــؤمــنــن إذا جــرى

قــلــمــي وراء املــزعــجــات بعيدا

فبمثل حــفــلــك تــســتــثــار عــزائــم

الــثــوار تطلب مــن هـــداك مــزيــدا

ـن خــنــجــرا يف خافق
الــغــرب م ـ ِّكـ َ

اإلس ــام مــايض الشفرتني حقودا
وأعــــد لــنــا عــهــد اجلــهــاد جــديــدا

ف ــأن ــر لــنــا قــبــســا نــســر بــضــوئــه

إنـــــا بــنــهــجــك مـــقـــتـــدون وإنــــه

الــنــهــج الــقــويــم ملــن أراد خــلــودا

تــتــضــاءل األحــــداث عــن جربوته

نــصــا وبــعــجــزهــا ثـــراك صــعــودا

أنــى يطيق لــك الــقــريــض إحاطة

ورأيــت علمك قد أحــاط وجــودا

يوم احلسني
حــتــى تـــطـــاول شــاخمــا وتــســامــى

قــومــت رصح املــكــرمــات فقاما
ّ
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يــا قائد األحـــرار حــار بــك النهى

وصــفــا وأتــعــب كنهك األفــهــامــا

تسمو عــى األفــكــار ذاتـــك رفعة

يــومــا إذا اقتحمت تقهقر عاما

مل حتــتــمــل هنـــج اإلمـــامـــة مــرقــا

زاهـــيـــ ًا تــبــلــج ضــاحــكــا بــســامــا

وهتافتت رصعى كموسى إذ هوى

فــــوق الــــــراب ملـــا رآه وشــامــا

هلل درك مـــن خــطــيــب مصقع

يف الــطــف أفـــرغ عــن أبــيــه كالما

يــدعــو إىل ال ــق ــرآن حيــكــم بينهم

فـــأصـــم ســمــع مــضــ ّلــل يــتــعــاىف

ورأى بـــأن الــنــصــح لــيــس بنافع

فــلــذاك ح ـ ّكــم فيهم الصمصاما

وجــا بــأرض الطف أقــار اهلــدى

لــيــزيــل يف الــغــر ال ــوج ــوه ظالما

وتقاربت هي والسيوف فأومضت

وتــراكــمــت سحبا لتمطر هاما

ِم ــن كــل مــشــبــوج الــــذراع جمــرب
ِمــن كل من ختشى الكرهية بطشه

َمـــن ســيــفــه هيـــب املـــنـــون زؤامـــا

حل ــام ــه يــلــقــى الــقــضــاء زمــامــا

غض الشباب يفيض من ماء الصبا

لـــكـــنـــه مل يــــــرو مـــنـــه أوامــــــا

ٍ
لـــؤي مــا ارتضت
بــأيب لــيــوثـ ًا مــن

غري السيوف عن الــرضــاع فطاما

يــتــهــافــتــون عـــى احلـــــام ألهنــم

وجــــدوا احلــيــاة مــع اهلــــوان محاما

فــراهــم فــوق الــثــرى قــد رصعــوا

مــن بــعــد أن كــســوا الــنــهــار لئاما

بــذلــوا الــنــفــوس لنرص ديــن حممد

بــدمــائــهــم قــد شــيــدوا اإلســامــا

بـــأيب بـــــدور ًا أنــزلــت مــن شاهق

عــــال لــتــلــمــس بــاجلــبــن رغــامــا

ســجــدوا لنيلهم الــكــرامــة سجدة

أبــــــديــــــة آلهلـــــهـــــم إعـــظـــامـــا

وي ــزي ــده ــم كــــدر الــقــتــام تــألــقــا

كــالــبــدر يبرص يف الــدجــى بساما
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وجمـــزريـــن عليهم بــيــض الضبا

صــلــت فــكــانــت ســجــدا وقــيــامــا

وق ــف اهلـــدى بــجــوارهــم متحريا

صـــره املــصــاب رضامــا
والــقــلــب
ّ

ُطبع الضالل عىل القلوب فلم تعد

تـــرعـــى ألمحــــد يف بــنــيــه ذمــامــا

ويـــــرى ذمـــيـــم حمــمــد مــذهــولــة

ورصاخ ثــاكــلــة ودمـــــع يــتــامــى

وهـــنـــا بــــه ه ــب ــت مح ــي ــة حــيــدر
وتــراجــعــت عنه الــفــوارس نكّسا

وجـــرد الصمصاما
فــرقــا اجلـــواد
ّ

مـــذهـــولـــة وطـــــأت هلـــا إعــامــا

قسام لقد أردت حــوافــر خيلهم

أضــعــاف مــا فـــاق احلــســام اهلــامــا

قــســا بــه لـــوال الــقــضــاء وحكمه

تــرك الطفوف ومــن تضم ركاما

أرامهــــــــو أن ال ــق ــي ــام ــة هــاهــنــا
ُ

قــامــت وخمــذمــة الــــراط أقــامــا

إربـــــا وح ــي ــنــ ًا يــنــظــر األقـــوامـــا

يــرنــو جلــســم أخــيــه وهـــو مقطع

نــفــس األيب تــنــفــذ االحــكــامــا

لــكــنــا حــكــم الــقــضــاء فــأذعــنــت
إيــه أبــا األحــــرار هــل مــن ومضة

تذكي النفوس وتلهب األقــزامــا

وتــعــيــد لــلــنــفــس األبـــيـــة عــزهــا

تــأبــى اهلـــوان وتــرفــض استسالما

وتــعــيــد مــعــراج ال ــرس ــول ألهله

فــلــقــد تــشــكــى غـــربـــة وطــغــامــا

عجبا ألبــنــاء الــعــروبــة أصبحوا

بــعــد الــتــحــفــز لــلــنــضــال نــيــامــا

وت ــدم ــر الـــغـــارات قــلــب بــادنــا

وت ــب ــل بــالــصــر اجلــمــيــل أوامــــا

أو مــا كــفــى ط ــول الــزمــان تصرب

وعـــى الــتــجــلــد يــمــســح اآلالمـــا

مــا االنــتــظــار وكـــل عـــرق نابض

مــن كــل ذي رشف يــريــد صداما

م ــا االنــتــظــار وكـــل مــنّــا جــاهــز

لنخوضها حــربــا تــكــون عقاما
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مــا االنــتــظــار وق ــد أعــيــد سالمنا

محـــا عـــى رصح اإلبـــــا هــدامــا

ال نــبــتــغــي لــلــنــر إال عصبة

كـــــرى وإال قــــائــــدا مــقــدامــا

نــحــيــا ب ــع ـ ٍـز أو ن ــم ــوت كــرامــا

لــنــســر يف هن ــج احلــســن وهــديــه

ويف قصيدة (فتح) يطالب الشاعر من الشعب الفلسطيني أن يطهر أرضه من دنس

املعتدين ويقاوم االحتالل ،ويطالب ليوث الوغى بالثورة عىل الغزاة:
أطـــــي عــــى ربـــعـــنـــا وارشقـــــي

بــحــمــر الـــثـــيـــاب عـــى الــفــيــلــق

فــنــبــت الـــكـــرامـــة ال يـــزدهـــي

إذا الـــــدم يف الـــــرب مل هيــرق

حـــــزيـــــران أرضمـــــهـــــا شــعــلــة

وقــــــال اق ــت ــح ــم مــــــارد املــــرق

(فــحــيــفــا) تعيش عــى األمــنــيــات

و(يـــــافـــــا) عــــى احلـــلـــم ال ــري ــق

وينطلق الصوت من (تــل أبيب)

هــنــا رايـــــة املــســلــمــن اخــفــقــي

أطــــــي عـــــى أرضـــــنـــــا ط ــه ــري

ثــــراهــــا مــــن الــــدنــــس املـــوبـــق

فــحــتــى مــتــى يـــا لــيــوث الــوغــى

نـــعـــيـــش بـــاعـــجـــنـــا املــــوبــــق

ونـــصـــبـــغ بــــالــــعــــار أثـــوابـــنـــا

عـــى الـــرغـــم مـــن ثــقــلــه املــرهــق

وبــحــر الـــدمـــاء طــريــق اخلــاص

فــهــيــا اســبــحــي فــيــه أو فــاغــرقــي

كــتــائــب فــتــح اصــمــدي واطبقي

مـــن (الـــرافـــديـــن) إىل (جــ ّلــق)

فــأرض (الكنانة) حتى (احلجاز)

مـــع (املـــغـــرب الـــعـــريب) الــتــقــي

لــنــعــلــنــهــا رصخـــــة الــغــاضــبــن

عـــى غ ــاص ــب احلــــق واجل ــوس ــق

فــاخــوتــنــا رشدوا يف الـــعـــراء

يــــعــــيــــشــــون يف أمل مــطــبــق
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مــنــظــمــة ال ــف ــت ــح ف ــخ ــر ال ــب ــاد

ونـــــــــراس تــــارخيــــنــــا املـــــرق

وأنــــشــــودة الـــنـــر لــلــعــائــديــن

تــفــيــض محــاســا ع ــى الــــــزردق

وبــســمــة طــفــل تــنــاســى الــدمــوع

عــــى شـــاطـــئ الــــعــــودة امل ــون ــق

وتــســبــيــحــة يف ش ــف ــاه الــشــيــوخ

وتـــرنـــيـــمـــة يف فـــــم األشــــــدق

أنـــنـــســـى الــــعــــروبــــة أجمــــادهــــا

أنــلــهــو عــلــن الــســابــق األبــلــق؟

أعــيــدي لنا (فــتــح) عهد الفتوح

مـــع الــفــجــر يــزهــو عـــى املـــرق

وخــلــفــك لــلــعــرب جــيــشــا إذا

دعـــــــي لـــلـــكـــرهيـــة مل يــســبــق

حتــــفــــز عـــــن ســـــاحـــــل هـــــادر

لــــثــــائــــر خـــلـــجـــانـــنـــا املـــــرق

ف ــدائ ــي ــن ــا يــــا مـــثـــال الــصــمــود

لـــــديـــــك أمــــانــــيــــنــــا فــــارفــــق

ومجـــــع قــــــواك حل ــم ــل ال ــس ــاح

وقــل رايـــة (الــفــتــح) هيا اخفقي

فــمــوعــدنــا يف ذرى (تـــل أبــيــب)

هــــنــــاك جـــحـــافـــلـــنـــا نــلــتــقــي

حـــديـــث املــــدافــــع يــــوم الــوغــى

يــــســــود عـــــى مـــنـــطـــق املــفــلــق

وافــــصــــح مــــن مــــدفــــع هــــادر

صــــفــــوف تــــلــــم فــــلــــم ختــــرق

هـــــنـــــاك نـــــقـــــول لـــقـــواتـــنـــا

عـــى ه ــام ــة املــعــتــديــن اســحــقــي

لــنــعــلــنــهــا رصخــــــة ال ــف ــاحت ــن

دمـــــــارا عــــى كــــل جـــــان شــقــي

بــنــي ال ــع ــرب م ــا وهــنــت أنــفــس

فــــــــأودت بـــتـــارخيـــنـــا األســـبـــق

وال عــجــزت عــن تلقي الــســاح

ســـــواعـــــد ف ــي ــل ــق ــن ــا املــــعــــرق

((( الزردق :اجليش.
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()1

هلـــيـــب املــــدافــــع هـــيـــا اطــلــقــي

مــنــظــمــة الـــفـــتـــح ال تــغــرقــي
ٍ
يــــــد بـــالـــســـاح
فـــدائـــيـــنـــا يف

فـــــدمـــــر عـــــــــدوا بــــــه واحمــــــق

ونستمع له راثيا أبا الشهداء يف قصيدة (صوت السبط) حيث يقول:
أرأيــت صــوت السبط كيف يـ ِ
ـرد َد
َ

أرأيـــت كيف التضحيات خت ّلد؟
َ

أرأيـــــت كــيــف الــعــبــقــريــة مل تــزل
َ

قبسا ورصح املــكــرمــات جيــدد؟

أرأيــــت كــيــف الــفــرد هيـــدم دولــة

الطغيان حيث العزم منه مهند؟

أرأيــــــت صــبــح أمـــيـــة بــشــعــاعــه

مــن الطف األصــبــاح ليل أســود؟

أرأيــــت كــيــف ســيــوف آل حممد

يف الروع تركع والفوارس تسجد؟

أرأيــــت كــيــف أهــ ّلــة مــن هاشم

بــزغــت بــحــالــك لــيــلــة تــتــوقــد؟

مــن كــل غطريف يفيض محاسة

واملــجــد يــتــبــع خــطــوه والــســؤدد

ال عــيــب فــيــه غـــر شــــدة وطــئــه

والــســمــر تــرقــص واملــهــنــد ينشد

مــــاء احلـــيـــاة ومـــــاء رقــــة غصنه

مـــتـــألـــئـــان عــــى جـــبـــن حيــســد

غــــر الــصــفــات تــزيــنــه ويــزيــنــهــا
ُّ

مــنــذ الــطــفــولــة بــالــفــخــار يـــزود
ومــــن الــشــيــوخ رزانـــــة وهتــجــد

فمن الــشــبــاب لــه عزيمة أعلس

ظامي احلشا وحسابه يسقي الثرى

كــالــعــارض اهلــتــان ســاعــة يرغد

عــجــبــا يكضهم الــظــا وأكــفــهــم

يف كــــل أنـــمـــلـــة بـــحـــار تــزبــد

عــجــبــا هلـــم يــتــايــلــون بــشــاشــة

والــدهــر قــطــب والــفــيــالــق حتشد

هلــف ـ ًا هلــاتــيــك الــكــواكــب بعثرت

دجــى ويسقط فرقد
هيــوى هــال
ً
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هلفي لظل األرض أصبح بعدهم

فـــــردا تــضــايــقــه الـــعـــدى وهتـــدد

يــرنــو بــطــرف للصفوف يعيدها

نحو الــبــدور عــى الصعيد تبدد

وبــمــقــلــة نــحــو اخلـــيـــام وصــبــيــة

عطشى ومــن رهــب نــســاء ترعد

قــدم تشبث يف الــركــاب وخافق

عند اخلــيــام فكيف يصنع مفرد؟

لـــو كــــان أمحــــد قـــد رآه وهـــذه

أوصــــافــــه لــــفــــداه نــفــســا أمح ــد

إيــــــه رســـــــول اهلل إن مــــودة

القربى كأجر اجلهد راحــت جتحد

الــــك اهلـــنـــاء أم الـــعـــزاء بفتية

أضــحــى بــنــاؤك يف دمــاهــم يصعد

أحمــمــد املــخــتــار تــســمــع رصخــة

األطــفــال وهـــي مــروعــة أحمــمــد؟

لو كنت قد أبرصت سبطك مفردا

وعليه بيض اهلــنــد تــاجــا تعقد؟

متشحطا بــدم الــوريــد وقــد قىض

ظ ــام وقـــرب دم الــرضــيــع امل ــورد

ش ـ ّلــت يــمــن نــحــو نــحــر رضيعه

وقــفــت تــصـ ِّـوب سهمها وتسدد

هــب إهنـــم نــســوا اخلـــال كريمة

وعــى الــصــفــات الــغــر مل يتعودوا

هـــب إهنــــم بــمــحــمــد مل هيــتــدوا

ـــوا املــعــاد وهـــو له
َـــس ُ
هــب أنـــه ن ُ
أنسوا أصــول احلــرب يمنع عرفها

قــتــل الــصــغــار وأن متــد هلــم يــد؟

بــــأيب أبـــ ّيـــا يــســتــغــيــث فـــا يــرى

ذا نـــخـــوة مـــن آل فــهــر ينجد
فسلوا عن القربى الكتاب سيشهد

يعظ الصفوف ألست سبط نبيكم
أولـــيـــس هــــذا ســيــفــه ورداؤه

ويل اإلمــامــة قمت أم أنــا أقعد؟

ألكم دم عندي استبحت حالله

أم رحــت عــن ديــن اهلــدايــة أبعد؟

أو لــيــس هـــذا الــثــقــل ثــقــل حممد

أنّــــى حي ــل دمـــي وجــــدي أمح ــد؟
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ومــى يذكّرهم وحيسن وعظهم

وإذا الــقــلــوب يــقــدّ منها اجللمد

وختــيــلــوا خـــوف امل ــن ــون خطابه

وإذا اخلطيب عىل الــرؤؤس مهند

ف ــأح ــال صــبــح هن ــاره ــا بقتامها

لــيــا ك ــأن الــشــمــس ق ــرص أســود

م ــا راع ــه ــم إال وغــضــبــة أغــلــب

غريان يقطف يف الــرؤوس وحيصد

ق ــال الــــردى حلــســامــه إذ زلــزلــت

ـى فــأنــت املرشد
إين ظللت ضــحـ ً

بلد احلسني

(كان السيد مترصف لواء كربالء األستاذ شبيب املالكي قد قام بزيارة تفقدية للسادة

العلامء األعالم ورجال الدين يف مدرسة العالمة املازندراين الدينية فألقى الشاعر هذه
القصيدة):

بــلــد احلــســن يــريــد م ــن زعــائــه

عــمــا يــــيء كــحــســنــه وهبــائــه

ب ــل ــدُ بـــه مـــن نــــور أمحــــد شعلة

وضـــــاءة هتـــدي الـــــورى بسنائه

بــلــد عــلــيــه مـــن اجلـــالـــة حلة

نــســج احلــســن خــيــوطــهــا بدمائه

بــلــد كــتــبــت بــه صــحــائــف جمدنا

فـــتـــألـــق الــــتــــاريــــخ يف ألألئــــه

ب ــل ــد لــــه مــــن كــــل ق ــط ــر زائــــر

زمــــر املـــائـــك ثـــم حتـــت لــوائــه

بــلــد بـــه لــلــعــرب تـــرفـــع رايـــة

كــم حـــاول الــعــمــاء هـــدم بنائه

خمـــرب
ال يــســتــكــن لـــــرأي أي
ِّ

أنــــى وحــــارســــه األمـــــن لــوائــه
إيــــــانــــــه بــــــرابــــــه وبــــائــــه

خذها (شبيب) نصيحة من شاعر

كــالــصــارم الــبــتــار عــنــد مضائه

ما اعتاد يف ما اعتاد غري رصاحة
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وألن تــوقــع إن تــثــار مــشــاكــل

ممــــن متـــــرغ يف وصــــــول ري ــائ ــه

يتصنع اإلخــــاص وه ــو عــدونــا

رسا ويــشــحــذ يف ســـاح عــدائــه

لــكــنــه مل يـــثـــن عـــزمـــة خمــلــص

مــا اعــتــاد إال الــنــصــح يف آرائـــه

خذ عن رجــال الدين رأيــا صادقا

إن احل ــق ــي ــق ــة ثــــم يف أب ــن ــائ ــه

هــذي العامئم وهــي رمــز عروبتي

فيها اهــتــدى الــعــريب بعد شقائه

محــلــت لـــــواء حمــمــد وتــقــدمــت

متــحــو الـــظـــام بــحــســنــه وهبــائــه

حييت يــا بــن املالكي فــذا احلمى

هتــوي نجوم الــكــون مــن حصبائه

فاعمل وال تــرج اجلــزاء من امـ ٍ
ـرء

غــر احلــســن فــفــز بــطــيــب لــوائــه

واحــســن إىل البلد األم ــن وأهله

فـــاملـــرء مـــذكـــور بــحــســن بــائــه

والــنــاس مقياس يسجل خملص
أرجو لك األوىل وقيت من اختها

هـــــذا وذاك مـ ـ ّب ــط ــن بــدهــائــه
واســـعـــد بــحــب تـــرابـــه وبــائــه

كــم ك ــان مــن وع ــد يــصــاغ منمق

وهــو الـــراب يلوح يف صحرائه

إنّــــــا ل ــك ــم س ــن ــد ودرع مــانــع

ومـــهـــنـــد بــــفــــرنــــده وم ــض ــائ ــه

فــتــجــمــعــوا صــفــا خلــدمــة يــعــرب

فــــإذا اجــتــمــعــنــا مل نــفــز بــوفــائــه

أنــا ال أري ــد كــام شخص واحــد

إن قـــال ي ــع ــوزه رضـــا رؤســائــه

لــكــن أريـــــد مــواقــفــا م ــدروس ــة

مـــن جمــلــس الـــثـــوار أو وزرائــــه

عــاشــت مــواقــف معرش مشكورة

أعــــاهلــــم لــــبــــادهــــم وب ــن ــائ ــه

وقال يف قصيدة (يف ليل امليالد أم يف مأتم) حييي النبي الكريم بذكرى مولده،

ويطالب أبناء العرب للقضاء عىل االستعامرالصهيوين:
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ولــــد اهلــــدى فــبــكــل طـــارفـــة فم

لـــلـــعـــبـــقـــريـــة مـــنـــشـــد مـــرنـــم

فــمــحــمــد وضـــع األســـــاس ألمــة

وأقــام رصح احلج جعفر فاعلموا

حــيــث الــرســالــة بــاإلمــامــة ختتم

شمس اهلداية أدركــت بدر اهلدى

وحـــفـــيـــده ذكـــــرامهـــــا تــتــكــلــم

وبــــوحــــدة الــتــفــكــر بـــن حممد

هبـــا تـــرفـــت احلــطــيــم وزمــــزم

بـــــدران يف بــطــحــاء مــكــة أرشق ــا

ومهـــا لـــدى األجـــيـــال رس مبهم

نـــــوران يف بـــرج اهلـــدايـــة وحـــدا

كالنحل ف ــوق األقــحــوانــة حـ ّـوم

حــامــت بأفقهام الــعــقــول لرتتوي
فــتــعــود بــعــد ظـــ ًا وطــــول جمــاعــة

م ــن عــلــم أمحـــد رشهبـــا واملــطــعــم
فــتــبــدد احلـــلـــكـــات إذ تتبسم

يــا لــيــلــة املــيــاد هــل مــن ومضة

فــالــلــيــل داج والــســبــيــة تتهم

فقسى النفوس تشع يف إرشاقها

وعــــى الــيــســار خمــاطــر ال تعلم

وعـــى يــمــن الــــدرب ألـــف بل ّية

ودلــــيــــلــــنــــا مــــتــــحــــر مـــتـــأمل

ونــظــل نــخــبــط يف ظـــام دامـــس

أجــيــالــنــا كـــي ال يــكــر مسلم

وتــعــاوت الـــذؤبـــان تــنــذر بالفنا
فـــامـــدد لــنــا كـــفـــ ًا لــتــنــقــذ أمــة

الـــقـــرآن فــهــي بمحنة ال ترحم

ج ــي ــال ّحلــنــهــا الـــزمـــان األقــــدم

ي ــا لــيــلــة امل ــي ــاد ي ــا أنـــشـــودة األ

مــــعــــمــــورة وشـــبـــيـــبـــة تــتــنــظــم

وتـــــرددت أصـــداؤهـــا فمساجد

جــــبــــارة ب ــع ــد اخلــــصــــام ت ــق ـ ّـوم

وتــــألــــف املـــتـــبـــاغـــضـــان فــأمــة

أضــحــى بــه أن ــف الــضــال هيشم

وإذا جريد النخل وهــو سالحها

دول تـــقـــام بـــحـــده وتــصــمــم

وكــذلــك اإليــــان عــضــب صــارم

ســفــر بمختلف احلــــوادث حمكم

ولـــنـــا بـــأمحـــد قــــــدوة فــحــيــاتــه
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عــرف اليهود فهد كــل حصوهنم

خطر الشعوب فصح مــا يتوسم

يــا ليلة الــذكــرى أيــســعــدنــا اهلنا

وب ــك ــل قــلــب لــلــضــحــايــا مــأتــم

مــتــنــبــئ فــهــي احلــقــيــقــة تــرســم

واملـــرســـلـــون إذا تــنــبــأ عنهم

وبــــادنــــا بـــن الـــعـــدا تــتــقــســم؟

يــا ليلة الــذكــرى أيــســعــدنــا اهلنا

ــم؟
وحــقــوقــنــا يف كــل قــطــر ُت ً
ــض ُ

يــا ليلة الــذكــرى أيــســعــدنــا اهلنا

يــا ليلة الــذكــرى أيــســعــدنــا اهلنا

والــعــار أن الــعــار يغسله الــدم؟

مل أرض أن أخــــي يــعــاين فــاقــة

واملــــســــخ يف أمـــــوالـــــه يــتــنــعــم

وب ــغ ــر أهنـــــار الـــدمـــا ال أقــســم

قسام سأبذل مهجتي وحشاشتي

محــــا ونــقــمــتــهــا الــــبــــاء املــــرم

ســأحــيــل أريض شعلة وســاءهــا

رفــعــت بــنــاء املــجــد فــهــو املحكم

يـــا لــيــلــة الــــذكــــرى ملـــولـــد أمــة

م ــس ــع ــورة بــــأرش حــقــد تــوصــم

عاثت قــوى الطغيان يف أواطننا

أم أن عــرف األم ــن يسند جمــرم؟

أيــصــد جملس أمنهم مــن يعتدي

فـــبـــدا وداء األفـــــق رس مبهم

فــهــنــاك نــوقــشــت الــقــضــيــة كلها

وكــذلــك اإلســــام أمــتــنــا افهموا

والــكــفــر كـــل الــكــفــر ثــمــة أمــة

شــتــى ال ــق ــوى فــاحلــر أمـــر مــلــزم

فتيقظوا أبــنــاء يــعــرب واحــشــدوا

تــأســوا وال هتــنــوا وال تستسلموا

فخذوا السالح وأنتم األعلون ال

وبـــعـــزم جــيــش احلـــق إذ يتقدم

قــســا بــيــوم الـــثـــار وهــــو معظم

أرض الكرامة حيث يزكو الربعم

باجلرح يلثمه الــرصــاص فرتتوي

وبـــــأرض ســيــنــا والــعــريــش أمتــم

بــالــقــدس أقــســم بــاخلــلــيــل بغزة

رأت الــوحــوش وراء غلتها الدم

بــدمــوع ثــكــى بــل بــرخــة طفلة
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إنــــا ســنــذهــب لــلــجــهــاد بــعــزمــة

أقــوى مــن املــوت الـــزؤام وأعظم

وت ــن ــازع الــكــون الــبــقــاء فمؤمن

يف حـــقـــه يــبــقــى وآخــــــر هيـــزم

أو حتـــت نـــــران املـــدافـــع نــعــدم

حتى انــتــزاع الــنــر مــن أعدائنا

جـــــاءت تــــدك رصوحـــــه وهتـــدم

لــرى الــولــيــد املــســخ أن جيوشنا

ونـــكـــرم
ســنــعــيــد جمــــد حمـــمـــد
ّ

وبـــــذاك نــظــمــنــا الـــرســـول حممد

يف الــــروع أنــتــم درعــهــا واملــخــذم

أنـــســـور أمــتــنــا ومـــركـــز ثقلها

كــونــوا أبــابــيــل الــعــروبــة وامحــلــوا

السجيل وه ــي قــنــابــل ولــرمجــوا

إن الــــبــــاد وأنــــتــــم أبـــنـــاؤهـــا

وضــعــت بــكــم آمــاهلــا فتقحموا

كونوا مالئكة الــعــذاب ودمدموا

فــالــقــدس أوىل القبلتني دعتكم

معلم
نـــر بــالــقــضــيــة
اإليــــــان
َ
ُ
ٌ

والــنــر حلفكم فليس يــفــارق

األكــبــار يــا خــر الشباب تقدموا

أجــــيــــوش أمـــتـــنـــا إلـــيـــك حتــيــة

ومـــاذهـــا إن الح لــيــل مظلم

يـــا درع أمــتــنــا وف ــخ ــر قــاعــنــا

وق ــص ــي ــدة األجــــيــــال إذ تــرنــم

يــا وقــفــة األبــطــال عــنــد حــدودنــا

لــيــحــطــمــوك قـــواهـــم تتحطم

يا صخرة الــوادي إذا ازدحــم العدا

درس يــلــقــنــه الـــعـــدو فيفهم

باركت وقفتك الكريمة يف الوغى

ـــمــخــتــار وهـــــو ب ــخ ــل ــده يــتــأمل

ي ــا أمـــة اإلســـــام إن حمــمــدا الــــــ

خسفا وتعبث بالنفوس وتظلم

ال ــي ــوم شــــذاذ الــشــعــوب بــادنــا

ـتاريخ يف القدس الرشيف حتلموا

أبنو قريضة يا ألســوأ ما روى الـ

أم إهنـــم ع ــا يــــدور هب ــا عــمــوا؟

أأص ــم سمع املسلمني عــن الندا

هــانــوا فــهــم لــلــحــرب مل يتلثموا

أم جــانــبــوا أمـــر اجلــهــاد فهاهم
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شـــهـــداء أمــتــنــا وفـــخـــر بــادنــا

بــدمــائــكــم ســفــر الــكــرامــة يرحم

وتـــرون تفجري القنابل حولكم

أنــــشــــودة لــلــنــر ّحلـــنـــهـــا فــم

حــســنــاء يعشقها الــفــتــى ويــتـ ّيــم

تــتــواثــبــون إىل املـــنـــون كــغــادة

فــلــجــرح أمــتــكــم دم ــاك ــم بلسم

وإذا الــدمــاء الــزاكــيــات تفجرت

بــلــهــيــبــهــا واألرض نــــار تــرم

وقــذائــف الــنــابــال حي ــرق الفضا

هتــدى الــشــعــوب ليستفيق الــنـ ّـوم

هي شمعة عند الطريق توهجت

ونــــلــــم ب ــاق ــت ــن ــا هبــــا ونـــحـــزم
ّ

فلنجمع الشمل الشتيت بضوئها

أرقــم
اضــحــى يــنــازعــه احلــشــاش ـ َة
ُ

عــفــوا أبـــا الـــزهـــراء نــفــثــة مؤمن

ب ــج ــاع ــة إال وفـــيـــه تــســمــمــوا

تتهدد الــوطــن احلبيب ومــا محى

ج ــاءت لنرص املــســخ وهــو مذمم

مــــاذا لــقــى مــنــه املــســيــح فقومه

نــســوا الــيــســوع وم ــا تلقت مريم

وقــفــوا إىل جــنــب الــيــهــود ألهنــم

فــمــضــيــت يف وعـــثـــائـــه أجتــشــم

عفوا أبــا الــزهــراء شــط يب الــرى

كــلــم يــصــاغ مــدائــحــا إذ ينظم

حاشيت ذات ــك أن حييط بكنهها

شــتــى صــفــاتــك إذ نفكر طلسم

أنــى حييط بــك القريض وأنــت يف

اهلل أكـــــر فـــالـــنـــدا بــــك خيــتــم

وعـــى املــــآذن كــلــا ارتــفــع الــنــدا

بـــمـــحـــمـــد وبــــــآلــــــه تـــرنـــم

وبــكــل فـــرض لــلــصــاة صفوفنا

وأراك يف الــذكــر الــكــريــم َإ َلــنــا

هيــــدي إلـــيـــك صـــاتـــه ويــســلــم

وفاته:

أخريا رحل الشاعر إىل عامل اخللود وذلك بتاريخ .1998/4/5
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(1928م1347/هـ)1998(-م1417-هـ)
هو الشاعر السيد حسني بن السيد كريم بن السيد حسني بن السيد جواد بن السيد

حمسن األعرجي احلسيني احلائري .وبنو األعرج هم سادة أعرجية ينسبون إىل عبيد اهلل
األعرج من ذرية اإلمام زين العابدين بن اإلمام احلسني بن عيل عليهم السالم .جاء

يف موسوعة (أعيان الشيعة) :والسادة األعرجية بيت كبري يف العراق جليل فيه العلامء

والعظامء يف كل عرص ،وهذه الساللة منترشة اليوم يف مدن العراق وأرجائه ،والسلسلة
األعرجية والساللة العبيدية طوائف وأفخاذ.(((...

ولد الشاعر يف كربالء سنة 1948م1347/هـــــ ونشأ فيها ،ودخــل االبتدائية

واملتوسطة وأهناها ،ثم درس النحو والرصف واملنطق يف الصحن احلسيني الرشيف عىل

يد الشيخ عيل اجلنايب واخلطيب السيد حممد كاظم القزويني .استهواه الشعر فأجهد نفسه

يف مطالعة دواوين الشعراء القدامى واملحدثني وحفظ من عيون الشعر العريب ،وتأثر
باملتنبي شاعر احلكمة .بدأ يقرزم الشعر منذ مطلع اخلمسينيات ،وكتب قصائد مل تظهر
بعد ،وهي جديرة بأن تنرش ليعرف القراء من هو الشاعر الذي ال حيب الشهرة ،بيد أهنا

عىل قلة إنتاجه ،كنا نجد يف شعره لطف األداء وقوة الشاعرية وسالسة األسلوب وعمق
الفكرة.

((( أعيان الشيعة /حمسن األمني ج7ص.467
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شعره:

كتب الشاعر السيد حسني قصائد يف خمتلف األغراض من غزل ووصف ورثاء

ومديح وما إىل ذلك من الفنون املألوفة ،ومجع قسام كبريا من شعره يف ديوان صغري

احلجم مل يطبع بعد .اتسمت قصائده بالطابع الديني ،والروح اإلنسانية الشاملة ،تنم عن

حس مرهف وعاطفة رقيقة جياشة ،صحيح أنه مات يف عز شبابه ،ولكن هذا السبب مل
يكن يف واقع األمر وراء قلة قصائده ،فسبب هذه الع ّلة كام يستنتجه من يدقق يف سريته

كان تفضيله احلياة املعاشية عىل فن الشعر.

قال من قصيدة بعنوان (احلسني املثل األعىل) (((.
عمت البرشى
تبلج وجد الكون مذ ّ

وأهدت رياض األنس من ص ّبها نرشا

تــبــاركــت مــولــودا رعــتــه يــد العىل

وغــذتــه در املــجــد فــاطــمــة الــزهــرا

ســجــايــاك بــاإلحــســان غــر كريمة

وجـــودك فيض ينبت الــعــز واخلــرا

بــمــيــادك الــســامــي وقــفــت مـــردد ًا

فام أعظم البرشى وما أروع الذكرى

ولـــدت فـــراح البغي يعثر باجلنى

وولــت مجــوع الكفر تستنجد الرشا

وعاثت فسادا يمأل األرض جورها

وضـــج كــتــاب اهلل مم ــا أتـــت نــكــرا

هنالك جاشت يف عــروقــك غضبة

ودوى صداها يرعب السهل والوعرا

هنضت أبا األحــرار هنضتك الكربى

فخرترصوحالظلممنبعدمااسترشى

بــأنــشــودة املــيــاد مــن نــشــوة سكرى

وغنت بنات األيــك فــوق غصوهنا

((( كراس (العظيم اخلالد احلسني بن عيل )( ،كربالء1957 ،م)
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وأرســلــتــهــا يف عــــامل احلــــق ثـــورة

مــكــلــلــة بــالــعــز رايــــاهتــــا احلــمــرا

وقـــدمـــت لــأجــيــال درس حتــرر

أنــــرت بــه ســبــل اهلـــدايـــة والــفــكــرا

أبت نفسك العصامء طاعة كفرهم

وإعــطــاء كــف املستهني هلــم قهرا

أرادوا لك اإلذالل من كيد غدرهم

أبــى اهلل إال أن تــكــون الفتى احلــرا

وقــفــت أمـــام املـــوت مستحقرا له
وكــيــف ي ــزول الــطــود عــن مستقره

فــرا
وم ــا كــنــت فــــرارا إذا جــحــفـ ٌـل ّ
إذا داعــبــتــه كــف ريــح بــدت صفرا

وجـــردت عضبا يف يمينك صارما

تــســيــل املــنــايــا م ــن جــوانــبــه جــهــرا

رأتـــه فــكــادت أن تـــذوب مــروعــة

كذاك بغاث الطري إن جالدت صقرا

فــقـ ّـومــت دي ــن اهلل بــعــد اعــوجــاجــه

وقــــدّ مــــت نــفــســا يف حمــبــتــه نـــذرا

ولعل قصيدة (ملياء) من أروع قصائد الشاعر وأشدها أصالة يف الفن وأوفرها حظا

من اجلامل والوصف ،ففيها فيض من االنفعاالت واملعاناة الذاتية أسمعه يقول:
ٍ
دنف
ملياء ،ال تظهري سخط ًا عىل

يشكو هــواك بقلب موجع أملِ

عــدت عليه ع ــوادي الــدهــر قاطب ًة

ال حبذا بــعــوادي دهــرنــا األث ـ ِم

ألــقــت عــي بـــرود اهلــم وابتهجت

وصفقت فرحا ملا رأت سقمي

وراعــنــي َيـ َقـ ٌـق يف الــرأس وانبعثت

دموع عيني كمثل الوابل الرذم
هتوى الشباب وجتفو املرء يف اهلرم

واستبشعتني الغواين وهي من عرفت

وكم مترغن يف وجد عىل قدمي

قد كن خيطبن ودي واهلــوى علل
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وقد روى يل أبيات ًا قاهلا وهي من الغزل الرقيق تلهب املشاعر والشباب الثائر باندفاع

عاطفي عرم حيث يقول:

بــخــلــت بــقــبــلـ ٍـة تــطــفــي أوامــــي

ِ
وجــــــرت عـــى فـــــؤاد مــســتــهــام

ول ــك ــن زار طــيــفــك يف مــنــامــي

فــمــلــت عــلــيــه تــقــبــيــا وشـــا

مجـــالـــك زاهـــــر والــــبــــدر زاهـــر

ويف خــديــك مـــاء احلــســن ظاهر

وطــرفــك يــا حبيب القلب ساهر

ّ
أض بمهجتي وازددت سقام

وفاته:

تويف السيد حسني األعرجي بتاريخ 1998م 1417 /هـ ودفن يف وادي كربالء،

وأعقب أوالد ًا عدة ،أكربهم الفاضل عبري ويسكن بلجيكا.
***

 -34الشيخ حسني البيضاني

1339هـ 1395-هـ
شاعر مطبوع طاملا ّ
حل جيد األدب بقالئده احلسان ،وشغف بالشعر شغفا ملك

عليه فؤاده .فهو شاعر عايل النفس ،متوقد القرحية ،حسن السبك ،متني األسلوب،
مهذب اخلصال ،كريم الطباع.

ولد الشيخ حسني بن صالح بن غايل بن مزعل بن شاهني بن عبادة بن معىل امللقب
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باألبيض يف النجف األرشف سنة 1339هـــ1920/م وترعرع يف كنف أخيه الشيخ

نعمة البيضاين الذي صحبه إىل كربالء وآثر االستيطان هبا يف سنة 1365هـ (1946م)
كام حدثني بنفسه ،وكانت بداية دراسته عىل أعالم كربالء كالعالمة الشيخ حممد بن
داوود اخلطيب والعالمة السيد حممد عيل آل خري الدين ،ثم أخذ األدب والشعر عىل

األستاذ الشيخ عبد احلسني الدارمي والشيخ جعفر العتايب .ثم انرصف إىل مزاولة
اخلطابة املنربية ،فكان يرقى األعواد يف املجالس احلسينية التي تعقد هنا وهناك ،حتى

ذاع صيته .ولكن الشاعر كان من ذوي الفقر والفاقة ،يؤثر العزلة ،ويقيض معظم أوقاته
يف مدرسة املهدية الدينية لتدريس الطلبة واالنكباب عىل املطالعة ،وكنت أزوره أحيانا

يف املدرسة املهدية الدينية وآنس بحديثه .لعل من أبرز صفاته التي حببته إىل النفوس
تواضعه وإباؤه واعتزازه بنفس.

ورغم رصوف الدهر وعنت األيام التي صادفته ،فقد ظل صابرا حمتسبا ال جيهر

بالشكوى ،ينبض قلبه باملحبة والعرفان ،وهكذا ظل حمتفظا هبدوئه وابتسامته املعهودة
حتى طواه الردى سنة 1395هـ املصادف 1975/9/23م .لقد غادرنا هذا الشاعر
البائس إىل العامل الثاين بعد أن لقي من جحود جمتمعه ما يثري أعمق الشجا واألمل املرير.

ومما يلفت النظر أن هذا اجلحود قد حلق به حتى بعد مماته ،حيث مل يتصد إىل دراسة شعره
أحد من الباحثني ،مع أنه خلف ثروة شعرية ال يستهان هبا.

شعره:

الشيخ حسني شاعر له رصيده الضخم من حفظ دواوين العرب وقراءة الشعر البليغ،

وشعره يتميز بطابع التقليد ينحى منحى الشعراء القدامى ،ويتناول يف شعره أغراض

الشعر املألوفة ،فهو متنوع األغراض حافل بالصور واألخيلة واألفكار ،شديد االتصال
باحلياة االجتامعية وشعره عىل العموم أقرب إىل الوعظ ،يتسم بالبساطة والرقة .له ديوان
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شعر حوى قصائد ومنظومات يف مدائح ورثاء احلسني الشهيد وأهل بيته ،كام حوى
قصائد وطنية رائعة ،ورثى أساتذته الشيخ حممد اخلطيب والسيد حممد عيل خري الدين
والشيخ عبد احلسني الدارمي إضافة إىل مسامهاته الشعرية يف احلقل القومي والوطني

واالجتامعي .وعرف بحرصه عىل تسجيل وفيات الرجال وذوي األثر املحمود ،فزاده
ذلك ميال إىل التاريخ الشعري الذي اختص به بعض شعراء السلف .وهذه أزاهري من

شعر البيضاين اقتطفناها من ديوانه املخطوط ،ليقف القارئ عىل إمكاناته وقدرته عىل
قرض الشعر.

النبي األعظم
بـــدا كــالــشــمــس مــن حتــت الــغــام

رســـــول اهلل يف الــبــلــد احلـــــرا ِم

ومـــوصـــيـــه اجلــلــيــل وجــرئــيــل

وحـــيـــدرة لـــه بــالــســيــف حــامــي

وآيـــت ــه الــكــتــاب كــمــثــل مــوســى

وعــيــســى يف الـــراهـــن الــعــظــام

وقــــد كــــان الـــلـــوا والـــنـــر فيه

بــكــف املـــرتـــى الــبــطــل اهلـــام

فــــآيــــات الـــتـــوجـــه كـــــان فــيــهــا

يــكــون الــفــتــح يف وجــــه اإلمــــام

فــطــهــر ب ــي ــت خ ــال ــت ــه اهــتــامــا

فـــيـــا رعــــيــــا لـــــــذاك االهــــتــــام

ونـــــدد بــالــضــال وكـــــان أمــى

عـــى أهــــل الـــضـــال مـــن احلــســام

ونـــــحـــــا كــــــل جـــــبـــــار أثـــيـــم

يـــرى الــتــفــويــق يف رشب املـــدام

وبــاجلــيــش الــلــهــام إذا تــواطــت

مــواكــبــه عـــى اجلــيــش الــتــهــامــي

ٍ
هـــاو
وأمـــســـى طـــابـــع ال ــك ــف ــار

وأضــحــى طــابــع اإلســــام سامي

وبـــــــر قــــومــــه ملـــــا هــــداهــــم

إىل اإلســـــــام يف نـــيـــل املـــــرام
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وأخـــرهـــم كــنــوز األرض طــرا

أمــامــكــمــو ســتــفــتــح بــاحلــســام

أال يـــا قــــوم اكــتــنــفــوا بــأمــري

وم ــوع ــدك ــم غـــــد ًا دار الــســام

فــصــونــوا العهد إن كنتم كراما

فــــإن اخل ــل ــف مـــن شــيــم الــلــئــام

ف ــه ــذا ح ــي ــدر الـــكـــرار بــعــدي

إمــــــام ف ــاق ــت ــف ــوا أثـــــر اإلمـــــام

وخـــــر أيــــا الــــداريــــن تــرىض
ّ

فــلــم خيـــر ســــوى دار املــقــام

ولــــــبــــــى ربـــــــــه ملـــــــا دعـــــــاه

وذلــــــك بـــاعـــتـــزاز واحــــــرام

فــلــم يـــرعـــوا لـــه حــقــا وعــهــدا

وقــــد فــتــكــوا بــعــرتــه ال ــك ــرام

ت ــس ــام ــوا فــــوق مـــنـــره ويــأبــى

هلــــم ذاك املـــظـــلـــل ب ــال ــغ ــام

وأخــــرت الــبــتــولــة عــن حــقـ ٍ
ـوق

ملــــا كـــانـــت بــقــهــر وانـــتـــقـــام

وقـــــادوا املــرتــى بــاحلــبــل قهرا

وأدمــــوا زوجـــة البطل املحامي

ولـــــــوال حـــلـــمـــه مـــــا قـــيـــدوه

ولــــــوال رأيــــــه يف االن ــس ــج ــام

تــقــالــيــد الــكــفــور لــقــد تــعــدت

حــــدود احلـــر والـــقـــدر املـــرام

وســـالـــت نــحــونــا حــتــى علتنا

بــمــوج مــثــل مـــوج الــبــحــر طــام

وآثـــــر أن يــســر الـــــرق طــرا

عـــى مـــا يــرتــضــيــه مـــن الــنــظــام

ويــــأبــــى رشعـــــة املـــخـــتـــار ط ــه

دخـــول الــكــفــر يف الــبــلــد احل ــرام

فـــــيـــــاهلل مــــــن قـــــــوم ُبـــــغـــــا ًة

ويــــــــــاهلل مــــــن قــــــــوم لـــئـــام

ف ــل ــم نـــــرح نـــفـــرق بــــن ق ــوم

ونــغــري اآلخ ــري ــن عــى الــوئــام

فنجمع شملنا طـــورا وطـــورا

نــشــتــت شــمــلــنــا ب ــاالن ــت ــق ــام
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ألصــحــاب الصليب وعــابــديــه

وطــــورا بــاســم أنــصــار الــســام

وطـــــــورا بـــاجـــتـــاع عــنــري

ولــيــس االجـــتـــاع ع ــى الــــدوام

ول ــك ــن ال يـــــزال اخل ــل ــف فينا

وكــل اخلــلــف مــن طــرح الــزمــام

إذا قـــالـــت حـــــذام فــكــذبــوهــا

فليس الــقــول مــا قــالــت حـــذام

ومل تــنــظــر بــمــصــلــحــة تـــراهـــا

تــفــيــد اآلخــــريــــن مــــن األنـــــام

تــــراعــــي كــــل مــصــلــحــة إلــيــهــا

()1

يـــعـــود ال ــن ــف ــع مــنــهــا بــاهــتــام

مـــن الــســكــر يف رشب املــــدام

وإن دمـــــاءنـــــا أشـــهـــى لــدهيــا

ذوو األخـــــاق م ــن ســـام وح ــام

وتــــلــــك مــــــرة مل يــأتــلــفــهــا

َّ
وكــــف املــصــلــحــون عــن الــكــام

رمــيــنــا بـــالـــبـــاء ونـــحـــن غفل

وله يف ذكرى وفاة النبي قوله:
قــــســــان يف الـــدنـــيـــا الــــعــــوامل

يــــقــــظــــان بـــعـــضـــهـــم ونــــائــــم

واملــــــــــوت فـــــــوق رؤوســــهــــم

أبـــــــدا ك ــم ــث ــل الــــطــــر حــائــم

كـــــــم شــــــامــــــخ أودى ب ــه

وألنـــــفـــــه بــــالــــرغــــم راغــــــم؟

قــــبــــحــــا لـــــدهـــــر ال يــــــدوم

ولــــــــو يـــــــــدوم فــــلــــم يـــســـامل

مــثــل الــنــبــي وخـــاتـــم الــرســل

الـــــــكـــــــرام يـــــمـــــوت واجــــــم

كــــم جـــرعـــتـــه بـــنـــو ال ــش ــق ــاق

كــــأســــا كـــــا ســـــم األراقـــــــــم؟

يــــا ابـــــن الــــذيــــن إذا الـــوغـــى

نــــــراهنــــــا صــــلــــت اجلــــاجــــم

((( ضمن الشاعر البيت الشهري املنسوب لسحيم بن عيل بن أصعب بن وائل ،وقيل جليم بن صعب والد
حنيفة وعجل:
فإن القول ما قالت حذا ِم
إذا قالت حذام فصدقوها
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تــبــكــي الـــعـــدى والـــكـــل منهم

ثــــــغــــــره يف احلـــــــــب بــــاســــم

مـــا زال حـــزنـــك يف الــقــلــوب

مــــــــــازم األجـــــــيـــــــال دائــــــم

يف كـــــــل عـــــــــام إذ ن ــق ــي ــم

ألجـــــــــل ذكـــــــــــــراك املـــــآتـــــم

مــــا كـــــان خـــطـــب مـــثـــل خــطــبـــ

َ
ــــك يف الـــــورى لــلــظــهــر قــاصــم

خـــطـــب هتــــــون لـــــه اخلـــطـــوب

مجــــيــــعــــهــــا مـــــــــاض وقـــــــــادم

أنـــــــــت الــــــــــــذي عـــلـــمـــتـــنـــا

طـــــــرق املـــــعـــــايل واملـــــكـــــارم

إذ كـــنـــت تــــدعــــو يف احلـــيـــاة

إىل الــــنــــجــــاة مــــن الـــذمـــائـــم

وكـــــــــذاك ســــــرك غـــــر ٍ
وان

دائــــــــبــــــــا متـــــحـــــو املـــــظـــــامل

ســـــــــــرا لـــــــــه يــــــنــــــقــــــاد يف

فــصــل الــقــضــا واحلـــكـــم حــاكــم

بـــــل كــــــان يف األجـــــيـــــال لــلـــ

ــــســـا ريـــــن مــــا كـــــرت مــائــم

حـــــتـــــى بـــــــه دمـــــــــــرن أهـــــل

الـــــــرك واحلــــنــــق الـــغـــواشـــم

ورفـــــــعـــــــت أمــــــتــــــك الــــتــــي

ســـــــادت ب ــرف ــع ــت ــه ــا الــــعــــوامل

وهــــــديــــــتــــــهــــــا حــــــقــــــا إىل

مـــا يف الــــوجــــود مـــن الــغــنــائــم

أنـــــــت الــــــــــراط املــســتــقــيـــ

ـــــم إىل اجلــــنــــان بــــا مـــزاحـــم

صـــــــــى عـــــلـــــيـــــك إآلهــــــــــ

ـــنــا مـــا غــــردت إحــــدى احلــائــم

واهلل يــــــا فــــخــــر الــــديــــانـــــ

ـــــة إنــــنــــي مــــا عـــشـــت واجــــم

قـــــد هــــدمــــت أهــــــل الــــــردى

مــــن طـــــود أمــــتــــك الـــدعـــائـــم

لـــــكـــــن أقـــــــــــول ومـــــــــا أقـــــو

ل خلـــصـــمـــنـــا غـــــر املــــائــــم

مـــــا أنــــــت واملـــــجـــــد الــتــلــيــد

ورتـــــبـــــة األســــــــد الــــراغــــم
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لـــــيـــــس الــــلــــقــــيــــط بـــســـيـــد

يــــدعــــى ومــــــن يـــــدعـــــوه آثـــم

قـــــومـــــت مــن
هــــيــــهــــات مـــــا
ّ

جـــــــدرانـــــــه نـــبـــقـــيـــه قـــائـــم
ومل يـــــقـــــس بـــــــــان هبـــــــادم

تـــبـــنـــي وهنـــــــــدم مــــــا يـــشـــاد
هــــيــــهــــات إرسائــــــيــــــل يــبــقـــ

ـــــى بــيــنــنــا يف األرض نــاجــم

تــــلــــك الـــــــديـــــــار ديـــــارنـــــا

مـــــن دوهنــــــــا نــــثــــر اجلــــاجــــم

هيا شباب املسلمني
يــــا عــــــون أربــــــــاب اجلــــرائــــم

أغــــرقــــت ن ــف ــس ــك يف املـــآثـــم

كــــــم مــــــــرة أوقــــــــــــدت نــــار

احلـــــــــرب مـــــا بـــــن الـــــعـــــوامل

لــــكــــن إذا محـــــي الـــوطـــيـــس

ونـــــــــــاره صــــلــــت اجلــــاجــــم

تـــبـــدي الــــــــوداع إىل اجلــمــيــع

وأنـــــــــت لـــلـــشـــحـــنـــاء كـــاتـــم

مـــــا أنـــــــت والــــشــــيــــطــــان إال

واحـــــــــد يف الــــكــــيــــد قـــائـــم

مل جتـــــــن غـــــــر املـــــوبـــــقـــــات

ورشهــــــــــا هــــتــــك املـــــحـــــارم

اقــــــصــــــد محــــــــــاك عـــــدونـــــا

مــــن قـــبـــل أن ألــــقــــاك نــــادم

وأخــــــــرج عــــن الـــبـــيـــت املــقــد

يــــــلــــــوث بــــاملــــآثــــم
س ال
ّ

لـــــــو شـــــــــاء مـــــــن أقــــــطــــــاره

يـــعـــطـــيـــكـــم قـــــطـــــرا مـــائـــم

ولـــــو اس ــت ــع ــن ــت بــــألــــف ظـــامل

نـــــجـــــرعـــــك الــــــــردى
حــــتــــا
ّ
ويـــــلـــــم مـــــن شــــمــــل ال ــي ــه ــو

د إذا هلــــم قــــد كـــــان راحــــم

لـــــكـــــن أبـــــــــى إال الـــــعـــــدا

وة ب ــي ــن ــن ــا واحلـــــــــرب ق ــائ ــم
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هــــيــــا شـــــبـــــاب املـــســـلـــمـــن
مــــــا جمــــلــــس األمـــــــــم الــــــذي

مجـــيـــ َعـــكـــم عـــــربـــــ ًا أعــــاجــــم

مل يـــنـــتـــصـــف إال مـــســـاهـــم

ال تــــقــــعــــدوا عــــــن حــقــكــم

وتــــــرونــــــه عــــنــــد املـــخـــاصـــم

إنــــــــا نــــربــــيــــكــــم ونـــــرجـــــوا

مــــنــــكــــم كــــســــب الـــغـــنـــائـــم

أنـــــتـــــم تــــغــــيــــضــــون الــــعــــدو

ألنــــــكــــــم أســــــــــد رضاغـــــــم

هــــيــــا خــــــــــذوا يف ثــــاركــــم

مـــــن كـــــل طـــاغـــيـــة وغـــاشـــم

يوم احلسني
أتــذكــر إذ وقــفــت عــى الــطــلــول

ودمـــع الــعــن كالغيث اهلــمــول؟

ذكـــرت الــظــاعــنــن غـــداة ســارت

ركــائــبــهــم وجــــــدّ ت بــالــرحــيــل

ومــــا يــــوم احلــســن كــمــن ســـواه

وهـــل يـــوم كــيــوم ابـــن الــبــتــول؟

غـــــداة نــحــا الـــعـــراق بــغــر مجع

مــــن األهــــلــــن مــــعــــدوم املــثــيــل

إذا مـــيـــزهتـــم فـــهـــم ش ــب ــاب

ولـــكـــن بـــاملـــعـــارف كــاخلــلــيــل

إذا مــا طــلــقــوا الــدنــيــا احــتــقــارا

ملـــا فــيــهــا مـــن املـــرعـــى الــوبــيــل

وقــد ساموا النفوس وأرخصوها

جتــــاه الــســبــط مـــن فــــرط املــيــول

وقــــد نـــالـــوا مـــنـــازل ســامــيــات

ب ــم ــوق ــف ســـاعـــة زمـــــن قــلــيــل

فــــويــــل لـــلـــعـــتـــاة مجــــــوع بــغــي

غـــداة احل ــر مــن غــضــب اجلليل

أمـــــــا وافــــــاهــــــم ملــــــا دعــــــوه

لـــرشـــدهـــم إىل هنــــج الــســبــيــل

وقـــد نــكــثــوا الــعــهــود وخــالــفــوه

فـــيـــا تـــبـــا هلـــاتـــيـــك الـــعـــقـــول
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لــقــد قــتــلــوه عــطــشــانــا وش ــال ــوا

لــــه رأســــــا عــــى رمـــــح طــويــل

وقـــد نـــــذروا إذا قــتــلــوا حسينا

ل ــت ــح ــدو فـــوقـــه جـــــرد اخل ــي ــول

وقـــد هنــبــوا اخل ــي ــام وأحــرقــوهــا

كــا ازدمحـــــوا عــى نــطــع العليل

وقــد تــركــوا بــنــات الــوحــي ترعى

نـــجـــوم الــلــيــل بـــاديـــة الــعــويــل

وبــعــد الــصــون قــد ركــ ّبــن قــرا

بــــا رق عــــى أقــــتــــاب شـــول
بسب (املــرتــى) حامي الدخيل

وفــيــهــا طــــوح احلــــــادي ولــكــن
ومــــذ مــــرت عـــى إبـــنـــي أبــيــهــا

جمـــــــردة عــــى وجــــــه الــــرمــــول

هــنــالــك رامـــــت احلــــــوراء كيام

تـــودعـــهـــم ومهـــــت بـــالـــنـــزول

فــصــاح هبــا العليل وكـــان خيشى

عــى احلــــوراء مــن خطر الــذهــول

إذا رمــــت الـــــــوداع فــودعــيــهــم

ول ــك ــن عـــن مــكــانــك ال تـــزويل

فــحــنــت عــنــد ذلــــك ثـــم نـــادت

أخــاهــا الــســبــط يــا ربـــع املــحــول

أبـــا الــشــهــداء مــا خلفت عندي

ســوى احل ــرات واحل ــزن الطويل

أب ــا الــشــهــداء قــد أفــنــيــت صــري

وقـــد حــطــيــت مــن وزين الثقيل

وتــعــلــم إنـــنـــي قـــد كــنــت قبال

أعـــــايل كـــل ذي رشف جليل

أتـــقـــبـــل أن نـــســـر بــــا كــفــيــل

ومـــا حـــال الــنــســاء ب ــا كفيل؟

وتــبــقــى يـــابـــن حـــيـــدرة جــديــا

جتــــول عــلــيــك عـــاديـــة اخلــيــول

فكيف أرى عــى الــبــوغــاء جسام

كجسمك فــوق بــوغــاء الــرمــول؟

ومــــا يــــوم عــظــيــم كــــان عــنــدي

عــى الــطــاغــي يــزيــد مــن الــدخــول
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ذكرى ميالد الصادق
يــــــا مــــــن يــــــــــروم تــــــــوددي

تــــــــأخــــــــذن عـــــــى يـــــدي
ال
َّ

مـــــا كـــنـــت اســــلــــك يف احل ــي ــا

ة طـــــــريـــــــقـــــــة املـــــــــــــردد

كــــــــــــــا وملــــــــــــــــــا أختـــــــــذ

خـــــــا يـــــــــــــزاول مـــقـــصـــدي

أطــــــلــــــق رساحــــــــــــي إنــــنــــي

ال أصـــــــــــــــرن إىل غـــد

مــــا كـــــان هيـــــدي اخلـــــــود نــحـــ

وي غــــــر خــــــــدي االمــــــــرد

وأغـــــاظـــــهـــــن الــــشــــيــــب أنــــى

يل بـــــــشـــــــعـــــــر أســــــــــــود

ِ
ب وشـــــمـــــلـــــه املــــتــــبــــدد

آه عـــــــى عـــــهـــــد الــــشــــبــــا
دعـــــنـــــي عــــــى دريب أســـيــــ
فــــاجلــــســــم أضـــــنـــــاه اجلـــــوى

َر فــــــــإن دربــــــــــك جمـــهـــدي

مـــــن غـــيـــض قـــلـــبـــي املــكــمــد

ال أســـــتـــــطـــــيـــــع شـــــفـــــاءه

ولـــــظـــــى احلـــــشـــــا مل خيــمــد

والــــــعــــــن أقــــــــــرح جــفــنــهــا

فــــــجــــــرت بــــــدمــــــع أســـــــود

مـــــن عــــظــــم مـــــا قـــــد ن ــاب ــن ــي

مـــــــن خــــلــــفــــهــــن ملـــــوعـــــدي

مــــــا قــــيــــمــــة اخلــــــــل الــــــذي

خلــــــلــــــيــــــلــــــه مل يــــســــنــــد

مـــــــا كـــــــــان قــــيــــمــــة قــــولــــه

وبــــــقــــــلــــــبــــــه مل يــــعــــقــــد

اقـــــلـــــع فـــلـــســـت بـــصـــاحـــب

يـــــا صـــاحـــبـــي عـــــن مــــــوردي

ولـــــقـــــد بــــــــدا يل مـــعـــرضـــا

وأخــــــــــــال أنــــــــت مـــقـــلـــدي

هـــــــــذا طـــــريـــــقـــــي واضـــــــح

لـــــســـــوى اهلـــــــــدى مل يـــرشـــد

مــــا كــــــان حــــب اخلـــــــود يــغــنـــ

ـــــــي املــــــــــرء يــــــــوم املــــوعــــد
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مل يـــمـــش فـــــوق األرض خــيـــ

ـــــــر مــــــن شـــــبـــــاب مـــهـــتـــدي

أهـــــــوى الــــشــــبــــاب يــــعــــود يل

لـــــو كـــــــان حيــــصــــل يف يــــدي

لـــــكـــــنـــــنـــــي ال أخـــــتـــــي

هــــــــول الــــقــــيــــامــــة يف غــد

مـــــن بــــعــــد تـــقـــلـــيـــدي وحـــــ

ــــــبـــــي جــــعــــفــــر بـــــــن حم ــم ــد

تـــــــــأمـــــــــلـــــــــن حمــــبــــه
ال
َّ

يــــــــــوم اجلــــــــــــزا مل يـــســـعـــد
بــــــنــــــكــــــالــــــه مل يـــــرشـــــد

وعــــــــــــــــــــدوه يف حـــــــره

ٍ
بــــعــــبــــد قــــــد فــــدي
مــــــــوىل

أفـــــــديـــــــه يف نـــــفـــــي إذا

هـــــو غـــايـــتـــي هـــــو مــقــصــدي

هـــــو مــــذهــــبــــي هـــــو ســـيـــدي

ه فـــــــدع مـــــامـــــك أو ِ
زد

إين طــــبــــعــــت عـــــــى هـــــوا
فـــــصـــــل الـــــقـــــضـــــا يف ح ــب ــه

قــــــد جــــــــاد طــــيــــب املــــولــــد

قــــــد بــــــــرت كــــتــــب الـــســـا

عــــــن فــــضــــل هــــــــذا الـــســـيـــد

الــــــصــــــادق الـــــقـــــول الـــــذي

أحـــــــيـــــــا رشيـــــــعـــــــة أمحــــــد

كــــــوفــــــان مـــســـجـــدهـــا غــــدا

يف عــــــــــــره كــــاملــــعــــهــــد

مـــــن عــــظــــم أقــــــــــدام الــــرجــــا

ل يـــضـــيـــق بــــطــــن امل ــس ــج ــد

رووا

عـــــــن جــــعــــفــــر بـــــــن حمـــمـــد

فـــســـل املــــذاهــــب حـــيـــث مــصـــ

ــــــــــدر عــــلــــمــــهــــا مل جي ــح ــد

فـــهـــو الــــــــذي مـــنـــه ارتــــــوت

عــــــذب املــــــــــوارد ال الــــــردي

وســـــمـــــت بـــرفـــعـــتـــهـــا عــلـــ

ـــــــــو ًا فـــــــوق هـــــــام الـــفـــرقـــد

كـــــيـــــف املـــــعـــــلـــــم يف عـــا

ه يــــنــــوب عــــنــــه املــــبــــتــــدي؟

آالف

أشــــــخــــــاص
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إن قــــــدمــــــوا أو أخــــــــروا

فــــــاحلــــــر يــــــــــوم املـــــوعـــــد

ســـبـــحـــان مــــن خـــلـــق الـــــورى

مـــــتـــــفـــــاوتـــــا يف الــــــســــــؤدد

ولـــــقـــــد بــــــــدت أهــــدافــــهــــم

شـــــيـــــئـــــا ومل تــــتــــوحــــد

مـــنـــهـــم عــــــى مــــــا فــــيــــه مــن

رشف وطــــــيــــــب املـــحـــتـــد

مــــــا لــــيــــس يـــعـــجـــبـــه ســــوى

ملـــــــس احلــــقــــيــــقــــة بــــالــــيــــد

يــــــدعــــــو األنـــــــــــــام ل ــن ــف ــس ــه

ولـــــــــغـــــــــره يف مـــــرصـــــد

ولــــــربــــــا وعـــــــظ األنـــــــــــام و

قـــــــلـــــــبـــــــه كـــــاجلـــــلـــــمـــــد

عـــــاثـــــت بــــــا قــــــد شـــــــاد طـــ

ـــــــــه مــــــــن بــــــنــــــاء مــــوطــــد

وتــــعــــيــــب عـــــر اجلـــاهـــلـــيــــ

ـــــــــــة حــــــــرهبــــــــا ملــــحــــمــــد

ذكرى اإلمام اجلواد
مل يشجنى تــنــأى وأنــــت قريب

لــكــن إذا تــدنــو وأنــــت غــريــب

مـــا مهــنــي أخـــفـــي هـــــواك تقية

وتـــبـــوح فــيــهــا والــــزمــــان رقــيــب

وأخـــــال مـــا هـــب الــنــســيــم حتية

عـــنـــي يــبــلــغــهــا وأنــــــت جتــيــب

وإذا بدت شمس النهار وأرشقت

أو آن مــنــهــا لــلــمــغــيــب غـــروب

إذ لــيــس يف رد الـــســـام مشقة

كــــا وال حـــــرج وال تــثــريــب

يــا لــيــت دهــــرا ال يــــدوم يديمنا

وهـــواك مــايل يف الصديق نصيب

هــيــهــات مــا بــيــنــي وبــيــنــك ثالث

لـــو كــــان ثــمــة فــاتــنــا املــطــلــوب

ونــكــون ك ــاألع ــداء إن ال نلتقي

إال لـــنـــائـــبـــة هــــنــــاك ت ــن ــوب
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مــتــهــافــتــن عــــى أقـــــل جــنــايــة

حــــذر الــشــاتــة واألنــــــام تعيب

كـــا ومــــا دمــنــا عـــى مـــا نبتغي

يف كــــل يـــــوم لـــلـــقـــاء نــشــوب

مــتــحــابــبــن ومــــا ه ــن ــاك عــــداوة

مـــا بــيــنــنــا إال اهلــــوى املــحــبــوب

مثل األقـــارب ال يــفــارق بعضهم

بعضا وتــنــشــأ بــعــد ذاك حــروب

تـــبـــا ملــــن فـــجـــع الـــنـــبـــي بــآلــه

ويــــقــــول إين لــلــنــبــي قــريــب

يــعــي اإللـــــه بــقــتــل آل حممد

ويــظــن يــــريض اهلل حـــن يــتــوب

مـــا ذنــــب آل حمــمــد إذ جــرعــوا

غصصا هلا صم الصخور تذوب

مــا ذنـــب آل حمــمــد خــر الـــورى

حــتــى حتـــل دمــــاؤهــــم وتــطــيــب

ومن
بالسيف منهم قد قىض ظــام َ

بالسم نــائــي األهـــل وهــو غريب
ش ــب ــان فــخــر مـــا ه ــن ــاك وشــيــب

مــثــل األهــلــة غـ ّيــبــت حتــت الــثــرى

الــبــدر الــــذي يف بــرجــه حمجوب

مل يــرك اخلــصــم الــلــدود هلــم عدا

لــو يستطيع مــن الــوثــوب إلــيــه ما

قـــد عـــاقـــه لــــوال اآللـــــه وثـــوب

أنسى اجلــواد ومــا عــاه من األذى

هيهات مــن عيني اجلـــواد يغيب

واهلل ال أن ــس ــى عــظــيــم مــصــابــه

كمصاب خــر املسلمني مصيب

حـــجـــروه يف بـــغـــداد يــاملــصــيــبــة

حــتــى قــى بــالــســم وهـــو غريب

مــا ق ـ ّيــض الــشــيــطــان زوجــتــه وال

أحـــد ع ــن املـــأمـــون كـــان يــنــوب
هــل أن ذا مــن كــيــدهــن عجيب

فــلــو إن زوجـــتـــه عــلــيــه متـــردت

رامــت بذا سخط البتولة فاشرتت

(نـــــارا بــذلــك حــرهــا مــشــبــوب)

تــركــتــه يف الــــدار اخلــبــيــثــة وحــده

مــضــن ومـــن حــر الـــفـــؤاد يلوب
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ومــشــت تــبــر أهــلــهــا بمصابه

ملــــا بــــه مــــا فــــاهتــــا امل ــط ــل ــوب

يــدعــو هبــا هــل رشبـــة أســقــي هبا

قــلــبــي ولــكــن م ــا هــنــاك جمــيــب؟

والسم مثل النار يلهب يف احلشى

ول ــب ــع ــض نـــــار ال يــــر هلــيــب

ٍ
نـــــاء والــــفــــرات قــريــب
واملــــــاء

حتى قــى ضامي الــفــؤاد كجده

يف مولد العسكري
يـــــــا مـــــــن يـــــــــــروم األطـــــــا

ع ألنـــــــــه أعـــــــــى وظـــيـــفـــه

دومــــــــا عـــــى مـــــا يف الـــوجـــو

د وكـــــــل مــــســــألــــة لــطــيــفــه

حـــيـــث احلــــقــــائــــق ،ال ال ــت ــي

ال يـــعـــتـــنـــي فـــيـــهـــا ســخــيــفــه

تــــلــــك الـــــتـــــي ال تــســتــطــيــع

بـــلـــوغـــهـــا حــــلــــو الــقــطــيــفــه

طــــــالــــــع جمـــــلـــــة ذكـــــــــر أهــــــ

ــــل الــبــيـــــت إذ ك ــان ــت رشيــفــه

درس احلـــــقـــــائـــــق شـــأهنـــا

والــــعــــلــــم تـــــنـــــره وظـــيـــفـــه

ٍ
واحــــــــد
لــــتــــكــــون أعـــــلـــــم

والــــنــــر يف الـــدنـــيـــا حــلــيــفــه

فــــ ْز يـــا لـــــواء (الــــطــــف) دومــــ

ً
ــــــــأ يف مـــعـــالـــيـــك امل ــن ــي ــف ــه

تـــــلـــــك الــــــتــــــي مل حيــــوهــــا

كــــــا وال بــــلــــد اخلـــلـــيـــفـــه

ال والــــــــــذي خــــلــــق اهلـــــوى

واحلـــــــب قـــــد أهـــــــوى ألــيــفــه

مـــــــا شـــــاقـــــنـــــي إال هـــــوى

أبـــــنـــــاء فــــاطــــمــــة الــعــفــيــفــه

أو كـــنـــت أعــــــرف مــــا اهلــــوى

يف غـــــرهـــــم إال كــجــيــفــه

كـــــــــا ولــــــــــــــوال حــــ ّبــــهــــم

مــــا طــيــنــتــي بـــــــرزت نــظــيــفــه
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ـــهــا الــصــيــد أشــــعــــارا طــريــفــه

اذ كــــنــــت أنـــــظـــــم يف بــنــيـــ

تِــــــــه ْيــــــــا ربـــــيـــــع وطــــــــاول

األقـــــــــار يف الــــرتــــب املــنــيــفــه
َ

ولـــــــد الـــــزكـــــي الـــعـــســـكـــري

ووالـــــــد (املـــــهـــــدي) اخلــلــيــفــه

طـــــــــرب بـــــــأحلـــــــان ل ــط ــي ــف ــه

وتـــــرنـــــمـــــي يــــــا ورق مــن

العقل مصباح اهلدى
يــــا مــطــلــق الـــســـفـــن الــبــديــعــه

يف اجلــــــــو دائــــــبــــــة رسيـــعـــه

عـــــ ّبـــــد لــــنــــا يــــــا ذا الـــعـــا

ســـبـــل الـــــســـــاوات الــرفــيــعــه
وأنــــــــت يف عـــــن الــطــلــيــعــه

فــــلــــعــــلــــنــــا يــــــومــــــا نـــطـــر

ــــهـــا واملـــــشـــــاريـــــع ال ــب ــدي ــع ــه

لــــنــــشــــاهــــد املـــــــريـــــــخ ف ــي ـــ

ِ
ــــه وهـــل خلقت مــن الطبيعه؟

مـــــا كـــــــان رأيــــــــك يف اآللــــــ

الـــعـــلـــم أســــنِــــدْ يل رجـــوعـــه؟
َ

ومــــــن الـــــــذي أعـــــطـــــاك هـــذا
أظــــــهــــــرت أمـــــــــرا ال يــلــيـــ

ـــــق بـــغـــر ذاتــــــك أن تــذيــعــه

طــبــقــت ســـطـــح األرض هــل

ال قــتــك يف األرض الــوســيــعــه

فــــتــــش عــــســــى يف اجلـــــــو لــو

فــــتــــشــــتــــه عــــــنــــــه مجـــيـــعـــه

لــــــك صــــنــــعــــة قـــــامـــــت عــى

أســـــــس قـــــواعـــــدهـــــا مــنــيــعــه

تـــــاهـــــت بـــمـــبـــدعـــهـــا اخلــــا

ئــــق م ــث ــل ــا شــــكــــرت صــنــيــعــه

والــــــعــــــلــــــم يــــــرفــــــع ربـــــه

ُ
مــنــتــظــر يف وق ــوع ــه
واجلــــهــــل
ٌ
ه إلــــيــــك حـــقـــا لــــن تــضــيــعــه

يــــــا مــــــن هبــــــا جـــــــــادت يــــدا
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لـــــكـــــن عــــلــــمــــك مـــــــا هـــــدا

ك إىل امل ــه ــي ــم ــن أن تــطــيــعــه

إين لـــــقـــــولـــــك ال أصــــيـــــ

ــــخ جمــــرد الــــدعــــوى الــشــنــيــعــه

إن كــــنــــت حــــقــــا صــــادقــــا

أرين الــــــراهــــــن الــشــفــيــعــه

والـــــعـــــقـــــل مــــــيــــــزان الـــكـــا
والــــعــــقــــل يــــرفــــض مـــــا تــقــو

تــــغــــرنْــــك اخلـــديـــعـــه
م فـــــا
ّ
ل ولـــيـــس يل كـــرهـــا خــضــوعــه

الــــعــــقــــل مــــصــــبــــاح اهلــــــدى

جتـــــى بـــــه الــــظــــلــــم املــــروعــــه

كــــيــــف املـــهـــيـــمـــن ال يــفــر

أنــــــــــه فــــــــــوق الـــطـــبـــيـــعـــه

وإذا الـــفـــتـــى ال يــســتــضــيــئ

بــــعــــقــــلــــه حـــــقـــــق وقـــــوعـــــه

يف النصيحة
يا صاحب املــال ال تشمخ به أبدا

ٌ
تــبــق أعـــار
مــــال كـــا مل
مل يــبــق
َ

واملـــــال إن مل يـــؤد املــــرء واجــبــه

متــســه يف غـــد مـــن مجــعــه الــنــار

ال تقبلن خــائــنــا يف نصحه أبــدا

إن اخلــؤون الــذي يف النصح غدار

فــا تكن يف رشار الــنــاس جمتنبا

مــن دوحـــة مــا هبــا للنضج أثــار

إن النصيحة حقا كالشموس هلا

إذا طــلــعــن مــصــابــيــح وأقــــار

ســار الــذيــن قــديــا يف نصائحهم

هيــدون فيها وســار احلق مذ ساروا

وقــد أتــى بعدهم قــوم هلــم رشف

ممـــــوه مــــا هلــــم ع ــه ــد وال ج ــار

قد صريوا الناس غشا يف نصائحهم

ومن حكومتهم باحلكم قد جاروا

فــهــم إىل احلــــق أعـــــداء حمــاربــة

ولــأبــاطــيــل أصــحــاب وأنــصــار
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مــن اجلــاجــم بــاهلــيــجــاء يقلقها

م ــن ــه ــم بـــكـــف ويل اهلل بــتــار

مــتــى تــقــص رقــــاب اخلــائــنــن به

يــا مــن بغيبتك األفــكــار حتــتــار؟

عجل فــدتــك نــفــوس الــعــاملــن فام

عنهم لسيفك بالتأجيل اعــذار

قم فامأل األرض عدال مثلام ملئت

جــور ًا فها فيك غوثا يرصخ اجلار

1966-11-16
إىل اجلواهري

(((

أرح ركــابــك واخــلــع بــردة السفر

وخــذ مكانك والبس أفخر احلرب

فــا عليك خيــاف الــيــوم مــن خطر

وليس حقك بعد اليوم من حذر

ألــق عــصــاك فقد زال العنا أبــدا

اراحــــك اهلل مــن أيـــن ومـــن عثر

ّ
ول الــذيــن قــديــا يف حكومتهم

جــاروا عىل الناس لفتهم يد الغري

قد حالفوا الظلم إذ أن الظالم هلم

نــدٌ لذلك حــادوا عن سنى القمر

وحاربوا الناس إذ مل ترض سريهتم

بام استطاعوا من التدمري والرضر

إن اللصوص ختاف النوم أعينهم

والنور يفضح ما أخفوه يف احلفر

ما استعمل اجلــور إال معرش خدم

بــاعــوا الــبــاد عــى مستعمر قذر

ال تنس للوطن املحبوب سابقة

بالفضل كاألم مذ ربتك يف الصغر

مــا كــان عــذرك لــو تــرىض بــه بدال

ولــيــس جيــديــك منه عــذر معتذر

فالشعب كاد يطري اليوم من فرح

إىل حمــيــا يــضــاهــي هبــجــة القمر

((( هو الشاعر الكبري حممد مهدي اجلواهري.
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ك ــش ــاع ــر وطـــنـــي كـــــان يــعــرفــه

لسانه فــوق حــد الــصــارم الذكر

ال يرهب املــوت أو خيشى بــوادره

وعــائــم البحر ال خيشى مــن املطر

أب ــا (فــــرات) بــك األيــــام شــاهــدة

بــأن نفسك فــوق األنــجــم الزهر

مل تألف الــذل من أجــل احلياة ومل

تــألــفــه حـــاشـــاك إال كـــل حمتقر

لــك الــتــأيس بــأبــطــال الــبــاد ومــا

قــاســوه يف ك ــدر القـــوه مــن رضر

كــفــاك حتــمــل أس ــف ــارا عــى حــذر

حيدو بك الدهر من أين ومن سفر

ما حط ركبك يف أرض وكــان له

ظــل ظليل وعــيــش دائـــم الــوطــر

إن الــرجــال إذا مــا آمــنــوا اعتقدوا

أن اخلــلــود طــريــق حــف بالكدر

لذاك قد عشقوا املجد الذي ُر ِهنت

من أجله غاليات األنفس الغرر
قــد خــلــفــوه لــنــا يــنــبــي عــن األثــر

واستعذبوا املوت من أجل البالد وما

فالتضحيات وقد راحت مواسمها

تندي عطاء بمعسول الثنا العطر

أبــا (فــــرات) ولــكــن مــا تــقــول إذا

رمــت اخللود عىل أمــن من اخلطر

هل يسمح الدهر أن تبقى تسايره

وهل نعيش سوى املكتوب من عمر

مــا ســامل الــدهــر آل اهلل كيف بمن

س ــواه ــم وهـــو مل يـــرك ومل يــذر

جــرب الــدهــر مل يأمن غوائله
مــن ّ

ما عاش يف الدهر مأمونا من القدر
عليك حتى لدى األسفار واحلرض

فــكــيــف تــألــفــه يـــومـــا وتــأمــنــه

يــغــري األنــــام هبــا مــذمــومــة األثــر

ف ــا ي ــغ ـ ّـرك م ــا ابـــــداه م ــن صــور

وهـــل ي ــزح ــزح أمـــر اهلل بــاحلــذر

وليس يدفع عنه الضيم من أحد

عــن الــديــار زمــانــا حــف بالكدر

كــفــاك جــيــان مــا القــيــت مغرتبا
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تــفــارق الــشــعــب ملــا يستقيم به

مــن لــيــس نــعــرفــه إال مــن البرش

لــــوال ضــائــر قــــو ٍم عـــززتـــك ملا

أتــيــت تــرفــل يف بـــرد مــن الظفر

لــكــان ذكـــرك كــالــعــنــقــاء مل ترها

عيوننا غــر مــا قــد جــاء مــن خرب

أهــــا وس ــه ــا هتــانــيــنــا نــقــدمــهــا

إلــيــك دوم ــا مــدى األيـــام والعمر

شكوى إىل األجماد ،حول املدرسة املهدية الدينية يف كربالء
وأيــن رب احلجى والــعــامل احلــر؟

أيــــن األيب وأيـــــن املـــاجـــد احلــر

منهم أخــو رشف ٍ
بـــاق لــه ذكــر؟

أيــن الذين هبم حتيى النفوس أما
فتلك (مدرسة املهدية) اندرست

يف كــربــاء عــاهــا النقع والعفر

آثـــار خــر أعـــدت وهـــي مظلمة
تشكو ظــامــتــهــا للخلق قاطبة

مسها الرض
أمست وسكاهنا قــد ّ
وتستغيث هبــم إذ نــاهبــا الــدهــر

هـــذي املـــــدارس ملــا تنهجر أبــدا

وهــــذه مــاهلــا ق ــد غــاهلــا اهلــجــر؟

أتــرتــضــون مـــدى األيــــام مظلمة

حتى املــعــاد ومل يــرق هبــا البدر؟

يغيض ويصرب و(املهدية) انرصم الـ

ـضياء عنها فام اإلغضاء والصرب

أمـــــا هلــــا أحـــــد يـــــأيت بــمــهــجــتــه

يبني وغــايــتــه اإلحــســان واألجــر

هــذي املــآثــر حتيي ذكــر صاحبها

حــتــى املــعــاد ومل يـــدرس لــه ذكــر

ألــيــس مــن عــجــب تبقى مهدمة

والــر ضــاق بأهل اخلــر والبحر؟

1953م
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أيا هبة الدين

وقال راثيا العالمة السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني الكربالئي ،وقد ألقيت يف

احلفل التأبيني املقام يف ديوان السادة آل الشهرستاين بكربالء:
ختريت بطن األرض مهدا ومضجعا

وبـــددت شمال فوقها قــد جتمعا

كــــأنــــك ملـــــا حتـــتـــفـــظ بــكــيــانــه

ولــيــس إىل أفــــراده كــنــت مفزعا

وخــلــفــتــه مـــن بــعــد عــزتــه الــتــي

يــغــايل هبــا مــن يف البسيطة أمجعا

بـــدار يعيب املـــرء فيها جليسه

إذا مــا كــســاه الــدهــر ثــوبــا مرقعا

وينتقص اإلنــســان فيها ويــزدري

أخـــاه إذا مــا دونـــه ك ــان موضعا

ولــيــس املــنــايــا ت ــارك ــات لــواحـ ٍـد

ولــو تــركــت هــانــت عــى مــن متنعا

والبــد من يأبى اخلضوع لغري من

حيــب وهيــــوى أن يـــذل وخيضعا

هو املــوت يف أي النواحي طريدة
فــــأي اجـــتـــاع مل يـــبـــدد شمله

يــوافــيــه ســعــيــا كــيــفــا شـــاء ط ّيعا

وأي فــــؤاد بـــالـــردى مل يــروعــا

تعيش كــا عــاش الــذيــن تقدموا

ّ
ورضعا
وترسي كام ساروا شيوخا

فكم قد خلت دار وأوحــش منزل

واقــفــر ربـــع بــعــد مــا كـــان مربعا

ووافــت ماليني الرجال فأصبحت
وإن ال ــذي قــد أبعدته يــد القضا

كأضغاث أحــام هلا الدهر ض ّيعا

إىل أهــلــه أن لــن يــعــود ويرجعا

فليس له إن صــار يف اللحد أوبة

ول ــي ــس ملـــن وااله أن يــتــوقــعــا

فيا آيــة الــرمحــن فيك ذوو احلجى

تباهوا وقد أصبحت للناس مرجعا
تزيد هنوضا حيث كنت لــه ِوعــا

تفقهت يف الدين احلنيف ومل تزل
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أرى البذر مل يصلح بــأرض خبيثة

ولــو صلحت لو كــان ميتا ألفرعا

ختـــيـــل يل أن احلــــيــــاة ذمــيــمــة

حـــر متتعا
ويــكــســب فــيــهــا اخلـــر ٌ

ألعــظــم آثــــارا هبــا كــنــت مبدعا

وآثـــارك الــايت أفــدت هبــا الــورى

لــرشــد فيها املـــرء قــدمــا وينفعا

وأحـــســـن مـــا فــيــه تــفــقــه ســاعــة

إذا عقل اإلنــســان مــا فيه وادعــا

أمل ي ــرف ــع اإلنـــســـان عـــم أفــــاده

بعلم يفيد الناس لو صار مرجعا

وهــل ينفع اإلنــســان غــر احتامله

وهــل وجــد اإلنــســان إال ليصنعا

وه ــل ينفع اإلنــســان إال صنيعه

وإال فــلــم حيــصــل عــى مــا توقعا

ولــيــس حــيــاة املــــرء إال نــفــوذه

وكــــان لــغــر الــنــفــع ل ــن يــتــورعــا

ومـــن مل يــكــن هيــتــم يف أمـــر غــره

فــلــيــس يـــرى فــيــهــا لـــه متوجعا

إذا ما اشتكى أمــرا ويف احلي أهله

وتــــاق إىل دار الــفــنــاء هلــا سعى

ومــن تــرك الــدنــيــا اعــتــقــادا ملــا هبا

ويميض سعيدا من هبا مات مولعا

وحيــيــا حــيــاة األكـــرمـــن مبجال

عــى غفلة منها دهــانــا فأفجعا

وخطب دهى أهل الفضيلة واحلجى

وه ــدَّ اجلــبــال الــراســيــات وصدعا

ولــوال املرجى زلــزل األرض وقعه
فل ّله خطب يف الـــورى قــل نعيه

وناهيك منه أرعــب الناس أمجعا

عىل ما هبا مل تلف للشجو مدفعا

ومحــلــهــا مــا ال تطيق مــن األســى

روعـــا
كــــأ ٍّم وحــيــد إذ هلــا الــبــن ّ

ترى الفرد منها لو حللت ربوعها

ومل أقــض منه إذ تـــوارى مودعا

فديت الــذي قــد غيبته يــد الــردى

فـــداء لشمل الــديــن أن يتصدعا

وكم قد أهــان النفس وهي عزيزة

عــى مــا هبــا طـــوال عــى مــا ترفعا

وكــان رفيع النفس حتسده السام
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وكــان سخيا ال جيــاريــه يف الندى

جــواد ويف األه ــوال كــان سميدعا

وق ــاد إىل وادي الشعيبة جحفال

ويف ثــورة العرشين فــوجـ ًا مروعا

وصـــال عــى مجــع الــعــداة بمخذم

متــيــل امل ــن ــاي ــا أي ــن ــا مــــال طـ ّيــعــا

أيا (هبة الدين) الفؤاد من األسى
(إذا ذكــرت نفيس عظيم مصابكم

عليل وعــيــنــي لــن تــنــا َم فتهجعا
تقسمها الشجو العظيم ووزعــا)

تنكرت دارا كنت تعرف أهلها

كـــأنـــك فــيــهــا مل تــكــن متمتعا

وال لــوم لو فضلت دار ًا سكنتها

عىل دارك األوىل مكانا وموضعا

تـــوســـدت تــربــه
ســـام عـــى قـــر
ّ

بــقــرب إمـــام فيه قــد كنت مولعا
وإن مل يكن أمىض مصابا وأوجعا

أال يف أمـــان اهلل أنــت ومــن مىض
أأخــوانــنــا مــا فــيــكــم غــر ماجد

لــغــر الــعــى واملــجــد لــن يتطلعا

وحــقــكــم مـــا جــئــت إال مــؤبــنــا

بمن رزؤه فــت الــقــلــوب وقطعا

فــإن تفرحوا نفرح مجيعا ونزدهي

وإن حتــزنــوا فــاحلــزن يشملنا معا

1386هـ
وقال مقرظ ًا كتابنا (تراث كربالء) ومؤرخا ،ومادة التاريخ بالتاريخ امليالدي:
وإىل تــراثــك إذ غـــدوت مالحظا

صـــفـــحـــاتـــه ألـــفـــيـــتـــه كــاملــنــهــل

يف كـــربـــا وتـــراثـــهـــا مــوســوعــة

عــظــمــى تـــــروق لــنــاظــر مــتــأمــل

فـــرح ال ــزم ــان لـــذا نـــؤرخ (شـــدوه

بــســوى ت ــراث ــك كــربــا مل حيــفــل)

1965م
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مواقفنا الشهرية ليس تنسى
هــوى األكـــراد قــد جــرح الــفــؤادا

أال يــــا قــــاتــــل اهلل الــــــــودادا

وك ــم رم ــت احلــيــاد فعارضتني

مــــودهتــــم فــأبــغــضــت احلـــيـــادا

إذا ه ــم م ــن بــنــي وطــنــي كــفــاة

عــلــيــهــم كــنــت أعــتــمــد اعــتــادا

رجــــــال ال يـــشـــب هلــــم ولــيــد

عـــى غـــر الــتــقــى مــهــا متـــادى

ففتش ال تـــرى يف الــشــعــب إال

مـــن األكــــــراد شــهــا أو جــــوادا

ومـــن نــســل الــعــروبــة غــر نــدب

عــلــيــه الــشــعــب يستند اســتــنــادا

وكــــــل يف أخــــيــــه لــــه وثــــوق

وإن الحــــاه ال هيــــوي الــبــعــادا

وكــــل مــنــهــا يف احلـــــرب قــرم

إذا القـــــى الــــعــــداة هلــــا أبـــــادا

فــت ـ ْه شــعــب الــعــراق هبــم جــاال

حــويــت الــعــز والــــرف الــتــادا
بـــــأن لـــكـــافـــر هيـــــوي انـــقـــيـــادا

فشعبك يــا عــــراق أجـــل قــدرا
ومــهــا حـــاول اخلــصــم انفصاال

فــــــتــــــزداد اتــــفــــاقــــا واحتــــــــادا

وتــعــلــم ب ــال ــع ــداة تـــــروم قــرا
فــتــاهــت منهم األحــــام تاهت

تــصــر شــمــلــك الــســامــي بـــدادا
ّ

أمــا وجــدوا ســوى التفريق زادا؟

أســــ ّفــــه كــــل آراء األعــــــادي

وألــــــزم عـــن نـــوايـــاهـــا احلـــيـــادا

وامنحها النصيحة حيث كانت

وإن هي طبقت شعبي اضطهادا

فــــا تـــغـــر ب ــك ــث ــرهت ــا وهتــفــو

عـــى أحــــد إذا تــبــغــي الـــرشـــادا

فــتــحــرم الــشــعــوب وتــتــخــذهــا

كــــجــــران ومتــنــحــهــا الـــــــودادا

فــتــلــك أجـــــل مـــرتـــبـــة أراهـــــا

ت ــق ــدم ــه ــا وتــبــلــغــهــا املـــــــرادا
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فـــبـــاألخـــاق أمـــتـــنـــا تــعــالــت

تــــعــــاىل اهلل ف ــي ــه ــا مــــا أرادا

وبــــالــــقــــرآن دســــتــــورا ودي ــن ــا

فــفــي اإلســـــام تـــــزداد اعــتــقــادا

ونــحــن املــســلــمــن إذا زحــفــنــا

يــزلــزل عــزمــنــا الــســبــع الــشــدادا

وتـــدري اإلنگليز ومــن سواها

ونــاهــيــك الـــعـــراق فــلــن يــعــادى

إذا اقــتــصــد الــعــدو بــبــذل نفس

فـــإنـــا ال نـــظـــن هبــــا اقـــتـــصـــادا

فــنــقــتــحــم الــــعــــدو وال نــبــايل

ونـــــورده ال ــع ــدى مــنــا اجــتــهــادا

مــواقــفــنــا الــشــهــرة لــيــس تنسى

وكـــم نــلــنــا مـــن اخلــصــم املــــرادا

وك ــن ــا والـــيـــهـــود وهــــم ألـــوف

فــا حتــى وقـــد مــــآوا الــوهــادا

فــــا قـــــدر وال قـــيـــم تــعــالــت

وال مهــــم هبــــا حــكــمــت بــــادا

وكــانــت تلك أضــعــف مــا لدينا

مــن احلــــرات نحسبها جـــرادا

يــضــيــق بــوجــهــه رحـــب الــفــيــايف

وبــعــلــم ال حمــــال وبــــأن يــصــادا

فــيــخــضــع صــــاغــــرا ممــــا ع ــاه

ويــــرجــــع مــــن مــهــانــتــه م ــق ــادا

وق ــد أصــغــى لـــرأي الــوغــد غــرا

ومـــــا يف رأيــــــه جيــــد الــــســــدادا

وغــــرتــــه الـــلـــيـــايل ح ــي ــث كــنــا

نـــســـايـــره ومل يــلــق اضــطــهــادا

فــحــفــز نــــافــــرا عـــنـــا غـــــرورا

وفــــارقــــنــــا وأوســــعــــنــــا عـــنـــادا

فـــأمـــهـــلـــنـــاه أيـــــامـــــا طـــــواال

عــســى ولــعــلــه يـــأبـــى الــبــعــادا

ويــــرجــــع قــلــبــه يـــومـــا ســلــيــا

ويــــذكــــر عـــهـــده ذاك املـــبـــادا

ومل نــجــعــل عــلــيــه ولــــو أردنــــا

جـــعـــلـــنـــاه ب ــم ــدف ــع ــن ــا رمــــــادا

فخفض مــا عليك عـــدو ديني

فــقــد أحـــرقـــت بــالــنــار الـــفـــؤادا
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جتــــاوزت احلــــدود ولــيــس جبنا

صفحنا عنك كــم تبقى متــادى؟

ســيــاســتــك الــعــمــيــقــة ق ــد جتلت

ومل تبلغك مــهــا اســطــعــت زادا

أتــقــي العمر كالشيطان دومــا

عــى غــر اهلــــدى هتـــدي الــعــبــادا

أال يــــا لــعــنــة الــــرمحــــن دومــــا

عـــى مـــن بــيــنــنــا شـــن الـــطـــرادا

فــأغــريــت الــيــهــود ولــســت منها

وجيشك باسمها دخــل الــبــادا

وإن والــــتــــك إيـــــــران كــفــرنــا

بــــإيــــران ون ــح ــرم ــه ــا الـــــــودادا

فــهــل تــعــتــاض بـــاإلســـام ديــنــا

وهــل ديــن ســوى اإلســـام ســادا

أختــلــع عــن عــرى اإلســـام رأســا

عـــى عــمــد وتــنــحــرف ارتـــــدادا

فــــــذا إيـــــــــران إســـــــام ب ــن ــوه

تــعــالــت إن ت ــزل ــزهل ــا اعــتــقــادا

وقال مؤرخا وفاة العامل اجلليل الشيخ آغابرزك الطهراين:
يــــا مــــن تــــعــــاىل مهــــه لــــو أنـــه

هـــن
رام ال ــس ــا مــســكــا عــلــيــه ّ ُ

حتى إذا مــا اشتقت لــلــدار التي

يــمــمــتــهــا والــــــدار نــعــم املسكن

بـ ّيــنــت مــا قــد غ ــاب عــن أذهــانــنــا

مــا كــان أهــل البيت قــدمــا ب ّينوا

إن يــدفــنــوا جــثــانــكــم مل يــدفــنــوا

ّ
اجلـــــى تـــراهـــا األعـــن
آثــــارهــــا

يــا خــالــدا والــدهــر يفنى قــد أتى

تــارخيــكــم (آغــــا بــــرزك حمــســن)

1389هـ
وقال راثيا العامل اجلليل السيد مرزا مهدي احلسيني الشريازي:
وغـــال شموسها رصف الليايل

تــرجــلــت الــطــفــوف ع ــن املــعــايل
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وأضـــحـــى أفــقــهــا وهــــو املــعــى

ِ
خـــال
ومــعــهــدهــا مـــن األعـــــام

وكــــانــــت كــعــبــة األجمـــــــاد ط ــرا

ومـــعـــهـــدهـــا لــــرويــــج الـــكـــال

وكــــانــــت كــعــبــة األجمـــــــاد ط ــرا

ومـــعـــهـــدهـــا لـــربـــيـــة الـــرجـــال

وكــــانــــت كــعــبــة األجمـــــــاد ط ــرا

ومـــصـــدرهـــا بــــأيــــام الــنــضــال

وكـــانـــت ختــتــشــيــهــا األســــد طــرا

وتـــربـــض دوهنـــــا عــنــد الـــنـــزال

وكــانــت حــيــث قــد كــانــت مثاال

ورمـــــــزا لــلــمــفــاخــر واملـــعـــايل

وكـــانـــت يف الــلــيــايل ال تــضــاهــا

ويف األيـــــــــام أيـــــــام الــــــدالل

تضاهي الشمس بــل أهبــى مجاال

وأروع حــيــث رائـــعـــة اجلـــال

وروعــهــا الــزمــان بفقد (مــهــدي)

وغــالــبــهــا الـــــردى تــــاج اجلـــال

وكـــم بــزغــت شــمــوس يف سامها

وأقـــــــــار عـــــى أثــــــر اتـــصـــال

إلــيــهــا الــنــاس هت ــوى مــن رضــاهــا

بــــا طـــمـــع وال لــــرجــــاء مـــال

وأيــــامــــا زهـــــت فــيــهــا طــــواال

ولـــــكـــــن أي أيـــــــــام طــــــوال

وغــــابــــوا حــيــنــا غــــابــــوا وك ــل

كــريــم الــنــفــس حمــمــود اخلــصــال

لـــــه أثــــــر يــــــرن صــــــــداه بـــاق

فـــــا خيـــفـــى إىل يــــــوم املـــــآل

يــشــق ضــيــاه داجــــي الــغــي شقا

فيكشف عن دسائس ذي الضالل

ولـــكـــن مــــا أخــــــال كـــبـــدر تــم

بـــدا فــيــهــا وغــــاب بـــذي الــلــيــايل

عــى أهــل الــطــفــوف أشــد حرصا

وأشـــفـــق مــنــه يف ضــيــق املــجــال

لــــــذاك (حمــــمــــد) أبــــقــــاه فــيــهــا

وأخـــوتـــه الـــكـــرام ذوو املــعــايل

رمــــوز احلــــق طــــرا مـــن تــســامــوا

جـــــاال فـــــوق أربـــــــاب اجلــــال
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ســتــنــهــض كـــربـــاء هبـــم حــديــثــا

كـــــا هنـــضـــت بـــــأيـــــام خـــــوال

فــيــا أهـــل الــطــفــوف إذا فقدنا

ف ــق ــدن ــا مــــاجــــد ًا مــــن خــــر آل

بنو الــوحــي الــكــرام ومــن إليهم

مــقــالــيــد األمـــــــور لـــــدى املــــآل

يـــســـادون الـــرجـــال ولــيــس جمــدا

ولــكــن أرشقـــــوا فــــوق الــرجــال

بــكــتــه الــشــمــس وهـــي كــا رأيــنــا

بـــدمـــع حمـــــرق ك ــاجل ــم ــر ص ــال

تـــأثـــر قـــرصـــهـــا مـــنـــه فــاحــت

نــجــوم الــلــيــل م ــن قــبــل الــــزوال

فــــا لـــــوم إذا نــبــكــيــه حــزنــا

كــــا يــبــكــن ربــــــات احلـــجـــال

ولــــو يـــفـــدى بــذلــنــا مـــا لــديــنــا

وأرخــصــنــا الــنــفــوس وكـــل غــال

ولــــكــــن املـــنـــيـــة حـــيـــث حــلــت

فــــا يـــرجـــى هلــــا أي انــتــقــال

...

...

وهـــم أشـــيـــاع مـــن خــدمــتــه طــرا

مــائــكــة املــهــيــمــن ذي اجلـــال

وقــــامــــوا بـــالـــعـــزاء وكــــل فــرد

يـــــرق حلــــالــــه جـــلـــد الــــرجــــال

ملـــا قـــد ن ــال ــه مـــن عــظــم خطب

هيــــد الــــراســــيــــات مــــن اجل ــب ــال

ول ــس ــت بــشــاعــر أرجـــــو جـــزاء

كـــأهـــل الــشــعــر مـــن بـــر ومـــال

إذا مـــــا قـــلـــتـــه يــــومــــا بــحــق

كـــــا يــــبــــدو إيل وال أغـــــايل

وإين فــيــك قــلــت الــشــعــر أرجــو

جــــــــزاء اهلل يف يـــــــوم املـــــآل

ألن الـــنـــظـــم مـــهـــا قـــيـــل حــق

ع ــى أحـــد كــمــثــلــك يف الــرجــال

(أبـــا حــســن) ومــثــلــك مــن رأيــنــا

بــنــظــم فـــائـــق حيـــكـــى الــلــئــايل

يــغــيــض املــبــغــضــن ومــــا علينا

إذا تــــرىض ولـــيـــس هبـــم نــبــايل
294

وقد أورد له مؤلف خطباء املنرب احلسيني األبيات التالية وفيها يشيد بوطنه العراق

ومآثره:

حــي الــعــراق لــغــر احل ــق مــا دانــا

ومـــا عــى غـــره قــد بـــاع وجــدانــا

حي الــعــراق وحــي كـ َـل ذي رشف

هيــــواه يف ك ــل أرض أيــنــا كــانــا

حــي الــعــراق عــريــق ـ ًا يف فضائله

ويف مــآثــره الــائــي ســمــت شأنا

وقال يف رثاء آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم:
بكى املأل األعىل عىل عظم ما جرى

وحل بأهل األرض من فــادح عرا

وشاطرنا بــاحلــزن مــن دون غرينا

وإن كان هذا احلزن قد شمل الورى

وواســى رجال الدين طر ًا لفقدهم

زعيمهم األعـــى احلكيم املــوقــرا

وال غـــرو ل ــو قــلــنــا دمــــ ًا ملصابه

تكاد الصخور الصم أن تتفجرا

وال بــدع لو أن الكواكب قد خبا

سناها وضوء الشمس حزن ًا تكورا

أمل تـــر أن الـــكـــون كــــاد ألجــلــه

أســـى قــد تــكــررا
يــمــور ومـــا فــيــه
ً

وفــــوق ســه ـ ًا ليته طـــاش سهمه
ّ

ومــــا نــــال فــيــه مـــا أراد ودبــــرا

عىل املوت فليفرح به اخلصم لو درى

ومن عجب إن القضا طارد القضا

رشي ــع ــة خـــر املــرســلــن ودمــــرا

فــأردى زعيم املسلمني وعــاث يف

آثاره:

سلسلة األعوام يف وفيات األعالم (عام الثامنني)  -اجلزء األول /مطبوع.

سلسلة األعوام يف وفيات األعالم (عام الثامنني)  -اجلزء الثاين  /خمطوط.
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فرائد األدب ( 4أجزاء) /خمطوط.
ترويح النفس (3أجزاء) /خمطوط.
ديوان شعره /خمطوط.
حمارضات البيضاين /خمطوط.
األعيان يف اإلسالم /خمطوط.
من مراثي احلسني الشعبية /خمطوط.
األبوذية يف احلسني /خمطوط.
***

 -35السيد حسني الرضوي
املتوىف سنة 1156هـ1743-م
صفحة مرشقة من تاريخ األدب العريب ،وجهبذ من جهابذة العلم والفضل يف القرن

الثاين عرش اهلجري.

لقد شهدت كربالء قبل اليوم صفوة من العباقرة والناطقني بلغة القرآن ،ونخبة

صاحلة من رجال الفكر الذين صانوا الرتاث ،وحفظوا اللغة واألدب من االندثار،

رغم األحداث اجلسام التي مرت عىل مدينة كربالء ،وعصفت بالكثري من آثارها األدبية

القيمة .وكان األدب أبان ذلك القرن يف أزهى عصوره ،وأحفل أيامه ،وبرزت يف دنيا
العلوم واآلداب طائفة جليلة واكبت سري احلركة األدبية والعلمية ،فسارت هبا قدما

يف مضامر احلضارة الفكرية .ذكره صاحب كتاب (شاممة العنرب والزهر املعنرب) فقال:
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شاعر من مشهد سيدنا احلسني بن عيل عزت نظراؤه ،وارى الزناد من غري قدح فيه
شهدت له بجودة القرحية زوراؤه ،وأعرب بالقصص عن سريته شعراؤه ،لكنه مثيل ربام
ترشح بالسوداء إناؤه ،فاحتلت له آراؤه .له نظم استنشق مع اعراب البادية شميم الشيح
واخلزام فاسرتق من طباعهم الساذجة اخلالية عن التصنع وزخرف الكالم.

ويف الـــبـــدواة حــســن غــر جمــذوب

حــســن احلـــضـــارة جمــلــوب بتطرية

وهذا شعر الرجل ترن أقداح ألفاظه عىل سالفة املعنى للذائق ،وما رنت إال خللوصها

من الركاكة التي هي صدع يف األواين عن الطنني عائق.

تربى مع غزالن النّقا عىل ماء العذيب وبارق ،ثم طرق أطراف بالدنا يف حندس هذا

الزمان الغاسق ،وما أدراك ما الطارق ،النجم الثاقب الذي هو كالعالمة عىل نور فضله
الفجر الصادق ،جاءت نسائم طباع األذكياء حتمل نرشه إىل معاطس األدباء ،واجلو منه
معنرب األرجاء ،فطفقت أبناء األدب كل قادم عىل اإلحياء ،هل أرج النسيم رسى من

الزوراء.

أنشدين السيد يونس بن األدهم قال :أنشدين هذا السيد حسني بنفسه:
سقيا لعهد يف الــعــقــيــق ومعهد

وجلـــرة أخـــذوا فـــؤادي مــن يدي

أمطارحي شكوى الغرام ومنشدي

حــدث فــإن ربــى العقيق وثهمد

جيىل بطيب حديثها قلبي الصدى

()1

وذكره الشيخ آغابرزك الطهراين فقال :السيد حسني بن املري رشيد بن السيد قاسم

الرضوي النجفي احلائري املتوىف سنة 1170هـ صاحب ذخائر املال يف مدح النبي واآلل
((( شاممة العنرب والزهر املعنرب  -حممد مصطفى الغالمي  -حتقيق د .سليم النعيمي ص212و( 213بغداد
1397هـ1977-م).
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فيه بديعيته يف مدح النبي وقصائد أخرى يف مدح أساتيذه ومنهم السيد صفي الدين
والسيد نرص اهلل بن احلسني املدرس احلائري الشهيد يف حدود سنة 1168هـ والسيد
صدر الدين القمي شارح الوافية املتوىف عرش الستني والشيخ عبد الواحد الكعبي النجفي

املتوىف سنة 1150هـ والشيخ امحد النحوي وفيه تاريخ تذهيب قبة النجف سنة 1155هـ
وقد مجع ديوان أستاذه السيد نرص اهلل يف حياته ورتبه عىل ثالثة أجزاء ويف بعض املجاميع

أنه تويف سنة 1170هـ ويف بعض املواضع أنه هندي األصل وتقريضه عىل نشوة السالفة
موجودة معه وعرب عن نفسه يف أول ديوان السيد نرص اهلل بقوله حسني بن عبد الرشيد

الرضوي نزيل النجف(((.

وذكره العالمة السيد حمسن األمني فقال :السيد األمري حسني بن األمري رشيد بن

قاسم احلسيني النقوي الرضوي نسبا اهلندي أصال النجفي ثم احلائري مسكنا ومدفنا
املنتهي نسبه إىل اإلمام عيل بن حممد التقي .تويف يف كربالء سنة 1156هـ ويف الذريعة

سنة 1170هـ ولكن الباحث يعقوب رسكيس نزيل بغداد يقول كام يأيت :أنه وجد عىل

ظهر نسخة ديوانه أنه تويف قبل الستني(((.

وقد أورد العالمة األمني آراء املصنفني واملؤرخني فيه ،ثم تطرق إىل شعره .ويرى

األستاذ عباس العزاوي إن شعره ال تنكر فوائده رغم ركاكته ،ذكر وفيات بعض األدباء،

وأن املجاميع األدبية أكلمت النقص .وعىل كل حال يعد من أصحاب الدواوين ،وإن

كانت عالقته باألدب العام قليلة .إال عالقته بالسيد نرص اهلل مكينة ،ويبدأ ديوانه
بأرجوزة يذكر فيها أن القريض مرسح األفكار ،ونزهة األبصار ،وأنه نظم يف عهد
الصبا ،شوارد منه رست مرسى الصبا ،يف كل فن فاتق عجيب ،ومقصد رائق لألديب،

طورا تراه يف كناس ريم ،وتارة بني يدي كريم ،ومرة بني الرياض هائام ،ال يطيع الئام،
((( الكواكب املنتثرة  -للحجة الشيخ آغابرزك الطهراين (خمطوط).
((( أعيان الشيعة  -السيد حمسن األمني ج 26ص.46
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فيه عال بني الناس قدره ثم علق عىل قصائد الشاعر فقال :ومن قصائده ما هو مؤرخ

سنة 1130هـ 1150 ،1144 ،وأرخ شعره تذهيب نادر شاه قبة اإلمامني واملنارتني
يف النجف1150هـ .ويف خزانتي خمطوطة تم الفراغ من نسخها يف  27ذي القعدة سنة
1305هـ .وكذا صالته بعبد الواحد الكعبي وأمحد النحوي وحممد عيل بشارة ظاهرة يف

ديوانه تويف بعد سنة 1156هـ1743-م(((.

يتضح لنا مما تقدم أن الشاعر كان من نوابغ زمانه وأفاضل عرصه ،ومن املجلني يف

حلبة األدب يف أواسط القرن الثاين عرش اهلجري ،وكانت له بمدرس الطف السيد نرص
اهلل احلائري عالقة خاصة ودية شديدة جتلت يف أشعاره بأجىل صورها.

شاعريته:

خلف شاعرنا الرضوي ديوانا((( مفعام بالغرر والدرر ،وله قصائد متيزت بجودة

السبك ورقة األسلوب ودقة املعنى وجزالة اللفظ ،وإن ديوانه الكبري هذا حيوي عىل

أربعة آالف بيت ضمنه بديعية تربو عىل مائة ومخسني بيتا ،وقد تناول يف شعره مدح

أستاذه صفي الدين أيب الفتح نرص اهلل احلائري ،وسائر أساتيذه كالسيد صدر الدين
القمي شارح الوافية والشيخ أمحد النحوي وسوامها.
ومن شعره يف مدح النبي وأهل بيته قوله:
ليت شــعــري وكــيــف ذاك اجلفاء

جــــرة احلــــي أيــــن ذاك ال ــوف ــاء

((( تاريخ األدب العريب يف العراق -عباس العزاوي ج 2ص258و.259

((( (ذخائر املآل يف مدح املصطفى واآلل) -ديوان السيد حسني الرضوي احلائري (ت 1156هـ) حتقيق
وتذييل :د .سعد حممد حسني احلداد (احللة 1999م) 174 ،ص.
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يل فـــــؤاد أذابــــــه العــــج الــوجــد

وجـــفـــن نــفــيــض م ــن ــه الـــدمـــاء

ف ــاض دمــعــي وح ــن قــلــب لعرص

قـــد تــقــى وعـــــ ّز عــنــه الـــعـــزاء

أو تــغــنــت يف دوح ــه ــا ال ــورق ــاء

كـــلـــا الح بـــــــارق يف محــاكــم

إن لـــومـــي يف حــبــهــم إغـــــراء

يــا عــذويل دعني وكــريب ووجــدي

ومــــــوايل أحــســنــوا أو أســـــاءوا
َّ

هم رجائي إن واصــلــوا أو تناءوا

راح عــشــق كــؤوســهــا األهــــواء

جلبوا يل من حضرية القدس قدما

م وال نــــشــــوة وال صــهــبــاء

مخــرة يف الــكــؤوس كانت وال كر

ســـجـــدا بــاحــتــســائــهــا الــنــدمــاء
ّ

مــا جتلت يف الــكــأس إال ودانــت

مــــن شــــذاهــــا فــنــطــقــهــم إيــــاء

ثــم مــالــوا قــبــل املــــذاق ســكــارى

عــــى نــــــازح املـــــــزار الــــنــــداء؟

ســـاديت ســـادة وهــل ينفع الصبـا

أتــــــروين ن ــأي ــت عــنــكــم مــــاالً؟

ال ومــــن رشفــــت بـــه الــبــطــحــاء

مــن مــزايــاه غالبت أنــجــم األفــق

فـــكـــان الـــســـنـــا هلــــا والـــســـنـــاء

صــــدرت م ــن وجـــــوده األشــيــاء

رس خ ــل ــق األفـــــــاك آيـــــة جمــد
ُّ

حــيــث أدنــــى غــايــاهتــا اإلرساء

رتــــب دوهنـــــا الــعــقــول حــيــارى

ومـــقـــام دانـــــت لـــه األصــفــيــاء

حمـــتـــد طــــاهــــر وخــــلــــق عــظــيــم

هيك كتابا فيه اهلـــدى والضياء

خ ــص بــالــوحــي والــكــتــاب ونــا

خــضــعــت القــــتــــداره الــعــظــاء

يـــا أبــــا الــقــاســم املـــؤمـــل يـــا من

(كيف ترقى رقيك األنــبــيــاء)

ـاء
قـــاب قــوســن ق ــد رقــيــت ع ـ ً

()1

((( هذا الشطر واملرصع الثاين من ابيت الذي يليه مستهل اهلمزية الشهرية التي مخسها الشاعر الشهري عبد
الباقي العمري.
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ودعــــوت الــشــمــس املــنــرة ردت

لــــعــــي يــــمــــدهــــا األضـــــــــواء

أنــــت نــــور عـــا عـــى كـــل نــور

ذي رشوق هبـــديـــه يــســتــضــاء

مل تــزل يف بــواطــن احلــجــب ترسي

حـــيـــث ال آدم وال حـــــواء

فـــاصـــطـــفـــاك اإللــــــه خــــر نــبــي

شــأنــه الــنــصــح والــتــقــى والــوفــاء

داع ــي ــا قــومــه إىل ال ــرع ــة الــســـ

ـــمــحــاء يـــا لــألــه ذاك الــدعــاء

وغـــزا املــعــتــديــن بالبيض والــســـ

ـــمــر فــــردت بــغــيــضــهــا األعــــداء

هــم ريـــاض الــنــدى وروح فخار

وســــــــاح ثـــــارهـــــا الـــعـــلـــيـــاء

عــــــلــــــاء أئــــــمــــــة أتــــقــــيــــاء

ولــــــه اآلل خـــــر آل كـــــرام

كـــل حـــن ويــســتــجــاب الــدعــاء

يبتغى اخلـــر عــنــدهــم والــعــطــايــا

ٍ
كــلــئــال قـــد تـــم مــنــهــا الــصــفــاء

ســــــاديت أنـــتـــم هــــــدايت وأنـــتـــم

صـــبـــاح وانــــجــــابــــت الــظــلــاء

وعــلــيــكــم صــى املــهــيــمــن مــا الح

جـــرة احلـــي أيـــن ذاك ال ــوف ــاء؟

أو شـــــدا مـــغـــرم بــلــحــن أنــيــق

وله يمدح أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:
أمل َّ وقـــــــد هــــجــــع الـــســـامـــر

وعــــ ّطــــل( )1عـــن ســــره الــســائــر

طـــرقـــت فــجــلــيــت لــيــل الــعــفــا

وقــــــر بــــك ال ــق ــل ــب وال ــن ــاظ ــر
ّ

وقـــيـــت الـــــــردى أهيـــــا الـــزائـــر

خــــيــــال لـــعـــلـــوى أتـــــى زائـــــرا

إىل مــضــجــعــي والـــدجـــى ســاتــر

نــشــدتــك بــــاهلل كــيــف اهــتــديــت

((( يف الديوان( :ورفه عن رحله السائر).
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وكـــيـــف عـــثـــرت بــجــفــنــي وقــد

إذا وهــــو طــــول املـــــدى ســاهــر

ســقــى ربـــع عــلــوى وذاك اخلــيـــ

ــــال ولــيــل الـــوصـــال حــيــا هامر

ونــــــار جـــــوى شــبــهــهــا اهل ــاج ــر

فــــقــــال :هــــــداين إلـــيـــك احلــنــن

ومـــــن روض الـــطـــافـــه زاهــــر

مـــلـــث حيــــاكــــي نـــــــوال األمــــر

عـــي الــــــذرى الــطــيــب الــطــاهــر

عـــــي أبــــــو احلــــســــن املـــرتـــى

وبــــحــــر نـــــــدى بــــذلــــه وافـــــر

إمـــــــام هــــــدى فـــضـــلـــه ك ــام ــل

قــــطــــوب وال صـــــــدره واغــــر

فــتــى راجـــــح احلـــلـــم ال وجــهــه

ل ــه الــــرف الــضــخــم وال ــس ــؤدد

املـــفـــخـــم والـــنـــســـب الــطــاهــر

إىل حـــيـــث ال مـــلـــك س ــاب ــق

هـــــنـــــاك وال فــــلــــك دائــــــر

قـــنـــا اخلـــــط واألبــــلــــج الــبــاتــر

وبــــيــــت عـــــا شــــــاد أركــــانــــه

فــــكــــل لـــــــدى عـــــــزه صـــاغـــر

إذا ســـاجـــل الــــنــــاس يف رتــبــة

ورب الــــــســــــاء لــــــه نــــارص

وإن صـــال فــاحلــتــف م ــن جــنــده

عـــن حـــر أوصـــافـــكـــم قــارص

أيــــا جــــدُّ إن ال ــل ــس ــان الــبــلــيــغ

ء يف الـــذكـــر ســعــيــكــم شــاكــر

ك ــفـــاك ــم عــــا إن رب الــســا

ســــحــــاب بــــرضــــوانــــه م ــاط ــر

فــــجــــاد بــــروعــــك مــــن لــطــفــه

ل ــت ــق ــب ــي ــل أعــــتــــابــــكــــم زائـــــر

مــدى الــدهــر مــا قــد طــوى سبسبا

ومن شعره قوله:
يـــــــا خمـــــجـــــا حـــــــــدق املــــهــــا

أوقـــــعـــــت قـــلـــبـــي ب ــامل ــه ــال ــك

ومــــعــــيــــد صـــبـــحـــي كـــاملـــســـا

عــــــي بــــه املـــســـالـــك
ضــــاقــــت
َّ
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يـــــــا مــــنــــيــــتــــي دون املـــــا

أن ــح ــل ــت جــســمــي يف مــالــك

هــــــــب يل رقـــــــــــــــادي أنـــــه

مـــذ بــنــت أبـــخـــل مـــن خــيــالــك

هلل كـــــــــم لـــــــــك هـــــالـــــك

بــشــبــا الـــلـــواحـــظ إثـــــر هــالــك

يـــــا مــــوقــــف الـــــتـــــوديـــــع كــم

دمــــــع نــــثــــرت عـــــى رمـــالـــك

هــــــل يل مــــقــــيــــل مــــــن ضــا

يل أم مـــقـــيـــل مـــــن ض ــال ــك

هلـــــفـــــي عــــــــى عــــــــر مـــى

يل واحلــــبــــيــــب عـــــى تـــالـــك

بــــــاهلل أيــــــن غـــــزالـــــك الـــفـــتّــــ

ـــــــــان؟ ويـــــــي مـــــن غــــزالــــك

مل أنــــــســــــه ويـــــــــد الـــــنـــــوى

تـــســـتـــل أنـــفـــســـنـــا هـــنـــالـــك

أومـــــــى يــــســــائــــل :كـــيـــف حــا

لــك قــلــت داجـــي الــلــون حالك

فـــــافـــــر مــــــن عــــجــــب وقــــا

ل :ب ــن ــو اهلــــــدى طـــــرا كــذلــك

فـــأجـــبـــتـــه :لـــــو كـــنـــت تــعــلــم

قــــــدر مــــن أصـــبـــحـــت مــالــك

لــــعــــلــــمــــت أين عــــاشــــق

مـــــا أن يـــقـــر عـــــن مــثــالــك

أنــــــا كــــاتــــب أظـــــهـــــرت أســــ

ــــــــرار الـــكـــتـــابـــة مــــن مجــالــك

مــــيــــم ك ــم ــب ــس ــم ــك الــشــهــي
ٌ

خـــتـــامـــه مـــــن مـــســـك خ ــال ــك
مــــن أدمــــعــــي يـــــوم ارحتـــالـــك

صــــــــــا ٌد كـــــــغـــــــدران جــــرت

ألــــقــــت فــــــــؤادي يف حــبــالــك

ســــــــــن كـــــطـــــرتـــــك الــــتــــي
ٌ

دال كــــصــــدغــــك شـــوشـــت

بــــيــــد الــــــــــدالل وغـــــــر ذلــــك

ومــــقــــطــــعــــات قــــــد حــكــت

ق ــل ــب ــي املــــــــروع مــــن ذيـــالـــك

ومــــــركــــــبــــــات كــــالــــعــــقــــود

تـــــزيـــــن أجــــــيــــــاد املــــالــــك
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وإذا تـــنـــاســـقـــت الـــســـطـــو

ر ســــــوافــــــرا كــــنــــا كـــالـــك

يـــــــاقـــــــوت أصــــــبــــــح قــــائــــا

يف اجلــمــع :مــا أنـــا مــن رجــالــك

قـــــســـــا هبـــــــا لـــــــــوال اهلـــــــوى

مـــا كــنــت مـــن جـــرحـــى نــبــالــك

ومن روائع شعره ختميسه لقصيدة ابن الساعايت الشهرية:
عـــى ورد خ ــدي ــك آس أطــل

فقلت قد اخرض روض األمل

ومــــذ رمــــت أقــطــفــه بــالــقــبــل

محيت األســيــل وحــد األســل

أجـــــل مــــا حلــــاظــــك إال أجـــل
جتــنــيــت ظــلــا وأنـــــت احلــبــيــب

وأمرضتجسميوأنتالطبيب

وملـــا ســعــى يب إلــيــك الــرقــيــب

مللت وملت وأنت القضيب

فــمــل كــالــقــضــيــب وخــــل املــلــل
فطورا عدلت وطــورا عدلت

صــبـ ّيــا عشقتك حــتــى اكتهلت

لـــذذت بحبك ال بــل ذللت

ويف احلــالــتــن عـــى مـــا فعلت

وحـــكـــم الــصــبــايــة مـــن لـــذ ذل
أج ــران ــن ــا إن رصف ال ــزم ــان

قــى بــالــتــفــرق أمــــرا فكان

فـــــردوا فـــــؤادي فــالــصــر خــان

نعم وخذوا من دموعي أالمان

فــقــد قــطــع الــســيــل تــلــك السبل
أحـــبـــاي وال ــب ــع ــد مـــر املــــذاق

وعـــبء الــتــفــرق مــا ال يطاق

لئن طــاب هجري لديكم وراق

أعيدوا اصطباري قبل الفراق
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فــــا يل عــــى بــيــنــكــم مــــن قــبــل
وملـــا اســتــقــلــت حــــداة الــظــعــون

وباحت دموعي برسي املصون

وهــاجــت بقلبي ن ــار الشجون

بللت الصعيد بــاء اجلفون

وأمــــــا فــــــــؤادي أبـــــى أن يــبــل
دنــــى يف احل ــم ــى بـــن أخ ــدان ــه

فــــأخــــى مــــرابــــع غـــزالنـــه

رشـــا رصعـــة األســــد مــن شانه

تـــقـــلـــد مـــــا بـــــن أجـــفـــانـــه

وغـــــــر شــــائــــلــــه مـــــا اع ــت ــق ــل
أرست عـــزائـــي فــعــز الـــــدواء

واثــخــنــتــه بــســهــام اجلــفــاء

مــــن وال يل فـــداء
فـــا مــنــك
ٌّ

ف ــا تــفــرحــن بــطــول الــبــقــاء

أخـــــف الــــعــــذاب عــــــذاب قــتــل

وقــفــنــا وقـــد حــيــل دون املـــراد

ببيض صــفــاح وســمــر صعاد

عــشــيــة قـــد ظـــل مــنــي ال ــف ــؤاد

ودل عـــى مــقــلــتــي للسهاد

أشـــــــف الـــــريـــــة تـــيـــهـــا ودل
بــنــفــي وأهـــــي وقــــل ال ــف ــداء

ملــحــتــكــم جــائــر يف الــقــضــاء

حيـــــــرم ظــــلــــا عـــــي الـــلـــقـــاء

ونـــاظـــره يــســتــحــل ال ــدم ــاء

هــنــيــئــا لـــنـــاظـــره مــــا اســتــحــل

وقال مؤرخا عام تذهيب القبة احليدرية يف النجف األرشف وذلك سنة 1155هـ:
نار الكليم بدت من جانب الطور

أمطلع الشمس قد راق النواظر أم
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أم قبة املــرتــى اهلـــادي بجانبها

مــنــارتــا ذكــــر تــقــديــس وتــكــبــر

وصـــدر ديـــوان عــز راح منرشحا

صدر الوجود به يف حسن تصدير

بشائر السعد أبــدت مــن كتائبها

أبــا اهلـــدى ضمن تشطري وحترير

غــوث الربايا شهنشاه الزمان عال

الـــنـــادر املــلــك م ــغ ــوار املــغــاويــر

أدامـــه اهلل ذو الــعــرش املجيد لنا

كــهــفــا ودافـــــع عــنــه كـــل حمـــذور

فحني متــت وراقـــت هبجة وأتــت

عــى املــــرام بــســعــي مــنــه مشكور

ثنى الثناء ابتهاجا عطفه وشــدا

شخص الــرور بلحن منه مأثور

يــا طــالــبــا عـــام إبــــداء الــبــنــاء هلا

أرخ (جتـــى لــكــم نـــور عــى نــور)

1155هـ
وعندما عمر الشيخ عبد الواحد الكعبي سوقا يف النجف األرشف عام 1949هـ،

أرخه الشاعر هبذه األبيات:

ذو املــجــد قــد أيــنــع غصن الندى

بـــجـــده مـــن بــعــد مـــا قـــد ذوى

الــشــيــخ عــبــد الـــواحـــد املــفــتــدى

مــن فــوق أوج املكرمات استوى

قـــد شــــاد ســـوقـــا عـــامـــرا نفعه

عــى األمــــاين والــســعــود احــتــوى

حــكــى عــكــاظــا إذ غــــدا مــوســا

لــكــل ذي الــقــصــد إلـــيـــه أوى

فـــــــاالً ســـعـــيـــدا جـــــاء تـــارخيـــه

(ســــوق خــطــر كــل نــبــل حــوى)

1441هـ
وله عدا ما ذكرت قصائد أخرى منها ما وردت يف كتاب (حديقة الزوراء يف سرية
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الوزراء) كام أرشنا ،وسواها من القصائد واملقطعات التي حواها ديوانه .لقد كان الشاعر
السيد حسني الرضوي علام شاخما احتل مكانة أدبية مرموقة ،وذلك لتفوقه يف فن الشعر

الذي حلق وأبدع فيه.

***

 -36السيد حسني العلوي

املتوىف سنة 1364هـ
أديب نابه وشاعر مفلق يف الفصحى والعامية ،أجهد نفسه أعواما طويلة يف قرض

الشعر ،حتى برع فيه ،وبذل قصارى جهده يف توسيع طاقاته الفكرية ،حيث كان حيرض
املناظرات الشعرية يف جمالس األدب التي تنعقد يف أرجاء كربالء ،فورث الكثري من تلك
الصالت املوروثة ومالحات األدباء وأخبارهم ،مما صقلت مواهبه وشحذت أحاسيسه،

فشب شاعرا بليغا له سهم ربيح يف دعم احلركة األدبية وتنشيطها يف هذه املدينة املقدسة.
هو السيد حسني بن السيد حممد عيل بن السيد جواد بن السيد مهدي ابن السيد

هاشم املوسوي الذي ينتهي نسبه إىل اإلمام موسى الكاظم ويعرف بالعلوي نسبة

إىل اإلمام عيل بن أيب طالب.

ولد يف كربالء ،ومل نقف عىل تاريخ مولده ،ونشأ يف بيئة فقرية كادحة ،وترعرع يف

ظل أرسة حمافظة تعرف بآل السيد جواد السيد هاشم((( واختلف عىل مساجد كربالء
وحلقات أهل العلم واألدب فيها ،فيسمع ويعي حتى اختزن يف ذاكرته شيئا قليال من

الشعر واألمثال ،فشب شاعرا بارعا فطنا ذكيا ،وذاع صيته يف األوساط االجتامعية ،مجع
((( عشائر كربالء وارسها  -املؤلف ،ص .52
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بني موهبتني ،النظم بالفصحى والشعر الشعبي ،وحلق يف كليهام ،مما يدل بشكل واضح

عىل سعة ثقافته األدبية وإملامه بالشعر.

واختص باملناسبات االجتامعية والوطنية والدينية ،وله قصائد أخرى جياشة

باألحاسيس امللتهبة .لقد اتصل شاعرنا بسدنة الروضة العباسية كاملرحوم السيد مرتىض

آل ضياء الدين ونجله املرحوم السيد حممد حسن ،فكان هلام نعم اخلدين ،وله فيهام مدائح
كثرية .وقد ساعده احلظ أن يدخل ضمن خدمة الروضة العباسية املرشفة .واحلق أنه كان
وقورا مرتفعا عن الدنايا ،خملص ًا لدينه ولبلده.

تويف الشاعر سنة 1364هـ يف كربالء ودفن يف صحن العباس.
لقد تركت وفاة الشاعر السيد حسني العلوي موجة من األمل واحلزن املرير يف نفوس

الكثري من عشاق األدب .وأرخ وفاته صديقنا الشاعر السيد حممد حسن آل الطالقاين

بقوله:

ّ
حـــــــل خــطــب
يف كــــــربــــــاء

واحلــــــــــــزن أضـــــحـــــى مــقــيــا

حـــــيـــــث املـــــنـــــيـــــة وافــــــــت

فــــتــــى الـــــفـــــخـــــار الـــعـــلـــيـــا

مــــــــى كـــــــريـــــــا وامـــــســـــى

لـــــــــه الـــــــــــفـــــــــــؤاد كـــلـــيـــا

كــــــل يــــــــرى الــــــيــــــوم أرخ

(فـــــقـــــد احلـــــســـــن عـــظـــيـــا)

1364هـ

شعره:

قلنا إن املرتجم له شاعر لبق اللسان ،بليغ البيان .له شعر جيد السبك ،يتناقله

الرواة ويرددونه يف جمالسهم وأسامرهم ،وقد حدثني البعض أنه كان يعتمد عىل السليقة
والذوق األديب أكثر من اعتامده عىل علم النحو .وله ديوان شعر كان ضمن خملفاته لدى
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نجله األديب الشاعر إبراهيم العلوي ،وقد حوى قصائد خمتلفة األغــراض ،متباينة
االجتاهات ،ونحن نستعرض تاريخ حياته احلافلة باملآيس واآلالم ،البد لنا أن نتناول

جوانب من شعره ،ليقف القارئ وحيكم عىل بعد غور هذا الشاعر وتضلعه يف هذا الفن،
ومدى ما عكست احلياة عىل نفسه ،فشعره رقيق يتسم بالعاطفة املتدفقة ،حافل بصور

البيان ،بعيد عن التكلف ،يتميز بقوة التعبري واألصالة الفنية وسالمة املعنى وجودة

الرتكيب وانسجام القول.

نامذج من شعره:

قال السيد حسني العلوي يمدح النبي ووصيه اإلمام أمري املؤمنني:
حظرية القدس فيها النور قد سطعا

ملــا بــأفــاكــهــا بـــدر اهلــــدى طلعا

وأزهــــــر املــــأ األعـــــى بطلعته

والكفر عن أفقه قد زال وانقشعا

هلل مـــن مـــولـــد آبــــــاؤه ظــهــرت

ومل يكن قبلها مـــرأى ومستمعا

تــســاقــط الــنــجــم مــن أع ــى مراتبه

وانشق إيوان كرسى بعدما انصدعا

واملــاء غــاض ونــار الفرس خامدة

كــأنــا مل يــكــونــا يف ال ــوج ــود معا

والــرق خيطف باألبصار ملتهب

من ومضه الكفر أبدى الروع واجلزعا

وســل مــن البيت عــا حــل يف هبل

جيــبــك عــنــه وبــاألصــنــام مــا وقعا

خـــرت لــنــور رســـول اهلل ساجدة
ّ

ٍ
خـــزي لــه تبعا
وظــل بالكفر مــن
كــا األراك بــا رجــل إلــيــه سعى

حمــمــد مــن بيمناه احل ــى نطقت

مــن أفــقــه آيـــ ًة لـــأرض قــد وقعا

وانشق بــدر السام تصديق دعوته

وكــــل عــلــم 
إهلـــــي بـــه اجــتــمــعــا

بــه الــنــبــوة واألديـــــان قــد ختمت
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فــــاق الــنــبــيــن عــنــد اهلل مــنــزلــة

فــلــم يــنــلــهــا نــبــي أو هبـــا طمعا

َمـــن املــظــلــل منهم بــالــغــام ومــن

لقاب قوسني أو أدنــى قد ارتفعا
فــــادن ومـــا لــســواه بــالــدنّــو دعــا

وم ــن لــه اهلل نـــادى يــا حبيب أال
وحــــل مــنــه حمـــا لــيــس يــعــرفــه

خلق وال علم به اطلعا
يف الدهر ٌ

لــذا أحــاط بام يف الكون من عظم

فكل يشء سوى الباري له خضعا

من معدن القدس لطفا نفسه صنعت

قبل الــوجــود تعاىل مــن هلــا صنعا

وقــد جتلت بساق الــعــرش مرشقة

ونــــورهــــا بــســنــاه لــلــهــدى ملعا

بــحــســنــه هـــو فــــرد ال نــظــر له

فجوهر احلسن يف سيامئه انطبعا

فأي نفس كنفس املصطفى عظمت

وأي ديــن كدين املصطفى رشعا

وأي صنو يضاهي صــنــوه رشفا

ومــن تــصــدق بــاملــحــراب إذ ركعا

ومــن أتــى هل أتــى والــعــاديــات به
َ

فتى غــره ال ــروح األمــن دعا
وال ً

ومـــــن مل ــرح ــب أرداه بــربــتــه
َ

وبـــــاب خــيــر ملـــا هـــــزّه انــقــلــعــا

يــوم الغدير إليه األمــر قــد رجعا

ومـــن بــه أيـــة التبليغ قــد نزلت
َ

كــا لعمر بــن ود ٍّ يف اللقا رصعا

وشــــاد أركــــان ديـــن اهلل ســاعــده

ولــيــلــة حـــاولـــوا قــتــل الــنــبــي هبا

َمنبالفراشمكاناملصطفىاضطجعا

تـــاهلل مـــا غــــزوة ســـار الــنــبــي هبا

إال وحامي احلمى فخرا هلا ادرعا

مــــاذا أقــــول مل ــن قـــال ال ــغ ــاة به

هــو اآللــــه الــــذي لــلــعــامل ابــتــدعــا

ومــن عــى كتف طــه رجله وضعا
َ

ورد كيد األعــــادي يف نحورهم
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وله أبيات نظمها يف ذكرى املولد النبوي سنة 1361هـ ومطلعها:
هلل ِمــــــن ل ــي ــل ــة عـــمـــت مــرهتــا

للمسلمني هبــا عــيــدان قــد مجعا

وقد مدح فهيا بعض أرشاف عرصه وهلذا أعرضنا عن ذكرها.
وله حييي ذكرى مولد النبي سنة 1363هـ:
عـــاد الــربــيــع وعــــاد فــيــه املــولــد

تـــم اهلـــنـــا يـــا ســعــد هــيــا ننشد

ال نختيش لــوم الــعــواذل يف اهلوى

كـــــا وال يف ديـــــنـــــه نـــــردد

فقد اعتنقنا مذهب احلــب الــذي

لــلــســالــكــن بـــه يــــيء ويــرشــد

قـــم عــاطــنــيــهــا دون ٍ
رس جــهــر ًة

صــهــبــاء لـــوال نــرهــا ال تــوجــد

قــبــل املــســيــح وعــهــد ع ــاد عتّقت

مـــن حيــتــســيــهــا يف اجلـــنـــان خي ـ ّلــد

يــا سعد دع عنك الــوقــار وقيده
مـــهـــا نـــــــردد بــــاملــــرة ذكــــره

قـــم بــاســم احلــبــيــب نغرد
وهــلــم ْ

مــعــنــا م ــائ ــك ــة الــــســــاء تــــردد

ولـــــد ال ــن ــب ــي حم ــم ــد تــــم املــنــى

تــــم املـــنـــى ولـــــد ال ــن ــب ــي حمــمــد

ف ــارت ــاع كـــرى مــذ غـــدا إيــوانــه

يــنــشــق إع ــج ــازا وهيــــوى الــفــرقــد

ٍ
بدهشة
وغدت طواغيت املجوس

خلــــمــــود نـــــار مجــــرهــــا يــتــوقــد

وتــســاقــط األصــنــام مــن أبــراجــهــا

قد أخــرس الفصحاء منه املشهد

واملــاء غــاض بـ (ســـاوة) وبعكسه

وادي (الـــســـاوة) مـــاؤه يتصعد

آيــــــات قـــــدس مــــا ل ــغ ــر حمــمــد

ظــهــرت وفــيــهــا كــل يشء يشهد

كــــل األنـــــــام بــــا ي ــق ــر ُ
ـــحـــد
اجل ّ

ولــــه جتــلــت مــعــجــزات أهبـــرت
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فــانــشــق إعـــجـــازا ل ــه بـــدر الــســا

وغــــدا يكلمه احلـــى واجلــلــمــد

وكـــذا األراكــــة أقبلت تسعى له

وأغـــــصـــــان هلــــا ت ــت ــأود
شـــوقـــا
ٌ

إذ ال نـــبـــي بـــعـــد طـــــه يــولــد

خــتــم اإللـــه بــه الــنــبــوة يف ال ــورى
وقــد اصــطــفــاه ذو اجلـــال لنفسه

مــن خلقه فهو احلبيب األوحــد

ودعـــــــاه ل ــل ــم ــع ــراج ح ــت ــى أن ــه

عــــن كــــل خمــــلــــوق بــــه يــتــفــرد

ف ــرق ــى الـــــراق مــرحــبــا بــلــقــائــه

بــــــرا يـــكـــر تـــــــارة ويــمــجــد

ورسى فسبحان الــذي أرسى به

حــتــى دنــــا إذ ال هـــنـــاك تبعد

وإلــيــه يــأيت الــصــوتُ :أ ْذ ُن أمحد

عــن قـــاب قــوســن اس ــت ــزاد دنــوه
كــشــف الــغــطــاء لــه وعـــاد مــؤيــدا

من ذي اجلــال له الشفاعة تسند

وحــــبــــاه قــــرآنــــن ذكـــــر حمــكــم

هبــــا جلـــيـــش املــــركــــن يــبــدد

قــــرآن قـــدس صــامــت هيـــدي به

ويـــــرد أقــــــوال الـــعـــدى ويــفــنــد

واق ــرأ عــن الــثــاين الــذي هــو ناطق

ومـــنـــفـــذ أحــــكــــامــــه ومـــؤيـــد

ذاك الــــذي يـــوم الــغــديــر بنصبه

نــفــس اآللــــه لـــه الـــواليـــة تعقد

وبـــحـــقـــه قـــــال الـــنـــبـــي مــبــلــغــا

قــوال عــن الــبــاري املهيمن وارد

مــــوىل له
م ــن كــنــت مــــواله فـــذا
ً

يــا قــوم مني فاسمعوا وتــأكــدوا
مـــا غــــره فــيــهــا يـــــراد ويــقــصــد

وبـــ (هــل أتـــى) أوصــافــه ونعوته
قـــالـــوا :ب ــى ســمــعــا فــأنــت نبينا

حــقــا وحـــيـــدرة اإلمـــــام املــرشــد

هلل عـــــــرش لـــــلـــــويص وآلــــــه

مل يـــعـــريـــه تـــــزلـــــزل وتـــبـــدد
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وقال مادحا احلسني بأبيات نظمها يف ( )28ربيع األول سنة 1359هـ:
يـــا بــــاذال يف اهلل نــفــســك جـــودا

أثــبــت لــلــديــن احلــنــيــف وجـــودا

يــا آيـــة الــنــور الــتــي قــد أرشقــت

لــلــســالــكــن فـــأدركـــوا املــقــصــودا

ِمـــن قــبــل آدم كــنــت نـــورا حمدقا

بالعرش تتلو احلمد والتوحيدا

يــا خامس الغر الــذيــن بمجدهم

ســــادوا الــريــة بيضها والــســودا

فــيــكــم مــائــكــة الــســاء تعلمت

أورادهـــــا التسبيح والتمجيدا

يــا واحـــد الــدهــر الـــذي يف جــده

كــل الـــورى قــد وحـــدوا املعبودا

ج ّلت عن التحديد منك فضائل

كالشهب تأبى احلرص والتحديدا

حــــرت كـــل الــعــاملــن بــمــوقــف
ّ

هـــ ّز اجلـــبـــال وصــــدع اجلــلــمــودا
حــشــدت عليك كتائبا وجــنــودا

ملــا رأيـــت بــنــي الــضــالــة والشقا
ـذت كتاب اهلل خلف ظهورها
نــبـ ْ

ك ــف ــرا وخـــانـــت لــلــنــبــي عــهــودا

فـــنـــرت أعـــظـــم رايـــــة قــدســيــة

للدين طــاولــت الــســاك صعودا

ٍ
ســـيـــد مل تــثـ ِ
ـن
وهنـــضـــت هنــضــة

ع ــا تــــروم وإن قــضــيــت شهيدا

فظفرت يف مسعاك يا بن املصطفى

واهلل يــشــكــر ســعــيــك املــحــمــودا

هلل قـــر ضـــم جــســمــك قـــد غــدا

بــالــطــف ركــنــا لــلــنــجــاة شــديــدا

هلل قـــــر مل يـــــــزل بـــــجـــــواره

غـــر املـــائـــك ركـــعـــا وســـجـــودا

يـــا قـــر َمــــن يف كـــل قــلــب قــره

ولــــه م ــص ــاب ال يـــــزال جــديــدا
وكــــذا اإلم ــام ــة تــاجــهــا املــعــقــودا

قــد أودعــــت فــيــك الــنــبــوة رسهــا

واحلـــــج فــيــهــا مل يــــزل مــشــهــودا

أصبحت لــإســام كعبة نسكها
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وقال بمناسبة وضع احلجر األساس للمأذنة الغربية للروضة احلسينية وذلك سنة

1357هـ:

م ــرق ــد بــالــطــف قـــد شــــاء اآللـــه

مـــن لـــه زار فــقــد نــــال رضــــا ُه

قــد حـــوى لــلــقــدس أعـــى جوهر
حـــار ذو األلـــبـــاب يف أوصــافــه

أرشق الــــعــــامل طــــــرا ب ــس ــن ــا ُه
وبــمــعــنــاه مجــيــع اخل ــل ــق تــاهــوا

هـــو ســبــط املــصــطــفــى َمــــن أمــه

فـــاطـــم واملــــرتــــى كـــــان أبــــاه

***

 -37الشيخ حسني الفتوني

املتوىف بعد عام  1279هـ
هو العامل األديب الشاعر الشيخ حسني بن عيل بن حممد بن عيل بن حممد التقي بن

هباء الدين العاميل احلائري ،أما عن والدة الشاعر فلم تتوفر لدينا معلومات ،وكان
أحد األعالم املربزين بمعرفة األدب والنحو ،وكان شاعر ًا جميد ًا ،جليل القدر ،كثري
االطالع ،ذكره أصحاب السري والرتاجم منهم شيخنا العالمة الشيخ آغا بزرك صاحب
الذريعة فقال :ولد يف كربالء ونشأ هبا وله آثار منها (الدوحة املهدوية) يف تواريخ األئمة

املعصومني  وهي أرجوزة عدهتا تاريخ نظمها وهي ( )1287بيت ًا نظمها بنفس السنة

رأيتها يف مكتبة الشيخ حممد الساموي يف النجف كام ذكرناه يف الذريعة ج 8ص- 274
 275واملظنون أن جده التقي بن هباء الدين شقيق الشيخ مهدي بن هباء الدين الفتوين
شيخ السيد مهدي بحر العلوم وظاهر أن وفاة املرتجم بعد هذا التاريخ (((.

((( الكرام الربرة  -الشيخ آغا بزرك الطهراين  405 / 2و .406
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وجاء يف كتاب (الغدير) تعريف بالفتوين هذا نصه :الشيخ حسني بن عيل الفتوين

اهلمداين العاميل احلائري من شعراء الغدير يأيت ذكره يف القرن الثالث عرش)((( ،وذكره
صاحب كتاب (مايض النجف وحارضها) وهذا نص القول :كان حائري الوالدة
واملسكن وهو من األدباء الفضالء ومن أشهر رجال هذه األرسة وهو صاحب املنظومة

املشهورة يف تواريخ األئمة ووالداهتم ووفياهتم وتعداد أزواجهم وأوالدهم رتبها عىل

مقدمة وأربعة عرش باب ًا وخامتة تشتمل عىل ألف ومائتني وثامنية وسبعني بيت ًا قال يف أوهلا:
احلــــمــــد هلل الـــعـــلـــيـــم األحـــــد

الـــقـــادر احلـــي الــقــديــم األبـــدي

ال ــع ــل ــم والـــــقـــــدرة عــــن ذاتــــه

والــصــدق واإلدراك مــن صفاته

وقال يف آخرها:
مــــن ب ــع ــد ســبــعــن مــــع ال ــث ــان

أبـــــيـــــاهتـــــا ألــــــــف ومـــائـــتـــن

فرغ منها يوم اجلمعة يف الثاين والعرشين من املحرم سنة 1279هـ.
وفيه بند مشهور يف مدح إمامنا اهلادي وبنيه وآبائه يقول يف أوله:
أهيا املدلج يطوي مهمه البيد ،عىل متن نجيب أحدب الظهر ،متى جئت ربوع املجد

والفخر ،وشاهدت بيوت العز والنرص ،فنادي داعي ًا باحلمد والشكر ،وبالتقديس

والتهليل والتسبيح والذكر ،مرار ًا خاضع ًا مستوعب ًا األذن من احلجاب إن رمت مرار ًا

فإذا فزت بإذن من عطاياهم فقد نلت من السعد ،وسامرت بني املجد ،فلجها بخضوع

وخشوع صايف القصد ،جتد الهوت قدس قد تردى بردة املجد ،عفاف قد غشاها العلم
بالزهد ،أنيطت بلجام احللم والرشد ،وخيطت بخيوط الفضل فض ً
ال ووقار ًا ،بل جتد
حرب ًا تقي ًا وشهام ًا هاشمي ًا ورؤوف ًا فاطمي ًا ،طاب فرع ًا ونجار ًا حاكم الرشع ،كريم اخللق

((( الغدير  -الشيخ عبد احلسني األميني ج 6ص.29
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والطبع ،محيد األصل والفرع ،فذاك املوكب اهلادي ،إىل احلارض والبادي ،هو العامل
والعامل والعادل والشاكر واحلامد واخلاضع والطالع رس ًا وجهار ًا ،والد الرب اإلمامني

العسكري احلسن الدر الثمني ...الخ.

وهلذا الشاعر بقية موجودة يف كربالء حتى اليوم أشهرهم احلاج سلامن بن الشيخ

مهدي بن الشيخ عيل بن الشيخ حسني .ومنهم :الشيخ عيل بن حممد بن عيل بن حممد

التقي بن هباء الدين الفتوين العاميل احلائري وهو والد الشيخ حسني املتقدم تويف سنة

1192هـ كام جاء يف كشكول الشيخ حممد (((.

مل يتوفر مزيدٌ من املعلومات عن شاعرية الفتوين وسريته ،وكل الذي عثرت عليه هو

توقيعه يف وثيقة بيع دار تقع يف حملة آل فائز مؤرخة سنة 1279هـ ،ويبدو أنه تويف بعد
هذا التاريخ.

وبيت (الفتوين) ((( من بيوت العلم والفضل العربية يف كربالء ،هاجر من جبل

عامل واستوطن كربالء يف أوائل القرن الثاين عرش اهلجري ،ذكره العالمة الشيخ حممد
الساموي يف عداد األرس العلمية بقوله:

مـــن كـــل عــــامل هلـــم وعــــامــــل

وآل الــفــتــوين ذوي الــفــضــائــل

()3

ومن أفراد هذه األرسة اليوم مهدي بن محيد بن جميد الفتوين ،ومنهم :حمي بن سلامن
الفتوين.

((( مايض النجف وحارضها  -الشيخ جعفر حمبوبه ج 3ص 57و .58
((( تراث كربالء  -املؤلف ص( 148بريوت 1983م).

(((.جمايل اللطف بأرض الطف  -الشيخ حممد الساموي ص.74
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 -38حسني فهمي اخلزرجي

املولود سنة 1349هـ1930 /م
يف اواخــر االربعينات واواخــر اخلمسينات صدحت اصــوات شابة فوق افنان

االغصان االدبية ،وملعت يف سامء الشعر كواكب تألألت بالبالغة وغرر القوايف ،طاملا

سحر وادي الرافدين بأعذب االحلان وارق االنغام .وكانت ملدينة كربالء منزلة مرموقة
يف االدب وشان عظيم يف الشعر ،راجت فيها سوق االدب وارتفعت راية الشعر عالية
خفاقة ،وظهر فيها رهط من كبار الشعراء واكبوا سري النهضة االدبية يف املدينة وخاضوا

غامرها ،وكانت هلم صوالت وجوالت موفقة ما زال صداها يرن يف املسامع ويرتدد عىل
السنة العارفني ومتتبعي االخبار سواء ما كان يذاع هلم من حمطة الرشق االدنى او ما ينرش

هلم يف الصحف واملجالت العربية.

واستطاع هؤالء الشباب املثقف بعث الروح والنشاط يف احلركة االدبية ،وتطور

عجلة الركب والسري هبا نحو االزدهــار والتقدم .ولعل ابرز هؤالء االدباء الدكتور
ضياء الدين ابو احلب والدكتور زكي الرصاف والدكتور صالح جواد الطعمة ومشكور
االسدي ومهدي جاسم والدكتور حممد جواد رضا ومظهر اطيمش ومرتىض الوهاب
وحسن عبد االمري وعباس ابو الطوس وحسني فهمي اخلزرجي وارضاهبم .اندفع حسني

فهمي يشتغل معه يف الكتابة واملناظرات الشعرية وعقد املجالس االدبية وكان يتخذ من

املطالعة سلوى ومن التأليف مهنة ،وعشق املوسيقى منذ نعومة اظفاره ،وشغف بالشعر
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شغف ًا ملك عليه فؤاده ،واويت حظ ًا من الفطنة والذكاء إلستعاب املعارف التي تؤهله،
ومارس النقد االديب بروح متحررة من كل قيد وكتب يف لغة شعرية رفيعة املستوى
محلت يف ثناياها العديد من اخلصائص الكالسيكية ،وكرس مواهبه الشعرية خلدمة

قضايا الوطن العريب.

مولده ونشأته:

هو حسني فهمي بن عيل غالب بن حسون بن نارص بن حسني بن عيل بن عبد اهلل بن

قاسم بن حممد بن مالك بن باقر بن عابدين اخلزرجي.

ولد يف كربالء يوم  21مارت سنة 1930م املوافق لليوم الثاين من شوال 1349هـ،

ونزحت ارسته اىل كربالء سنة 1167هـ كام تنص الوثيقة التي حيتفظ هبا والده الشاعر

الشعبي عيل غالب احلاج حسون ،واكمل دراسة االبتدائية فيها ،ثم انتقل اىل النجف

بحكم انتقال وظيفة والده اليها ،فاكمل الدراسة الثانوية فيها عام 1947م1948-م
وراح يساهم بنرش املقاالت يف املجالت النجفية كالشعاع والبيان والعدل االسالمي،

ويف سنة 1949م عني معلام يف مدارس كربالء ،ثم موظف ًا يف مديرية معارف كربالء سنة

1950م ويف عام 1958م آثر ان يواصل دراسته اجلامعية يف كلية احلقوق بجامعة بغداد

(القسم املسائي) فنال شهادهتا وذلك سنة 1966 -1965م واشتغل مدرس ًا يف معهد
اعداد املعلمني بالطائف باململكة العربية السعودية عن طريق اعارة خدمات ،ومكث
هناك ثالث سنوات .ويف سنة 1978م عني مدير ًا للتقاعد يف كربالء ،واستمر يف العمل

حتى احال نفسه اىل التقاعد يوم  1980/10/1م ثم اخذ حيرتف املحاماة منذ انتامئه اىل

نقابة املحامني سنة  1981م حتى وفاته .وللشاعر ولدان وثالث بنات.
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نصوص من شعره:

إن نظرة فاحصة لشعر حسني فهمي اخلزرجي جتعلنا نعرتف بأنه من انصار الشعر

العمودي ،فقد ظل يف قرضه للشعر متبع ًا عمود الشعر يف أكثر ما نظم .فهو شاعر جياش

الشعور ،قوي االسلوب ،واضح التعبري ،سامي االهداف والغايات .وهلذا فإن شعره
خالد يف سجل هنضتنا احلديثة.

طرق باب الغزل والرثاء والوصف والوطنية وغريها من اغــراض الشعر التي

كتبها يدافع من شعوره الوطني والقومي .فهو خيتار االلفاظ املألوفة والبحور القصرية

بتنوع القوايف الرشيقة ،يعرب فيها عن آالمه وآماله تعبري ًا صادق ًا .لقد راعى بناء القصيدة
الكالسيكية يف كل قصائده .وهو يعشق الفن ويقدسه ويرى فيه رسالته التي جيب ان
يضحي الكثري من اجلها .ونعرض للقارئ نامذج من صوره التي رسمها للتعرف عىل

جممل فنونه.

يف قصيدة (دروس احلب) نلمس ارصاره عىل احلب الربيء الطاهر ،وليس من شك

ان املرأة تشغل حيز ًا كبري ًا من وقته وتستحوذ عىل عواطفه اجلاحمة وتتسلط عىل مشاعره
واحاسيسه ومتيل عليه كثري ًا من بدائع القول وأفانني الشعر .اسمعه يقول:
عــذبــيــنــي فــلــيــس حيــلــو ال ــغ ــرام

يــــا حـــيـــايت اذا رمحـــــت فــتــاك

وهــجــريــنــي اذا اردت -فــإين

اســتــطــيــب اهلــــوى بــحــلــو جــفــاك

وأذا جــئــت يف طــريــقــك عــفــو ًا

كـــــأن ال اهــــواك
فــاحــســبــيــنــي
َّ

ٍ
فاحجبي وجه ِ
ازدراء
ك عنى يف
َ

واســـــديل ســــرك لــكــي ال اراك

واذا انـــت قــد ســلــكــت طريقي

واصــي السري وارسعــي يف خطاك
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لــســت ارىض اذا وقــفــت قلي ً
ال

او رمـــقـــت بــلــحــظــك شــبــاكــي

ٍ
دالل
فــــأنــــا ال اريــــــــد غـــــر

غـــر مــطــل بـــوعـــدك او نـــواك

هــكــذا شــئــت ان اكــــون بحبي

هــكــذا شــئــت ان يــكــون هـــواك

فــــإذا كــنــت ق ــد فــقــهــت درويس

فــأنــا الــيــوم يف غــنــى عــن ســواك

وحني تقف عىل بعض غزليات اخلزرجي جتد ثورة مكبوتة يف اعامق نفسه ال جيد

شيئ ًا يرفه به عن صدره إال هذه الصورة الناطقة باحلب ،اسمعه يقول:
طـــالـــعـــتـــنـــي بـــفـــتـــنـــه وهبـــــاء

ذات ســحــر ي ــم ــوج بـــاالغـــراء

اظــــهــــرت يل ف ــت ــوهن ــا يف دالل

وهـــي تــــدري بــشــهــويت اخلــرســاء

تــتــهــادى يف مــشــيــهــا مــثــل طيف

يـــتـــهـــادى يف الــلــيــلــة الــظــلــاء

كم ارتني من سخرها حني سارت

ت ــت ــث ــن ــى كـــاحلـــيـــة الـــرقـــطـــاء

ٍ
نــــار تــأجــجــت يف ضلوعي
أي

حــن ثــــارت هــواجــس االهــــواء

وشاعر اكتوى بنار احلب ،وها هو ذا يتفانى يف حبه وهيامه ،ومهه الوحيد التنفيس

عام خيتلج يف نفسه من عواطف مكبوته ،فيقول:
مــــايل ارى قــلــبــي اذا اقــبــلــت

فـــــأنـــــه خيــــفــــق يف صــــــدري

ومل تـــعـــد رجـــــي تــــقــــوى عــى

محـــــي كـــــا يــــــرد يب ف ــك ــري

ويــعــتــي وج ــه ــي اصـــفـــرار ومــا

امــــلــــك لـــلـــحـــالـــة مـــــن عـــذر

وتــــعــــريــــنــــي رعـــــشـــــة كــلــا

ح ــاول ــت ان اكــشــف ع ــن رسي

وكــــلــــا ح ــي ــت ــن ــي مل اســتــطــع

رد الـــتـــحـــايـــا ربــــــة الــطــهــر
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يف قصيدة(تعايل) نسامت مجال وروعة صور ،فام ابدع قوله:
تـــعـــايل ســئــمــت حـــيـــاة اخلــيــال

وانـــــت مــلــلــت ح ــدي ــث الــغــزل

تــــعــــايل هــــيــــام ،فــقــلــبــي حيــن

لـــرشـــف الـــشـــفـــاه ولـــثـــم املــقــل

تـــعـــايل مـــســـاء فــعــنــد املـــســـاء

يـــلـــذ الـــعـــنـــاق وحتـــلـــو الــقــبــل

وضــمــي لـــصـــدرك جــســ ًا نحل

تــــعــــايل ولــــفــــي ذراعــــــــــ ًا عــي

ِ
ألـــيـــك تـــعـــايل ،وفــيــا اخلــجــل؟

تـــعـــايل ف ــع ــن ــدي فــــــؤاد يــــذوب

فــقــلــبــي حيـــب وانـــــت (االمـــــل)

تــــعــــايل هــــيــــام ،هــــيــــام تــعــايل

واسمعه يف قصيدة (حب مريم):
حي ــدث ــن ــي قــلــبــي بـــــأين ســأنــعــم

بحب مــن االعـــاق حتييه (مريم)

واغــدو مع االطــيــار اشــدو مرنح ًا

بــشــعــري ،ويف اوصــافــهــا اتــرنــم

وثــغــري -ومــا مــرت عليه بشاشه

سيصبح بعد اليوم باحلب يرسم

وقلبي -وكم القى من الصد واجلوى

سيفعم دومــــ ًا بــالــغــرام وينعم

ونفيس التي مل يسرب احلب غورها

ستشدو بلحن احلب ان عجز الفم

أمــــريــــم اين يف هــــــواك مــت ـ َّيــم

وقــلــبــي -اذا مل تـــرمحـــي -يــتــأمل

فرفق ًا بقلبي يــا رشيكة يف اهلــوى

فلست بناسيك حنانيك ،مريم

ونسمعه يف قصيدة (يا قلبي) النابعة من اعامق الذات:
يــالــقــلــبــي تــنــاهــبــتــه الــــغــــزاة

ومتـــــــادت بــفــتــكــه ال ــف ــات ــن ــات

فـــغـــدا مـــوجـــعـــ ًا يـــنـــوء بــجــرح

لـــيـــس طــــب يـــفـــيـــده او اســــاة
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هو جرح اهلــوى وهل طاب جرح

خلفته الــكــواعــب الــســاحــرات

كـــل يــــوم رصيــــع حـــب جــديــد

تــتــعــاىل مـــن حــولــه الــذكــريــات

وقال متغزالً يف قصيدة عنواهنا :مع سمراء كربالء
عــــــــى ضـــــــفـــــــاف هنــــــــر احلــــســــيــــنــــيــــة

اصــــيــــاً ،اىل ضـــفـــة اجلـــــدول

جــلــســت وســـمـــراءيت يف ذهـــول

احـــــــدق يف وجـــهـــهـــا ع ــات ــبـ ـ ًا

فــــأقــــرأ يف قــلــبــهــا مــــا جيـــول

فـــــرنـــــو ايل ويف صــــدرهــــا
صـــحـــائـــف رس عــــى عـــذرهـــا
تــــــــــــــــريــــــــــــــــد الــــــــــــــــوضــــــــــــــــوح
فــأهــفــو وتــبــقــى رصيــــع اخلــجــل

وتــبــكــي فــأزهــو بــذلــك الــبــكــاء

اراهـــــــا ويـــعـــكـــس يل طــرفــهــا

ع ــواط ــف حـــرى لــفــرط اجلــفــاء

فــأصــغــي الــيــهــا بــقــلــب خــشــوع
ألهنــــل مـــن مــقــلــتــيــهــا ال ــدم ــوع
بـــــــــــــــثـــــــــــــــغـــــــــــــــر يـــــــــــــبـــــــــــــوح

ٍ
وحـــيـــنـــئـــذ يف ســــــاء اخلـــيـــال

ملــحــنــا طــيــوف الـــغـــرام اجلــديــد

ف ــل ــا ان ــق ــض ــت ب ــن ــا ســاعــتــان

رجــعــنــا لــيــذكــرنــا الــشــاطــئــان

كــــــــــــــحــــــــــــــلــــــــــــــم يـــــــــــــبـــــــــــــوح
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وله عدا ذلك غزل كثري يتناثر يف جمموعته وهو اشبه بروضة غناء ابدعتها ريشة فنان

ماهر ومصور بارع ،تلمس فيها اثر الروح السابحة يف عامل احلقيقة وهناك قصائد اخرى

قاهلا يف اغراض شتى ،منها قوله يف الفخر:
والــشــعــر بــعــض مــامــح مــن ذايت

ف ــاق ــرا مــامــح بــعــض يف ابــيــايت

هــــذا انــــا وال ــع ــم ــر قـــد افــنــيــتــه

مل َ
ارض يـــومـــ ًا ان تــــذل قــنــايت

آل ــي ــت ان أب ــق ــى عـــزيـــز ًا دائــــ ًا

نــزهــت نــفــي عــن لــظــى شــهــوايت

ما نلت من عمري سوى عزي الذي

آثـــــرت ان يــبــقــى بـــقـــاء حــيــايت

جـــار الـــزمـــان عــلــيــه بــالــنــكــبـ ِ
ـات

واهلل مـــا ع ــف ــرت وج ــه ــي كلام
قــد عشت مــروق ـ ًا ووجــهــي ناصع

مـــراي نحو الــنــور يف الظلامت

بــالــســوء مل يــذكــر لــســاين أمــــرء ًا

بــل مــا عــرفــت الـــريف الكلامت

وزهــــدت بــاجلــاه الـــذي لــو انني

قـــد نــلــتــه لــفــقــدت كـــل صــفــايت

وحفظت مــاء الــوجــه فيام نالني

بـــجـــدارة م ــن رفــعــة ال ــدرج ــات

مل اخفض الـــرأس الكبري ألمــرئ

قــد صــار يف ظــرف مــن الــســادات

تــــــاهلل مل متـــســـح انــــامــــي مـــرة

اكــتــف بعض الــنــاس باللمسات

كــا وال عــفــرت وجــهــي غريما

قــد كـــان فــرضــ ًا يف أداء صــايت

هــــذا انــــا مـــن دون مــــدح زائـــد

يـــــدرك ب ــذل ــك خــلــتــي وعــــدايت
ِ
الضحوات
كوضح نورالشمس يف

مل انــتــهــز فــرصــ ًا فــحــظــي واضــح
مـــن دونـــــا كـــر فـــــرأيس شــامــخ

مــا طــأطــأتــه حــــوادث االزمــــات

اين أمـــــرؤ قـــى ســنــي حــيــاتــه

ب ــال ــر والـــتـــقـــوى وبــاحلــســنــات
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وقصيدة (اصدقائي) التي جاء فيها:
ان الصديق لدى النوى
أيا سائيل َ

خيفف حــزين او يـــداوي مصائبي

فكم من صديق يظهر احلب والوال

اذا مل يكن عــن الــزمــان بضارب

ولــكــن .اذا دار الــزمــان بوجهه

ففي يــوم خطب مــا اراه بجانبي

فكم كان يل صحب ومل اك موجع ًا

وما ان فجعت ما ظفرت بصاحب

فلست ارى اال نــفــوسـ ًا وضيعة

هل ــا لـــون ح ــرب ــاء وطــبــع ثعالب

متــلــئــنــي رس ًا عـــى الــــر داهبـــا

وتــظــهــر يل حــب ـ ًا كــأعــال ناصب

فــا تــك مــأخــوذ ًا بكثر صواحبي

فليس رفــاقــي غــر صــدع املــأرب

ويف رثائه نلتمس التهاب مشاعره وانتقادها ،فقد هزته كارثة وفاة زوجته ،ووقف
ٍ
بلوعة وحرقة ،وهو يوارهيا الثرى:
يرثيها
ماكنت أحسب ان اواريــك الثرى

ِ
وانـــت هبــدب عيني نائمه
بــيــدي

يــا كــل عــمــري يــا فــقــيــدة مل تعد

أيـــام عــمــري بــعــد فــقــدك باسمه

أنــا قد فقدت سعاديت من بعد ما

غادرتني وتــركــت روحــي هائمه

قس ًام برتبك ان روحــي قــد غدت

يــا زوجــتــي يف عمق قــرك قائمه

وتــعــلــقــت بــالــلــحــد مــاســكــة به

تبغي البقاء بقرب حلــدك جاثمه

أو تعلمني بــأن غسلك قــد جرى

مــن دمــعــي اجلـــاري فليتك عامله

والــقــر مــن قــطــع الــفــؤاد صنعته

واللحد من كبدي وضعت معامله

وشــغــاف قلبي قــد غــدا كفن ًا له

ونـــيـــاطـــه شـــــدت بــــه مــتــامحــه
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ونثرت فوق القرب من دم مهجتي

بــدل الــزهــور وكــربــتــي متعاظمه

حــــويل فـــلـــذايت الـــعـــزاز اراهــــم

هذا ينوح وتلك  -وييل  -الطمه

كيف اصطباري بعد فقدك يا ترى

ومــطــارق االحــــزان فــوقــي ظامله

وقال يف قصيدة عنواهنا (فجر االسالم) وهي بمناسبة مولد الرسول وأوهلا:
تـــــأأل ثـــغـــر الـــفـــجـــر ملـــــاغ تــبــســا

فسبحان من يف الذكر بالفجر اقسام

وقــام محــام ال ــدوح يف ال ــروض خاطب ًا

بـــذلـــك ادى الـــشـــكـــر ملــــا تــرنــا

وكــــانــــت اعــــــن الــــزهــــر نــومــا

وهب عىل الروض النسيم فأيقظ الغصون

وواىف الــيــه الــطــل يف الــلــيــل زائــــر ًا

فــقــبــل اقـــــــدام الـــغـــصـــون وســلــا

واطــلــعــه يف الــــرق شــمــس ـ ًا مــنــرة

هبــا اهنـــزم الــلــيــل الـــذي كـــان مظلام

جتــــى بــــأنــــوار اهلــــــدى كــــل ظــلــمــة

واطـــلـــع يف االفـــــاق لــلــديــن انــجــا

اتــــى بـــاهلـــدى نــــــور ًا الــيــنــا ونــعــة

وقــد كــان هــذا الكون بالرشك مفعام
ف ــك ــل بــلــيــغ عـــنـــده صـــــار ابــكــا

اتــــى بــكــتــاب اع ــج ــز اخل ــل ــق لفظه

حتـــــدى بــــه اهـــــل الـــبـــاغـــة كــلــهــم

فــلــم يــفــتــحــوا فــيــا ي ــع ــارض ــه فام

واخــــر فــيــه عــن عــواقــب مــن عىص

بــــــأن لـــــه بـــعـــد املــــــــات جــهــنــا

حمـــمـــد املــــخــــتــــار ل ــل ــخ ــل ــق رمحـــة

ف ــص ــل عــلــيــه مــــا حــيــيــت مــســلــا

وي ــع ــرف هـــذا ك ــل م ــن كـــان افــهــا

حـــوى كــل بــرهــان عــى كــل مطلب

يــعــيــش بـــه يف جــنــة اخلـــلـــد منعام

وعــــمــــن اطـــــــاع اهلل ان لــــه غـــدا

وكـــــن هلــــم يف كــــل حــــن مــعــظــا

وصــــل عـــى اصــحــابــه الــغــر كلهم
ٍ
حـــالـــة
وقـــــم حــــامــــد ًا هلل يف كــــل

جتـــد محــــده يف كـــل حــــرك مغنام
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وقال راثي ًا العلم الفاضل السيد عبد الرسول الطالقاين املتوىف سنة 1394هـ
ثوى جبل العلم الذي طال ،واندكا

واصبح عقد اجلــود والعلم منفكا

هو اخلطب قد اصىل احلشا بلهيبه

فكم مهجة انكى ،وكم مقلة أبكى؟

لقد فاض بحر اجلود والعلم والتقى

وغاب ضياء البدر يف الليلة احللكا

وفاضت لفقد (الطالقاين) أعني

فلم تدخر دمع ًا ،ومل تنقطع سفكا

أيـــــ ًا كــــان لــايــتــام بــعــد أبــيــهــم

فلم تعرف األيتام ما العيشة الضنكا؟

ويلبس مــن وافـــاه يف بــرد روعــة

مــن األمــن ب ــرد ًا ال خيــاف لــه هتكا

يــرى زهـــرة الــدنــيــا هــبــاء ،زهــادة

وينظر مــا يأتيه مــن صدقها إفكا

عــى مثله تــذري العيون دموعها

كعقد من املرجان قد قطع السلكا

ســــام عـــى تــلــك الــشــائــل إهنــا

إىل اهلل فيام ناب من فقدها يشكى

سقى جــدثـ ًا قــد ضمه غيث رمحة

وأفرشه من طيب رضوانه مسكا

ووقف مؤبن ًااملحامي السيد حممد مهدي الوهاب آل طعمة ،بقصيدة ألقاها يف

االحتفال الذي أقامته نقابة حمامي كربالء يف حسينية الشكرجي:
خطب جليل تــكــاد الــعــن تنهمر

لــوقــعــه ويـــكـــاد الــقــلــب ينفطر

صـــك املــســامــع ملـــا جـــاءنـــا اخلــر

يــالــيــتــه مــــا أتــــانــــا ذلـــــك اخل ــر

فــإن جزعنا فمثل اخلطب جيزعنا

وإن صــرنــا فنحن معرش صــروا

ألنــــا املـــــوت اليــبــقــى عـــى أحــد

وليس ينجي الفدى منه وال احلذر

فــحــزنــكــم آل وهـــــاب ليحزننا

فــقــد فجعنا بــه وانــتــابــنــا الــكــدر

326

ومهدي الوهاب زميل كان موئلنا

نــســعــى إلــيــه ولــكــن غــالــه الــقــدر

وإنـــنـــي إذ أع ــزي ــك ــم عـــى أملــي

مل يــبــق عــنــدي ب ــا أب ــدي ــه مــدخــر

ٍ
آونـــــة
س ــق ــى وحـــيـــا ثــــــراه كــــل

دمـــع الــغــيــوم إذا م ــا فــاتــه املــطــر

ورمحــــة اهلل تــغــشــاه ومــــا بــرحــت

تــتــى عــى قـــره اآليــــات والــســور

وقال يف تأبني الشاعر عيل احلائري ،مع كون القصيدة مصاغة صياغة فن ّية تشعرك

بقوة الشعر القديم ،ولكنك ترى فيها روح التجديد يكاد يعطيها ضالال باجلد ،وال شك
ان الرؤيا الشعرية منها قريبة من التكامل:
مسهد
اخي احلائري الطرف مني
ّ
فــرت غريق ًا يف بحار مدامعي

لـــــوراد املـــدامـــع مـــور ُد
ودم ــع ــي
ّ

وعنى رواة الشعر يف احلزن اسندوا

أقلب اجــفــاين ،فــا الليل ينقيض

وال النوم يأتيني ،وال الدمع ينفذ

فيا دمــعــي اهلــتــان هــل انــت مقلع

ويــا نــوم اجــفــاين أمــالــك موعد؟

ويـــا قــلــبــي احلـــزنـــان صــــر ًا فإنه

اذا مل يــكــن صـــر ًا ف ــأن التجلد؟

وكم يأخذ االخوان من نار مهجتي

وكم وردوا من هنر دمعي واوردوا

هــنــيــئ ـ ًا ألحـــبـــايب تــنــام جــفــوهنــم

وجفني -اذا جن الظالم  -مسهدُ

تظن سليمى  -يا سقى اهلل عهدها

فــاين عــى العهد الــذي كــان تعهد

وان غــرامــي بعد شيب شبيبتي

كــا عــهــدت واحلــــزن مــنــي اجــرد

وان زم ــاين -ال رعــى اهلل رسبــه-

يــوافــقــنــي فــيــا اروم واقــصــد

ولوال النهى والنهى عن سب دهرها

ال ســمــعــتــهــا مـــن ذمــــة مـــا خيلد
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ـت أن املــنــايــا ثــوابــت
امـــا عــلــمـ َ

عـــى رق ــت ــي كـــل بــعــلــيــاه مــفــرد

وقد كنت ارثيهم بأحىل قصائدي

بــا هــي فيها يف ال ــط ــروس خملد

نظمت رثـــاه مــن بــحــار فــلــم اف

فقد نضب البحر الــذي كان يزبد

وكنت امنى النفس طبع قصائدي

بحق رفــاق الــدرب من راح يلحد

وهــا انــا ارثــي  -احلــائــري -بحرقة

فمن مثله يف خلقه كــان يوجد؟

فقد مجعت فيه الــكــاالت كلها

ومــن مجعت فيه غــدا وهــو اوحــد

كريم لطيف حالف اجلود والندى

وليس له يف الناس من فيه جيحد

ســأرثــيــه ال بــالــشــعــر والــنــثــر انــا

سأتلو لــه الــقــرآن والــنــاس هجد

فــهــذي صــات نافعات ملــن ثوى

ففي الندب هنى يف االحاديث مسند

أأرثــــي حــبــيــبـ ًا طــاملــا قــد مدحته

ومــدحــي لــه بــالــشــعــر بـــاق خملد

ِأمــرنــا بحسن الــصــر فيام ينوبنا

وان ضــاق عنا صــرنــا والتجلد

ال حتزين..
اىل صاحية  -من دموع الغربة  -االستاذة الفلسطينية اآلنسة )دعد الكيايل( ارفع هذه

املقطوعة:

يا اخت !! اشفقت احلياة؟! وهنت يف عرض الفالة؟!
رضب من االوهــام ما قلتيه يف ذي الذكريات..
مل تنقطع سبل النجاة ..فال تعودي للشكاة!.
***
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كفي مهومك واطــردي عن قلبك ذكرى املصيبة
ال !!..ال تقويل “ :ماحلياة ؟! فإهنا امست كئيبة!
بعد التشتت والــفــراق ،وهجر قريتنا احلبيبة،

***
هــذا الــعــراق ب ــادك سيعيد “آمـــال الشباب”
والشعب اهلك كله ،هل تشعرين باغرتاب ؟!
فعال َم قولك» :ماحلياة ؟! .منى اغ َّيب يف الرتاب»
***

يا دعــد ما هــذي الــدمــوع ،وقــد بعثتيها سخينة
مل كــل ه ــذا احلــــزن؟! يــارعــد ك ــوين يف سكينة
فــلــســوف يــفــرح قلبك وتــقــر عــيــنــاك احلزينة

اىل املعذبني يف االرض
معذب...
جرفتني اهلموم ،يف جلة الدهر ،بعيد ًا ..اىل عباب الشقاء
وسقتني االحــزان ،من صاهبا املــر ،كؤوس ًا ممزوجة بدمائي
ورماين القضاء يف حكِ ِمه اجلائر ،ظل ًام .واهن ًا حلكم القضاء
يــالــه عــابــث بتلك الضحايا ســاخــر ًا مــن تناثر االشــاء
***
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طوحت يب االالم ،يف غيهب البؤس ،تعيس ًا مصفد ًا بالقيود
وقضيت الشباب -زهرة عمري -يف شقائي ،معذب ًا يف الوجود
اين مني غضارة العمر؟! .هيهات ،اضيعت باهلم والتنكيد

ٍ
صخرة جلمود
ليتني ما خلقت ،بل ليت قلبي مل يكن غري
***
يف بحار االحزان ،قد غمرت روحي ،ومالت وراء دنيا الكروب

ٍ
شمس قد آذنت بالغروب
وحيايت امست بآفاق بؤيس ،مثل
عــي جــام اخلطوب
رمحـــ ًة ي ــاس ــاء! ..رف ــقــ ًا! ..ال تصبي
َّ
وتــرفــق يــا ده ــر ،التــزدريــنــي وتــرحــم عــى شــبــايب الكئيب
***
ـت يف عذايب
حرمتني احلياة من لــذة الدنيا ،شباب ًا ،واوغــلـ ْ
وأن ــا ال ازال يف نــظــرة الــعــمــر ،مــطـ ً
ا عــى بــكــور الشباب
ضقت ذرع ـ ًا هبذه احلــال يــارب ،فعفو ًا اليك اشكو مصايب
خفف احلــزن عن فــؤادي املعنّى وأج ــرين ،فقد كفاين مايب
***
ضاع عمري ما بني مد وجزر ضاع عمري ،اراه ،قد ضاع عمري
لست ادري -وقد شقيت طويالً -هل هنا من بعد ذا ،لست ادري
اشــقــى جيــي اثــر شــقــاء؟! او بــحــور مــن الــســعــادة جتــري؟!

االمــريــن ،انــتــقــاالً ،مــا بــن مــد وجــزر
هــا انــا حــائــر ،اذوق
ّ
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وقال خماطب ًا الشيخ عطا اهلل حسني جار اهلل السعدي حني زيارته له برفقة عدد من

ادباء كربالء يف ديوان بني سعد:

عـــطـــاء اهلل يــــا نـــعـــم الــعــطــاء

ألنــــت عـــى املـــــدى بـــر الــســاء

رعــــــاك اهلل يــــا خــــر الــعــطــايــا

ويـــــا ن ــب ــع االصــــالــــة وال ــن ــق ــاء

وفـــدنـــا دارك امل ــع ــم ــور مجــع ـ ًا

لــنــحــى مــنــك يف بــعــض الــلــقــاء

ف ــك ــم ك ــن ــا نـــتـــوق اىل الــلــقــاء

بــجــمــع مـــن ك ــري ــم االصـــدقـــاء

وهـــــــا انـــــــا اتــــيــــنــــا دار جمــد

لــــه فـــخـــر الــــعــــى يف كـــربـــاء

تــســامــى اه ــل ــه يف اخل ــل ــق حتى

غـــــدوا فــــوق املـــدائـــح والــثــنــاء

َقـــــــدُ ْم فــيــنــا عـــطـــاء اهلل فــخــر ًا

وي ــل ــه ــج كــلــتــا لــــك ب ــال ــدع ــاء

اىل هنا نكتفي هبذا القدر من شعر الشاعر .اما نثره فقد عرف يف مخسينات هذا القرن

كاتب ًا مبدع ًا عرب نشاطاته الواسعة .سواء ما اذيع له من حمطة الرشق االدنى او ما نرشه
يف الصحف واملجالت طرق يف مقاالته واحاديثه خمتلف اجلوانب االدبية واالجتامعية
والسياسية .ونحن احوج ما نكون اليه انسان ًا وشاعر ًا ودارس ًا جمتهد ًا.

آثاره املطبوعة واملخطوطه:

1.1الشيوعية عدوة العرب واالسالم /مطبوعة 1948م.
2.2االشرتاكية يف االسالم /مطبوعة 1948م.
3.3دراسات وصور قلمية /خمطوط.
4.4جنون العظمة- /قصة مرتمجة /-خمطوط.
331

5.5ثورة العرشين -دراسة وحتليل خمطوط.
6.6نحو وجهة قومية خمطوط.
7.7من تربة الوطن خمطوط.
8.8تاريخ العراق بعد احلكم العثامين 4-اجزاء-خمطوط.
9.9نقطة اللقاء -ديوان شعر للبعث -خمطوط
1010املجموعة الشعرية الكاملة خمطوط.
1111ثالث سنوات يف اململكة العربية السعودية خمطوط.
***

 -39الشيخ حسني الكربالئي

 1328 - 1281هـ
لو عثرنا عىل كل ما جادت به قرحية هذا الشاعر الغزل ،لعثرنا عىل كنوز مجيلة رائعة،

زلت أبحث
فهو (دون جوان كربالء) بحق وحقيقة ،وآمل أن أجد ديوانه الكامل ،ألين ما ُ

يف املخابئ عنه  -وما ضاع حق وراءه مطالب -فهو حسني بن عيل الكربالئي املولود يف

كربالء سنة  1281هـ املصادف لسنة 1866م ونشأ فيها ،فتعلم القراءة والكتابة ،وما
أن تدرج بالسن حتى توقد ذهنه وانطلق ذكاؤه ،مل حتدثنا املصادر عن يشء يتصل بأرسة
حسني وكل ما نعرفه عنه أن هذا الفتى اليافع اندفع خيتلف عىل املجالس العلمية العامرة
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يف هذا البلد ،وانرصف إىل دراسة العلوم كالفقه اإلسالمي وغريه عىل أعالم عرصه
املشاهري كالشيخ حسني املازندراين والشيخ كاظم اهلر ،فذاع صيته ،وأصبح عل ًام يشار

إليه بالبنان ،وعارصه مشاهري شعراء الفرات آنذاك ويف طليعتهم احلاج زاير الدويج
وحسني العبادي ،والشاعر احلاج عبد املهدي آل حافظ الذي كان يرتاد معه األوساط

الفكرية املعروفة آنذاك يف مدينة كربالء ،التي كانت مصدر إشعاع فكري يف العراق،

أفصل حياته يف العشق قبل الكالم عن منزلته الشعرية.
والبدّ يل أن ّ

غادر حسني مسقط رأسه (كربالء) وقصد مدينة الشطرة ،وذلك لطلب الرزق

والعيش ،وهناك اتصل برؤوسائها وأعياهنا ،وعىل رأسهم الشيخ ساير النجدي ،وكانت

النوادي األدبية يف الشطرة يومذاك تغمرها شاعرية فتاهتا املشهورة (سلمى) الصابئية،

وكان قلب سلمى عامر ًا بحب شاعرنا عىل البعد ،إذ كانت تتغنى بشعره ،وتتوقع

مشاهدته بفارغ الصرب ،حتى وافتها هذه الفرصة الثمينة ،بوصول شاعرنا إىل الشطرة،
فالتقت به وراح حسني يبادهلا احلب ويشدها غرر قصائده العذاب ،ومل متر حقبة من
الزمن حتى عاد إىل مسقط رأسه وحمل أنسه  -كربالء  -بعد أن خلف وراءه (سلمى)

التي توله بجامهلا واكتوى قلبه بنار حبها طوال أعوام ،ومن هنا أخذ يبثها لواعج حبه

ويرسل أشعاره زفرات تتصاعد من قلب يتأجج به اهلوى ،ومما جيدر ذكره أن حب
الشاعر لسلمى خلق له املزيد من املتاعب ووسع أفق شاعريته ،حدثني جدي ألمي

املغفور له السيد أمحد السيد صالح آل طعمة  -وهو من أصدقاء الشاعر  -فقال :كان

حسني يسافر إىل النارصية بدعوة من أهلها لقضاء فصل الشتاء ،وكان حيل ضيف ًا عزيز ًا
عىل (الشيخ حممد بك بن منصور باشا) أحد شيوخ املنتفك ،ويلقى من لدنه حفاوة

بالغة وتقدير ًا عظي ًام ،كام أن له رفاق ًا أوفياء تربطهم بالشاعر عالقات أخوية صادقة،
فيصاحبهم إىل ربوع املنتفك اجلرداء ،فكان حسني يتغنى بشعره عىل أنغام القيثار ،وكم

كانت األسامع تطرب لصوته الرخيم الدفاق ،وتستمتع بحديثه العذب وأدبه الغض،
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ثم استطرد قائالً :أما أوصافه فقد كان مجيل الطلعة ،أسمر اللون ،نحيف البنية ،ذا أنف

دقيق ،وعينني سوداوين ،متوسط القامة ،يرتدي العقال والكوفية ،أضف إىل ذلك فإنه

كان حسن الصوت جييد الغناء.

وأنا أذكر من طرف امللح ما حدثني به املرحوم احلاج عبد العباس احلالق  -وهو

شاهد عيان  -فقال :ارتقى املنرب احلسيني خطيب كربالء السيد جواد اهلندي يف جملس

تعزية يقيمه املرحوم السيد عيسى البزاز احلسيني يف داره بمحلة باب الطاق ،فسأل
احلارضين مسألة نحوية يف سياق حديثه وهي :ما الفرق بني الضاد والظاء ؟ أجاب

معمر قائالً( :يا سيد نحن فالحون ال نعرف) فقال السيد جواد :أنا أسأل أهل العلم،
ّ
فلم ينبس أحد ببنت شفة ،ثم أعاد السؤال ثانية وثالثة ،فنهض له رجل يرتدي الكوفية
والعقال ،قائالً :الضاد خترج من حافة اللسان واملضحك ،والظاء خيرج من اللهاة -
اللسان الصغري أي الرحاء ،فدهش اخلطيب هلذا اجلواب ،وسأل من يكون هذا الرجل

املتكلم ؟ فأجابه الناس بأنه (حسني الكربالئي) فقال هذا من أهل العلم ،بارك اهلل فيه،

وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل سعة معلومات شاعرنا ورسعة بدهيته.

حدثني أكثر من عارصه فقال :إن حسني الكربالئي كان كثري التالوة للقرآن الكريم

ال سيام وقت الصباح الباكر ،وكان كلام يتلو القرآن يف مسكنه يتجمع الناس قرب باب
داره الكائنة يف زقاق شري فضة ،لينصتوا ويستمعوا معجبني بصوته الرخيم الشجي،
وكان كل من يسمع هلذا الذكر خيفق له قلبه وختشع نفسه ،وقد رأينا أثر االقتباس من

القرآن واضح ًا يف شعره الشعبي معنى ولفظ ًا.

شاعريته:

مل تقف عبقرية الشاعر عند الشعر الشعبي فحسب ،وإنام جتاوزها بوعي وإدراك ،إذ

درس النحو واللغة وعلم العروض وما يتعلق بالشعر وموازينه قديمة وحديثة ،حتى
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برع يف الفصيح براعة فائقة ،فكان الشاعر الرقيق املطبوع ،غنى للحب أعذب األحلان،

فهو جيمع يف شعره بني سحر األلفاظ وروعة الصور وحرارة العاطفة.
قال متغزالً:
أهيـــــــــا الــــــــشــــــــادن رفـــــقـــــ ًا

إن جـــســـمـــي بـــــك قـــــد ســل

بـــــعـــــدك الــــســــقــــم بــقــلــبــي

يــــــا رعــــــــــاك اهلل قــــــد حــل

قـــــم وصــــــل صــــبــــ ًا بـــــــراه الــــ

ـــــشــــوق يف حــــبــــك واعــــتــــل

ممــــا

لــــفــــقــــوا فــــالــــوصــــل أعـــــدل

واتـــــــــــرك اهلـــــجـــــر واوصـــــــل

مــــســــتــــهــــامــــ ًا بــــــك قــــــد ذل

رمــــــــت أن تــــظــــهــــر مــــــا يب

فـــــــرأيـــــــت الــــــصــــــر أمجـــــل

ودع

الـــــــــــعـــــــــــذال

يــــــا غــــــــــــزاالً لــــــك مـــرعـــى

مـــهـــجـــتـــي والــــــعــــــن مــنــهــل

عــــــد ســــقــــيــــ ًا بــــــك مــضــنــى

ومـــــشـــــوقـــــ ًا عــــنــــك يـــســـأل

فـــــمـــــتـــــى أجــــــــنــــــــي ملــــــاك

الـــــبـــــارد الــــعــــذب املــســلــســل

فـــاســـقـــنـــي واشـــــــــف غــلــيــي

مـــــن جـــنـــى ريــــقــــك ســلــســل

ومنها قوله:
فــــلــــقــــتــــي مــــــرهــــــفــــــ ًا مـــن

طــــرفــــه الــــوســــنــــان قـــــد ســل

بــــــــــأيب َمــــــــــن حــــــــــاز ذاك

احلـــــــــس بـــــــالـــــــذل تــــربــــل
جــــــــاء لــــلــــعــــشــــاق مـــرســـل

وبــــــــــــــــآيــــــــــــــــات مجـــــــــال

مهـــــت ِمـــــــن عـــيـــنـــيـــه شــــوقــــ ًا

واختـــــــــــذت الــــقــــفــــر مـــنـــزل
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وتـــــــركـــــــت األهـــــــــــل ح ــت ــى

عــــنــــهــــم رصت بـــمـــعـــزل

آخـــــــــــر الـــــــعـــــــشـــــــاق فـــيـــه

وقــــــتــــــيــــــ ً
ا

رصت

أول

قال جميب ًا صديق ًا له اسمه (كامل) واحتمل أنه املال كامل احليل الشاعر الشعبي

الشهري:

أجمــرعــي مــر األســـى يـــوم الــنــوى

عطف ًا فدمعي بعد بــعــدك سائل

أيلومني سفه ًا بحبك (ناقص)

وهــواي فيك مدى الليايل (كامل)

وله مستجري ًا بالسيد قاسم الرشدي أحد وجهاء مدينة كربالء من شخص أراد أن

يغتصب ملك ًا له:

أضــــام أبـــا الـــــويف()1وأنـــــت حي

وبـــأســـك رافـــــع ظــلــم الــظــلــوم

لديكم أشتكي مــن جــور خصم

عــــتــــل ال حــــيــــاء لـــــه زنـــيـــم

خيــاتــلــنــي ويــبــغــي ســلــب ملكي

بـــقـــوة رفـــعـــة خـــــدي الــرحــيــم

جــــرى مـــا بــيــنــنــا صــلــح وبــتــنــا

خــلــيــي الـــــفـــــؤاد مــــن اهلـــمـــوم

فــأفــســد ص ــاح ــب اإلجـــــــراء ملا

غـــدا يــئــس ـ ًا مــن الــطــمــع اجلسيم

فـــــرد الــــيــــوم عـــنـــي كـــيـــد بـــاغ

وأذى لئيم

وجــــور ع ــوي ــل ــج

()2

وكتب األديب الصحفي عباس علوان الصالح يقول :ووجدت يف مذكرات كتبها

املرحوم احلاج قندي التاجر املعروف ما ييل :سمعت حسني الكربالئي يتمثل هبا البيت:
((( املقصود نجله أمحد ويف الرشدي.

((( .عويلج :اسم تصغري العلج ،الرجل الضخم الشديد من كفار العجم .الرائد( .1046 :املدقق)
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تـــطـــاردين عـــن كــونــه وأطـــــارده

أهـــــم بـــــيء والـــلـــيـــايل كــأنــا

فاستحسنته وقلت له هل تركت النظم يف هذه األيام ،كأين بك قد سلوت سلامك

فقال:

االرب يـــوم لــو رمــتــنــي رميتها

ولــكــن عــهــدي بــالــنــضــال قديم

يــرى الناس إين قد سلوت وإنني

ملــرمــى أحـــنـــاء الــضــلــوع سقيم

وأردف قائالً:
وأح ــب ــة م ــا كــنــت أحــســب إنــنــي

أبـــــى بــبــيــنــهــم فــبــنــت وبـــانـــوا

نــأت املــســافــة (فــالــتــذكــر) حظهم

مــنــي وحـــظـــي مــنــهــم الــنــســيــان

وحدثني الشيخ عبد الرمحن الكويتي فقال :التقيت ذات يوم حسين ًا يف أحد األزقة،

فأنشأ حسني يقول وأنا أكتب:

تــنــكــر يل دهــــري ومل يـــدر أنــنــي

أعــــز وأحــــــداث الـــزمـــان هتــون

وبات يريني اخلطب كيف اعتداؤه

وبــت أريــه الصرب كيف يــكــون

()1

وقرأ رجل يدعى الفضل البيت اآليت ملحن ًا هكذا:
ورؤوفــــــــــ ًا بـــاملـــؤمـــنـــن رحــيــا

يف الــــورى كــنــت رمحـــة يــا عظيام

فاعرتض عليه ارجتاالً:
((( .جريدة (اهلاتف) العدد  9- 284كانون الثاين 1842م ( 21ذو احلجة 1360هـــ) مقال (حسني
الكربالئي) لألستاذ عباس علوان الصالح.
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قـــــــوالً ب ــل ــي ــغــ ًا مــــا بــــه صـــدع

يــا فــاضــ ً
ا ســمــطــت بــيــت ـ ًا حــوى

ل ــف ــظ رحـــيـــم م ــن ــك مــســتــفــه ـ ًا

أحـــقـــه الـــنـــصـــب أم الـــرفـــع؟

وقال متشوق ًا إىل سلمى:
شــوقــي إلــيــك وإن تــنــاءت دارنــا

شـــوق ال ــغ ــزال إىل مــراتــع رسبــه

أو شوق ظامي النفس صادف منه ً
ال

منعته أطــــراف الــقــنــا عــن رشبــه

وما أحسن قوله يف خماطبة سلمى:
فلقد عجبت لقطع مثلك وصلنا

فــالــقــطــع مــنــك وإن أرض مليح

أو مــا عــلــمــت بــا لــقــيــت عشية

ومــن الــنــوى قلبي بكم مقروح؟

قد كــدن من فــرط اهليام جوانحي

بـــذوي الــصــبــابــة والـــغـــرام تبوح

وعجبت من شوقي إليك وانت يف

إنـــســـان عــيــنــي تــغــتــدي وتـــروح

وقال خممس ًا بيتي العالمة السيد حممد القزويني رمحه اهلل اللذين أرسلهام بربقية إىل

وايل بغداد يطلب منه إحياء شط الفرات ،وإليك األصل والتخميس:
سعد فاقطع سحر ًا أرض الفالة

واصــطــبــح دار الــســام والـــوالة

فــــــإذا ج ــئ ــت حمــــل امل ــك ــرم ــات

قــل لــوايل األمــر قــد مــات الفرات

وأهــــــالــــــيــــــه مــــــضــــــوا عـــــنـــــه شــــتــــات
قــد ســى القلب وأودى يف احلشا

بـــعـــد مــــا كــــــان بــــه مــنــتــعــشــا

فــلــكــم أمــــر الـــرعـــايـــا قـــد فشا

كيف تــرىض أن يموتوا عطشا؟
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وبــــكــــفــــيــــك جـــــــــرى مـــــــــاء احلـــــيـــــاة

وكتب الشاعر هذه األبيات يقول:
جتــول خالخيل النساء وال أرى

لسلمة خــلــخــاالً جي ــول وال قلبا

فــا تــكــثــروا فــيــهــا املــــام فإنني

ختــــــرت مــنــهــم زبــــريــــة قــلــبــا
ُ

وما أمجل قوله يف هذه القصيدة الوجدانية الرقيقة ،وفيها تتجىل الصور البالغية

واملحسنات البديعية:

يــــا مــــن رمـــــى كـــبـــدي ونـــامـــا

عـــنـــي ومــــــا بـــلـــغ الـــفـــطـــامـــا

قــــد كـــنـــت أضــــحــــك هــــازئــــ ًا

مــــن عــــاشــــق يــــبــــدي اهل ــي ــام ــا

وألـــــــــــــــــوم كـــــــــل مــــــو ّلــــــه

يف حـــــبـــــه فـــــقـــــد املــــنــــامــــا

إين لـــــقـــــد أمـــــســـــيـــــت م ــن

وجــــــدي واتـــــراحـــــي املـــدامـــا

مـــــن مل يــــــذق حــــــرق اهلـــــوى

جـــهـــل الـــصـــبـــابـــة والـــغـــرامـــا

لــــــك مـــقـــلـــة مــــــا إن رنــــت

تـــصـــطـــاد بـــالـــلـــحـــظ اهلـــامـــا

أوقـــــــــــدت بــــــن جـــوانـــحـــي

نــــــــــار ًا تـــلـــظـــى أو رضامـــــا

هـــي نـــظـــرة مــنــهــا جــنــيــت اهلــم

والـــــــــكـــــــــرب الــــعــــظــــامــــا

شـــــــــــوق إلـــــــيـــــــك أبـــــشـــــه

قـــد زاد يف جـــســـدي الــســقــامــا

ال تــــقــــتــــي بـــــــك مـــغـــرمـــا

يـــــعـــــرف حـــرامـــا
فــــاحلــــب مل
ُ

أســــــكــــــرتــــــنــــــي يف حلـــظـــة

وســـقـــيـــتـــنـــي مـــنـــهـــا املــــدامــــا

وجــــنــــة

محـــــــراء تـــســـتـــغـــوي الـــغـــامـــا

لــــــــك

وردة

يف
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واخلـــــــــــــــد مــــــنــــــك كـــــأنـــــه

بـــــدر الــــدجــــى أخـــــذ الــتــامــا

والـــشـــمـــس ختـــجـــل إن بـــدت

ورأتـــــــــك ت ــل ــت ــح ــف الـــغـــامـــا

أنـــــــــــا ســـــــائـــــــر يف لـــيـــلـــة
نــــــــادمــــــــت آالمـــــــــــــي ومـــــا

َمـــــن ذا يـــــيء يل ال ــظ ــام ــا؟
نــــادمــــت يف طـــــريب الـــنـــدامـــى

تـــــلـــــك املــــــــنــــــــازل بـــيـــنـــنـــا

بــــعــــدت فـــلـــم ت ــس ــم ــع كــامــا

ِ
بــــعــــثــــت مـــــع الــنــســيــم
هـــــا

لـــنـــا الـــتـــحـــيـــة والــــســــامــــا؟

وقال أيض ًا:

ِ
تـــرد
الــعــيــش دونـــــك ل ــوع ــة مل

لـــيـــاي بـــعـــدك لــيــتــه مل ي ــول ـ ِـد

والـــســـود َأل ُ لــلــشــقــي األنــكــد

بيض الليايل ماضيات يف الــورى
كــنــا ع ــى مـــاء الــصــفــاء مقامنا

نــجــنــي الـــــورود ومــثــلــه مل نشهد

الشمس تضحك والزهور نواظر

والــريــح تعبق بالشذى يف املــورد

مــا ذاق عــشــاق اهلــــوى مــن لــذة

إال وقـــد قــرنــت بــلــذعــة مقصد

هذي الربوع لقد خوت من بعدنا

أســــفــــ ًا تـــعـــاين عـــلـــة املــتــنــكــد

وقال يمدح الشيخ حممد عيل كمونة عند رجوعه من اهلند:
دم يف عــاك فــداك البدو واحلرض
ي ــا نــــر ًا بــالــبــهــا أنـــــواره طلعت

والبرص
فإنك اليوم سمع الدهر
ُ

مل حتكه الشمس واألفــاك والقمر

كــم استنارت بــأوج املجد زاهــرة

يف كــل يــوم لنا أخــاقــك الــغــرر؟

إن الفضائل بيض ًا قــد أتــتــك فام

ملـــن ســـــواك هلـــا ذكــــر وال أثــر
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قلدت جيد فتاة الفخر مــن كرم

قــادة قــرت عن وصفها الفكر

أتــتــك ذا غـــرة بــيــضــاء مفخرة

غــــر ًا ورب أيــــاد لــيــس تنحرص

قد فقت يف حسب قد طلت يف أدب

عــلــوت يف رتــــب مـــا نــاهلــا برش

مرقي العىل مهام حمي الــورى كرما

مبدي الندى نعام كالسحب تنهمر

ذو مهـــة كــســنــان الـــرمـــح نــافــذة

وعزمة قد حكاها الصارم الذكر

شــيــدت دار عــا للمقتفني قرى

تسمو الغامم ندى إذ جودها املطر

ودار عــزك حيث الناس يف سغب

فــيــهــا بــكــل زمــــان تــنــحــر الــبــدر

أطــــــول قــــويل يف ث ــن ــاك فام
فـــا
ّ

مــطــول الــقــول إال فــيــك خمترص

فــعــش بــــدارة أف ــق املــجــد مرتقي ًا

كام ارتقت يف السامء األنجم الزهر

وقال راثي ًا اإلمام احلسني:

أال َمــن جمــري ِمــن عــيــون فواتر

لــعــبــن بــألــبــاب الــكــاة الــقــســاور
ويفتكن يف املــشــتــاق فتكة غــادر

يصلن عىل العشاق صولة ضيغم

فكلمن قلبي املستطري بلحظه

تـــرى دوهنـــا تكليم حــد الــبــواتــر

فكم مــغــرم فيهن قــد راح هائ ًام

جيــوب الــفــا كــالــوالــه املتخاطر؟

يعنفني الـــعـــذال يف حــب أغيد

أغــن رشــيــق الــقــد حلو املحاجر

نبي مجــال جــاد يف احلــســن واح ــد ًا

بــطــرف كحيل غــانــق اجلــفــن فاتر

وخــــد حيـــاكـــي الـــبـــدر لــيــلــة مته

أســيــل وجــيــد كــالــزجــاجــة ناظر
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إذا م ــا تــثــنــى خــلــتــه غــصــن بــانــة

يميس ارتــيــاحـ ًا كالنزيف املعاقر

مــلــيــح يــعــر الــغــصــن هـــزة مائل

وخيــجــل عند الغنج غنج اجلــآذر

يـــرتـــل شـــعـــر ًا يل هبـــم مــتــغــزالً

فــيــســكــر يف تــرتــيــلــه كـــل شــاعــر

فيشجي ويشفي كل قلب إذا شدا

ويــنــعــش يف األحلــــان مهجة داثــر

لــرديــده إســحــاق لــو كــان سامع ًا

أللــقــى إلــيــه ث ــم حــســن املــغــادر

بروحي رشــا عــذب املباسم أهيفا

يــفــوق مج ــال احلـــور عــنــد التنافر

دعــــوين وحــبــي ال أطــيــق ســلــوه

تــعــلــق يف قــلــبــي هــــواه ونــاظــري

يــكــلــفــنــي فــيــه الــــعــــذول تعلال

وفيه انقىض عمري وجفت نواظري

أأدري بــركــي النظم أين سلوته

ومل يدر ما املطوي حتت ضامئري؟

دهشت بــرزء يفدح القلب ذكره

آلل عــي يف مــصــاب ابـــن حــارش

قىض ظامئ ًا يف الطف سبط حممد

مخيص احلشا حتت القنا املتشاجر
ِ
ومـــن دم ــه تُــــروى شــفــار الــبــواتــر

بأهيل ونفيس صادي القلب طاوي ًا
رمــتــه بــنــو حـــرب بــأســهــم بغيها

ولــيــس لــديــه مـــن حمــــام ونـــارص

نسوا جــده اهلــادي النبي وض ّيعوا

بقتلهم للسبط قـــرب األوارص
وقـــد ورث ــوه ــا ك ــاب ــر ًا بــعــد كابر

فام زالت الشحناء ملء صدورهم

فجرت حلرب السبط جيش ًا عرمرم ًا

تشد القضا بالعاديات الظراهر

بعتبة جــــاءوا يــطــلــبــون بــثــأرهــم

مــن اهلل ال مــن حــيــدر ي ــوم عــارش

نحته غـــداة اســتــوحــدتــه بكربال

بــراشــق غ ــدر يف احلــشــاشــة غــادر
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ورب القضا لو مل يكن مربم القضا

عــلــيــه م ــن اهلل الــعــظــيــم بــصــادر

ألفنى باميض عزمه الندب ما عىل

األقــالــيــم مــن بـــاغ عنيد وفــاجــر

ولــكــنــه ق ــد شـــاء يــمــي مــوزعــ ًا

ببيض املــوايض والرماح الشواجر

دعــــاه إىل الــلــقــيــا فــلــبــاه مــرع ـ ًا

فــخــر ك ــب ــدر يف الــدجــنــة زاهـــر

فضجت لــه األمـــاك حــب هويه

ومــالــت عليه جــامــدات املحاجر

أن من أفــق اهلدى
وأعظم خطب ّ

هــوى بــدرهــا يستام بــرج املفاخر

وخ ــر ومــنــك الـــرد مــنــه مــفــاخــر ًا

وعــفــر خــديــه ومــيــض اهلــواجــر

عال جسمه األعداء عدو ًا تسابقت

فــرضــت قــــراه خيلها بــاحلــوافــر

وهلفي لــربــات اخل ــدور وقــد بدت

حــوارس يفدهيا الــورى من حوارس

فــزعــن مــن الــقــوم الــلــئــام نــوادبــا

إىل ابــن أبيها بــن تلك العساكر

يصدّ عن شجوا قلب كل حمارب
رأيـــن عــى الــغــرا احلــســن جمــدال

و ُيبكني من بث اجلــوى كل ناظر

سليب الــردى تكسوه مر األعارص

عن الشمس إحداهن قامت تظله

وترويه أخرى بالدموع البوادر

ومل أنــس مــذ ألفته زيــنــب بالعرا

رصيع ًا ومنه الرأس من فوق خاطر

يــلــوح كــبــدر يف غــيــاهــب نقعها

وأنــــــواره جتــلــو ظـــام الــديــاجــر

جتــــى ســــنــــاه يف ســـــاء جــالــه

لــيــخــرق أســتــار الــعــا واملــفــاخــر

فحنت وقــد جفت مدامع جفنها

وأبــكــى شجاها كــل بــاد وحــارض

((( ويف رواية أخرى هكذا (تشد بأخرى جرحه باملعاجر).
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()1

تناديه يا مردي اجلحافل يف الورى

وخمــضــع أعــنــاق الليوث اخل ــوادر

فمن يل أخي إن زمت العيس بالنسا

وأزعجها حادي الظعون الرسائر ؟

حرائر مل يعرفن ما السبي والرسى

وال روعــت يــومـ ًا بزجر الــزواجــر

تــريــد هبــا األعــــداء الب ــن طليقها

أســارى عىل عجف النياق الدوائر

أبا لرغم نسبى أم بــذاك لكم رضا

وأنــتــم محــاة اجلــار مــن كــل جائر؟

فــقــم رد يــابــن الــطــيــبــن لطيبة

ظــعــون نــســاء حــــارسات ســوافــر

ومما قاله يف رثاء األمام احلسني بن عيل أيضا:
أمــا واهلــوى والغانيات الكواعب

لغري ذوات الـــدل لست براغب

تعلق قلبي العشق مذ بــرزت لنا

سوالف خــود صافيات الذوائب

شغفت خيود خيجل البدر حسنها

إذا ما بــدت يف شعرها يف غياهب

تــولــعــت فــيــهــا ال أطــيــق سلوها

هواها ثنى قلبي الضعيف وغاريب

فام عاقني عن عشقها عــذل عاذل

وال صــدين عن حبها عتب عاتب
ٍ
لندب من لؤي بن غالب
مصاب

ولــكــن هن ــاين عــن مــغــازلــة اهلــوى
فـــذكـــرين يـــومـــ ًا بـــه بــكــت الــســا

عــى فقده وأنـــدك شــم الشناخب

بيوم عــدت تنزو حلــرب بن حيدر

علوج بني حرب كنزو واجلنادب

فك ّظت نــواحــي كربال بالكتائب

يغطي شعاع الشمس نقع جيادها
تعاوت عىل الليث اهلزبر وضيقت

عليه األعــادي واسعات املذاهب

تــســوم حسين ًا أن يطيع أمــرهــا

وطــوع يديه حتف تلك املواكب
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أبــت نفسه العلياء ينقاد خاضع ًا

ٍ
مــاض صقيل املضارب
ويف كفه

فكر فريد الدهر فــرد ًا عىل العدى

فـــفـــرق بــالــتــيــار مجـــع املــقــانــب

فــغــر م ــذ ش ــب ال ــوغ ــى بــفــرنــده

وجــوه العدى واستن كل حمارب

مهــام إذا ســد الــكــفــاح تقاعست

تــقــدم ال خيــشــى ورود املعاطب

هزبر مهوس الليل عداء يف الوغى

فكم جب منهم يف اللقا كل غارب؟

متى كان ليث الغاب إن شبت الوغى

ت ــروع ــه فــيــهــا نــبــاح األك ــال ــب؟

جثا ثاوي ًا لألرض من جثث العدى

عامئرها أضحت قصوم الزواغب

فثم جناها الندب شعواء قد أتت

تروم القرى العقبان من كل جانب

فلو مل يكن رصف القضاء بصادر

عــلــيــه مــن اهلل الــعــظــيــم وغــالــب

لــع ـ ّفــر يف صــمــصــامــه ك ــل دارع

هــنــاك وأفــنــى كــل مــاش وراكــب

ولــكــنــه قـــد شــــاء يـــغـــدو دريـــه

لبيض املــوايض والرماح السوالب

دعــــاه إىل الــلــقــيــا فــشــام فــرنــده

ورد العفرنى عن قتال املحارب

فــســار إىل نحو املخيم شاخص ًا

بعينيه نحو الطاهرات النجائب

تفرقت األعــــداء مــن كــل جانب

عليه وراشــتــه ســهــام الــشــواغــب
صيبب بسهم يف احلشاشة صائب
ُأ
َ

تــلــقــى ســهــام املـــارقـــن بــصــدره
هــوى هيكل التوحيد هلل ساجد ًا

رشيش اجلــواين بالنبال الصوائب

تــوســد رمـــضـــاء اهلـــواجـــر خــده

سليب الردى دامي احلشا والرتائب

بروحي افدي صادي القلب قد غدا

لسمر القنا هنب ًا وبيض القواضب

ملــرعــه أم الــفــخــار بــكــت دمــ ًا

عليه وأحــــداق الــعــى واملــنــاقــب
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بكته السام واألرض ثــم بكت له

جفونالعواديالصاهالتالسالهب

ستبكيه ما دمنا العيون وإن خلت

نزدها دمــوعـ ًا بالقلوب الذوائب

فقل لبني املعروف كفوا عن العىل

مىض واحد الدنيا وغيث املجادب

أرى األرض حالت بعده وتناثرت

غداة هوى لألرض زهر الكواكب

فــات اهلــدى فلرتثه ألسن التقى

وليث الوغى فليبكه كل قاضب

فحق املــعــايل بعد قتل ابــن حيدر

تعط عليه القلب قبل اجلاليب

فعطت عليه األبـــعـــدون قلوهبا

من الوجد فض ً
ال عن قلوب األقارب

لــزيــنــب هلــفــي عــنــد قــتــل شقيقها

بدت بحشا من شدة الوجد ذائب

فصاحتبصوتيصدعالصلدشجوه

وهدت له شجو ًا رؤوس األهاضب

تناديه مــذ الفته يف الطف عاري ًا

بأهيل مرضوض القوى واجلوانب

فيا ليتني مــن قبل مــت ومل أكن

أراك كسري الصدر دامي الرواجب

يــابــن أم وللنسا
فـ َـمــن لليتامى
َ

إذا طوحت فيها حــدا ُة الركائب؟

تريد هبا الشام الــشــؤون حــوارس ًا

عىل هــزل أرسى بأيدي األجانب

***
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