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1- السيد حسني املرعشي الشهرستاني

) 1340 - 1408 هـ (
هذا واحد من الشعراء املغمورين الذين غمرهتم احلياة بَصَخبها وضجيجها، أفنى 
حياته كلها يف خدمة اخلطابة املنربّية، واويت قدرًا كبريًا من املعرفة نتيجة مطالعاته الكثرية 
وحفظه للروايات املسندة واحلكايات اللطيفة واألشعار الطريفة. وحاملا حترض جملسه، 

خيلبك بلباقة حديثه وسحر بيانه وسعة اطالعه وظرف كالمه.

هو السيد حسني بن مرتىض بن حممد حسني بن حممد عيل بن حممد حسني احلسيني 
املرعيش الشهري بالشهرستاين، وقد عرف واشتهر باللقب األخري خلؤولة ومصاهرة بني 
تغلبت عىل صاحب  املوسويني. ولكن هذه اخلؤولة  الشهرستاين  آل  أرسته وبني أرسة 
الرتمجة منذ عهد جد األرسة السيد حممد حسني حتى هذا اليوم. وآخر من عارصنا من 
هذه األرسة العامل اجلليل السيد عبد الرضا املرعيش احلسيني الشهرستاين صاحب جملة 

)أجوبة املسائل الدينية( وهو ابن عم املرتجم له.

ولد يف كربالء سنة 1340 هـ، وترعرع يف أحضان الفضل ونشأ يف أرسة علمية عرفت 
بآل املرعيش)1( هلا ماض جميد يدعو إىل الفخر واالعتزاز، فال غرابة إذن أن تنجب تلك 
ينابيعه ويترشب األدب واللغة من مصافيهام. وعندما بلغ  األرسة فتى ينهل العلم من 
السابعة من عمره، ظهرت عليه عالئم النجابة والذكاء. تتلمذ يف اخلطابة عىل يد الشيخ 
حمسن بن الشيخ حممد حسن أبو احلب خطيب كربالء، وبرع يف العلم ونشط يف طلبه، 

الثانية )بريوت 1983م( وانظر: آل املرعيش الشهرستاين/  )1(  تراث كربالء - للمؤلف ص 151 الطبعة 
للمؤلف ص11 )بريوت 2012م(.
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ومن حلقات الدرس ومناظرات العلامء وأخبار الرواة ومطارحات الشعراء كان يتثقف 
هؤالء األدباء، وناهيك بكربالء فقد كانت حتفل بالعديد من املناظرات التي تبحث عن 
احلقيقة ونشدان املعرفة سواء يف حلقات الدروس التي تعقد يف املساجد أو يف املدارس 
الدينية، واستهواه األدب فراح حيفظ الشعر احلسيني، كام حفظ شيئًا من القرآن الكريم 
وانرصف إىل دراسة الفقه واألصول وتعمق هبام. ورغب أن ينضمَّ يف سلك الذاكرين 
واخلطباء، وتمَّ له ما أراد، واشتهر بحسن اإللقاء وشدة احلافظة وضبط احلديث وإسناده 
إىل مصادره املوثوقة، ومما امتاز به أيضًا حسنه اخلطابة بالعربية والفارسية وجييد قرض 
متوّقد  احلافظة،  قوّي  مفّوهًا،  خطيبًا  كان  كذلك  وأديبًا،  شاعرًا  كان  وكام  هبام.  الشعر 

الذكاء.

أما أخالقه فقد كان حلياًم، واسع الصدر، دمث اخللق، لني العريكة، له اجلرأة عىل 
التعبري وكان ذا صوت جهوري يشنّف به أسامع احلارضين يف املآتم احلسينية، حتى صار له 
مركز مرموق ومكانة حمرتمة وسمعة طيبة يف األوساط االجتامعية، لكن الزمان قلب له 
ظهر املجن وأعلن عليه حربًا شعواء افقده برصه والقى عوزًا وضنكًا وصعوبات، عىل 
أّن ذلك مل يثِن من عزمه، ومل يضعف رغبته، ومل خيفض من طموحه، وشق طريقه بتمكن 

ومهارة متجردًا عن املصالح الشخصية، يؤدي واجبه الرشعي عىل أحسن ما يرام.

شخصية  نتجاهل  أن  نستطيع  ال  ونحن  طموحاته.  حتقيق  عىل  ظروفه  وساعدته 
محلت عىل عاتقها مهام اخلطابة حينًا من الدهر، وال نبالغ إذا قلنا إنَّ املامرسة اخلطابية 
لدى الرجل، كانت مالزمة له حتى الرمق األخري من حياته. فالعمل اجلدي والتفكري 
املوضوعي املرتبط باإليامن والشعور باملسؤولية هي التي ساعدته لتحقيق طموحاته تلك 

ومواجهة املشاكل املطروحة يف الساحة.

ذكي  العواطف،  مهذب  الشعور،  لطيف  مبدع،  شاعر  فهو  تقدم،  ما  إىل  إضافة 
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الدينية  املناسبات  يف  قاهلا  التي  القصائد  من  طائفة  يضم  شعر  ــوان  دي القرحية، له 
واالجتامعية. ومما حيسن يب أن أملّح عنه وأشري إليه أنه لو قدر لك أن تتعرف عىل شخصيته 
وتقرأ أسارير وجهه وجدته ذا بصرية ثاقبة ورأي واضح ونقد حصيف، ومن رصاحته 
أنه كان يرى أن ال فائدة من التبجح، لذا ابتعد عن اخلداع والتدليس، فكان ثبت اجلنان 
صادق اللهجة، تعلق باإلنسانية ونبض بحب احلق، واندفع إىل تقديس األئمة األطهار 
ومتجيد بطوالهتم واإلشادة بذكرهم، وأكرب دليل عىل ذلك رصخاته يف جمالس اخلطابة 

التي أطلق هلا عنان الفكر.

شعـره:
يعد السيد حسني املرعيش من متوسطي الشعراء، فهو خيتار ألفاظه بسليقة معروفة، 
ويسلك طريقة خاصة أقرب إىل الوعظ واالبتعاد عن الصور. ومهام يكن من أمر فإن 
من  حتويه  عام  فضاًل  احلّية،  الوجدانية  واملشاعر  اجلياشة،  العاطفة  من  ختلو  ال  قصائده 
موسيقى الشعر ونغمة القافية، جتعل قراءته أقرب إىل النفس وأسهل عىل األذن. تناول 
يف شعره مناقب أهل البيت عليهم السالم ومدائح ومراثي بعض الشخصيات العلمية. 
وكان وافر الفضل، غزير األدب، واسع النفس. وللشاعر ديوان خمطوط انتخبنا منه هذه 

النامذج.

 :قال راثيًا سيد الشهداء اإلمام احلسني بن عيل

ــداء ــه ــش ــا ال ــ ــا أب ــًا يـ ــزنـ ــاك حـ ــعـ مـــســـاِء أنـ ــلِّ  ــ ــ وك ــاح  ــ ــب ــ إص ــل  ــ ك  يف 

مصابكم بــيــان  يف  أســعــى  ــت  زل ــوراِء مــا  ــ ــاشـ ــ عـ يـــــوم  يف  ســـيَّـــا   ال 

عليكم ــاء  ــسـ الـ ــه  ــي ف ــت  ــك ب ــوم  ــ ــســعــداِء ي ال دم  خضبها   واألرض 

ــًا عـــلـــوج أمــيــة ــان ــش ــط ــَك ع ــت ــل ــت مـــاِء ق بــقــطــرة  ــى  ــق ــس ت ومل  ــام  ــــ  ظـ
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ــى وجـــه الــثــرى ــًا ع ــان رداء وبــقــيــت عــري ولـــــف  جتــهــيــز  ــر  ــ غ  مـــــــن 

خيامكم نــحــو  األعـــــداء  ــبـــادر  ــاء وتـ ــ اإلغ يف  الـــســـجـــاد  ــهــا  ــل  وكــفــي

مىض بمن  يلحقوه  كــي  ــه  ب ــة الـــزهـــراء داروا  ــالـ  ويـــبـــاد نــســل سـ

ــوه ألهــلــه ــ ــم دعـ ــه ــل ــائ ــال ق ــ ــد ق البطحاء قـ ــم  كــرائ لسلب  ــوا  ــض  وام

ــاُت اخلـــدور مــن العدى ــفــرْرَن رّبـ ــاء1 ف ــ ــن ــ ــة األم ــي ــق ــًا بــــــإذن ب ــ ــوف ــ  خ

ــا بــدخــاهنــا ــس ــار أظــلــمــت ال ــنـ ــت يف مــنـــــزل الــعــظــاِء والـ ــ  قـــــد أرضم

ــتــي ال ــتــيــمــتــك  ي ــى  ــسـ أنـ ال  ــاء واهلل  ــص ــة اخل ــل ــا محـــ ــه ــت ــزع ـــ ــد أف ـــ  ق

بثوهبا ــت  رأيـ ــد  ق مسلم  ابـــن  تـــري إىل األعــضــاء قـــال  ــارًا غـــــدت  ــ  ن

مرعًا الــصــغــرة  طلب  يف  ــصــحــراء فركبت  ال إىل  مــهــرولــًة  ــت  ــزع  ف

ــارًة ت تعثر  الــشــوك  ــوق  ف الشمس  ــداء يف  ــ ــفــة األعـ ــرى خــي ــ ــوم أخـ ــقـ  وتـ

وخاطبت إيلَّ  الــتــفــتــت  إذا  وبكائي حــتــى  ضيعتي  فــارحــم  شيـخ   يــا 

ــة آي ــرآن أوضــــح  ــقـ الـ ــة األيــــتــــام والـــفـــقـــراء؟ أقــــــرأَت يف  ــايـ ــرعـ  بـ

كــربــا يف  قـــىض  ــن  ــ َم يــتــيــمــة  ــرًا عــى الــبــوغــاء إنِّ  ــ  بــن الــعــدى ص

يبتغي ــن  مم لــســت  اســتــقــري  اإلطفاء قــلــت  ــوى  س قصدي  ــا  وم  ســـوءًا 

احلمى حــامــي  إىل  ــأرشــدن  ف ــرن مـــن هــــول كـــل بــاء قــالــت  ــج ــي ـــ  ف

ــّرُه ــق م ــري  ــغ ال أرض  يف  ــُت  ــأجــب ــك بـــعـــيـــد نــائــي ف ــنـ  ومــــــــــزاره عـ

عمتي ــة  ــدم خل خـــذن  إذن  ــت  ــال األرزاء ق ــة  ــب ــع ك ــائـــب  املـــصـ  ُأّم 

)1( يف رواية أخرى كتب هذا البيت عىل الوجه التايل:
فإذا بربات اخلدور تفر من      بطش العدى والزمرة الرعناء
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وأمنتها فــوقــهــا  ســيــفــي  والبغضاء فــســلــلــُت  احلــقــد  أهـــل  كــيــد   مـــــن 

كّضها قـــد  ملـــا  جــلــســت  هبـــا  ــاء وإذا  ــض ــرم  حـــــّر الــظــا وحــــــرارة ال

وبــكــيــتــهــا ــا  ــاهلـ حلـ رقَّ  مــاء الـــقـــلـــب  ــة  بـــربـ ــا  ــه ــي ــق أس  وأردُت 

بعدما أرشب  كيف  وقــالــت  الــطــلــقــاء فبكت  ــو  ــن ب ــام  ــ ظ أيب  ــْت  ــحـ  ذبـ

ومن مجيل قوله يف رثاء آل البيت من قصيدة أوهلا:

يقرُع بــنــي أمحـــد أســعــى إلــيــكــم وأجـــزُع الــشــدائــد  يف  بـــاٍب  خــر   لكم 

والتقى والدين  اإلســام  إىل  وتسمع دعوتم  ــاب  جت الــداعــي  دعــوة   بكم 

بنعيها إليكم  الــدنــيــا  ــاءت  سـ ــع لقد  ــم ــال وجم ــ ــا جمـ ــه ــي  ومـــالـــكـــُم ف

قبوركم أبــــادوا  مِلَ  قتلوكم  ــَم  ــلِ جتــزع؟ ف ليس  غــصــًة  جــرعــوكــم   ومل 

وقال راثيًا طفيَلْ مسلم بن عقيل:

ــدٌة لـــطـــفـــَيْ مــســلــِم ــ ــّل ــ  ســقــطــا بـــأيـــدي جـــائـــٍر مــتــخــاصــِم ذكـــــرى خم

ــُه ــنَ اب  - بذبحها  ــادى  نـ ــد  ق ــاملِ الــعــبــد  ــظـ ــلـ لـ يـــســـتـــجـــب  مل  ــه  ــنـ ــكـ  لـ

بسيفه ذاك  الـــذبـــَح  ــوىل  ــ ت ــى  ــت ــِم ح ـــ ــائ ــن غ ــ ــن ب ــــ ــدريـ ــا بـ ــ ــدهي ــ  أف

ــرات وكــلــا ــ ــف ــ ــو ال ــح ــِم هبـــا أتــــى ن ــن راحـ ــا م ــى ف ــاَة أبـ ــج ــن ــا ال ــ  رام

ــا ــّل ــه وس ــي ــل ــا ع ــيـ ــا دعـ ــي ــّل ــدل حـــاكـــِم مـــذ ص ــ ــ ــًا ألع ــقـ ــا حـ ــ ــرهي ــ  أم

يمهلها مل  ــســيــف  ال بــــذاك  ــى  ــأت ــِم ف ــآث ــال ــِن ي ــل ــف ــط ــى ال ــىض عـ ــ  وق

ــا ــه ــي رأس يف  اهلل  ــد  ــي ــب ع غـــاشـــِم وأتــــــى  ــوِة  ــطـ ــسـ بـ إال  جيــــــزِه   مل 
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وقال يف مدرسة اهلندية الدينية:

ــاق( قامت ــط ال ــاِب  ـــ)ب ب ــٍة  ــدرس ــارِف والـــعـــلـــوِم وم ــعـ ــاملـ ــَض بـ ــه ــن ــت  ل

ــفــقــهــاء قـــد بـــزغـــوا ُبـــــُدورًا ــوق عــى الــســهــى بــن الــنــجــوِم هبـــا ال ــف  ت

ــرى جتـــّلـــْت ــ ــك ــ ــة ال ــديـ ــنـ ــي اهلـ ــ ــِم ه ــي ــق ــت ــس ــراط امل ــ ــل ــ ــهـــدي ل ــتـ  لـ

سنة  املــتــوىف  ــب  احل ــو  أب حممد  بــن  حمسن  الشيخ  كــربــالء  خطيب  ــًا  ــي راث وقـــال 
1369هـ/1949م:

منفطُر الــــــرزِء  ــذا  ــ هل ــؤاَد  ــ ــف ــ ال منكُر إِنَّ  ــطــفِّ  ال خطيب  لفقد   قلبي 
ــان يرشدنا رشُر قــد غــادر الــدهــر مــن قــد ك أحــشــائــنــا  يف  حــــلَّ   لــفــقــده 
مواعظه كانت  ــذي  ال اخلطيب  ــاءت األخــبــار والسور أعني   مــن كــل مــا ج

ــه خـــــرًا وإِنَّ لــــــه ــ ــن رب ــال مـ ــ ــد ن تـــزدهـــُر قـ اخلـــلـــد  ــم  ــي ــع ن يف  ــازالً  ــ ــن ــ  م
ــاِم وكــم ــ ــى مــنــرًا بــن األنـ ــتــروا فــكــم رقـ ــن ي اهلل  بـــديـــن  ــي  كـ ــم  ــاهـ  دعـ

به الــرســول  جـــاء  ــا  م يــذكــر  يــّدكــُر للخلق  الــتــذكــار  لــدى  شخصًا   لــعــلَّ 
لنا ــن  ــس احل ــي  ــرث ي مـــنـــرًا  ــى  رقـ ينتثر إذا  فـــالـــدمـــع  ــه  ــابـ نـ مـــا  ــض  ــع ــب  ب

بمنره سعيًا  ــدى  اهلـ ــاس  أسـ ــى  يبتر أرسـ ــردوس  ــف ــال ب َفـــْهـــَو  ــه   طــوبــى ل

ــن أجــــل عــّلــتــه ــرًا مـ ــفـ ــا نــــوى سـ ــد جـــاءك اخلــطــُر ملـ ــاٍد فــعــْد ق ــن  نـــادى م
عــلــتــه زاد  لـــكـــن  لــلــطــف  يستعر فـــعـــاد  كــاجلــمــر  ــه  ــب ــل ق يف   واهلـــــم 

ــت مــدتــه ــي ــب ــل ال ــ ــة أه ــدم ــخ ــُر قـــىض ب ــ أث ــا  ــ هل ــار ال ختـــفـــى  ــ ــن ــ ال  كـــأنـــه 
ــد ــه وق ــي ف ــات  ــ م إذ  يـــومـــه  ــى  ــ أت ــا  تنحدر ملـ كــالــســيــل  ــع  ــ أدم ــنــا  ل ــدت   غـ

ــرًا طــيــْب ذكـــراه يــفــوح شــذًا ــاع ــا ش ذكـــروا ي ــره  ــع ش مـــا  إذا  نــــاٍد  كـــل   يف 
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خـــالـــدة لـــــآن  تـــــزل  مل  ــواح والــصــور أشــــعــــاره  ــ  عــصــاء تــزهــو هبــا األل

ــا ــرن ــواظ ــًا ن ــزنـ معتكر أبـــكـــت مــصــيــبــتــه حـ كــالــلــيــل  ــقــده  ف يف   والــصــبــح 

 أهــــل يـــعـــود كـــا قـــد كــــان يــبــتــدر هـــــذي جمـــالـــســـه أمـــســـت مــعــطــلــة

ــان الـــزمـــان به ــاءه الــقــدُر ال لــن يــعــوَد فــقــد خـ ــذ جـ ــاه الــقــضــا م  وقـــد رمـ
ــار مــرحتــًا ــظـ ــوارى عـــن األنـ ــ ــقــد تـ ــظــفــُر ل ــد واإليـــــان وال ــج  ســـاحـــُه امل
ــًة ــب ــاط ــطـــف ق ــه رجـــــال الـ ــت ــع ــيَّ ــش ــروا ف ــم صـ ــ ــب اهن ــط ــم خ ــاق ــف ــا ت ــه  م

هبمتكم نــلــتــم  ــقــد  ل ــوف  ــف ــط ال ــنــي  ــر مــفــتــخــر ب ــح ــل ــم ل ــكـ ــادة ولـ ــ ــع ــ  س

ــده ــ ــات وال ــ ــًا م ــي ــت ــًا ي ــع ــي ــُر عـــــزوا مج ــف ــظ وال واإلقــــبــــال  اهلل  ــم  ــاك ــي  ح
ــتـــى نـــلـــوذ بــه ــا مـــفـــزع حـ ــنـ ــا لـ ــ ــُر ف ومــســت ــا  ــن ع ــٌب  ــائـ غـ ــذي  ــ الـ  إاِلَّ 
يـــدِه يف  ــام  ــ اإلسـ ــة  ــ راي ــذي  ــ ال ينحدر ذاك  كالسيل  سيفه  يف   والــعــدل 

طلعتِه ــل  ــث م يشٍء  نـــور  ــكــن  ي  ال نور شمس الضحى يزهو وال القمر   القمر وال 

ــال االنــتــظــار بنا نــنــتــظــر يــا صــاحــب األمـــر ط اهلل  ألمـــــر  ــارى  ــ ــي ــ ح  إّنــــــا 

أعيننا ــر  ــص ال أدمــــى  اهلل  غـــرة  منحُر يـــا  األمـــر  ففيك  إلــيــنــا  ــْل  ــجِّ  ع
الــديــن وازدمحـــوا ــادي هلتك  ــام األعـ حرضوا ق قد  الطف  ــأرض  ب الذين   كا 

ــه وأرستـــــه ــيـ ــلـ ــى احلـــســـن وأهـ ــ جزروا ع قد  بالسيف  وأشاؤهم   عــدوا 

وغــدا بينهم  ــيـــدًا  وحـ ــن  ــس احل ــام  ــروا قـ ــا ن ــه مــنــهــم ف ــرًا ل ــص ــو ن ــدع  ي

كلهم ــط  ــب ــس ال خلـــيـــام  انـــثـــنـــوا  ــم  ُأرسوا ثـ قــد  البيت  وأهـــل   فأحرقوها 

ــُه ــَت ــول الــــرك جــث ــي ــخ ــمــوا ب ــس يــغــتــفــُر وهــش ــي ــا ل ــى مـ ــن ــد ج  كـــأنـــه قـ
كفٍن بــا  ملقى  ــوى  ث الصعيد  ــوق  قهروا ف قــد  السبي  يف  بعده  مــن   واآلل 

كا الــفــقــيــد  رزء  مـــن  ســنــصــر  ــروا إنـــا  ص ــد  ق األرزاء  ــى  ع الــنــبــي   آل 



13

وقال مداعبًا أستاذه العامل الشيخ جعفر الرشتي متويل املدرسة اهلندية:

ــٌر( أبـــونـــا مجــيــعــًا ــفـ ــعـ ــا )جـ ــُد شــيــخــن عــمــي لــلــعــلــوم  الـــطـــف  يف  ــو  ــ  ه

)عيسى( ـــ  ك ــاَل  ــي ــع وال ــَل  ــ األه ــرَك  جـــديـــُد تـ ــرس  ــ عـ ــان  ــ ــن ــ اجل يف  ــه  ــــ  ولـ

وقال راثيًا العامل السيد حممد طاهر البحراين:

ألـــواُن الـــــــدار فـــانـــيـــة والــــدهــــر خــــــّواُن والــعــلــم  النهى  ــل  أه  خــطــوب 

ــذوق اخلـــلـــق قــاطــبــة ــ ــح وخـــــراُن املـــوت حـــق تـ ــج ــه ومــــا بـــعـــده ن ــن  م

ــرش مــنـــــزلــه ــعـ ــه الـ ــ ــاع إل ــ ــن أطـ ــم ــاُن ف ــ ــ ورحي روح  ــه  ــ ل ــام  ــ ــس ــ ال  دار 

تــوبــتــه قــبــل  وواىف  ــاه  عـــصـ ــه عـــــــذاب وأغـــــــــال ونـــــــراُنومــــن  ــ لـ

ــُد أحـ ــا  هبـ يــبــقــى  ــا  فـ الـــغـــرور  جـــاُندار  وال  إنــــس  هبـــا  ــش  ــي ــع ي وال 

وال ــاء  ــ ــس ــ ال ــوق  ــ فـ مـــائـــكـــة  ــاُن وال  ــت وحــي وحـــش  وال  طـــر  اجلـــو   يف 

ــوس وإن ــف ــن ال كانوا لــلــمــوت ذائــقــة كــل  مــا  أيــن  أجيبوا  طــويــًا   عاشت 

سيدنا ــم  ــل ــع وال ــى  ــع ال كــنـــــز  ــن  ــأي ــاُن ف ــ ــف ــ ــر ضـــمـــتـــه أك ــ ــاه ــ ــد ط ــمـ  حمـ

وجـــّدمهـــا وابـــــــٌن  أٌب  ــدان  ــ ــم ــ ــوا حم ــ ــورى دان ــ ــ ــل ال  حمـــمـــٌد مـــن لـــه كـ

ــقــب ــوه يــــالــــه ل ــ ــب ــ ــّق ــ ــٍر ل ــ ــاه ــ ــط ــ ــر عــلــم وإيــــــان وبـــرهـــاُن ب ــه ــط ــال  ف

ــى فــضــائــلــه ــس ــن ــد أضــــــداد وعــــــدواُن نــنــســاه كـــا فـــا ن ــه ــش  بـــــذاك ت

ــداد رحــلــتــه ــغـ بـ اإلذاعـــــــة يف  ــي  ــع  ضـــج الـــعـــراق لـــه شـــجـــوًا وإيـــــراُن ن

رحبت بعدما  حزنًا  األرض  له  ــاُن ضاقت  ــج ــورى وجـــٌد وأش ــ ــن ال  وحـــل ب

جهزه والــتــهــلــيــل  والـــذكـــر  ــواُن بــاحلــمــد  ــ ــم لــلــحــق أعـ ــل اهلـــدايـــة هـ ــ  أه

معه ــا  ــن ــت ــي ل فــــــوزًا  واهلل  فــــاز  ــراُن قـــد  ــ ــ ــط ج ــبـ ــسـ ــن الـ ــسـ ــه حلـ ــ ــإن ــ  ف
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صنومها ــدان  ــق ف يف  صــنــويــه  ــن إحــســاُن أعــــّزي  ــ  جـــزاكـــا مـــن عــظــيــم امل

بــخــطــبــكــُم أعـــزيـــكـــم  ــد  ــي ــق ــف ال وعـــنـــواُن آل  عـــز  لــكــم  تـــصـــروا   أن 

ــره ــآث ــه واقـــفـــوا م ــج ــواُن ســــروا عـــى هن ــنـ ــّز وعـ ــ ــم ع ــك  يـــكـــون فــيــكــم ل

ــه ــازت ــن ــم ج ــ ــت ــ ــاُن حمـــمـــد الـــطـــهـــر واري ــري ــو ع ــات جــســم حــســن وهـ ــ  وب

ــُه ــرك لــيــس ل ــ ــًا بــســيــوف ال ــوّزعـ أكــفــاُن مـ األرض  وتـــرب  احلــصــر   غــر 

إىل عـــــاد  ــم  ــ ث أبــــــاه  عـــــٌي  كــوفــاُن وارى  الظلم  ودار  الــكــفــور   سجن 

بالـ ينطق  ــح  ــرم ال يف  ــده  ــ وال ــرآُن ورأس  ــ ــر واآليـــــــات ق ــ ــذك ــ ــات وال  آيـــ

ــود طــاغــيــة ــعـ ــالـ ــه بـ ــرضبـ ــار يـ ــ ــ ــب ونــــــراُن وص ــذيـ ــعـ  عــلــيــه لـــعـــن وتـ

فــاحتــة املـــــرحـــــوم  إىل  ــه هـــــذه اآليـــــــات تــيــجــاُن ألهــــديــــن  ــ ــرأس ــ  ل

وقال راثيًا العامل اجلليل السيد مرزا مهدي احلسيني الشريازي:

مــهــرُب مــنــه  مـــا  ــوت  ــ امل أن  ــُب تــيــقــنــت  ــرحـ اتـ ــه  ــ ب مـــنـــه  اخـــتـــشـــى   وإن 

ــد مـــنـــه وهـــــو آخـــــر أمـــرنـــا ــ ــا ب ــ ويذهُب ف يموت  الدنيا  يف  جــاء   فمن 

ــم ــإهن ــقـــن ف ــتـ تــغــيــُب ســـــوى الـــعـــلـــاء املـ ال  ــم  ــ ــراه ــ ذك ــوا  ــب ــي غ  وان 

الــردى من  حميص  ال  ــدري  ت كنت  ــوض وتــلــعــُب إذا  ــ  فـــا لـــك مـــأمـــونـــًا خت

وعـــده اهلل  خيــلــف  ال  بـــه  ــرُب وعـــدنـــا  وهتـ ــوس  ــف ــن ال مــنــه  ختــتــي   وان 

خلقهم قبل  من  للخلق  خلقت  ــوا ويــذهــبــوا لقد  ــواف ــي ي ــوت ك  حــيــاة ومـ

ــروا هبا ــتـ ــعـ ــا ويـ ــه ــي ــوا ف ــحــن ــمــت ــي ــوا ل ــعــذب ي أو  دائــــــًا  ــوزوا  ــ ــف ــ ي  فـــامـــا 

ــوا ســعــادة ــال ــن جيلبوا فـــإن عــمــلــوا خــــرًا ي الـــنـــاِر  إىل  ــوا رشًا  ــل ــم ع  وإن 



15

حلظة كـــل  يف  الـــدهـــر  ــا  ــن ــي إل ــُب يــــيُء  ــذه ون نــنــحــو  ــر  ــ األم ويل  ــو  ــح  ون

واألســـى الـــرض  مسنا  ــد  ق لـــه:  تغيُب؟ نــقــول  عــنــا  الــســر  يف  مــتــى   وحــتــى 

ظهورهم خلف  ــقــرآن  ال نــبــذوا  ــد  ــام كــفــرًا وكــذبــوا وق  كــا جــحــدوا اإلسـ

ــن حممد ــ دي ــون  ــانـ قـ ــوا  ــضـ رفـ ــد  ــ تنكبوا وق األنـــبـــيـــاء  ــر  خـ هنـــج  ــن  ــ  وع

ــم اهن ــن  ــاط ــي ــش ال بــقــانــون  ــة هــبــهــُب والذوا  ــام ــي ــق ــوم ال ــ ــم ي ــهــم هلـ ــن  مل

به نــرتــي  الـــقـــرآن ال  ــف حــكــمــه فــيــه نــرغــُب فـــا خــالــف  ــال ــا مل خي  ومـ

تصيبنا دومـــًا  ــدهــر  ال ســهــام  ــذي   هتــــــّدم أركـــــــان اهلــــــدى وختــــــّرُب وهـ

ــا بــه ــن ــع ــج ــدي أف ــ ــه ــ ــى امل ــ ــبــكــي ونـــنـــدُب فـــلـــا رمـ ــبــك املــفــقــود ن ــائ ــن  ل

ــاه قـــائـــًا: ــ ــع ــ ــًا وأن ــزنـ ــه حـ ــوح لـ ــ املـــقـــرُب أنـ ــت  ــ أن واهلل  ــدى  ــ اهلـ  فــقــيــد 

حاكًا لــلــرع  رصت  حتى  ــرش الـــعـــدالـــة مــنــصــُب تفقهت  ــ ــه ع ــام ــك  حل

جاهل ــل  ك ــدى  اهلـ ديـــن  إىل  ــوت  طــيــُب دعـ وأصـــلـــك  ــلــم  ع ذو   ألنــــك 

ــه ــه وآلـ ــ ــذو ط� ــ ــذو ح ــ ــت حت ــن ــا ك ــن خيــيــُب ب ال  ــه  ســعــي ــهــم  ــي ف الذ  ــن  ــم  ف

ــاده ــبـ عـ بــــن  اهلل  ــر  ــ ــأم ــ ب ــن قـــانـــونـــه تــتــنــكــُب عـــمـــلـــت  ــت عـ ــن  ومــــا ك

قومنا جــهــال  ــرآن  ــق ال خــالــفــوا  وأرضبــوا ومـــذ  حرصًا  اإلســام  عن   ومالوا 

والشقا الكفر  عــن  كــفــوا  هلــم  تــعــذبــوا فقلت  اجلــحــيــم  يف  ــوا  ــوب ــت ت مل   وإن 

اهلدى خالف  من  جاهدت  إذ  أنس  ويلعُب ومل  يلهو  اجلــهــل  دنــيــا  راَم  ــن   وم

شجاعًة الطفوف  أرض  يف  أُب وأظهرت  هلــا  وهــو  الطهر  عــي  مــن   غــدت 

حلربنا ــومــًا  ي الكفر  حــزب  جــاء  ــُب إذا  ــرح وم ــرو  ــم ع ذاق  مـــا  ــم  ــه ــت  أذق

شملهم ــت  ــت ش اإليـــــان  ــأســلــحــة  يذهبوا ب ــن  أيـ إىل  يــــدروا  ومل  ــوا  ــذل  ف
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رهبم بطش  من  األرض  أهل  يغضُب وحذرت  ــن  ح ينجيكم  ــن  م  بــقــولــك 

بحكمه ــوا  وارض الرمحن  فاعبدوا  تــلــهــُب أال  ــة  ــوب ــق ــع ال ــار  ــ ن ــم  ــك ل  وإالّ 

مــرعــًا ــيـــَت  ــّبـ لـ اهلل  دعـــــاك  ــُب وملــــا  ــرغ ت ــه  ــي ف ــا  مـ ــت  ــل ن إذ  ــه  ــوت ــدع  ل

ــك أفــــــواج املـــائـــك رمحــة ــ ــت ــ ويــرحــبــوا وواف يستقبلوا  ــي  ك ــك  ــروح  ل

ــًة ــام خـــرًا كــرام ــ ــن اإلس ينصُب جــزيــت ع رأســـك  فـــوق  تـــاج  ــرك  ــ  وأج

الــورى مقتدى  يــا  غبت  مــذ  ــُب؟ وأيتمتنا  ــذه ن ــك  ــاب ب بــعــد  ــاب  بـ ــن  أيـ  إىل 

حمسن ــاب  ــ ب إىل  أم  ــن  ــس ح أُب لــبــاب  لــنــا  فــكــل  اهلــــادي  ــدى  ــت ــق امل  أم 

ــم ــوذ بــــأعــــام الـــريـــعـــة اهنـ ــ ــل ــ ــة مـــرُب ن ــواليـ  هــــداة هلـــم كـــأس الـ

نـــارص واهلل  اهلل  ــرون  ــ ــن ــ ي يغلبوا هـــــُم  اخلــصــم  عــى  حتى  ــاره  ــص  ألن

ــا مـــهـــدي قـــــام حمــمــد ــ ــدك ي ــ ــع ــ ــى وتــنــصــُب وب ــع ــه رايــــة اإلســـــام ت  بـ

بقعة خـــر  يف  اإليــــــان  ــة  ــم ــاص ــع يكتُب ب باملسك  التوحيد  أصلها   ويف 

ــٌن ومــــــــؤدُب فـــقـــيـــه نـــبـــيـــه عــــــــامل ومـــعـــّلـــم ــ ـــس ـــيٌّ حمـ ــقـ ــ  تـــقـــي ن

والتقى والعلم  املــحــراَب  ورَث  منصُب لقد  ــعــة  الــري حــكــام  عـــرش  ــه   ل

ــدا غ ــده  ــ ــ وال ــد  ــه ع يف  حـــســـٌن  ــدَّ اهلــــدى يــتــوثــُب وذا  ــ ــن ض ــح مـ ــاف ــك  ي

عصابة ــان  ــس ــل ال ــف  ســي يف  ــول ملـــا شــــأن الـــنـــســـاء حتــجــُب جيــاهــد  ــقـ  تـ

كلا ــل  ــم ــع ت ــت  ــن ــب ــل ل جيـــز  مَل  ــان وتــطــلــُب؟ ومِل  ــزم ــوى يف ال  تــشــاء وهتـ

منكر ــلَّ  ــ ك تــعــمــلــوا  ال  ــُم  ــت ــل ق نــتــجــنــُب ومِل  ــاء ال  ــش ــح ــف ال ــن  عـ  فـــإنـــا 

أنفهم ــم  ــ وأرغـ صـــخـــرًا  ــُب فــألــقــمــهــم  ــت ــك ي قـــــام  بــــا  ذال   وردهـــــــــُم 

ــه ــات مح يف  الـــكـــفـــر  جـــيـــش  ــزم  ــهـ ــرُب فـ ــه م ــار  ــنـ الـ إىل  إالّ  هلــــُم   ومــــا 
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يــرُب وصــــادق قــبــل املــجــتــبــى كــل واحــد العلم  منهل  مــن  بــعــده   غــدا 

وفاته يف  الضحى  شمس  انكسفت  تغرُب قد  األفق  يف  الدين  لشمس   وكادت 

بنعشه حــفــت  الــعــلــم  ــل  أهـ ــر  ــاه وتندُب مج تبكي  وهــي  ــرًا  ط الناس   كــذا 

ــلــحــســن بــــداره ــح جــــــارًا ل ــب ــاص  نـــزيـــل حـــســـن مـــكـــرم ومـــقـــرُب ف

ــده يف رحــيــلــه ــ ــًا ج ــن ــرت حــســي ــ تسلُب؟ ذكـ كيف  جسمه  عــن   مابسه 

ــى الــثــرى ــًا تــريــبــًا ع ــان ــأِت عــري تــلــعــُب؟ ومل بـ ــة  ــضــال ال خــيــل  ــه  ــوق ف  وملِ 

عــــــداوًة ــال  ــ ــرم ــ ــال ــ ب كـــفـــنـــوه  ــوا؟ وملِ  وخــضــب بــالــدمــاء  ــوه  غــســل  وملِ 

القنا عى  الريف  الــرأس  محلوا  وتــســحــُب؟ وملِ  ــاق  ــس ت ــًا  ــل ظ ــه  ــل أه  وملِ 

إمامهم رأس  الطشت  يف  وضعوا  يــرضُب؟ وملِ  بالعود  كيف  حسن   وثغر 

ــتــقــم املـــهـــدي مـــن كـــل ظـــاملٍ ــن وخيضُب ســي الدمى  يسقى  الدما   بفيض 

ــا ــن ــام ــور إم ــهـ ــل ظـ ــّجـ ــا عـ ــنـ ــُب فــيــا ربـ ــت ــك ــاء وت ــإنـــك متــحــو مـــا تـــشـ  فـ

وفاته
م  السُّ سقي  األخرية  املرة  ويف  عديدة،  مرات  بكربالء  النظام  أمن  مديرية  استدعته 
فاستشهد عىل أثر ذلك، وذلك يف يوم السبت 20 ربيع األول سنة 1408هـ املصادف 
إىل  الفضل  وأهل  واخلطباء  العلامء  تشييعه  إىل  وخف  1987م،  سنة  األول  كانون   12
مثواه األخري يف مقربته اخلاصة بوادي كربالء، وترك مخسة أوالد هم: مرتىض وموسى 

ونارص وحيدر وأكرم.
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2- السيد حسني بن مساعد احلائري

) كان حيًا عام 917 هـ (
الشهداء وكانت  أيب  تربة  استوطنت يف  التي  العريقة  العلوية  القبائل  آل عيسى من 
حملة املخيم والقسم الغريب من باب الطاق اآلن مسكنًا هلا، وتسمى  بمحلة آل عيسى 
وهي إحدى املحالت الثالث التي كانت تشكل قصبة كربالء يف ذلك الوقت، واملحلتان 

األخريان مها حملتا آل فائز وآل زحيك.

بن  الدين  عز  السيد  النسابة  هو  العلوية  األرسة  هذه  انجبتهم  الذين  األفذاذ  ومن 
مساعد بن احلسن بن خمزوم بن أيب القاسم احلسيني احلائري من آل عيسى من ساللة 
عيسى بن الشهيد حفيد اإلمام السجاد، وكان املرتجم له عاملًا شاعرًا له باع طويل 
يف النسب، وقد عمل مشجرات عدة بخط يده ألرس كربالء العلوية، وقد وفق يف درس 
اآلثار العربية األدبية القديمة. روى احلديث وفهم القرآن الكريم ودرس الفقه والكالم 
وأتقن علوم اللغة عىل اختالفها وحفظ أكثر ما أنشأ الشعراء فكان من املجيدين املكثرين، 

وبرع يف نظم الشعر. ذكره العالمة الساموي يف أرجوزته:

األيب مـــســـاعـــد  ــن  ــ ب احلـــســـن  ــم  ــ ــار بــعــد الــنــســب ث ــ ــب ــ  وجـــامـــع األخ

ــري قــــد مــىض ــ ــائـ ــ ــوي احلـ ــ ــوسـ ــ ــه هبــــا فــــأرخــــه )قــــــــىض()1( املـ ــ ــرب ــ  ل

الذريعة  صاحب  عنه  نوه  األطهار(،  األئمة  أيب  مناقب  يف  األبرار  )حتفة  كتاب  له 
وذكر نسبه يف آخر )عمدة الطالب( الذي كتبه لنفسه وفرغ منه يف 25 ربيع األول، سنة 

)1( جمايل اللطف بأرض الطف: للعالمة الشيخ حممد الساموي ص 68.
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893هـ وعليه حواش له بخطه، إىل تأريخ 917هـ. وترمجه العالمة السيد حمسن األمني 
بإجياز  دونا  أننا  كام  األعالم.  الشيعة( ج 27 ص 268 وغريه من  )أعيان  يف موسوعته 

ترمجته يف كتاب )تراث كربالء( ص 172.

:له قصيدة مطولة من شعره وهي يف مدح أهل البيت ورثاء احلسني     

نـــُر مـــدحيـــكـــم  يف  ــي  ــريـ قـ ــه نــُر لـــطـــي   ومــنــثــور شــعــري يف عــاكــم ل

وراحــــة وراح  روح  ــلــكــُم  ــم نـــُر فــوص ــكـ ــربـ ــوت وقـ ــ ــم مـ ــدكـ ــعـ  وبـ

والثنا ــدح  املـ فيكم  شــعــري  ــا ســـاديت احلــمــد والــشــكــُر وظــاهــر   وبــاطــنــه ي

ــوره ــ ــر ون ــ ــالــعــه كــالــشــمــس زه ــدُر وط ــبـ الـ ــه  ــع ــال ــط م عــنــه يف  ــقـــارص   تـ

ـــ ــوادئ ال ــ ــه جتـــى فــتــجــى صـ ــس ــرائ الـــدُر ع ينثـر  ألــفــاظــهــا  ومـــــن   ـــقــلــوب 

بــدت إذ  ــاحلــســن  ب ــان  ــس هلـــا ح ــقــر  زهـــُر ي أوجـــهـــهـــا  أن  زهــــر   وقـــــال 

وعلمهم ــي  عــن الـــغـــادون  أهيـــا  ــُر أال  ــس يل عــنــهــم ص ــي ــأن ل ــ ب  أحــــاط 
غــدا وقـــد  فــيــكــم  ــســاء  كــاخلــن  َ صــخــُر وأنِّ مهجتها  ــوب  ــب حم  مــفــارقــهــا 

به كنتم  الـــذي  املــغــنــي  ــى  ع ــفــت  قفُر وق بــنــتــم  ــد  وقـ ومــغــنــاكــم   حــلــوالً 

تأسفًا مــنــي  ــروح  ــ ال ــروح  تـ ــادت  ــ ــاب كــلــا دونـــــه نـــزُر وك ــصـ ــر مـ ــذكـ  بـ

األُوىل ــه  آلـ يف  اهلل  ــول  ــ رس ــاب  ــص ــذا عمرو م ــد عــن عــاهــم ك  تــقــارص زي

ذكُر أئـــمـــة هـــــذا اخلـــلـــق بـــعـــد نــبــيــهــم ذكرهم  من  طــاب  قد  العى   بناة 

الورى شافعوا  هم  والزيتون  التن  والوتُر هم  والشفع  األطــهــار  الــســادة   هــُم 

غدًا وهــْم  الريف  الوحي  مهبط  احلُر هُم  ضمه  من  العذب  الــزالل   سقاة 

آدم ــة  ــل ــي وس عـــلـــًا  ُتـــــــِرْد  إْن  ــم  الــبــحــُر هـ نــبــي اهلل حــن طــمــى  ــوح  ــ  ون
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ونـــــاره ــل  ــيـ ــلـ اخلـ اهلل  ســـــأل  اجلــمــُر هبــــم  ذلـــك  فانطفى  غــيــظــًا   تــؤجــج 

ــًا ــائ س تـــوســـل  أن  ملـــا  ــع احـــبـــتـــه مــر ويـــعـــقـــوب  ــ ــه مـ ــتـ ــعـ ــم مجـ ــ  هبـ

ــم دعـــا ــ ــا هب ــ مل ــواه  ــ ــل ــ ب ــرُضُّ وأيـــــــوب يف  ــلــوى وفـــارقـــه الـ ــب ــاء مــن ال ــف  ش

ــّروا فــدهتــم نــفــوس اجلـــاحـــديـــن فــطــاملــا ف ــا  وا وم ــرُّ ــُم جــاهــدوا حقًا وكـ  ه

ــار قـــوم تــســارعــوا ــت بــأقــدامــهــم بــُر وكـــم قـــرت أعـ  إلــيــهــم وكـــم طــال
وفوا موعد  وكــم  ــدًا  وع أنجزوا  ــّروا وكــم  ب ــم  ــوُه وك ــدق ــم مــن وعيد أص  وك

أهنــا الــنــقــع حتــســب  ــم يف  ــه ــوف ــي ــؤلـــف بـــرقـــًا والــــدمــــاء هلـــا مهــُر س  تـ

الـ زماجر  الــرجــال  زجــر  أن  مغرُّ وحتسب  أســـود  األرض  ووجـــه   رعـــود 
ــا ــ ــردوهن ــ ــم مــبــيــضــة ي ــهـ ــبـ ــواضـ ــدر محــــرًا بــالــنــجــيــع هلـــا غــمــُر قـ ــص ــت  ف

مهنٍد ــع  ــرف ل ــدرًا  ــ صـ ــوا  نــصــب  وكــم جــزمــوا أمـــرًا وكــم ذابـــٍل جــّروا وكـــم 

عــصــابــة ــاء  ــ ــرب ــ ك يف  ــم  ــ هب ــاط  ــ ــ ــذُر أح ــا مـــاهلـــا عـ ــدرهـ ــن غـ  يــزيــديــة عـ

ــم اهلل رهب أوجــــب  ــد  قـ ــا  بـ العمُر فــقــامــوا  ــك  ذل وانــقــىض  تــفــانــوا  أن   إىل 

ــدوا دونــــه وكــم ــالـ ــُر فــديــتــهــم كـــم جـ ــوم حـــرهـــم أجـ ــ ي ــم يف  ــد هلـ ــ  ُأعـ

قــضــاءه ــي  ــعـ الـ اهلل  قـــىض  أن  األمــُر إىل  واقــرن  السبط  حن  حــان   وقــد 

فدمعها الـــشـــداد  ــاوات  ــسـ الـ ــو حمــمــرُّ بــكــتــه  ــ وه ــا  ــه ــه ــه وج ــن م ــل  ظـ  دم 

أمــت ــإن  فـ ــدوام  ــ الـ داَم  ــا  م والنثُر ســأبــكــيــه  الشعر  بــعــدَي  لعمري   بــكــاه 

بــعــدك مل يكن ــر  ــده ال لــيــَت  القطُر فــديــتــَك  قطر  وال  سحب  انعقدت   وال 

ــارق ش ذرَّ  وال  شــمــس  طلعت  الفجُر وال  انفجر  وال  ــّوار  نـ اخـــرضَّ   وال 

ــّرٌم ــ حمـ ــاب  ــص ــم ــل ل ــّوي  ــ ــل ــ س والــعــُر واّن  ــّرُم  ــ ــح ــ امل ــلَّ  ــ ه إذا  ــٌد  ــي ــع  ب
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قصيدة ــكــم  ــي إل ســيــقــت  أمحـــد  ــي  ــن بـــة ألــفــاظــهــا الــــــدرر الــغــرُّ ب  مـــهـــذَّ

ــة تـــزهـــو لـــكـــم حــائــريــة ــي ــن ــي ــس ــُر ح ــع ــش ــه ال ــ ــاب ب ــعـ ــا يـ ــ ــة ع ــزه ـــ ــن  م

ومن مليح شعره قوله:

ــتــفــطــُر ــم ي ــادكـ ــعـ ــول بـ ــطـ ــي لـ ــب ــل ــقــطــُر ق ــت ــم ت ــكـ ــراقـ ــفـ ــي لـ ــ ــع ــ ــدام ــ  وم

وال مــعــاهــدكــم  عـــى  ــررُت  ــ مـ ــُر وإذا  ــم مـــن خي ــدك ــع  ألـــفـــي هبـــا مـــن ب
ــي هتــمــُر هــاجــت بــابــل خــاطــري ووقــفــت يف ــن ــي ــا ودمــــــوع ع ــهـ ــائـ  أرجـ

شملنا ــّرق  ــفـ فـ ــا  ــن ب الـــزمـــان  ــدر  ــ ــُر غ ــغ ــت ي ال  ــه  ــيـ فـ ــع  ــبـ طـ  والـــــغـــــدر 

ــم ــواك هي مـــن  ــل  ــع ل ــاب  ــركـ الـ ــُر ردوا  ــف ــظ ــوز وي ــفـ ــًا بــقــربــكــم يـ ــ ــوم ــ  ي

ــري ــاظ ــن ن ــُم عـ ــت ــب ــا غ ــدت ملـ ــ ــد ك ــُر قـ ــ ــم هـــجـــركـــم أمــــــوت وأقـ ــيـ  أللـ
ــه ــ آل يف  ــد  ــ ــم ــ حم مــــصــــاب  ــن  ــ ــك ــ يـــذكـــُر ل ال  فـــغـــره  ســــــواه   أنـــســـى 

ــُر لـــلـــســـادة األبـــــــرار أنــــــوار اهلـــدى ــك ــن ت ال  ــم  ــه ــل ــض ف مـــآثـــر   قــــــوٌم 

فــيــهــم إالّ  ــيـــس  لـ ــة  ــ ــاف ــ اخل ــأزروا أمـــــر  ــ ــ ــا وت ــهـ ــدوا بـــردائـ ــ ــ ــد ارتـ ــق  ف

ــدى ــن ــارم والـــفـــوائـــد وال ــكـ ــُر أهـــل املـ ــرآن عـــنـــهـــم خيـ ــ ــقـ ــ  وبــــذلــــك الـ
ُ احلـــافـــظـــون الــــرع واهلـــــــادون من ــم يــتــبــرَّ ــ ــداه ــ  أمـــســـى بـــنـــور ه

لسواهُم ــى(  أت )هــل  بـ  سمعت  ــُر أفهل  ــك ــن ي ال   ٌ بــــــنِّ وذلــــــك  ــدحــــًا   مــ

ــكــًا ــدا مــتــمــسِّ ــ ــن غ ــم الــنــجــاة ملـ ــه  هبــــــُم وهــــــم نــــــور ملــــــْن يــتــحــُر ف

ــُر فــالــعــلــم عـــلـــم حمـــمـــد مـــســـتـــودٌع ــذخ ي ــنـــد ســـواهـــم ال  ــم وعـ ــه ــي  ف

عنهُم ــهــيــمــن  امُل أذهـــبـــه  ــرجـــس  ـــروا والـ ــوا وتـــطـــهَّ ــدم ــق ــت ــه ف ــل ــض  مـــن ف
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ــُم ــه ــي ــُر كـــم مــثــل مــيــكــال وحــــق أب ــخ ــف ــٌل ي ــ ــي ــ ــرئ ــ ــود وج ــ ــس ــ  هبــــم ي

ـــ ــأن أبـــاهـــُم ال ــ ــرًا ب ــخـ ــُر وكــفــاهــم فـ ــ ــّدث ــ ـــ ــ مـــــــــُل امل ــل املــــزَّ ــت ـــ ــب ــت ــم  ـ

ــه تـــرفـــت الــبــســيــطــة واغـــتـــدى ــ ــرى هـــيـــبـــة يــتــنــاثــُر وب ــ ــ  إيــــــــوان ك

ــرًا ــائـ ــة سـ ــامـ ــغـ ـــلـــُه الـ ــوىل تـــظـــلِّ ــ ــر وتــســُر مـ ــجـ  وتــقــيــه مـــن حــــرِّ اهلـ
ــم غــدْت ــك ــى ول ــُر وبــكــفــه نــطــق احلـ ــج ــف ــت  مـــنـــهـــا املــــيــــاه فــضــيــلــة ت

يو ــداة  غـ أراك  أن  ــوى  أهـ كــنــت  ــد  يــنــظــُر ق ــة  ــ ــرّي ــ ال يف  حـــيـــًا  ــف  ــّطـ الـ  م 

ــاء وقـــد غــدا ــرب ــك ــن ب ــس ــام يـــســـّرُ لـــرى احل ــهـ ــلـ  لــقــتــالــه اجلـــيـــش الـ

ــول يف أصــحــابــه ــق ي ــن  ــس ــدا احل ــ ــم واســتــبــروا وغ ــدوك ــوا حلـــرب ع ــوم  ق

ينثني ال  بــاســل  أشــــوس  كـــل  ــُر مـــن  ــدب ي ــٍر ســـابـــٍق ال  فــــوق مـــهـ  مـــن 

ـــ ــُر بـــاعـــوا نــفــوســهــم ألجـــل جتــــارة ال ــج ــت  أخــــرى فــنــعــم جـــزاؤهـــم وامل

الــفــنــا دار  رشوا  درهــــــــم  يـــتـــأخـــروا هلل  ومل  أخــــراهــــم   بـــبـــقـــاء 

ــفــائــٍس ــن العنُر جــــــادوا أمـــــام إمـــامـــهـــم ب ــاَب  وطـ طــهــرْت  أنــفــٍس   مــن 

ــدوا وتــصــروا واســتــعــذبــوا مــرَّ احلــتــوف وجــاهــدوا ــ ــال ــ  حـــق اجلـــهـــاد وج

ــٍد ــن ــه ــوا جــســومــهــم بـــكـــل م ــ ــن ــ ــروا أف ــم ــان وع ــزمـ  وبـــقـــوا عـــى مـــرِّ الـ

العدى مــن  فــســال  مواضيهم  ــوا  ــة أمحـــُر ســّل ــط ــي ــس ــب  قـــــاٍن عـــى وجــــه ال

* * *
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3- احلليب احلائري

الطف()1(،  )أدب  يف  شرب  جواد  السيد  ذكره  وعرصه،  ونسبه  اسمه  نجهل  شاعر 
وقال انه اطلع يف جمموعة خطية قديمة ترجع كتابتها إىل القرن التاسع أو العارش اهلجري 
وجدها يف مكتبة اإلمام احلكيم العامة قسم املخطوطات رقم 577. يقول انه وجد يف 
هذه املجموعة ملحمًة طويلة تقع يف 500 بيًت تقص وقعة كربالء بمنظومة رائية وهي 

للحلبي احلائري، وأوهلا:

ــفــكــُر ــن ي ــ ــزي ــ ــب احل ــ ــص ــ ــر وال ــكـ ــائـــب تــســهــُر أفـ ــى واملـــصـ ــي ــر ل ــهـ  وأسـ
 ،ويستدل أن الشاعر جاور احلائر املقدس شأنه شأن الكثري من حمبي سيد الشهداء

ودليلنا قوله يف نفس القصيدة:

حــبــكــُم أمحــــد  آل  يـــا  ســـــاديت  ــُر أيــــا  ــ ــا وأنـ ــيـ ــم أحـ ــ ــه ث ــي ــل ــوت ع ــ ــ  أم
ــا احلـــلـــبـــي احلــــائــــري ولـــّيـــكـــُم ــ ــف حيــبــى وحيـــُر أنـ ــي ــض ــفــكــُم وال  وضــي

أقول: ان صديقي األديب سعيد هادي الصفار أطلعني عىل جمموعة خطيٍة نادرة تقع 
يف 233 صفحة حتتوي عىل قصائد يف مراثي احلسني بن عيل منها القصيدة املشار 

إليها سابقًا تقع يف أول املخطوط وأوهلا:

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

غفر  احللبي  قاهلا  وقد   احلسني مقتل  يف  احللبية  هذه  احلائري،  احللبي  قصيدة 
اهلل له، وعدْدُت أبيات القصيدة فوجدهتا 642 بيتًا مما يدل عىل أهنا غري املخطوطة التي 

أشار إليها السيد جواد شرب يف موسوعته )أدب الطف(.

)1(  أدب الطف أو شعراء احلسني / السيد جواد شرب: ج5 ص 49.
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مل حتدثنا املصادر التي ترمجت للحلبي احلائري إىل نشأته، وال إىل يشٍء يتصل بمراحل 
حياته واتصاالته برجال عرصه والبيئة التي عاشها، ومل يصلنا يشٌء من شعره غري هذه 
القصيدة، لذا فال يمكن إعطاء صورة واضحة وشاملة عن شاعريته، ومهام يكن من أمر 
فإنَّ هذه امللحمة تدل عىل طول نفس الشاعر يف النظم وتضلعه يف اللغة وإحاطته التامة 
يف علوم التاريخ وسرية أهل البيت. ولكن املؤسف حقًا أن النسخة هذه فيها أبيات 
ملحنة وخارجة عن الوزن، وبعضها فاقدة للرتابط، ولعل ذلك بسبب استعجال كاتبها، 
ونرجح أن احللبي قد ألَّف وصنف غري هذه املطولة الشعرية، وننقل للقارئ نصَّ هذه 

املطولة عن املخطوطة املشار إليها:

قال احللبي احلائري طاب ثراه:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــُر ــّك ــف ــن ُي ــزيـ ــّب احلـ ــ ــص ــ ــســهــُر أفـــكـــر وال ــى واملـــصـــائـــب ُت ــي ــر ل ــهـ  وأسـ

ــب دائــــًا ــوائـ ــنـ ــُر ويــطــرقــنــي هـــم الـ ــك ي املــــحــــّرم  ــل  ــ ه إذا  ــْن  ــ ــك ــ  ول
فالبكا عــاشــور  ــوم  يـ ــي  مّهـ ــى يــتــفــطــُر ويــظــهــر  ــاألسـ ــي بـ ــب ــل  حــلــيــفــي وق

ــرن يــــوم الـــطـــفـــوف فــأنــثــنــي ــ ــذّك ــ ويقطُر ي هيــمــي  ــن  ــدي اخل ــى  ع ــي  ــع  ودم

ــٍة ــيَّـ أمـ وآل  حــــــرٍب  بـــنـــي  ــل  ــع ــف ــًى يــتــفــطــُر ل ــ ــ ــي أس ــب ــل ــم ق ــ ــاد هل ــكـ  يـ

سلوة ــرزء  ــ ال ذا  دون  الـــرزايـــا  يصغُر لــكــل  الّسبط  ماسوى  مصاٍب   وكــل 

ــِه ــبِ ــح ــمـــوالي احلــســن وص ــأن بـ ــ مقمُر ك الـــبـــدر  بــيــنــهــا  ــٍل  ــي ل ــجــم   كــأن

ــوّدن تـ ــن  ــا صــاحــبــي إن كــنــت ممّـ ــا أجــــنَّ وأضــمــُر أيـ ــي مـ ــث ــر م ــم ــض  وت

ــًة ــف ــات وق ــارضيـ ــغـ ــاء الـ ــن ــف ــف ب ــق ــزن َتــظــَهــُر ف ــاحل ــم ب ــوًا ث ــج  لــتــنــدب ش
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برخه الشهيد  السبط  مقتل  ــذ  يشعُر وخ لــيــس  َمـــن  بـــاألحـــوال   لتخر 

ــه يف قــصــيــدة ــظــمــت ن قـــد  أنــــا  ــُر فــهــا  ــث ــن ــدر والـــــــــدرُّ ي ــ ــال ــ ــة ك ــم ــظ ــن  م

ــطــوهلــا ــا الــــقــــوايف ل ــه ــي ــررة ف ــ ــك ــ ــر األخـــبـــار فــيــهــا الــتــكــرُر م ــاي ــذا س  كـ

قريضها الَن  حــن  شــعــري  ليت  يــعــذُر فيا  لــيــس  أم  ــبِّ  ــل ال ذا   أيـــعـــذرن 

ــٌم ــاظـ نـ ألن  مـــــعـــــذوٌر  ــا  ــ ــ ان يسطُر بــــى  الكتب  يف  ــاء  ج قــد  مــا  ــة   روايـ

ــعــده ب ــَمـــت  ثـ ــيُّ  ــب ــل ــك ال ــا  ــن ل ــن حيــيــى املــخــُر رواه  ــوط ابـ ــو خمــنــف لـ  أبـ
ــُه ــاُت ــن جـــاءت وف ــٍد ح ــن هــن ــأن ابـ ــطــُر بـ ــْس ــم بـــيـــضـــاَء ي  دعــــا بـــــــدواٍة ثـ

ــأمــره ب ــاب  ــت ــك ال يف  يـــزيـــدا  ــُر وأوىص  ــذك ت الـــعـــواقـــب  ــر يف   وصـــيـــة خـ

ــٍة ــل ــي ــب ــل ق ــ ــذُر بـــنـــّي لـــقـــد وّطـــــــأت ك ــ ــا احـ ــه ــي ــاد لـــســـت ف ــ ــل بـ ــ  وكـ

نفورهم عليك  أخــشــى  نــفــر  ــاز وتــصــدُر ســـوى  ــج ــع تــلــوي احل  وهـــم أربـ

ــل الـــقـــحـــايف ألّنــــه ــجـ ــقــدُر فــــأوهلــــم نـ ي ــيــس  ل إذ  ــر  ــ األم ــاول هـــذا  ــ  حي

ــه ــن خـــطـــاب ان ــ ــل اب ــج ــُم ن ــه ــي ــان ــٍل ومــكــثــُر وث ــَصـ ــراب ُمـ ــ  مــصــاحــب حم

ــه ــإّنـ ــل الــــزبــــر فـ ــجـ ــم نـ ــهـ ــثـ ــالـ ويصُر وثـ اهلــصــور  الليث  كــا   سيضبو 
تكْن ــإن  فـ ــن  ــس احل فــهــو  ــم  ــه ــع تظفُر وراب ــَن  حـ ــِه  بـ فـــارفـــق  ــرًا  ــافـ ظـ ــِه   بـ

ــُه فــضــل يــــــدرك  لـــيـــس  أبــــــاه  ــُر ألنَّ  ــهـ وأطـ أزكـــــا  األم  وإن   أبـــــوك 

ــِه ــن ــع الب ــايـ ــًا وبـ ــب ــح ــىض ن ــن قـ ــح  يـــزيـــدًا أعـــاريـــب الـــِشـــآم وأكـــثـــُر ف

ــدًا ــاص ــحــو طــيــبــة ق ــوٍل ن ــرسـ ــد ويــشــعــُر دعـــا بـ ـــيـ ــول ــال الـ ــ ــاحل ــ ــر ب ــ  خي

عتبٍة ابـــن  ــد  ــي ــول ال ــحــو  ن أتـــى  ــا  ــل حيــرُض ف اآلَن  الــطــهــر  بــاحلــســن   دعـــا 

ــن عــتــبــٍة ــد بـ ــي ــول ــل ــول ل ــ ــال احلـــســـن ويــنــظــُر فـــجـــاء رسـ ــ ــاحل ــ ــر ب ــ   خي
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ــده ــي ــب ــع ــا ل ــنـــدهـ وانظروا فـــقـــال حـــســـن عـ الباب  ظاهر  من  فاجلسوا   أال 

عاليًا ــوت  ــص ال ــي  مــنّ سمعتم  ــًا فـــادخـــلـــوا وتـــــآزروا فــامــا  ــعـ ــّي رسيـ ــ  ع

ــُه ــا ل ــع ــه الــســبــط ثـــم ن ــيـ ــاء إلـ ــجـ ينكُر فـ ــط  ــســب ال ــع  ــرج ــاس ف ــة  ــاوي ــع  م

ــا ــرنـ ــاب أمـ ــ ــت ــ ــال لــــه هـــــذا ك ــ ــق ــ ــا مـــؤمـــُر ف ــن ــي ــَد فـــبـــايـــع فـــهـــو ف ــ ــزي ــ  ي

ــًا ــع ــان ق أظـــنـــَك  ال  ــال حــســن  ــقـ ــُر فـ ــه ــرِّ واجلـــهـــُر أش ــ الـ  بــبــيــعــتــِه يف 

فانرف رأيـــَك  الـــرأي  الوليد  ــُر فقال  ــق ــه مـــــــروان أنـــــت م ــال لـ ــقـ  فـ

ترى فلن  احلــســن  فــارقــت  ــت  أن ــدُر لئن  ــل أجـ ــقــت ــَت وال ــش ــا ع ــه أثــــرًا م  ل

تــركــتــه  ٍ بــعــد أخــــذ  بــــرٍّ  ــعــلــب  يـــغـــّرُ كــث غــــبــــارًا  إالّ  ــرى  ــ تـ ــس  ــي ــل  ف
ــَك كـــاذٌب ــ ــدُر فــقــال احلــســن الــطــهــر إنَّ ــقـ تـ ــُك  ــ ــ ت مل  ــاهلل  ــ ــ ب  اتـــقـــتـــلـــنـــي 

دمــاءكــم بسيفي  اهـــرق  أن  دون  ــاء الـــعـــيـــون املـــعـــزُر وال  ــ ــ ــن زرق ــ ــا اب ــ  اي

حوله ــاش  اجلـ مغضب  حسن  خيطُر فــقــام  بالسيف  وُهـــو  مجــعــًا   مــوالــيــه 

ُمــســلــًا ــبـــي  ــنـ الـ ــر  ــ ق إىل  ــُر وجــــــاء  ــم ــع هت ــدمـ ــالـ ــن بـ ــ ــع ــ ــه وال ــ ــودع ــ  ف

ــا ــن ــراق ف ــك  ــي ــل ع ــزز  ــعـ يـ أال  ــنــفــُر وقـــــال  ــك ت ــ ــراق ــ ــن ف ــ ــا مجـــيـــعـــًا ع ــانـ  فـ

ــه وفـــــــوض رحــلــه ــيـ ــلـ ــذُر ومّجـــــــع أهـ ــ حي والـــشـــقـــيـــق  ــه  ــيـ إلـ  وأوىص 

أتى لقد  حتى  البيد  يــفــري  زال  لــلــحــجِّ حــرضوا فــا  والـــنـــاس  مــكــة   إىل 

الـــنـــاس يف صــلــواهتــم يــــؤّم  ــُر وصــــار  ــخ ــف ــت  هنــــــــارًا ولــــيــــًا قــــائــــًا ي

ــزٍم ــ ــم وزمـ ــي ــط ــن احل ــا بـ ــذُر وجيـــلـــس مـ ــنـ ويـ اإللـــــه  جــنــب   فــيــعــذر يف 

ــراق حــديــثــه ــ ــع ــ ــروا فــلــا أتــــى أهــــل ال ــث ــٍد كــاتــبــوه وأك  ومـــوت ابـــن هــن

ــُر وجــــــاءت إلـــيـــه كــتــبــهــم بــخــديــعــٍة ــأخـ ــتـ تـ وال  تـــأتـــيـــنـــا   بــــأنــــك 
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وأينعت اجلــنــاب  ــرض  اخ قــد  ــوا  ــال ــت املـــؤّمـــُر وق ــأنـ  ثــــار لــنــا فـــاقـــدم فـ

ــا ــن ــام ــك تــنــُروأنـــــت لــنــا مــــوىل وأنـــــت إم ــعــة لـ ــًا شــي ــع ــي ونـــحـــن مج

نحوه والــرســل  الكتب  أطــالــوا  ــن عــم املــطــهــِر فحن  ــو ابـ ــا مــســلــًا وهـ  دعـ

ــع ــب ــحــو كـــوفـــان وات ــال لـــه رس ن ــق ــد بـــك املــتــحــُر ف ــرش  ســبــيــل اهلــــدى ي

له ــرًا  ــأج ــت ــس م اهلل  ــم  اسـ عـــى  ــار  ــس مـــتـــأخـــُر ف وال  واٍن  ال  ــن  ــلـ ــيـ  دلـ

ــًا له الــســبــط ال عــاصــي ــِر مــطــيــعــًا ألمـــر  ــه ــط ــم امل ــ ــن ع ــ ــك فـــخـــر ألبـ ــ ــ  وذل

ــق واظــمــيــا ــطــري ــوغــُر فــضــا وحــــارا يف ال ــًا مــت ــل ــس ــى م ــحـ ــا وأضـ ــاتـ  ومـ

ــٌع ــ راج أّن  ــط  ــب ــس ال ــو  ــح ن  فــــمــــوهتــــا قــــــــأل بــــــه أتــــطــــُر ووّجـــــه 

ــًا ــعـ راجـ ــك  ــنـ أظـ بـــل  ال  ــقـــال لـــه  ــر حــيــث تــؤمــُر فـ ــردي ف ــ ــن اخلـــر امل  م

ميمًا الــفــيــايف  يــطــوي  ــرى  الـ ــو الـــكـــاره املــتــصــُر فــجــّد  ــب وهـ ــن  عــى اجل
ــى مــــــاٍء لـــطـــٍي وعـــنـــدُه ــ ــر ع ــمـ ــٍل يــنــفــُر فـ ــب ــن ــًا ب ــي ــب ــى ظ ــ ــد رم ــى قـ ــت  ف

ــال أصــبــنــا بــالــنــكــال عــدونــا ــقـ وابــروا فـ بالنر  ــوم  ق يــا  فايقنوا   أال 

مضجع غـــر  صــــار  ــى  ــت ح ــل  ــب ــاق ــدي أهـــلـــهـــا ويـــبـــُر ف ــ ــان هيـ ــوفـ ــكـ  بـ

ــٍة ــع ــي ب أول  املـــخـــتـــار  يـــتـــأخـــروا وبـــايـــعـــه  ومل  ــًا  ــعـ مجـ ــه  ــابـ ــحـ  وأصـ

ينُر فــبــايــعــه عــــــرون ألـــــف مــبــايــٍع لــلــحــق  ــوان  ــرضـ الـ بــيــعــٍة  ــى   ع

ـــْم ــُر وبــــر مـــــوالي احلـــســـن بـــحـــاهِلِ ــ ــب ــ ــأيت إلــــيــــه امل ــ ــ ــّر بـــــا يـ ــ ــ  فـ

ــًا ــي وال كـــان  إذ  ــان  ــع ــن ال رأى  ــا  ــل ــر يــنــظــُر ف ــأمـ ــان ولـ ــوفـ ــل كـ ــ ــى أه  عـ

ــٍم ــن ملــســل ــسـ ــاع احلـ ــ ــي ــ تفطُر تـــظـــاهـــر أش األرض  هلــا  ــادت  ــ ك  وبــيــعــتــه 

ــه ــاب ــت ــك ب قـــــاصـــــدًا  رسًا  خيـــــّرُ فـــنـــفـــذ  دمــــشــــق  يف  يــــزيــــد   يــــــؤم 
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كوفٍة أرض  يف  ــار  ص قــد  مسلًا  ــأن  ــع كـــل الـــنـــاس واألمـــــر حيــرُض ب ــاي ــب  ف

ــده وجـ ذك  ــن  مـ فــاشــتــّد  ــُر وأعــلــمــه  ــدبـ ــو املـ ــ ــه مـــــــروان وهـ ــ ــال ل ــقـ  فـ

ــا ــن ــراق ع ــر  ــ أمـ اهلل  ُعـــَبـــْيـــد   وكـــوفـــان يــكــفــيــك الــــذي تــتــحــذُر َفـــــــولِّ 

ــان وأرســـــــل عـــهـــدُه ــ ــوف ــ ــواله ك ــ ــ ــّرُ ف ــجـ ــتـ ــر املـ ــ ــاف ــ ــك ــ ــّر ال ــ ــ ــه ف ــ ــي ــ  إل
ــل الــبــصــرة والــيــًا ــ ــى أه ــُر وكــــان عـ ــك ــن ــت ــف امل ــ ــاي ــ ــو اخل ــ  فـــأقـــبـــل وهـ

ــســًا ــا دنـــا مـــن بـــاب كـــوفـــان الب ــل مــذعــُر ف وهـــو  الــطــهــر  احلــســن   كلبس 

ــل عــشــّيــة ــاس كـ ــنـ ــان الـ ــ ــواىف وكـ ــ ــن يــبــُر فـ ــسـ ــاحلـ ــاح بـ ــ ــب ــ ــل ص ــ ــ  وك

بـــقـــدومـــه ــوا  ــ ــن ــ ــق ــ أي رأوه  ــه الـــلـــثـــام املـــســـّرُ فـــلـــا  ــنـ ــم مـ ــ ــّرهـ ــ  وغـ
مقبٍل خـــر  يـــا  ــلــت  ــب أق لـــه  ــوا  ــال ــق ــدُر ف ــ ــر أج ــاألمـ ــت بـ ــ ــام أن ــ ــر إمـ ــ  وخ

بــســوطــِه ــي  ــوم ي اهلل  ُعــَبــْيــد  ــار  ــص ويــقــُر ف ــواب  ــ اجل ــن رد   ويــمــســك ع

مــرعــًا اإلمـــــارة  قــر  ــى  أتـ أن  ــو يــكــُر إىل  ــ ــى الـــنـــعـــان وه  فـــصـــاح عـ
ــن خيــافــه ــ ــول الــقــر ممّ ــ ــر ح ــم يـ ــل ــذُر ف ــقــلــب حي ــروع وال ــ ــرج عــنــه ال ــاف  ف

لبعضهم ــض  ــع ب ــال  ــ ق ــه  ــن ع انظروا وخــــّر  مرجانة  ابــن  وجــه  وحيكم   أيــا 

ــُكــوفــٍة ــًا ب ــي ــان جمـــي الـــرجـــس ل ــ ــُر وك ــكــف ــن امل ــع ــل ــٍة وهــــو ال ــدع ــخ ــم  ب

بجمعِه جـــاء  الــّصــبــح  ــاء  أضـ احرضوا فــحــن  باملسجد  الناس  مجيع   ونــادى 

ــٌف ــام خــطــيــبــًا فــيــهــم وهـــو خــائ ــق ُر ف ــم وحيــــــــذِّ ــلـ ــسـ ــن مـ ــ  خيــــذهلــــم عـ

ــٍد وجــنــده ــن ــن ه ــأس ابـ ــم بـ ــه ــّوف وا وخ ــرَّ ــغ ــل الــشــام حــتــى ت  وإقـــبـــال أهـ

مسلٍم ــوّدة  ــ مـ عـــن  ــوا  ــالـ وحـ ــروا فـــالـــوا  ــكـ ــا وأنـ ــوه ــدل ــب ــت ــاس ــه ف ــت ــع ــي  وب

يعينه ــن  مـ ــد  جيـ مل  ــردًا  ــ ــ ف ــح  ــبـ ــُر وأصـ ــه خمـ ــنـ ــب مـ ــ ــل ــ ــق ــ  ويــــنــــره وال
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أمـــره يــــرح  املـــخـــتـــار  إىل  تـــتـــحـــذُر وجـــــاء  ال  املـــخـــتـــار   فـــقـــال لـــه 

انكثوا ــوم  ــق ال كــانــت  إن  مسلم  ــُر أيـــا  ــر يف ســـواد الــلــيــل والــلــيــل أس  ف
جعفٍر ابـــن  أعــنــي  اهلل  عــبــد  ــي  ح ــى خيــــّرُ إىل  ــتـ  وأعـــلـــمـــه بــــاحلــــال حـ
مــســره ــع ال حيـــث  لـــرجـ ــًا  ــن ــي ــس ــُر ح ــط ــت ي وال  يــــــأيت  وال  ــم  ــهـ ــيـ  إلـ

ــًا ــارب ــروة ه ــ ــن ع ابـ ــان  ــاء إىل هـ ــج ــر ف ــوِغ ــت ــدره م ــ ــ ــًا ص ــب ــي ــئ ــًا ك ــنـ ــزيـ  حـ

ــك يــضــمــُر فـــآمـــنـــه مـــــن خــــوفــــه وأجــــــــاره ــال ــن ــه ه ــن  عـــى مــضــٍض م

ــًا ــي ــان ه يـــكـــرم  اهلل  ــد  ــْيـ ــَبـ ُعـ ويـــوقـــُر وكـــــان  مـــــذحـــــج)1(  يف   لــرتــبــتــه 

ــاده ــعـ ــام فـ ــ ــق ــ ــس ــ ــه ال ــنـ ــزُز فــــاخــــره عـ ــعـ مـ وهـــــو  اهلل  عــبــيــد   هـــنـــاك 

ــٍم ــل ــس ــا أتـــــــاه قــــــال هــــــان مل ــلـ تــؤثــُر فـ لــلــثــأر  ــردى إن كــنــت  ــ ال  أذقـــه 

خمـــدٍع وســــط  لـــه  ــيـــٍت  بـ إىل  ــِة يــقــطــُر فـــقـــام  ــي ــن ــم ــل ــًا ل ــفـ ــْيـ  وأشـــهـــر َسـ

ــًا ــي ــان ه ــأل  ــسـ يـ اهلل  ــد  ــْيـ ــَبـ ُعـ مضمُر فـــظـــل  للبغض  وُهـــو  عنه   فيعرض 

ــرج مــســلــٍم ــخ ــي ــارًا ل ــ ــع ــ ــد أش ــش ــن هيــجــُر وي ــخ  ــشــي ال ذا  اهلل  عــبــيــد  ــال  ــق  ف

ــم أقـــبـــل مــســلــم ــ ــت مــقــُر وقــــــام َفــــــــوىّل ث ــ ــ ــان ألن ــ ــ ــال لــــه ه ــ ــق ــ  ف

فــإنــنــي ــلــمــنــي  ت لــــه: مـــه ال  الــتــعــُر فـــقـــال  فـــاعـــران  خـــروجـــًا   أردُت 

ــٍم ملــســل بـــالـــقـــتـــال  أبـــــــدًا  أك  جمـــُر ومل  كـــنـــت  إذا  إال  كـــافـــر   وال 
ــا ــ ــرّدن ــ ــن أنـــــــاٍس َي ــ حيـــذُر وتــــــاهلل إنـــــا م واهلل  اهلل  خـــوف  ــقــتــل  ال  عـــن 

فـــإنـــا تـــقـــتـــلـــن  مل  ــإن  ــ ــ فـ ــّرُ فــــقــــال  ــج ــت ــل الـــفـــاســـق امل ــت ــق  نـــجـــوت ب
ــو كــنــت لــلــرجــس قــاتــًا ــُه ل ــال لـ ــق ــُر ف ــج ــت ــق م ــ ــاس ــ ــف ف ــلـ ــك جـ ــ ــذل ــ  ف

)1( مذحج: إحدى قبائل الكوفة، ينسب إليها الزعيم هانئ بن عروة.
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ــٍة ــن مــضــّي بــعــد  اهلل  ــد  ــْيـ ــَبـ ُعـ ــال  ــقـ ــُر فـ ــ ــا أدبـ ــ ــل مــــــواله امـــتـــثـــل م ــق ــع  مل

مسلًا القبائل  يف  واطــلــب  املــال  ــُر خــذ  ــظــف ــت ــاه بـــخـــدع ف ــقـ ــلـ  لــعــلــك تـ

كافٍر ابــن  اللعن  جــاســوس  ــك  مشهُر وذلـ واملـــكـــر  اخلــــدع  يف  ــة  ــيـ  وداهـ

ــًا مــزنــًا ــغ ــل ن ــ ــان خــبــيــث األص ــ مظهُر وك للبغض  البيت  ألهــل   عـــدوًا 

ــل مــتــجــســســًا ــق ــع ــر م ــك ــم ــاء ب ــجـ ــو لــلــحــب مــظــهــُر فـ ــ ــه وه ــن ــل ع ــاي ــس  ي

ــن عــوســجــة الــذي ــذا ابـ ــال لــه هـ ــق ــال خير ف ــاحلـ ــقــبــض األمــــــوال بـ ــه ي  لـ

ــه مـــعـــقـــل قــــائــــًا لــه ــ ــي ــ ــاء إل ــ ــج ــ وأنـــُر ف ــوى  ــ أه ــيــت  ــب ال ألهـــل   ألن 

ــي ــن ــدل ف ــب  ــ ــري ــ غ ــي  ــامـ ــشـ لـ ــُر وإن  ــوف حم ــ ــخ ــ ــل وامل ــي ــى ابــــن عــق  عـ

هـــاٍن دار  إىل  ــى  ــع ــس ي بـــه  ــاء  ــجـ ــُر فـ خي ــر  ــاألمـ بـ ــار  ــ ص ــى  ــت ح زال  ــا   فـ
ــًا ــل ــَس م ان  ــًا  ــل ــع م ــاد  ــ زيـ ــن  ــ اب ــان لــلــجــهــاد يـــذكـــُر إىل  ــ  بــمــنـــــزل هـ

ــاد لـــلـــســـام يـــذكـــُر فــأقــبــل هــــان بــعــد ذلــــك داخــــًا ــ ــ ــن زي ــ ــى ابـ ــ  ع

ـــًا ــه مـــســـلِّ ــ ــي ــ ــان إل ــ ــ ــى ه ــ ــ ــا أت ــلـ ــو مــنــكــُر فـ ــ ــــىض وهـ ــه فـــيـــا م ــادتـ ــعـ  لـ

مــســلــًا آويـــــت  اهلل  ــد  ــْيـ ــَبـ ُعـ تفكُر فـــقـــال  ال  يب  أنـــَت  إِْذ  ــعــى  ال  لــشــق 

ــرًا ــذي قـــال خم ــال ــدى جـــحـــودًا ب ــأب ــل يــتــبــخــُر ف ــقـ ــعـ  فــــقــــام إلــــيــــه مـ
فأسقطت تــعــرفــنــي  هـــل  لـــه   يـــــداه لـــعـــرفـــان الـــــذي هـــو مــنــكــُر وقــــال 

ــم واســـتـــجـــارن ــان مــســل ــ ــدُر فـــقـــال أتـ ــ أغ ــار  بـــاجلـ ــت  ــس ل وان  ــًا   خمـــوفـ

بــمــســلــٍم ــي  ــن ــئ جت مل  إن  ــه  ــال لـ ــقـ جيـــدُر فـ ــك  ــ رأس ــِف  ــي ــس ال ــدِّ  ــح ب  وإال 

ــٍة ــّي ــم ــن س ــ ــا ابـ ــ ــان أيـ ــ ــه هـ ــال لـ ــقـ ــدُر فـ أج بــالــغــدر  ــت  أن بضيفي   أجــيــك 

ــًا ــارب ض ــل  ــب أق ثـــم  ــي  مــن ادن  ــال  ــق ــدم يــقــطــُر ف ــالـ ــه واألنــــــف بـ ــن ــي ــعــرن  ل
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ــه ــه ــه رضبــــــًا وهـــشـــم وج ــكـ ــاهنـ ــُر فـ ــّفـ ــعـ ــتـ يـ ــده  ــ ــيـ ــ قـ يف  ــه  ــ ــف ــ ــن ــ  وع

ــف يل ــي وامـــْدحـــجـــاه وك أال  ويــبــروا فــنــادى  بــحــايل  قــومــي  يعلموا  ــأن   ب

مذحج ــارة  ــ اإلمـ ــر  ق إىل  ــاءت  ــج تكُر ف بــالــقــر وهـــي  ــت  ــدق أح  وقـــد 
ــون وقـــد كـــان حـــارضًا ــرح ــقــال ل يــتــذمــروا ف كــي  بــاحلــال  اخــرهــم   أال 

ــنـــاس هنــنــهــوا ــا الـ ــ ــح أهي ــ ــُر فــقــال رشي ــب ــيَّ ســمــيــع وم ــ  فــصــاحــبــكــم ح

ــوا ــن ــث ــد هلل وان ــم ــوا احل ــالـ يــتــأخــروا فـــولـــوا وقـ ومل  ــًا  ــعـ مجـ دارهــــــم   إىل 

مسلم أقــبــل  ــيـــوم  الـ ذاك  غـــد  مكثُر ويف  بــاجلــمــع  ــو  وهـ ــاد  ــ زي ــن  ابـ  إىل 

ــدة ــ أشـ رجــــــــال  آالف  ـــع  ــ ــأرب ــ حمُر بـ والقر  القر  بباب   أحــاطــوا 

مجعهم وقــت  مــن  اهلل  ــيــْد  ُعــَب ــُر فــخــاف  ــقــَه ــأن يــبــطــشــوا بـــالـــروح مــنــه وُي  بـ

ــال هلـــم قــاضــيــهــم وهـــو مـــرٌف ــق ــذروا ف ــ ــوم ارجـــعـــوا وحت ــا قـ ــح أيـ  رشيـ

ــٍد ــ ــلُّ واح ــ ــى ك ــن ــث ــان مــنــكــُر جـــنـــود يـــزيـــد ف وهــــو  ــه  ــومـ لـ ــه يف  ــب ــاح ــص  ل

قــوا ــُل إلــبــهــيــُم تــفــرَّ ــي ــل ــى ال ــ ــم وتــنــكــروا فــلــا َدج ــل ــس ــم عـــن م ــه ــع ــأمج  ب

ــُه ــح مل يـــرمحـــوا ل ــب ــص ــا أضــــاء ال ــل ــنــروا ف ــن اجلــمــع إنـــســـاُن يــعــن وي  م

ــذرًا ــح ــت ــردًا خـــائـــفـــًا م ــ ــ ــح ف ــب ــأص ــنــظــُر ف ي لـــطـــوعـــة  ــاب  ــ بـ إىل  ــاء  ــجـ  فـ

طوعة ــاب  بـ ــى  أتـ إذ  حــتــى  ــاب يــنــظــُر فــهــرول  ــب ــل ــو ل ــ ــه وه ــت ــن ــد عــاي ــ  وق

العـــب اّن  أّمـــــــــاه  أيــــــا  ــال  ــ ــق ــ فــهــل مـــن رشبــــة يل حتــرُض ف ــيـــك   إلـ

ــرُض فــقــالــت لـــه مـــا أتــــا مــلــة يـــا فتى ــ ــوالي عـــنـــدي حَيْ ــ ــا مـ  فـــذلـــك يـ

ــاتـــت هبا ــي رشبــــة فـ ــن ــي ــق  وقـــالـــت لـــه مـــــاذا الـــــذي تــنــتــظــُر فـــقـــال اس

ــي بـــطـــّيـــبـــة انــنــي ــ ــ ــال هلــــا اه ــ ــق ــ ــك ختــفــُر ف ــن ــرة م ــ ــا مــســلــم هـــل ج ــ  ان
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ــي بــطــيــبــة ــ ــا خـــلـــفـــُت أهـ ــ ــال هل ــ ــ ــوف حمـــّرُ وق ــ ــخ ــ ــل وامل ــي ــق  أنــــا ابــــن ع

ــر خــايــٍف ــًا غ ــن ــذُر فــقــالــت لــه ادخـــل آم ــ وحتـ ــاف  ــ ختـ ــا  ــ ممّـ َوَررًا  ــد  ــ  جت

عارف أنــت  ــذي  ال البيت  فادخل  خمــُر أال  ــحــالــك  ب يــشــعــر  مل  ــدار  ــ الـ  ويف 
تكثر وهــــي  هلـــا  ابــــن  رآهـــــا  ــرُر فــلــا  ــكـ وتـ هلـــا  بــيــت  إىل  ــول  ــ ــدخ ــ  ال

فأعرضت الـــســـؤال  يف  عليها  ــُر ألـــج  ــه أظ ــّر  ــالـ بـ ــت  ــس ل أن  ــم  ــس ــأق  ف

أجــرتــُه ــد  قـ مــســلــم  ذا  ــه  لـ ــت  ــال ــق خمـــُر ف ــك  ــذلـ بـ تــــــدري  أن   وإيـــــــاك 
......

ــُه ــ ــ ـ أمَّ أنَّ  أذنــــــــه  يف  يــتــســُر فـــــاخـــــره  ــا  ــه ــت ــي ب يف  مـــســـلـــًا  ــوت  ــ  حـ
ــعــًة ــًا وحـــــــّاه خــل ــ ــاج ــ ــه يـــتـــفـــاخـــُر فــألــبــســه ت ــ ــًا بـ ــ ــوقـ ــ ــه طـ ــ ــوقـ ــ  وطـ

فاتني اهنض  األشعث  ابن  إىل  ــُر وأومــى  ــث ــع ــت ي قــــيــــده  يف  بـــــه   أســـــــــرًا 

ــة فــــــارٍس ــايـ ــسـ ــه مخـ ــ ــي ــ ــاوضــــــم إل ــُرف ــك ــال ت ــ ــّرجـ ــ ــه والـ ــيـ ــاء إلـ ــجـ فـ

وانثنت طوعة  ــوات  األص إىل  وتـــبـــدُر فاصغت  ثـــبـــورًا  تـــدعـــو  مــســلــم   إىل 

وامحــــدي اهلل  اتــــق  أم  أيــــا  ــال  ــقـ ــاهلل يــعــطــي ويــقــدُر فـ ــ  إلــيــه الـــســـاء ف

بدرعه فــجــاءت  درعـــي  اتيني  تـــتـــحـــدُر وقـــال  ــا  ــ ــده ــ خ يف  ــا  ــ ــه ــ ــع ــ  وأدم

ــام فــهــز الـــبـــاب ثــــّم دحــــا بــِه ــقـ غضنفُر فـ الساعدين  ضخم   تلقاءهم 

ــات حــيــّيــٍة ــت ــا مـــن ف ــي ــى كـــان أح ــت يزجُر ف الشبل  عــى  ليث  مــن   وأشــجــع 

ــًا مــرحــًا ــ ــُر وأفــنــاهــم بــالــســيــف رضب ــص ــي امل ــم ــك ــو ال ــ  وابــــادُهــــم وُهـ
وأقسموا األمـــان  ــيــوم  ال لــك  ــدُر فــقــالــوا  ــْغـ نـ لــيــس  أن  اهلل  بــعــهــود   لـــه 

ساحُه وألــقــى  عنهم  األذى  ــرُر فــكــّف  ــو الـــّلـــعـــِن جيـ ــح ــه ن  فـــجـــاءوا بـ
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ــل بـــأن مل تــتــخــذ صـــدق قــوهلــم ــي ــم قـــد تـــدّبـــروا وق ــ  مــطــيــعــًا هلـــم بـــل اهن

ــازٍة ــ ــه يف جمـ ــ ل ــرًا  ــ ــ ب ــروا  ــ ــف ــ ــان حي ــ يظهُر بـ لــيــس  مــدغــًا  ــاء  ــط غ  عليها 

......

يــســحــبــونــه أرسه  يف  ــه  ــ ب ــاؤا  ــ ــج ــ يعثُر ف ظــمــآن  ــقــر  ال بـــاب  نــحــو   إىل 

ــَي مــلــؤهــا ــ ــ حمــرُض فـــعـــايـــن فـــيـــه قـــلـــة وه ــلـــذيـــذ  الـ املـــــاء  مـــن   زالالً 

ــاتـــى هبا ــُر فـــقـــال اســـقـــيـــون رشبــــة فـ ــ أمح ــه  ــيـ فـ يف  واملــــــــاء   لـــيـــرهَبـــا 

ــه دمــــــًا يــمــّجــُه ــيـ ــن فـ ــ منثُر فـــألـــقـــاه م ثــغــر  الـــكـــأس  ــط  وسـ  فــأســقــط 

بــطــرفــٍة ــاء  ــ ــس ــ ال نـــحـــو  إىل  ــال إهلــــي أنــــت بـــاحلـــال تــنــظــُر وام  ــقـ  فـ

أتى لقد  حتى  القر  وســط  مقُر وأدخـــل  بــالــكــف  وهـــو  زيـــاد  ابـــن   إىل 

ــدٌق ــ حم ــو  ــ وهـ اهلل  ــُد  ــ ــْي ــ ــَب ــ ُع ــال  ــقـ ــجــُر؟ فـ ــت الــفــاســق املــســت ــ  إلـــيـــه أأنـ

ــن عــقــيــل جــيــت تــفــســد أمــرنــا ــا ابـ ــور األمــــــان واألمـــــــان تــغــرُر أيـ ــسـ  بـ

ــة أخـــُر فــقــتــلــَك هـــذا الـــيـــوم حـــان وقــوعــه ــام ــي ــق ــنـــي يــــوم ال  ولــــو أنـ

مــفــســدًا ــت  ــي ج ــا  مـ واهلل  ــه  لـ ــاد أذكـــــُر فـــقـــال  ــ ــارشـ ــ  ألمـــــر ولـــكـــن لـ

ــذر لنا ــعــت ــروان فـــا ت ــ ــال ابـــن مـ ــق ــُر ف ــأخ ــت ي ال  ــوم  ــ ــي ــ ال ــذا  ــ هـ ــك  ــل ــت ــق  ف

بحاجتي أوِص  دعــنــي  ــه  لـ ــُر فــقــال  ــ وأخ ــد  ــع ــن س ــ اب ــذا  ــ ه ــر  ــم ع  إىل 
ــرد ُتـ ــا  بـ أويص  اهلل  ُعــَبــيــد  ــرُض فـــقـــال  ــّد حي ــ ــذا الـــيـــوم ال ب ــ  فــقــتــلــَك ه

ــد داراهــــم ــع ــن س ــ ــا اب ــي يـ مــعــُر فــقــال عـ انــــا  أذ  بـــالـــكـــره  ــا  ــه ــت ــن ــدي  ت

موتتي بعد  ومــن  عني  فاقضها  تقُر أال  حــيــث  ــا  هب ــل  ــع واف جثتي   فــخــذ 
ــاصــدًا ــَي الــُعــظــمــى تــنــّفــذ ق ــتِ ــاج ــُر وح ــع ــش ــن وت ــسـ ــال احلـ ــ ــاحل ــ ُ ب  ختــــــرِّ
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ــي كــنــت قــبــل ذا ــن ــع عــنــكــم ان ــرج ــه بــــالــــقــــدوِم أبــــُر ل ــ ــي ــ  كـــتـــبـــت إل

ــِه ــاتـ ــوصـ ــه خمـــــــرًا بـ ــ ــي ــ ــاء إل ــ ــج ــ مظهُر ف ــالــقــول  ب ــو  وهـ زيـــاد  ابـــن   إىل 

ديـــونـــُه أّمــــــا  اهلل  ُعـــَبـــْيـــد  ــُر فـــقـــال  ــؤم ــث ت ــي ــا ح ــل هبـ ــع ــاف ــه ف ــت ــث  وج

ــِه ــّم ــن ع ــ ــا فــلــســنــا نــخــُر فـــا حــاجــة فــيــهــا وأمــــا اب ــنـ ــه عـ ــ ــع ــ ــرج ــ  وم
به ــدوا  ــع ــن حــولـــــه ص م إىل  ــى  ــ يكُر واوم وهـــو  ــقــر  ال أعـــا  ســطــح   إىل 
رأســــِه أم  عـــى  مـــقـــتـــوالً  مشهُر فـــألـــقـــوه  ــاء  ــدم ــال ب هيـــوي  األرض   إىل 

ــزُر وقال اخرجوا هان إىل السوق وارضبوا ــ ــو جي ــ ــده بـــالـــســـيـــف  وهـ ــ ــاي ــ  ق

عـــروٍة وابـــن  مسلم  يف  جـــرى  ــهــذا  ــُر ف ــ وأكـ ــا  ــ أعـ واهلل  صـــحـــٍة  ــى  ــ  ع
ــِه ــل ــأه ــن ب ــسـ ــُر وأقـــبـــل مـــــوالي احلـ ــج هي ال  ــٍة  ــكـ مـ ــن  ــ م  وأصـــحـــابـــه 

حاجر بــطــن  قــصــده  يف  أتـــى  أن  ــن املــســّهــر يــنــظــُر إىل  ــس بـ ــي ــل ق ــأرسـ  فـ

يقطٍر ــن  اب أعــنــي  اهلل  ُعــَبــْيــد  ــْل  ــ ويـــصـــدُر وأرَس ــث  حيـ ــان  ــوفـ كـ أهــــل   إىل 

أهله دون  مــن  السبط  رضــيــع  ــاه هبــــذا مــفــخــٌر حـــن يــفــخــُر وكـــان  ــفـ  كـ

مسلم عــمــي  ابــــن  أن  ــم  ــه ــب ــات ــك ــُر ف ــبـــهـ ــر ويـ ــ ــا يـ ــ ــنـــكـــم مـ ــر عـ ــ  خيـ

أبتغي والصحب  باألهل  جئتكم  أوثـــُر وقد  ثـــم  إرشـــادكـــم  يف  اهلل   رىض 

ــة ســايــر ــيـ ــادسـ ــقـ ــالـ ــا أتــــــى بـ ــلـ يــســُر فـ ــًا  ــن حــصــي واىف  مــشــهــر  ــى  ــت  ف

ــًا ــوك ــق م ــري ــط ــال ــان حـــصـــٌن ب ــ ـــعـــراق ويــصــدُر وكـ ــأيت ال ــ ــا ي  لــيــنــظــر مـ

ــرٌؤ ــ ــال لـــه مـــن أنـــت قـــال انـــا اُم ــق ــُر ف ــ  رســــــول ملــــــوالي احلـــســـن اب

ــأرسًا بـــكـــتـــابـــه ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــذه مـ ــ ــف ــ ــن ــ أغـــُر ف أشـــعـــُث  ــاد وهـــو  ــ زي ابـــن   إىل 
منري ــوق  ف فتى  يــا  أصــعــد  لــه  ــّب حــســيــنــًا تــكــف مـــا تــتــحــذُر فــقــال  ــ  وُسـ
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ــًا ثـــم قــــال مــرحــًا ــب ــي ــط ــام خ ــقـ ــروا فـ ــدب وت اســمــعــوا  ــاس  ــن ال ــا  أهيـ  أال 

حمــمــٌد طـــــرًا  ــق  ــلـ اخلـ خـــر  إن  ــطــهــُر حــيــدُر أال  ــراُء وال ــزهـ ــاطــمــُة الـ  وف

خلقه أكـــــرُم  ــان  ــط ــب ــس ال ــا  ــدمه ــع وأنــكــروا وب ــوم  قـ ــاف  ــ آن ــت  ــم رغ  وان 

ــكــم ــي إل ــن  ــس ــح ــل ل رســــــول  ــق ختــروا وإن  ــي احلـ ــ ــإن مل جتــيــبــوا داع  فـ

مـــرحـــًا ــًا  ــبـ سـ اهلل  ــد  ــي ــب ع ــّب  ــ ــ مظهُر وس للبغض  وهـــو  يــزيــدًا   وســـب 

الــفــتــى دونـــكـــم  اهلل  ــد  ــي ــب ع ــرُر وقـــــال  ــ ــيـــوف جت ــسـ ــد الـ ــ ــه ح ــ ــت ب ــالـ  فـ

ــا ــن ــة ان ــل ــي ــج ــن ب ــ ــوم م ــ ــُر وحــــــدث قـ ــس ــع زهـــــر ن ــ ــًا م ــعـ ــيـ ــا مجـ ــنـ ــيـ  أتـ

بمنـزٍل حـــلَّ  الــســبــط  ــا  م إذا  نضمُر وكـــان  ــكــره  ــل ل ــه  ــن ع ــدًا  ــي ــع ب ــا  ــن ــزل  ن

ــه يـــومـــًا بــمــنـــــزٍل ــن ــاء رســــول م ــج ــام يــبــكــُر ف ــع ــط ــل ــوس ل ــلـ ــن جـ ــحـ  ونـ

ــا ــن ُدوَن الــقــن  فتى  واســتــدعــى  ــه فـــأقـــبـــلـــنـــا لـــــــذاك نـــفـــُكـــُر فسلم  ــ ــي ــ  إل

ــا ــّرُ وظــلــنــا وكـــان الــطــر فـــوق رؤوســن ــ ــوت واألمـــــــر حم ــمـ ــن صـ ــحـ  ونـ

عرسه اخلـــدر  جــانــب  مــن  ــه  ل فتقُر فقالت  ــن  ــس احل مــــوالك  ــوك  ــدعـ  أيـ

حلــديــثــِه واســـتـــمـــع  ــه  ــبـ ــأجـ فـ ــُر أال  ــج ــض ــت ــًا ي ــ ــارهـ ــ ــه كـ ــ ــي ــ ــام إل ــ ــق ــ  ف

جـــاءنـــا ــم  ــ ث ــة  ــاعـ سـ إالّ  ــان  ــ كـ ــا  ــ  بـــوجـــٍه طــلــيــٍق ضـــاحـــٍك مــتــبــُر ف

ورجـــالـــِه ــه  ــاط ــط ــس ف إىل  ينظُر وأومــــــى  والــســبــُط  السبط  نحو   وفــوض 

ــٌق طــال انــــِت  يــازوجــتــي  أال  أسمُر وقــــال  واألهـــل  ــاألهــل  ب فاحلقي   أال 

ــان مــنــكــم مــوافــقــًا ــن كـ َمـ ــال أال  ــ وانـــظـــروا وق ــعــهــد  ال آخـــر  ــذا  ــه ف  وإال 

ــُه ذكــرت ــًا  ــث مــنــي حــدي فــاســمــعــوا  يذكُر أال  والــقــلــب  البحر  ــا  ــّرون ع  وان 

ــِه ــِح ــت ــف ــا فـــتـــحـــنـــاه رسرنــــــا ب ــلـ ــان وهــــو املـــؤّمـــُر فـ ــلـ ــال لــنــا سـ ــقـ  فـ
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ــمــة عــاجــًا ــي ــغــن ــال تنُر بــنــي رسرتـــــم ب لــلــديــن  زلـــت  ال  أجـــل   فقلنا 

ــم ــك ــان زم يف  ــم  ــ ــت ــ أدرك إذا  ــال  ــقـ فــانــروا فـ للنر  اهلل  ــول  رسـ  شــبــاب 

غنيمة أوىف  الـــنـــر  ذاك  ان  ــُر أال  ــ ــ ــا أصـــبـــتـــم وأوف ــ ــدًا مم ــ ــ  لـــكـــم أبـ

ــم ثـــم اســتــقــل بــجــمــحــِه ــ ــه ــ ويفخُر وودع ــزهــو  ي الــســبــط  أمـــام   وســـار 

أتى لقد  حتى  الــســر  احلــســن  ــّد  ــكــُر وجـ ــن ــت م فـــــــارٌس  لـــقـــاه   زرودًا 

ــدًا ــ ــَت راش ــل ــب ــَن أق ــ ــن أي ــه ِمـ ــال ل ــق ــدُر ف ــال لــه مــن نــحــو كــوفــان أصـ ــق  ف

فتى يـــا  وراءك  مـــا  اخـــــِرّن  ــال  ــق ــٍم تــتــخــّرُ ف ــلـ ــسـ ــن مـ ــ ــه ع ــ  فـــقـــال ل
هانيًا الــســوق  يف  عاينُت  بعده  ــن  ــو الــقــتــيــل املــشــهــُر وم ــ ــى عــــروة وه ــت  ف

قوله ــّســبــُط  ال استعظم  ــم  ث ــب  ــارع  مـــــــرارًا لــرجــيــع الـــكـــام يــكــرُر ف

مصاحبًا ارجـــع  أصــحــابــه  ــك أغـــدُر فــقــالــوا لــه  ــم اهنـــم ب ــل ــوم واع ــق ــن ال  ع

ــُه ـــ ــول ح ــم  ــل ــس مل أوالدًا  تــتــحــدُر فـــعـــايـــن  حـــزهنـــم  يف  ــم  ــ ــه ــ ــع ــ  وادم

بعدما الــعــيــش  يف  ــر  خ ال  ــم  هل ــرُر فــقــال  ــح ــت ت ــم  ــل ــس م ذراري  ــت  ــ ــ  رأي

مكثرًا ــاء  امل استقوا  ثم  ارحــلــوا  ــال  يــنــظــُر وق ــة  ــالـ ــزيـ الـ أعــــا  إىل   وجـــــاء 

يكْن ــن  م ــاس  ــن ال ــا  أهيـ ــا  ي أال  ــُر وقـــال  ــؤث ــي ــل االنـــــــراف ف ــي ــب  يـــريـــد س

ــًا ــشــعــاب مــولــّي ــذا ال ــه مـــن ذمـــامـــي حتــجــُر لــيــمــي عــى هـ ــي ــل ــس ع ــي ــل  ف

ــا وتــفــرقــوا ــفـ ــروا فـــالـــوا بـــأعـــام الـ ــ وأدب فاستقلوا  ويـــرى   يمينًا 

الغطا كشف  مــن  غــر  منهم  يبق  ــد وهـــو مــطــّهــُر ومل  ــل ــان اخل ــن  لـــه مـــن ج

الوفا ويف  الذمام  يف  موسى  ــُر كأصحاب  وأصـ ذمـــامـــًا  أوىف  ــم  وهـ  لــعــمــري 
هلا ــدروا  ــتـ ــابـ فـ اخلـــلـــد  يف  ــا بــــاحِلــــام َتـــعـــَثـــُر مــنــازهلــم  ــايـ ــنـ ــُل املـ ــ ــي ــ  وخ
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ــا لــيــتــنــي يف ذلـــك الـــيـــوم حــارض ــي ــنـــاك وانــــُرف أفـــــوز كـــا فــــــازوا هـ

ــِه ــوم ي ــد  غـ يف  ــل  حـ أن  إىل  ــار  ــ مكثُر وسـ بـــاملـــاء  وهـــو  رساب  ــوادي  ــ  بـ
مصوتًا الــنــهــار  نصف  لــدى  وأكــــــُر فــصــاح  أعــــــا  اهللُ  ــه  ــابـ ــحـ ــأصـ  بـ
ابننا صـــاح  يـــا  كـــرت  ومل  ــوا  ــال ــق ويــزهــُر ف يــلــوح  نــخــًا  أرى   فــقــال 
إنــا قـــولـــك  صــــحَّ  ان  ــل والــســمــر تــبــدُر فـــقـــالـــوا لـــه   ســـواد هـــواد اخلــي
ــْت ــل ــب اق ثـــم  ــة  ــاعـ سـ االّ  كــــان  ــايل تــســُر فـــا  ــع ــس ــال ــل ك ــي ــع احُلـــــرِّ خ  مـ
ــٌع ــ ــب( مُلَّ ــي ــاس ــع ــي ــل )ال ــث ــهــا م ــت ــُر أســن ــط ــن ت ــ  وأعـــامـــهـــا كـــالـــطـــر ح
املـــاء دوهنــم ــوى  ــم والـــقـــوم لــلــاء هــجــُر وكـــان حسن قــد ح ــس ــذي ح ــ  ب
ــه احلــــر مـــوقـــف خــيــلــِه ــيـ ــاء إلـ ــنــفــُر فـــجـ ــت ــا ت ــظـ ــر الـ ــ ــن ح ــ ــك م ــ ــوال ــ  ه
ــدُه ــي ــب ــه وع ــب ــح ــن ص ــس ــروا فـــنـــادى ح ــث ــن وأك ــذي ال ــاء  املـ اســقــوهــم   اال 

خيوهلم وأروَوا  مجــعــًا  ــُم  ــ ــأرُووَه ــ ــروا ف ــه ــظ ــت ف ــم  ــت ــئ ش ان  ــم  ــ هل ــال  ــ ــ  وق

مـــؤذن مــنــهــم  ــظــهــر  ال وقـــت  َن  ــُر وأذَّ ــك ي ــو  ــ وهـ ــع  ــمـ اجلـ حـــســـن   َّ  ومَل
ــرًا ــام مــشــمِّ ــر قـ ــع ــت ال ــك وقـ ــذل  يــــؤم هبـــم ثـــم انــثــنــى وهــــو يــبــدُر ك
ــًا ــع ــرب راج ــث ــون نــحــو ي ــ ــال دع ــق ــِروا ف ــ ــوُن ــ ــت ــ ــا لـــكـــم وتـــــر عـــــّي ف ــ  ف

ــًا مـــتـــعـــذرًا ــبـ ــاطـ ــام إلـــيـــهـــم خـ ــقـ ــُر فـ ــ ــذك ــ وي ــم  ــه ــب ــت ك يف   يــعــاتــبــهــم 
كتبنا الــكــتــب  هـــذه  مـــا  لـــه  ــوا  ــال ــق نــنــكــُر ف الــكــتــب  ملـــا يف هــــذه   وانـــــا 
إلــيــهــم اخــــرج  عــقــبــة  ــا  يـ أال  ــعــذروا فــقــال  ــي ــًا ل ــب ــن كــت ــوي ــخــرجــن ممــل  ب

ــلــصــقــات فــعــدهــا ــكــتــب م ُ فـــجـــاء ب ــان ُحـــرضَّ ــق ــري ــف ــًا وال ــوفـ  عــلــيــهــم ألـ

ــي ــن ــر الـــريـــاحـــي ان ــ ــه احلـ ــ ــال ل ــقـ تـــدبـــُر فـ ــَك  ــيـ ــلـ أخـ ال  ــان  ــ بـ ــرت   أمــــ

ــرب شفه ــ ــوت أق ــ امل ــن  ــس ــال احل ــق ــُر ف ــّظ ــن ــت ــيـــك مـــن األمـــــر الـــــذي ت  إلـ
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أرضنا نطلب  ــوم  ق يــا  ارحــلــوا  ــُر فــقــال   فـــانـــعـــه واحلــــــر بـــاجلـــيـــش مــكــث

ــقــر وجــهــه ي ــر  ــس ال ــه يف  ــارضـ ــّرُ وعـ ــع ــان ت ــط ــق ــط ــق ــأرض ال ــ  فـــســـار بـ

مقاتل قـــر  َســـمـــِت  يف  بـــه  ــا يـــلـــوح ويـــزهـــُر وجــــاء  ــاط ــط ــس ــن ف ــاي ــع  ف

ــذي أرى ــ ــذا اخلــبــاء ال ــال ملــن هـ ــق يسعُر ف ــرب  ــ احل لــظــى  جلــعــفــي   فــقــيــل 

فـــجـــاءه يل  ادعــــــه  ملــــــواله  تنُر فـــقـــال  كــنــَت  إن  مـــوالي  ــب  أج  وقـــال 

ــي ــن ــي تـــــاهلل ان ــفـ ــعـ ــال لــــه اجلـ ــ ــق ــ ــُر ف ــ ــر أوث ــ ــذا ال ــ ــاه ل ــي ــق ــوف ل ــ ــن خ  ملـ

ــًا ــمــشــي ــت ــوه م ــ ــح ــ ــن ن ــسـ ــام حـ ــ ــق ــ ــُر ف ــزه ي ــو  ــ وه فــســطــاطــه  إىل   وجــــاء 

ــارٌص نـ ــت  ــ أن ــل  هـ اهلل  أعـــبـــد  تنُر فـــقـــال  لــيــس  أم  بالنفس  لــنــا  ــواس   مـ

ــُه ــإنَّ ف ــال عــفــى أو خــذ جــــوادي  ــق ــال أســمــُر ف ــس ــي فــهــو ع ــ ــوق ورحم ــب  س

ــة ــاج بـــالـــك ح ــا يل  ــ م ــه  ــ ل وتـــنـــُر فـــقـــال  بـــالـــطـــعـــان  ــا  ــن ــع ت مل   إذا 

جيب ومل  نـــداي  يسمع  ــن  م ــل  ك ــُر أال  ــعَّ ــس ــار فـــيـــه ت ــنـ ــالـ  لـــداعـــيـــتـــي فـ

ــٌل ــاي ــلـــه وهــــو ق تنُر وقـــــام فـــوافـــا رحـ اهلل  واســتــنــروا  فــارحــلــوا   أال 

بليلنا ــا  ــرن ف ســمــعــان  ابـــن  ــال  ــق ــُر ف ــذع ــت  فـــبـــاريـــه وهــــو الـــنـــاعـــس امل

ــه ــوت ــظ ص ــفـ ــرر تـــرجـــيـــعـــًا وحيـ ــكـ ــُر يـ ــه وجي ــورًا  ــ ــ ط اهلل  بــحــمــد   عــلــيــنــا 

ــه ــن ــه اب ــ ــا فـــقـــال ل ــ ــن ــ ــره وْه ــايـ ــسـ تـــتـــدبـــُر فـ مل  مـــــــوالي  أيــــــا   َعـــــــــِيٌّ 

الـــنـــوم ســاعــة ــه هــومــت يف  ــال ل ــق ــكــُر ف ــن ــت ــي فــــــارس م ــن ــي ــع  فــــَعــــنَّ ل

ــٌر ــوت ســاي ــ ــال يــســر الـــقـــوم واملـ ــق ــُر ف ــه ــظ ــة ت ــيـ ــنـ ــم وأعــــــــام املـ ــهـ ــيـ  إلـ

ــا نــفــوســنــا ــن ــعــي ــد ن ــت أنــــا قـ ــن ــق ــأي يـــشـــكـــُر ف هلل  ــو  ــ ــ وهـ عـــــي   فــــقــــال 

تنثني ــق  ــ احل ــى  عـ ــا  ــســن ل أبـــتـــا  ــا  ــ ــُر5 أي ــ ــه ــ ــظ ــ  فـــــقـــــال بــــــى احلــــــــق م
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ــرًا وأصــبــحــت ــ اهلل خ ــزاك  ــ ــال ج ــق ــي ضــمــُر ف ــ ــوى وه ــن ــي ن ــم يف  ــه ــب ــائ  رك

خطوة الــســر  يف  ــط  خت مل  ــا  هب تــنــفــُر وقــوفــًا  ــا وهــــي  ــ ــاهن ــ أرس  جتـــــاذب يف 

الذي املنـزل  ذا  اســم  ما  اخـــرون  خمـــُر فقال  ــم  ــك ــي ف ــان  ــ كـ ان  ــه  ــ ب  نـــزلـــنـــا 
ــا ــه ــام ــوى وام ــن ــي ــات تــذكــُر فــقــالــوا تــســمــى ن ــارضي ــغ ــول بـــأرض ال  طــل

كــربــا أرض  هـــذه  عـــن  ــا  ــن ل ــل  ــي ــال وأصـــروا وق ــرح  فــقــال هلــم حــطــوا ال

جسومنا تضحى  ــار  ــ اآلث هـــذه  ــُر فــفــي  ــّك ــب ــا ت ــه ــي ــر ف ــ ــط ــ ــة وال حـ ــرَّ ــطـ  مـ

ــا ــن ــائ دم ــك  ــف س قــــوم  ــا  يـ هــــذه  يظهُرويف  الــفــاطــمــيــات  ــم  ــري ح ــك  ــت وه

ــا ــن ــا قـــوم ُتــضــحــي رؤوُس ي ــُر ويف هـــذه  ــه ــش ــا وت ــن ــق ــر ال ــم  ُتـــعـــاَّ عـــى س

قــبــورنــا تــــــزار  حـــقـــًا  هـــــذه  ــا وُنـــنـــَر ويف  ــي ــح ــا ثـــم ن ــه ــي ــث ف ــع ــب  ون

حمبنا نــســقــي  ــوض  ــ احل والة  ــن  ــح تسكُر ون لــيــس  ــا  م اهلل  رســـول  ــكــأس   ب

ــد مــوتــنــا ــع ــى لــعــبــد زارنـــــا ب ــوب ــط يــكــدُر ف عـــــدٍن صــفــوهــا ال  ــة  ــن ــج  ب

بعساكر نــحــوه  ســعــد  ابـــن  تنثُر وجــــاء  حـــن  الــقــطــا  ــم  ــي ــام أص  كــمــثــل 

ــى شــاطــي الـــفـــرات وحــالــه ــا حيـــُر فــحــط ع ــ ــن ملـ ــريـ ــهـ ــنـ ــالـ ــم بـ ــ ــي ــ  وخ

ــًا ــل نــحــو الــســبــط قـــرة ســائ ــ ــُر وأرسـ ــه خت ــي ــت ف ــي ــد ج ــذي قـ ــ ــا الـ ــه مـ  لـ
ــذي ــ ــا ال ــ ــلـــا أتــــــاه قـــــرة قـــــال م ــطــهــُر فـ ــي امل ــب ــن ــن ال ــ ــا اب ــه يـ  أتـــيـــت لـ

ــان مركم ــي أع كــتــب  أتــتــنــي  ــقــال  أدبــــــُر ف فـــــــاذا  يب  غــــدرتــــم  ــا  ــلـ  فـ

ــًا ــع ــرب راج ــث ــون نــحــو ي ــ ــن دع ــك ــُروا ول ــ ــوتِ ــ ــت ــ ــم وتـــــر عــــي ف ــكـ  فــــا لـ

ــه ــ ــًا ل ــ ــائ ــ ــه قـــــــرة ق ــ ــيـ ــ ــدُر فـــــــآب إلـ ــبـ ــر يـ ــهـ ــطـ ــل املـ ــجـ ــا فــــــاه نـ ــ  بـ

ــن ســـعـــد قـــولـــــــه بــكــتــابــه ــ ــرد ابـ ــ ــُر فـ خي ــال  ــ ق ــذي  ــالـ بـ ــاد  ــ زيـ ــن  ــ اب  إىل 



40

تبتغي ــات  ــه ــي ه اهلل  ُعـــَبـــْيـــد  ــذُر فــقــال  ــع ــت ي أتــــى  إذ  نـــجـــاًة  ــًا  ــن ــي ــس  ح

ــه ــن يــرب ال  املــــــاء  فـــامـــنـــعـــوه  ــُروا أال  ــه ــق ــه حــتــى يــذلــوا وي ــاب ــح  وأص

فعاهلم الـــزكـــي  ــط  ــســب ال رأى  ــا  ــل تـــــآزروا ف ــد  قـ ــم يف حـــربـــه  ــ ــدره ــ  وغ

ــع كلها ــراي ــال ب ــٍد  ــع ــن س ابـ ــاط  ــح ــُر ف ــ ــن وردهــــــــا وحي ــ  يـــانـــعـــهـــم ع

......

فاركبي بالنر  الــات  أخيل  ــادى  ــان لــلــحــرب تــبــدُر ون ــرس ــف  فــأقــبــلــت ال

جالسًا البيت  يف  الطهر  احلسن  ــُر وكــان  ــث ــع ــت ــب ت ــ ــن ــ ــه زي ــ ــي ــ  فــــجــــاءت إل

خيفة ــك  ــذل ل ــدت  ــ أب وقـــد  تبدُر وقـــالـــت  للحرِب  الــقــوم  أتـــاك  قــد  ــي   أخ

نحوهم امـــض  أخـــي  لــعــبــاس  ــروا فــقــال  ــ ــدون وأخ ــريـ ــاذا تـ ــ  وقـــل هلـــم م

فــــوارٍس ــم راكـــبـــًا يف  ــه ــي إل ــُر فــجــاء  ــال اإلمــــــــام خيـ ــ ــ  وصـــــــار بــــا ق
ــه إمـــــا تـــبـــايـــع أمـــرنـــا ــ ــوا ل ــالـ ــقـ وا فـ ــّرُ ــتـــخـ ــدًا وإمـــــا حــربــنــا فـ ــ ــزي ــ  ي

ــم ــاهل ــق ــم ــه خمــــــــرًا ب ــ ــي ــ ــاء إل ــ ــج ــ ــحــو لــيــلــتــي أتــفــكــُر ف ـــون ن ــال دعـ ــق  ف

ــه ــل ــل مجــــع رح ــيـ ــلـ ــا أجـــــن الـ ــلـ ــتــحــذُروا فـ ــا صــحــب ال ت ــم ي  وقـــال هل

ــوا واركــب ــكــرًا  ب الليل  ذا  اختـــذوا  مقمُر أال  ــر  ــال ف ــر  ــس ال ــدوا  ــ وجـ  عــلــيــه 

فــاذهــبــوا ــل  احلـ واســـع  يف  ــاهلل يـــقـــدُر جعلتكم  ــ ــوم فـ ــ ــا قـ ــ ــم ي ــك ــي ــل ــأه  ب

ــا ملــثــلــنــا ــ ــا وكـ ــاشـ ــه حـ ــ ــوا ل ــالـ ــقـ ــُر فـ ــؤث ــدك ي ــق ــعــد ف ــٍش ب ــعــي ــًا ل ــح ــب  وق

ــي ــن ــُر فـــقـــال زهـــــر الـــقـــن تـــــاهلل ان ــ أن ــدي  ــقـ فـ بـــعـــد  ــأن  ــ بـ  وددت 

مــرة ســبــعــن  ــفــعــل  ال ذا  يب  ــفــعــل  ــذُر وي اعـ و  عــنــك  ــوالي  ــ م ــثــنــي  أن  وال 

ــر قــائــًا ــاه ــظ ــن امل ــاء حــبــيــب ابـ ــ ــه يـــتـــحـــدُر وج ــ ــع ــ ــول زهــــــر دم ــ ــق ــ  ك
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ــه واحــــــٌد بــعــد واحــــٍد ــيـ ــُر وقـــــام إلـ ــّم ــش ــهــم ثـــم قــــام م ــي  فــأثــنــى عــل

سيفه ــصــلــح  ي ــت  ــي ــب ال يف  ومــغــفــُر حلـــرهبـــم  ــوغ  ــب س درع  ــه  ـــ حــول  ومـــن 

ــًا ــبـ ــأهـ ــتـ ــا رأتــــــــه زيــــنــــب مـ ــ ــل ــ ــرُر ف ــم قـــامـــت لـــلـــذيـــول جتـ ــت ثـ ــك  ب

كــأهنــا احلـــســـن  ــو  ــح ن إىل  تتعثُر ورامـــــت  ــا  ــب اخل ــاب  بـ ــن  م ــدر  ــب ال  ســنــى 

ــراقــه ــُر وتـــنـــدب شـــجـــوًا خــيــفــة مـــن ف ــزج ــام إلــيــهــا الــســبــط يــنــهــى وي ــق  ف

معجُر فــقــال أيـــا أخـــت اتــقــي اهلل واصـــري ــِق  ــل ُت وال  وجــهــًا  ختمي   وال 

ــا أخـــي ومــؤمــي ــت ي ــال ــان وعـــيـــنـــاك تــقــطــُر فــصــاحــت وق ــع ــن ــك ت ــس ــف  أن

وليتني الــبــقــاء  يف  يل  حــاجــة  ــا  ــُر فـ ــظَّـ ــنـ ــان املــــــوت الــــــذي أَتـ ــ ــوف ــ  ت

حـــارسًا ــوم  ــث كــل أم  ــه  ــي إل ــط يــبــكــي ويــكــثــُر وجـــــاءت  ــب ــس ــا وال ــه ــودع  ف

جامع فــقــدك  بعد  مــن  لنا  َمــن  يــصــُر أخــي  ذا  وَمــــن  يــســلــيــنــا  ذا   وَمــــن 
وإنــنــي العليل  ذا  شــجــان  ــد  ق أتـــصـــُر أخـــي  وال  أســـلـــو  ال  ــفـــقـــدك   لـ
وعصمة لليتامى  ــع  ريـ أنـــت  ــي  ــوُر أخـ ــض ــت ــا ت ــهـ ــوعـ ــن ُجـ ــ ــة م ــ ــل ــ  ألرم

ــذي ال ــه  نــور اهلل يف أرضـ أنــت  ــُر أخــي  ــغ ــت ي ال  اهلل  ونـــــــــوُر   يـــضـــيـــئ 

ــم رّدهـــــا  ــ ــتـــعـــرًا ث ــا مـــسـ ــهـ ــودعـ ــّرُ فـ ــكـ ومـ ــر  ــغــف مــســت ــا  ــ ــدره ــ خ  إىل 
يــقــربــوا أن  ــه  ــاب ــح أص عـــى  ــادى  ــ ــُر ونـ ــسـ ــم مــــن بــعــضــهــا ومـ ــوهتـ ــيـ  بـ
ــه ــم لــلــحــرب بــعــد صــات ــأهـ ــّبـ ــو جمــهــُر وعـ ــ  ونـــــادى بــأعــا صــوتــه وه

صــادق قــول  اسمعوا  الــنــاس  أهيــا  فــتــخــُروا أال  ــي  ع جــهــًا  تعجلوا   وال 

تــســعــدوا ــق  احلـ ــروا  ــن ت إن  ــذُر فــإنــكــم  ــعـ يـ فـــاملـــســـامل  ــوا  ــفـ ــكـ فـ  وإال 

ــوا ــع ــم راج ث ــا  أنـ ــن  فــانــســبــون م ــا وفـــكـــُروا أال  ــوه ــب ــات  نــفــوســكــم بـــل ع
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ــة ــاي ــن ــر ج ــغـ ــي بـ ــتـ ــم قـ ــكـ ــّل لـ ــ ــ ــروا حي ــؤون وخـ ــب ــمــي؟ ن ــك حــري  وهــت

ــُر ألـــيـــس بـــجـــدي يــســتــصــح أذانـــكـــم ــ أكـ اهلل  قــــــال  إذ  ــم  ــ ــك ــ ــوذن ــ  م
كلهم الــوصــيــن  ــر  خـ أيب  ــن يــفــخــُر ألـــيـــس  ــا حـ ــن ــر جـــريـــل ب ــخ ــف  وي

ــرف اإلســــام فــيــنــا، وعــنــدنــا ــا عـ يسطُر أمـ الــكــتــب  يف  اهلل  وحـــي   تــنـــــزل 

بغضة ــك  ــل ــات ــق ن إّنـــــا  لـــه  ــُر فـــقـــالـــوا  ــوغَّ ــوم مــنــا يف الـــصـــدور ت ــي ــك ال  ل

حلكمنا ــزل  ــ وان اخلــطــب  تــكــثــرن  ــا  لــلــحــّر أجـــدُر ف  او اصـــر فـــإن الــصــر 

ــا ــقــن ــال ــال وب ــب ــن ــال ــه ب ــي ــل ــاروا ع ــ ــث ــ ــُر ف ــ ــاة األواث ــزف ــال ــادى ابـــن ســعــد ب ــ  ون

سهمه ق  فـــــوَّ ثـــم  قـــوســـًا  ــدُر وأوتــــــر  ــقـ ــن يـ ــ ــس ــ ــو احل ــحـ  وصــــوبــــه نـ

بأنني ــر  ــ األم عــنــد  اشـــهـــدوا  ــال  ــ أذّكــــــــُر وق ــال  ــتـ ــقـ ــلـ لـ رام   ألول 

غــدرهــم ــي  ــاح ــري ال ــر  احلـ رأى  ــفــُر فــلــا  ي ال  ــه  ــربـ حـ يف  ــمــهــم  ــصــمــي  وت
ــًا ــ ــارًا عـــن الـــقـــوم ذاه ــتـ ــهــم طــــــورًا وطـــــــورًا يــكــفــُر تــنــكــب خمـ ــب ــعــات  ي

ــرًا ــايـ حـ ــر  ــاجـ ــهـ املـ ــن  ــ ابـ رآه  ــال تــفــكــُر فـــلـــا  ــت ــق ــوف ال ــ  فــقــال أِمــــن خ
غضنفُر)1( ــروب  احل يف  شجاع  تبدُر وأنــت  للحرب  اجلمعان  التقى  ما   إذا 
خمـــٌر إن  صــــــاح  ــا  ــ يـ ــه  ــ لـ ــال  ــ ــق ــ تــتــخــُر ف الــــذي  أدري  ــا  ــ وم  لــنــفــي 

ــا ــه ــم ــي ــع ون جـــنـــة  يف  ــا  ــ ــ ــّره ــ ــ ــُر أخ ــع ــس ــت ــا ي ــ ــره ــ  ومـــــا بــــن نـــــار ح

ــبـــل مــرعــًا ــار مـــغـــرًا ثـــم أقـ ــسـ يــبــُر فـ احلــســن  مــــوالي  َرحـــــِل   إىل 

مـــتـــعـــذرًا ثــــــًا  ال  ــيـــه  ــلـ عـ ــه ويـــصـــغـــُر فـــخـــر  ــ ــدي ــ ــه ل ــ ــدي ــ  يـــعـــفـــر خ

ــه مـــن أنـــت قـــال أنـــا الـــذي ــال ل ــق أشــعــُر ف كــنــت  ومـــا  ورد  ــن  ع  منعتك 

)1( غضنفر: من أسامء األسد.
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ابـــن حممٍد ــا  ي ــوم  ــق ال ــقـــدُروك  يـ ــأن  الــغــضــنــفــِر بـ الـــلـــوذعـــي  ــي  ــن عـ ــ اب  و 

ــرى يل تــوبــة ــ ــن ريــــاح هـــل ت ــ ــا اب ــ يــغــفــُر أن فــــاهلل  ــت  ــب ت إذ  ــم  ــع ن  فـــقـــال 

فــــارٌس إن  قــــال  انـــــزل  حـــر  ُ أيــــا  ــزول ُاصـــــرَّ ـــ ــن ــل  وآخـــــر عـــمـــري ل

ــا تــريــد جمــاهــدًا ــه افــعــل مـ يــكــِرُ فــقــال لـ ــاِة  ــغـ ــطـ الـ نــحــو  إىل  ــاء  ــجـ  فـ
ــوم انني ــق ال ــا أهيـــا  ي منكُر وقـــال اشــهــدوا  أنـــا  ومـــا  مـــعـــروف  ــّر  ــ احل  أنـــا 

سعيها ــّل  ــ ض ــة  ــ أم ــا  يـ أال  منكُر ونـــــادى  أنـــا  مـــا  ــّر  ــ احل ــاح  ــ ري ابـــن   أنـــا 

بكتبكم ــام  ــ اإلم ذا  ــم  ــوت دع ــا  م ــى  ــروا ع ــه ــق ــت ــوه ل ــ ــرمت ــ ــاث ــ  فـــلـــا أتـــــى ك

ــًا ومـــفـــردًا ــب ــري ــكــم غ ــدي ــأي ــُر وصــــار ب ــوع ــت ــدًا ظـــامـــيـــًا م ــ ــي ــ  أســــــرًا وح

ــاؤُه ــسـ ــه أصــحــابــه ونـ ـــ ــول ــن ح ــ ــكــُر وم ــن ــارى حـــاهلـــم مــت ــ ــي ــ  ظـــايـــا ح

ــرات عــلــيــهــُم ــ ــف ــ ــاء ال ــ ــتـــم م ــّرمـ فــابــروا وحـ ــســوء  ال ــة  أّمـ ــا  ي إذًا   كفرتم 

دهــركــم ــل  ــاج ع اهلل  ــذاب  ــ ع واحـــذروا جتـــري  اهلل  ــوا  َخــُف حقا  ــم  ــزاك  وأخ

ــلــكــم مـــا أمحـــد الــطــهــر جـــدُه تــبــروا أيـــا وي أن  لــكــم  أوال  حــقــا   نبيكم 

ــل فــيــهــُم ــم ــر حي ــ ــار هـــنـــاك احل ــ ينظُر وصـ لــلــســبــط  وهـــو  فــيــهــم   فــيــقــتــل 

ــوا به ــ ــى رمـ ــت معفُر فــكــاثــره األقــــــوام ح وهـــو  ــاء  ــض ــرم ال ــى  ع ــًا  ــع  رصي

ــب نـــحـــوهـــم يــتــشــهــُر فــــثــــار زهـــــــر بــــعــــده لــقــتــاهلــم ــي ــب ــار ح ــ ــ  وث

حمـــذُر وأرشارهــــــم رمـــيـــًا هـــال بـــن نــافــع احلــــرب  عـــى  ذر  ايب   ومــــوىل 

ينتمي ــو  وهـ مــســلــم  فــيــهــم  الغضنفُر وأجــــدل  الــغــام  ــو  وهـ  لــعــوســجــة 

بقي وقــد  يمي  السبط  إلــيــه  ــظــُر فــجــاء  ــن ــو وت ــْدنـ ــن تـ ــن ــي ــع ــه رمــــق ال  بـ

ــال تـــغـــشـــاك اآللـــــــه بـــرمحـــٍة ــ ــق ــ ينظُر ف ــًا  ــض ــع وب ــعــضــًا  ب نــحــبــه   قـــىض 
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ــًا لــه ــ ــائ ــ ــوه ق ــحـ ــب نـ ــي ــب ــاء ح ــ ــ  بـــــــاذا تــــــويص يــــا أخــــــي وختــــُر وج
ــأنــنــي ــًا ب ــف ــي ــع ــال لـــه قـــــوالً ض ــقـ ــن وأكــثــُر فـ ــس ــاحل  أوصـــيـــَك خــــرًا ب

ــود ابـــن مـــوىل الــشــاكــري الــصــُر وحـــنـــظـــلـــة أفــــنــــاهــــم بـــقـــتـــالـــه  وسـ
بسيفه ــاكـــري  ــشـ الـ ــن  ــ اب ــس  ــابـ ــُر وعـ ــذكـ ــد مـ ــحـ  أبـــــادهـــــم رضبـــــــًا بـ

ــوارهــم ــزُر وَجــــدَّ بــأصــحــاب احلــســن ب ــاه األضــاحــي جت ــب ــرب أش  إىل احلـ

حمــمــٍد ــت  ــيـ بـ آل  إال  ــق  ــبـ يـ ــُر ومل  ــب أكـ ــق ــع ــو يف ال ــ ــي وه  فــقــام عـ
ــه ــأن ــه وجـــــه صــحــيــح ك ــ ــان لـ ــ ــوه وقــــار ومــنــظــُر وكـ ــل ــع ــا الـــبـــدر ي ــن  س

ــو قــائــل ــ ــدرًا وه ــب ــت ــس ــم م ــ ــارزه ــ أطهُر وب واجلــد  الطهر  احلسن  ــن  اب ــا   أن

ــل قــنــفــذ ــحـ ــه مـــــــّرة فـ ــ ــي ــ ــار إل ــ ــث ــ يــتــفــّخــُر ف رضبــــــة  يف   وعـــــارضـــــه 

لوجهه اجلــــواد  ظــهــر  عــن  ــُر فــأســقــط  ــث ــك ــو أبــــــاه وي ــدعـ ــأٍ يـ ــمـ ــى ظـ ــ  ع

قىض ما  بعد  من  الطهر  احلسن  ــدروا فجاء  ــح ــت ت ــده  ــ ــه يف خ ــعـ  قـــىض وادمـ

العفا ــعــدك  ب ــن  م ــام  ــ األي ــى  ــدُر وقـــال ع ــك ــد فــقــدك ي ــع ــي ب ــي ــَع  ُبـــنَـــيَّ ف

ــَن إلــــيــــه نــــســــوة عــلــويــة ــ ــئـ ــ ــُر وجـ ــق ــو ي ــ ــًا وهـ ــ ــأمت ــ ــه م ــي ــل ــن ع ــمـ  أقـ
ــه جــيــب كـــل كــريــمــة ــي ــل ــُر وشـــــقَّ ع ــظ ــن ــس ت ــيـ ــرة حــــوريــــة لـ ــهـ ــطـ  مـ

ــٌد ــم جــعــفــُر وبـــــارزهـــــم عـــــون وبـــعـــد حم ــود  ــ اجلـ إىل  بــيــمــنــيــه   ســلــيــل 

ــن قــطــبــة ــ ــون عـــبـــد ابـ ــ ــدل عـ ــ ــن ــ ــه مــشــّجــُر وج ــي ــح ف ــرم ــال  أخـــو طـــبـــاٍء ف

حمــمــدا أرادى  ــي  ــم ــي ــت ال ــى يــتــعــفــُر وعـــامـــر  ــن ــث ــان ــام ف ــسـ ــب حـ ــض ــع  ب

سلم ــن  ابـ ــي  ــن أع اهلل   عــبــيــد  مــوثــُر وبــــادر  للسم  ــو  وهـ صــبــح  ــن  ب  عــمــر 

ــِه ــفِّ ــك ــا ب ــاه ــق ــت ــال ــًا ف ــب ــي ــص مسفُر رمـــــاه م ــه  ــوجـ والـ الـــوجـــه  يف   فــأثــبــتــه 
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جبينه مـــن  حتــريــكــهــا  يــســتــطــع  ــُر فــلــم  ــعــّف ــت ــرَّ عـــى عــفــر الـــثـــرى ي ــخـ  فـ

سهمه ــد  ــالـ خـ بـــن  ــان  ــثـ عـ مــغــرُر وفـــــوق  عــقــيــل وهـــو طــفــل  ابـــن   إىل 

ــًا ــع ــن ــق م الــــــــراز  يف  إلـــيـــه  مسفُر وثــــــار  ــه  ــوج وال ــدر  ــب ال كمثل   غـــام 

ــد بـــــــإزاره ــ ــرت ــ مشهُر عـــلـــيـــه قـــمـــيـــص م ــوم  ــق ال ــى  ع ــيــف  َس كــفــه   ويف 

لنعله شــســع  أرشاك  انــقــطــعــت  ــُر قــد  ــثـ ــعـ ــتـ يـ ــه  ــ ــي ــ ــش ــ م يف   جتــــــاذبــــــه 

ــارزًا ــبـ ــد مـ ــع ــن  س ــ ــر ب ــم ــه ع ــن ــعــاي ــتــفــخــُر ف ــم ي ــ ــان أزديــــــــًا هب ــ ــد كـ ــ  وقـ

ــام مــنــفــلــقــًا ــسـ ــاحلـ ــه بـ ــي ــل ــه مـــطـــُر فـــشـــّد ع ــنـ ــف مـ ــ ــكـ ــ ــه والـ ــنـ ــا مـ ــ  هلـ

ــه الــســبــط كــالــصــقــر يــبــدُر فــــنــــادى أيـــــا عـــــاه وهـــــو جمــــّدل ــي  فــجــاء إل

ضيغٍم شـــدة  األزديِّ  عـــى  ــه مـــيـــز جمـــرر وشــــّد  ــ ــال ــ ــب ــ ــه أش ــ ــارق ــ ــف ــ  ت

ــدالً ــيــف جمـ ــعــن ــوًا كــال ــلـ ينظُر فــــــارداه شـ ــالــبــذل  ب وهـــو  نــجــيــعــًا   يفيض 

ــًا مــلــبــي ــام  ــ ــغ ــ ال نـــحـــو  إىل  ــاد  ــ ــ ــُر وع ــكـ ويـ عــــي  ــزز  ــ ــع ــ ي أال   وقـــــــال 
ــًا ــاوب ــان تــدعــنــي لــلــنــر لــســت جم ــم يـــعـــذُر بـ ــ ــع ــ ــاه وال ــ ــا عـ ــ  تـــــــدارك ي

ــدره  ــوق صـ ــ ــورًا وطــــــورًا يــفــكــُر فــعــارضــه وانـــتـــاشـــه ف ــ ــ ــه ط  يـــطـــول بـ

مشبه ــو  ــ وه ــًا  قـــاسـ يــســمــى  تبهُر وكــــان  الــعــقــل  يف  الــطــهــر  ــي  ــزك ال ــاه   أبـ

ــاك عـــى ابــنــِه ــنـ ــك يــقــُر وجـــــاء فـــألـــقـــاه هـ ــالـ ــنـ ــه هـ ــنـ ــن مـ ــ ــ  عــــى دم
ونـــســـائـــه فـــســـطـــاطـــه  إىل  مـــغـــرُر وعـــــــاد  طـــفـــل  اهلل  ــد  ــب ــع ب ــى  ــ ــادن ــ  ف

مـــرشـــفـــًا ــره  ــ ــج ــ ح يف  ــاه ســهــٌم ظـــل لــلــنــحــر يــنــحــُر وأجـــلـــســـه  ــوافـ  فـ

ــاذب ــو كـ ــ ــي يــنــتــمــي وه ــق ــف ش ــك ــُر ب ــف ــك امُل الـــزنـــيـــم  وهــــو  أســـــٍد   إىل 

فصبه احلـــســـن  كـــف  ــًا  ــ دمـ ويــنــظــُر فـــفـــاض  لــلــســاء  ــو  ــرن ي األرض   عــى 
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ــوم شــاهــدًا ــق ــى ال ــن ع ــال إهلـــي ك ــا فــعــلــوا يف عـــرة الــطــهــر جُمـــِهـــُروا وقـ  ب

ــه ــل أه جـــنـــب  إىل  فــــــــواراه  ــوان بـــالـــذل حـــّرُ وقــــــام  ــسـ ــنـ ــه الـ ــن ــكــف  ت

ــة يــفــجــُر وثـــار أبـــو بــكــر فــتــى احلــســن الــزكــي ــب ــق ــه فـــــــأرداه ابــــن ع ــيـ  إلـ

اثــبــتــوا أال  ــي  ــن ب يـــا  نــــادى  ــُروا وعـــثـــان  ــ ــص ــ ت ــم  ــ ثـ هلل   نــصــيــحــتــكــم 

ــأســفــوا ــت ــس لــكــم ولــــد هلـــم ت ــي ــل وا ف ُ تــتــحــرَّ وال  الــدنــيــا  ــذه  ــ ه ــى   عـ

واخــتــلــفــت لــه اهلل  ــد  ــب ع ــن  ــ اب ــان وجــعــفــُر فــثــار  ــت ــرضب  مــع احلــرضمــي ال

بسيفه ــي  ــرضمـ احلـ ذي  ــا  ــ ــأردامه ــ أبحُر ف ــلــون  ال ويف  ــان  ه اســمــه   وكـــان 

ــف يل ســاعــة ــن عـــثـــان حلـ ــ اب ــار  ــ ــّرُ وثـ ــك ــويل األصـــنـــجـــي ي ــ  فـــــــأرداه خ
ــه ــان ــســن ــن رسجـــــه ب ــ ــه ع ـــ ــدل ــن ــج ــفــجــُر ف ــت ــن نـــحـــره ت ــ  وأوداجــــــــــه م

دنــى اال  ــه  ــوت أخ الــعــبــاس  رأى  ــه وجــعــفــُر فــلــا  ــ ــد اإللـ ــب ــم ع ــ  قــيــامــًا وه

فيهم ــاس حيــمــل  ــب ــع ال الــفــتــى   فــيــقــتــلــهــم بــالــســيــف والـــــدم يــقــطــُر فــظــل 

ــن مـــاهيـــم مــتــكــلــًا ــ ــُروا وأبـــعـــدهـــم ع ــكـ  يــعــاتــبــهــم فــاســتــبــدلــوهــا وأنـ

ــا ــقــن ــال ــال وب ــب ــن ــال ــه ب ــي ــل  وقـــد قــطــعــوا األعــضــاء وهـــو مــغــرُر فـــشـــدوا ع

ــه ــأهــل ب ــاء  ــ ــظ ــ ال ــوالي  ــ ــم ــ ب ــظــُر وراد  ــن ــاة ي ــنـ ــسـ ــا املـ ــ ــى أعـ ــ ــرَّ ع ــمـ  فـ

ــطــلــب نــحــوه ــاء ي ــ ــار يـــريـــد املـ ــ ــل الـــعـــبـــاس وهــــو مــعــفــُر وسـ ــت  وقــــد ق

ــٍة ــرق ــح ــُر فـــظـــل يــــواريــــه ويـــبـــكـــي ب ــف ــر حي ــق ــل ــو ل ــ ــه وهـ ــيـ ــد أخـ ــق ــف  ل

أٍخ ــن  مـ بـــاخلـــر  اهلل  ــزاك  ــ جـ ــا الــفــضــل تــؤثــُر فـــقـــال  ــا أبـ ــدي ي ــَك عــن ــإن  ف

وفيهم ســعــٍد  ابــن  خيل   فـــتـــى دارمـــــــــي كــــافــــر مــتــجــُر وعــارضــهــم 
متــكــنــوا ال  ــم  ــك ــل وي ــا  يـ أال  ــادي  ــنـ فتقهُروا يـ ــرات  ــف ال ــاء  املـ ــن  م  حسينًا 
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ــم رمــــى به ــه ــس يـــزهـــُر فـــعـــارضـــه خــــويل ب ــو  ــ وهـ ــه  ــ ــوج ــ ال يف  ــه  ــت ــب ــأث  ف

بــه مــعــتــصــًا  اهلل  يـــدعـــو  يقطُر فـــأقـــبـــل  والــــدم  كــّفــاه  خــضــبــت  ــد   وقـ

ــادٌل ــم عـ ــك ــت يف احل ــي أنـ ــ ــال إهل� ــق ــق تــقــي وتــنــظــُر ف ــل  وبـــاحلـــقِّ بــن اخل

ــم مــوقــعــي ــل ــع ــم شـــكـــواي وت ــل ــع ُ وت ــرَّ ــ ختـ ال  عـــــــاملٌ  ــايل  ــ ــح ــ ب  وأنـــــــت 
ونـــســـائـــه فـــســـطـــاطـــه  إىل  حتــرُض وعـــــــاد  يل  رشبــــة  هـــل  أال   يـــنـــادي 

ـــــه ــاه بـــالـــبـــكـــاء لــقــول ــسـ ــّج نـ ــضـ ينظُر فـ ــلــاء  ل والــســبــط  الــظــا   وكـــرب 

لــلــذي واصـــــرن  اهلل  اتـــقـــن  ــدُر فـــقـــال  ــ ــر لــلــُحــرِّ أج ــص ــال ــه ف  بــلــيــنــا بـ

بــنــفــســِه الــطــغــاة  ــرب  ــ ح إىل  ــام  ــ مكثُر وقـ بــاجلــيــش  الــشــمــر  ــه  ــي إل ــاء  ــج  ف

بــالــك يــســمــى  ــي  ــب كــل ــوم  ــقـ الـ مــغــوُر ويف  بــالــركــض  مـــوالي   فــجــاء إىل 

ــٍة ــام ــوق ه ــ ــالــســيــف مـــن ف ــه ب ــع ــن ــو حمــُر وق ــه وهـ ــه  فــأدمــى نــواحــي وج

فــشــدهــا الـــنـــســـاء  ــو  ــح ن إىل  ــون أصــفــُر فـــعـــاد  ــل ــزوه والـــوجـــه يف ال ــمــي  ي

أصغُر وأقـــبـــل مـــن نــحــو اخلـــيـــام أمــامــه الــســن  يف  ــو  وه يــراهــق  مل   فتى 

ــُه ــي يــســجــنــنّ ــوان كـ ــسـ ــنـ ــه الـ ـــاذبـ  ويــــرددنــــه عـــن عــمــه وهــــو يــنــفــُر جت
ــال هلــن ارجــعــن عــنــي فــلــم أكــن ــق )1( ف فــــاكــــثــــروا  عـــمـــي   أفـــــــــارق 

كــعــب برضبة بــن  ــرب  ــعــارضــه حـ ــوُر ف ــغ ــه الـــكـــف وهــــو م ــن ــق م ــل ــح  ف

ــذن فــضــمــه ــ ــاُه خـ ــ ــ ــا ع ــ ــاح أيـ ــصـ مــطــّرُ فـ مــنــه  والـــكـــف  صـــــدره   إىل 

مجعهم فـــــّرق  ثـــم  ــهــم  ــي عــل ــدَّ  ــشـ ــُر فـ ــث ــن ــهــم وي ــام مــن ــ ــرضب يـــقـــّد اهلـ ــ  ب

ــن مــســلــم  ــ ــا عـــنـــه محـــيـــد ب ــنـ ــدثـ أنظُر وحـ للسبط  الــطــف  ــوم  ي كنت   لقد 

)1( يف الشطر الثاين من البيت تصحيف مل أستطع قراءته.
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تــصــرًا أشـــــدَّ  ــورًا  ــثـ ــكـ مـ أَر  ــذُر فــلــم  ــح ــت ي ال  مــنــه   وأربــــــط جـــأشـــًا 

مغضبًا الــلــيــث  محــلــة  فيهم  ــُر فيحمل  ــ ــذّع ــ  عــــى محــــر مـــســـتـــنـــفـــرات ت

بينها ــل  حـ إذ  ــالــشــاة  ك ــُر فــيــركــهــم  ــذع ــت ــا مــــذعــــورة ت ــفـ ــاب الـ ــ ــ  ذي

ــًا ويــــرًة ــن ــم ــط بـــه األقـــــــوام ي ــي ــع ويــصــُر حت ــي ــوج ــرضب ال ــل  فــيــثــبــت ل
ــه أبـــيـــه يف احلـــــروب ورضبـ ــــرك أبـــوُر كــفــعــل  ــرك وال  مجــاجــم أهـــل الـ

ــان نــــحــــوه)1( بــســنــانــه ــنـ ــاء سـ ــجـ ــُر فـ ــث ــع ــت ــه ي ــ ــي لـ ــ ــفـ ــ  فـــــــــــأرداه واهلـ

ــا له ــو أبـ ــدع ــرمــضــا ي  فـــعـــاجـــلـــه خـــولـــيـــهـــم يـــتـــخـــُر طــرحيــًا عــى ال
ــش حوله ــي الــــرأس واجل مــنــه  ــُرلــيــحــز  ــظ ــن ــن عــيــنــيــه لــعــيــنــه ي ــايـ ــعـ فـ

ــًا ــعـ ــاه وانـــكـــب راجـ ــفـ ــّرُ فـــارعـــب كـ ــ ــق ــ ــه بـــــاغـــــٌي ي ــ ــيـ ــ  وعـــــــــال إلـ

راجـــعـــًا مـــالـــك  األم  ثــكــلــتــك  ألغــــــدُر اال  أن  خــــــويل  ــه  ــ لـ ــال  ــ ــق ــ  ف

عــيــنــه ــه  ــّبـ شـ اهلل  رســــــول  ــي  ــن ــي ــع تكفُر ب ــت  أن بــل  شمر  يــا  تستحي  ــا   أم

شافعي القيامة  يف  خصمي  ــه الــشــمــر يــســعــى وخيــطــُر أأجــعــل  ــي ــاء إل ــج  ف

صــدره ــوق  ف مــن  الــرجــل  عليه  ــُر فاثنى  ــن أنـــــت بـــــاهلل ختـ ــ ــه م ــ  فـــقـــال ل
الذي اجلوشن  ذي  بن  الشمر  له  ــّرُ فقال  ــ ختـ قـــتـــل  أي  كــــــاب  ــه  ــتـ  نـــمـ

ــك انــفــا ــام ــث ــن ل ــر عـ ــ ــه اح ــال ل ــق أعـــوُر ف أبـــرص  الــكــلــب  شبيه  ــأنــت   ف

ــُه ــ ــبَّ ــ ــاك ــ هيــُر خيـــــــرن جـــــــدي بـــــــذا ف ــســـن  احلـ ألوداج  إىل   فــظــل 
احليا واحــتــبــس  ــاك  ــ األف ــدُر تــزعــزعــت  ــك ت ــاء  ــسـ الـ نـــجـــوم يف   وظـــلـــت 

ــًا له ــ تفكُر وأمـــطـــرت الــســبــع الـــشـــداد دم واإلنـــس  اجلــن  عليه  ــاحــت   ون

)1( يف األصل: نحرنه، والصواب: نحوه
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ــحــت األمــــاك مــن حــلــم رهبــا ــو احلـــلـــيـــم املـــدبـــُر وســّب ــ  وإمــــائــــه وهـ

بجمعهم سعد  ابــن  أصحاب  ــدُر وأقبل  ــب ت لــلــنــهــب  الــنــســوان  ــم  خــي  إىل 

ــه ــل ــوان احلـــســـن وأه ــسـ ألكــفــُر لــيــســلــبــن نـ عـــــاٍد  قــــوم  مـــن  اهّنـــــم   أال 

ــن ممــرضــًا ــسـ ــزروا وكـــــان عـــي بـــن احلـ ــ ــوه وج ــل ــت ــُر اق ــم ــال هلـــم ش ــق  ف

ــرح ــض مـ ــ ــري ــ ــذا م ــ ــ ــُر فـــقـــيـــل لــــه ه ــظ ــن ــت ــر لــــلــــردى ي ــغـ ــي صـ ــبـ  صـ

ــه ــ ــه اآللــــــــه ألن ــ ــن ــ ــم ع ــ ــه ــ ــع ــ ــداف ــ  أبـــو احلــجــج األطــهــار وهـــو املــّطــهــُر ف

اوطئوا اال  بالطغاة  سعٍد  ابــن  ــادى  ــن وكـــروا ون ــس  خــيــولــكــم صـــدر احل

رؤوسهم الــرمــاح  روس  عــى  ــّرُ وعــّلــوا  ــسـ ــو املـ ــ ــويل وهـ ــ ــم خـ ــ ــار هب ــسـ  فـ

ــه ــام أم والـــســـبـــايـــا  زيـــــاد  ابــــن  ــُر إىل  ــائـــب ح ــركـ  بـــا وطـــــأٍ فــــوق الـ

وأصبحت بالرؤوس  سعٍد  ابن  وتــزفــُر وسار  تبكي  للحزن  الــفــا   وحـــوش 

ــذلــة ب ــاد  ــقـ تـ األرسى  ينظُر وأصـــبـــحـــت  لــلــرأس  ــو  وهـ ــاد  ــ زي ــن  ابـ  إىل 

فحطه قــضــيــب  ــى  ــمــن ــي ال ــده  ــ ي ــى شـــفـــتـــيـــه لـــلـــثـــنـــايـــا يـــكـــُر ويف  ــ  عـ

جــالــســًا ــم  ــ أرق بـــن  زيـــد  إذًا  ــان  ــ يــنــهــُر وك ــس  ــرج ــل ل ظـــل  إذ  جــنــبــه   إىل 

ــب فــإنــنــي ــي ــض ــق ــه شـــل ال ــ ــال ل ــ ــُر وق ــف ي لـــيـــس  اهلل  رســــــول   رأيــــــت 
ــخ يــبــكــي ويــكــثــُر لــتــقــبــيــلــه هــــذي الــثــنــايــا ورشــفــه ــي ــش  هلـــا دائـــــًا وال

تــيــقــنــي لـــــوال  اهلل  عـــبـــيـــد  ــال  ــ ــق ــ ــُر ف ــذكـ ــيـــخ لــلــصــيــانــة تـ  بـــأنـــك شـ

ــًا ــاج ــة ع ــي ــن ــأس امل ــ ــن ك ــك مـ ــتـ ــردت تــذكــُر أذقـ ــف  محــامــك فــاصــمــت ال ت

ــه ــام ــوان احلـــســـن أم ــسـ ــُر وُأدخـــــــل نـ ــظ ــن ــت ــه ي ــ ــرف ــ ــد فـــيـــهـــم ط ــّعـ ــصـ  فـ

غـــدت إذ  هلل  ــد  ــمـ احلـ ــن  ــ هل ــال  ــ ــ ــُر وق ــن ــق ت ــ ــاي ــ ــن اخل ــ  فــضــاحيــكــم ب
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ــت إلـــيـــه زيـــنـــب ابـــنـــة فــاطــم ــام ــق ــل أنــــت بــــاهلل تــكــفــُر ف ــه بـ ــت ل ــال ــق  ف

بــيــتــنــا اهلل  طـــّهـــر  أنــــــاس  ــدُر ونـــحـــن  ــقـ ويـ ــي  ــط ــع ي واهلل   وأكـــرمـــنـــا 

ــة ــاع ــج ش إال  ــن  ــ ــأب ــ ت هلــــا  ــال  ــ ــق ــ املــتــمــهــُر ف الـــشـــاعـــر  أبـــــــاك   ألن 

ــه مـــا لــلــشــجــاعــة والــنــســا ــت ل ــال ــق ــى مــتــوعــُر ف ــاألسـ ــدري بـ ــ  ولـــكـــن صـ

مكتضًا ــن  ــدي ــاب ــع ال ــن  ــ زي ــن  ــايـ ــُر وعـ ــت والــشــبــه خم ــ ــن أن ــه مـ  فـــقـــال لـ
ــن وصـــوتـــه ــسـ ــن احلـ ــ ــه ابـ ــال لـ ــقـ ــدُر فـ ــرض جمـ ــ ــد نــالــه ال ــا قـ  ضــعــيــف ملـ

ــًا ــات ق ــف  ــط ــال ب اهلل  ألـــيـــس  أكــُر فـــقـــال  العقب  يف  وهــو  ــأوىص  فـ  عليًا 
ــاد قـــد كـــان يل أخ ــج ــس ال لـــه  ــال  ــق ــُر ف ــ ــو مـــنـــي أك ــ ــى عـــلـــيـــًا وهـ ــم ــس  ي
ــوف جـــــراءًة ــي ــس ــال ــمــوه ب ــت ــع ــّض ــب تـــدمـــُروا ف ــًا  ــل ظ بــالــتــهــويــن  اهلل   عـــى 

ــرأة جـ ــك  ــي ف ــل  هـ اهلل  ــيــد  عــب ــقــدُر فـــقـــال  ت الـــقـــول  أم عـــى   لـــرد جــــوايب 

فــتــعــلــقــت ــًا  ــ ــاج ــ ع فـــاقـــتـــلـــوه  ــُر أال  ــث ــع ــت ت ذيـــلـــهـــا  يف  ــب  ــ ــن ــ زي ــه  ــ  بـ

دونـــه ــي  ــت ــق ب فـــابـــدأ  أال  ــف فــالــطــفــل يــعــذُر وقـــالـــت  ــن زيـــاد ع ــا ابـ  أيـ

ألجلها عنه  ــرجــس  ال اللعن  ــرضوا فعف  اح باملسجد  منه  مــنــاٍد  ــادى   ونـ

معجٌب ــو  وهـ فــيــهــم  خــطــيــبــًا  ــام  ــق ــُر ف ــب احلـــســـن ويــكــث  يـــعـــرض يف سـ

لقوله الــلــعــن  ــس  ــرج ال نــضــت  ــران اجلـــحـــيـــم تــســعــُر وقـــد  ــ ــ  فــــمــــآواه ن

مغضٌب والــشــيــخ  األزدي  ــه  ل ــتــى ابـــن عــفــيــف تــكــذبــن وتــفــجــُر فــقــال   ف

له وَمــــــْن  أنــــت  اهلل  عــــدو  يـــا  واجــــدُر أال  ــاب  ــســب ــال ب اوال  ــت  ــي ــوال  ت

ه ــدِّ ــ ــة ج ــ ــداي ــ ــوال ه ــ ــن لـ ــ ــُر أتـــشـــتـــم م مــن لــلــحــقِّ  ــُل  ــعـ يـ مل  ــم  ــ ــواله ــ  ول
بدينهم ــن  ــدي ت األوىل  مـــن  ــت  ــس ــبــُر أل ــم مـــا كــــان ديـــنـــًا ي ــ ــواله ــ  ول
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ــادروا ــبـ ــال فـ ــك ــن ــال ــذوه ب ــ حــرُض فـــقـــال خـ واألزُد  األزد  فـــنـــادى  ــه  ــي  إل

ــفــرقــوا ــم ت ــوه ثـ ــاشـ ــتـ حيـــرُض فـــجـــاؤوه وانـ ردوه  اهلل  عــبــيــد   فـــقـــال 

ــالــســيــاخ فـــبـــادروا ــوه ب ــب ــل ــال اص ــق ــّرُ ف ــك ي فــيــهــم  والــشــيــخ  ــه  صــلــب  إىل 
سكٍة كــل  يف  السبط  بـــرأس  ــُر وداروا  ــّه ــش وي ــا  ــن ــق ال روس  ــى  عـ ــا  ــع  ي

يـــــدوُر وحــــدث عـــن زيـــد ابـــن أرقــــم أّنـــُه ــن  ــ ــس ــ احل راس  بــــه   امـــــر 

جــالــٌس وهـــو  ــة  ــرف غ يف  إذا  يــزهــُر وكــــان  ــو  وهـ سمتها  يف  ــه  ب  فـــجـــاؤوا 

ــة يكُر فـــقـــال ســمــعــت الـــــرأس يـــقـــرأ آي وهــو  اخلمس  راس  الكهف   من 
معجبًا ونـــاديـــت  ــري  ــع ش لــه  أهبـــُر فــقــف  اهلل رأســــك  ــن رســــول  ــ اب ــا  ــ  أي

جــهــازه بــعــد  اهلل  ــد  ــي ــب ع ــلـــرؤوس يــســّرُ ونــــــادى  ــن قــيــس لـ ــر ابـ ــزج  ب

ــي دمـــشـــق مــيــمــًا ــغ ــب ــُر وســـــار هبـــم ي ــال خي ــاحلـ ــو بـ ــ ــا وه ــوافـ  يـــزيـــدًا فـ
فتى ــا  يـ وراءك  ــا  مـ يـــزيـــدًا   ويــنــبــيــك بــاألخــبــار مـــن هـــو أخـــُر فـــقـــال 
ــه ــأهــل ــه جـــــاء احلـــســـن ب ــ يـــتـــأخـــروا فـــقـــال ل ومل  ــًا  ــعـ مجـ ــه  ــابـ ــحـ  وأصـ

ــا ــرنـ ــع أمـ ــايـ ــبـ ــا تـ ــ ــ ــا تــتــخــّرُ فــقــلــنــا لــــه إم ــنـ ــربـ ــدًا وإّمــــــــا حـ ــ ــزيـ ــ  يـ

بزعمه ــال  ــت ــق ال ــرت  ــ اخ قـــد  ــال  ــق ــلــحــق مــنــكــُر ف ــو ل ــ ــه وه ــي  فــمــلــنــا عــل

ــًا ــات ــق ــاء م ــ ــم جـ ــ ــرَّ غــــــــرورًا ث ــفـ ــُر فـ ــعــفَّ ــت ي الـــثـــرى  عــفــر   فـــغـــودر يف 

املــــاء رشبـــًة بــــارد  مـــن  نــســقــهــم  ــُر ومل  ــكـ ــبـ  ثــــاثــــة أيــــــــام تــــــــروح وتـ

ــالـــه ورجـ أصـــحـــابـــه  مـــن  ــق  ــب ي يعثُر ومل  القيد  يف  الطفل  العليل  ذا   ســوى 

جسومهم الطفوف  أرض  يف  ــل زوُرفهاتيك  ــاألك ف ــدان  ــديـ والـ ــطــر  ال ــا   هل

بأرسها مجــعــًا  الــقــوم  رؤوس  ــُر وهـــذي  ــّه ــش وت ــا  ــن ــق ال روس  عـــى   تــلــوح 
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ــٌد هــنــيــئــًة ــ ــزي ــ ــرق مـــبـــهـــوتـــًا ي ــ ــاط ــ ــه زجــــر بـــن قــيــس يــفــكــُر ف ــالـ  ملـــا قـ

ــه ــام ــوان احلـــســـن أم ــسـ ــر املـــجـــُر وأوقــــــف نـ ــ ــاف ــ ــك ــ  َفـــــــــرقَّ هلــــــّن ال
واألذى فــيــهــّن  ــر  ــس ال رض  ــا مـــتـــنـــّكـــُر وعــايــن  ــ ــاهل ــ  وهـــيـــئـــة قـــبـــح ح

فلم مــرجــانــة  ــن  ــ اب اهلل  ــا  حلـ ــال  ــ ــّدُر وقـ ــ ــق ــ ــن ت ــ  تـــكـــن رمحــــــة مـــنـــه هلـ

ــه ــ ــه ودون ــن ــل م ــع ــف ــذا ال ــ ــان ه ــ ــا ك أيــُر ملـ واخلــطــب  منه  أرىض  كنت   لقد 

ــٌر ــال لـــه جــلــف مـــن الـــقـــوم كــاف ــق ــُر ف ــفــّخ ــت ــًا هبـــم ي ــّيـ ــامـ  وقــــد كــــان شـ

ــا ــوره ون ــن  ــس احل بــنــت  ــًا  ــاط ف ــس الــنــهــار وتــصــغــُر رأى  ــم ــه ش ــذل لـ ــ  ت

منيتي ــي  ــه ف ــذه  ــ ه يل  ــْن  ــ ــَب ــ هَتَ ــا  ــ تنهُر أم ــطــهــُر  ال زيــنــٌب  ــه  ــي إل ــامــْت  ــق  ف

ــه ــا الــكــلــُب ان ــ ــْه أهي ــ ــه م ــّرُر فــقــالــْت لـ ــغـ ــاك قـــلـــب مـ ــ ــنّ ــ ــا م ــ ــت مل ــذبـ  كـ

ــه ــؤال مـــن س تــبــتــغــي  ــا  مـ إىل  تقدُر فــلــيــس  أنــت  وال  ال  وجـــدًا  مــتَّ   ولــو 

ــه ــُت ــب أج أردُت  لـــو  ــد  ــزيـ يـ ــال  ــقـ تــكــفــُر فـ ــاهلل  ــ ب ــت  ــي إن ش ــه  لـ ــت  ــال ــق  ف

ــه ــن ــدي ودي ــ ــام ج ــ ــن إسـ ــرج مـ ــ تفخُر وختـ ــن  ي ــدِّ وال ــام  ــاإلس ب كنت   لقد 

لقوهلا ــد  ــزي ي وجــــٍد  مـــن  ــاغــضــب  مظهُر ف لــلــكــفــر  وهـــو  أبـــاهـــا   وســـب 

تفخُر فــقــالــت لـــه أنــــت األمـــــر لــقــومــه بــالــظــلــم  ثـــم  ــًا  ــه ج ــم  ــشــت  أت

ــاودًا ــعـ ــا فــقــام مـ ــي ــح ــت ــراجـــع واس ــُر فـ ــذّكـ ــّلـــعـــن يـ ــه الـــَشـــآمـــّي الـ ــيـ  إلـ

واهـــب أن  أحــــس  بـــل  لـــه  ــال  ــقـ ــُر فـ ــؤخَّ ي ال  ــًا  ــاضــي ق حــتــفــًا  اآلن   لــك 

أمــامــه َعـــْســـجـــديٍّ  بــطــشــٍت  مشّهُر وُأويت  فــيــه  الــطــهــر  احلــســن   ورأس 

ــورًا ويـــنـــكـــث ثـــغـــرُه ــ ــ ــره طـ ــظ ــن ــي ــدٍر ويـــذكـــُر ف ــبـ ــارًا بـ ــ ــع ــ ــد أش ــش ــن  وي

مجيعهم ــدر  ــب ب ــي  ــاخ ــي أش ــيــت  ل تــذكــُر أيـــا  ــن  ــزرجـ ــاخلـ بـ ــة  ــعـ وقـ  رأوا 
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منهم صــفــن  يـــوم  بـــثـــأري  ــذت  ــ ــي حــــرٍب بـــبـــدٍر ويــذكــُر أخ ــن  وقــتــل ب

ــق هـــامـــًا مـــن رجــــــاٍل أعــــزٍة ــل ــف ــُر ن ــ ــق وأص ــ ــم كـــانـــوا أح ــ  عــلــيــنــا وه
ــوم حـــره ــ ــه يـ ــ ــن ربـ ــ ــه م ــ ــل ل ــويـ ينُر فـ للصحف  املــيــزان  نــصــب   إذا 

قــبــيــحــًة دارًا  لــلــنــســوان  ــُر وأفــــــرد  ــه وجي رّسًا  قــتــاهــنَّ  ــَن  ــِدْبـ ــنْـ ــُيـ  لِـ

ــازه ــهـ ــد جـ ــعـ ــان بـ ــعـ ــنـ ــالـ ــذ بـ ــ ــف ــ يــســُر ون ــنَّ  ــ ــ هب رفــــقــــًا  ــرب  ــ ــث ــ ي  إىل 

ــا دنــــوا مـــن طــيــبــة جـــاء فـــارٌس ــل يبُر ف وهـــو  ــاص  ــع ال سعيد  ابـــن   إىل 

ــن أهـــل املــديــنــة كــاعــٌب ــقــُر فــلــم  يــبــق م ــات احلـــســـان وي ــي ــم ــاش  مـــن اهل

ًا حــــرَّ ــِم  ــط ــل ــال ب ــنَّ  ــوه ــق ــل ت ــُر واال  ــن ــا والـــشـــعـــور ت ــ ــن ك ــدبـ ــنـ  ويـ

ــٌد ــم ــات حم ــ ــوم مـ ــ ــي ــ ــداه ال ــ ــي ــ ــا س ــ ــُر حــيــدُر أيـ ــه ــط ــراء وال  وفــاطــمــة الـــزهـ

ــٌد ــم ــات حم ــ ــوم مـ ــ ــي ــ ــداه ال ــ ــي ــ ــا س ــ ــبـــر وشـــــّرُ أيـ ــاه شـ ــ ــنـ ــ  وحــــيــــدر وابـ
حميلة أضــحــت  الـــيـــوم  ســـيـــداه  ــا  ــ هتــجــُر أي ــر  ــذك ــل ل اهلل  ــي  ــ وح ــط  ــاب ــه  م

أصبحت ــم  ــاط ف الــيــوم  ســيــداه  ــا  ــُر أيـ ــ ــزف ــ ــى تــــئِــــنُّ وت ــكـ ــة ثـ ــل ــق ــل ــق  م

ــا ســـيـــداه الـــيـــوم مــاتــت رجــالــنــا ــ حيدُر أي الطهُر  املــرتــىض  ومــات   مجيعًا 

ــت رجــالــنــا ــات ــداه الـــيـــوم م ــّيـ ــا وجــــزروا أيـــا سـ ــوه ــح ــا قـــد ذب ــن ــال ــف  وأط

ــت رجــالــنــا ــات ــداه الـــيـــوم م ــّيـ الغضنفُر أيـــا سـ والكمّي  ــْرَوْه  ُعـ ابــن   وهــان 

ــت رجــالــنــا ــات ــداه الـــيـــوم م ــّيـ مغُر أيـــا سـ أضحى  ــن  ي ــدِّ وال التقى   ومــات 

ــوم غــــودر ســيــدي ــيـ ــا ســـّيـــداه الـ ــ  ومحــــزة والـــعـــبـــاس عــمــّي وجــعــفــُر أي

ــوم أصـــبـــح نـــاويـــًا ــيـ ــا ســـّيـــداه الـ ــ ــأرض الـــغـــارضيـــة يــقــُر أي ــ ــًا بـ ــن  حــســي
ــى مــقــيــدًا ــح ــداه الـــيـــوم أض ــّيـ ــّرُ أيـــا سـ ــس ي الـــزنـــيـــم  ــس  ــرجـ الـ إىل  ــي   عـ
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غنيمة ــا  ــ رصن ــوم  ــيـ الـ ســـّيـــداه  ــا  ــ ــُر أي املــكــف ــعــن  ــل ل ــدى  ــ هن ــام  ــشـ الـ  إىل 

ــارٌص نـ ــق  ــب ي ــوم مل  ــيـ الـ ــداه  ــيـ ــا سـ ــ ينُر أي ــط  ــب ــس وال اهلل  ــول  ــ رس  لــســبــط 

عقيلنا ــات  ــ م ــوم  ــيـ الـ ــداه  ــيـ سـ ــا  ــ ــُر أي وجــعــف عـــّمـــي  اهلل  ــث  ــي ل  ومحـــــزة 

ــدى ــد طــمــس اهل ــوم ق ــي ــداه ال ــّي ــٌر أيـــا س ــغ م وهـــــو  اهلل  ديـــــن  ــح  ــ ــب ــ  وأص

ــرًا ــك حـ ــات ــن ــا ســـّيـــداه انـــظـــر ب ــ ــُر أي ــكَّ ــنَّ مــن ــاهلـ ــدي األعــــــادي حـ ــأيـ  بـ

ــرًا ــك حـ ــات ــن ــا ســـّيـــداه انـــظـــر ب ــ ــة تــنــظــُر أي ــات ــش ــال ــا األعــــــادي ب ــه ــي  إل

حتكمت ــا  ــن ــي ف ــوم  ــيـ الـ ــداه  ــيـ سـ ــا  ــ  أمـــيـــة وانــــقــــادوا عــلــيــنــا فـــَدمـــُروا أي

ــوم أضـــحـــت أمــيــة ــيـ ــداه الـ ــيـ ــا سـ ــ ــر عـــلـــيـــنـــا ذيـــلـــهـــا وتـــشـــّمـــُر أي ــ  جتـ

ــوم أضـــحـــت أمــيــة ــيـ ــداه الـ ــيـ ــا سـ ــ  مــــســــرة والـــــكـــــل مـــنـــا يــشــهــُر أي

ــا الــعــدى ــن ــمَّ ب ــا ســـيـــداه الـــيـــوم هـ ــآزُروا أيـ ــ تـ ــا  ــ  بِـــنَـــْهـــٍب وســـلـــٍب يف أذانـ

األذى مــن  يفيق  ال  وســلــٍب  ــرضب  تشهُر ب اخلـــايـــق  بـــن  مـــا  ــر  ــات س  بـــا 

ــوا ــم ــم ــمــســر وي ــل ــلــعــن املــكــفــُر وقــــد مجــعــونــا ل ــا نــحــو ال ــن  وســـــاروا ب

ــوارسًا ــ ــا ح ــاي ــط ــُر ســبــايــا عــى ظــهــر امل ــس ــم ي ــيـ ــن رحـ ــ ــس إلـــيـــنـــا م ــي ــل  ف
مجيعها ــاد  ــبـ الـ ــل  كـ ــا  ــن ب ـــُروا وداروا  ــآم وَشـــهَّ ــش  وســــاروا بــنــا نــحــو ال

ــٍة ــوق أســن ــنــا والـــــروس فـ يزهُر يـــســـروا ب احلــظ  مــن  أعــاهــا  روس   عــى 

ــه ــل ــا لــيــتــنــي أفــــدي احلــســن وأه ــي أذخـــُر ف كــنــت  ــذي  ــ وال وأهـــي   بنفي 

نــعــيــمــة ــوم  ــيـ كـ ــًا  ــ ــوم ــ ي رأى  ــُر فـــلـــا  ــذكـ  ونـــاعـــيـــة لــلــهــاشــمــيــات تـ

جـــعـــفـــر ابــــــــــن  ــُر .....)1(  ــذكـ ــا بـــابـــنـــيـــِه بـــغـــيـــًا ويـ ــ ــر م ــ  خي

)1( الكلمة حمذوفة.
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ــوم هــذه ــال ســلــيــل الــعــاص يــا قـ ــق ــان تــذكــُرف ــف ــن ع ــة الــشــيــخ ابـ كــواعــي

ــى بــســلــســٍل ــّم ــس ــوىل ي ــ ــذكــُر وكـــان لـــه م ــط ت ــســب ــال لـــه مــــاذا مـــن ال ــق  ف

ــه ــ رأس بــالــنــعــل  اهلل  عـــبـــد  ــع  ــن ــق ــُر ف ــكـ ويـ عــــي  ــزز  ــ ــع ــ ي اال   وقـــــــال 
ــي جمـــاهـــدًا ــف ــن ب ــه  ــ ــي ــ أواس ــُر بــــان ال  ــ ــاي وانـ ــت ــج ــه ــا واســــيــــاه م ــ  ك

بصحٍة الــطــفــوف  يـــوم  جـــرى  ــهــذا  أكـــُر ف واهلل  ســفــيــان  أيب  آل   مـــن 
بــعــد قتله ــن  ــس م ــرج ــد ال ــزي ي ــُر وظـــل  ــج ــف ــّذ ويــلــهــو بـــاخلـــمـــور وي ــلـ  يـ

بجيشه يـــومـــًا  ــد  ــصــي ال ــد  ــري ي ــّر  ــم  فــــاح لـــه ظــبــي لــــدى الــــر أغـــُر ف
ــواده ــجـ ــده بـ ــيـ ــي صـ ــغ ــب ــرك  ي ــ ــح ــ الــصــيــد يقُر ف ــن  ــًا ع ــري ــه ج ب ــعــاج   ف

جيـــره اجلـــــــــواد  ذاك  بـــــه  ــس الــلــعــن املــكــّفــُر فــــتــــاه  ــرج  وقـــد لــغــب ال

ــه ــظــن ي زالل  مــــــاء  إىل  ــّدُر فــــجــــاء  ــكـ مـ ــاك  ــنـ هـ ــدره  ــ ــك ــ ي مل   صـــفـــا 

قــائــًا الــشــخــص  منكر  ــرًا  طـ ــصــدُر فــعــايــن  ي ــه  عــن املــــاء جيــــزره وال   عـــى 

لنفسه اجلـــــواد  ظــهــر  عـــن  ــُر فـــأرســـل  ــو ظــمــآن ُمــكــث ــ ــاء وه ــ  لــيــرب م

ــى به ــ ــه لـــلـــحـــن نــــابــــًا ويـــظـــفـــُر فـــأهـــوى عــلــيــه الــطــر ثـــم رم ــزقـ ــمـ  يـ

ــا ــنـ ــه إربــــــــــًا وعـــــــــاد اهلـ ــعـ ــطـ ــقـ يــقــدُر يـ واهلل  ــب  ــذي ــع ــت ــل ل  فـــأحـــيـــاه 
ــانـــه ــًا ولـــسـ ــ ــي ــ ــان ــ ــه ث ــ ــي ــ ــاء إل ــ ــج ــ ــلـــاء يــنــظــُر ف  عـــى صـــــدره ظـــمـــآن لـ

ــًا ــّدمـ ــتـــقـ ــه مـ ــ ــال ــ ــّل بــــه مــــا ن ــ ــح ــ ــُر ف ــف ي ال  ــه  ــب ــذي ــع ت يف  ــر  ــطـ الـ ــن  ــ  م
يضمه حتى  ــرجــس  ال ــذاب  عـ ــذاك  ــُر فـ  مـــع الـــنـــاس يف يـــوم الــقــيــمــة حم

أمـــّيـــة آل  الـــــّرمحـــــن  لـــعـــن  ــُر أال  ــف ت ال  ــة  ــن ــع ل وحـــــــرٍب  ــٍد  ــ ــن ــ  وه
بفعاهلم رىض  مــن  أو  ــاعــهــم  ينُر وأشــي كـــان  هلـــم   ــن  م أو   وأتــبــاعــهــم 
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والــثــرا ــل  ــوب ــرمــل وال ــى وال ــروح ويــكــُر يعد احل ــ ــًا ي ــا لــعــن ــف  وَنـــْبـــِت ال
حــّبــكــم أمحــــد  آل  يـــا  ســـــاديت  ــُر أيــــا  ــ ــا وأنـ ــيـ ــم أحـ ــ ــه ث ــي ــل ــوت ع ــ ــ  أم

ــرة ــ ذخ ــاد  ــ ــع ــ امل يف  يل  ــم  ــت ــن ك ــور وذنـــبـــي يــغــفــُر إذا  ــك ــش  فــســعــيــي م

ولــيــكــم ومـــــوىل  ــم  ــك ــي ــوال م ــدُر أواىل  ــ ــه ــ  وقـــــــال ملــــن شـــانـــاكـــم وم

حمبة ــم  ــواكـ هـ يف  ــي  ــاع ــن ق ــُر كــشــفــت  ــس وي ــي  ــّط ــغ ي حـــب  يف  ــر  خـ  وال 
ومــداحيــي ــري  ــاط خ عليكم  ــفــت  ــّرُ وق ــ أس هـــواكـــم  يف  قـــريـــٌض  يل   وال 

ــا احلـــلـــبـــي احلــــايــــري ولـــيـــُكـــْم ــ ــى وجيـــُر أنـ ــف حيــب ــي ــض  وضــيــفــكــم وال
ــق مــن عــنــد ربكم ــذاك احلـ ــ ب ــول  ــ يكفُر أق ــاء  ش ــن  وم فليؤمن  ــاء  ش  فمن 

الدجى َعْسَعَس  ما  اهلل  ســام  ــّرُ عليكم  نـ احلـــنـــادس  يف  ــم  ــج ن الح  ــا  ــ  وم

* * *
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4 - محزة أبو العرب السالمي

) 1939م - 2010م(
هذا واحد من الشعراء الذين برزت سامت جتربتهم الشعرية يف منتصف الثامنينيات 
والوعظ  التذكري  يف  اجلاحمة  الرغبة  هلم  الذين  املؤمنني  املثقفني  أحد  كونه  عن  فضاًل 
ْتُه رغبة صادقة يف العطاء،  واإلرشاد، ومن ذوي الفصاحة والكالم واللَّسن والبيان، شدَّ
ومجعه طموح اإلسهام يف حركة األدب. كثري احلفظ، واسع الرواية، أخذ علومه ومعارفه 
عن شيوخ املدينة وجّلة علامئها وصفوة أهل الكالم فيها، وعاش حياة مليئة باملتاعب 
مكانة  أحلته  التي  بالصرب واخلربة  القاسية  احلياة  زودته هذه  وقد  واملنغصات،  واآلالم 
رفيعة بني األدباء واستطاع أن يقف يف مصاف حمبي الرتاث. انفرد يف مهنة اخلطابة، ومل 
تشغله هذه املهنة الشاقة املرهقة عن التعليم يف املدارس، بل راح يواكب احلركة الثقافية 
أيضًا ويتتبع مساراهتا، حتى كان من محلة األقالم ورواد الفضيلة. له أبحاث ممتعة تدل 
عىل نشاطه يف البحث واستمراره يف التتبع والتنقيب، وله خط مجيل امتاز به ولعله راجع 
إىل معرفته  بقواعد الرسم وحرصه عىل سالمة اللغة العربية، فهو يتأنق يف عباراته وخيتار 
ألفاظه بسليقة معروفة، ذلكم هو محزة بن خضري بن عباس أبو العرب الذي ينتسب إىل 

عشرية )السالملة( العربية. ُولَِد سنة )1939م( يف كربال يف حملة )باب بغداد(.

يف  نجاحه  ويؤرخ   - الفقه  كلية  يف  دراسته  عدا  ما   - مسائية  كلها  دراسته  كانت 
الصف األول االبتدائي - مدرسته السبط االبتدائيـة - )سنة 1948م(، وترك الدراسة 
يف الصف الرابع االبتدائي، واجته إىل الدراسات الدينية حيث درس كتاب )األجرومية( 



58

وكتاب )قطر الندى وبل الصدى( - يف النحو - وكتاب )تبرصة املتعلمني( - يف الفقه 
- عند املرحوم العامل الفاضل السيد عيل الكاظمي )ت 1964(. وعند املرحوم الشيخ 
)جعفر الرشتي - ت يف السبعينيات( درَس جامع املقدمات وألفية ابن مالك - رشح 
درس  الستينات(  يف  احليل  )فاضل  الشيخ  الفاضل  العامل  املرحوم  وعند   ،- السيوطي 
)السيد  املرحوم  الفاضل  العامل  السيد  عند  ودرس  القطر،  رشح  عىل  الدسوقي  حاشية 
)السيد  الفاضل  العامل  املرحوم  عند  واملغني  واألصــول،  املنطق  البحراين(  عيل  حممد 

مرتىض الطباطبائي(.

عاد إىل الدراسة االبتدائية املسائية سنة )1957( وبعد نجاحه من االمتحان الوزاري 
- سنة 1958 - 1959 - التحق بالدورة الرتبوية لدورة رجال الدين، حيث عني - بعد 

نجاحه فيها - معلاًم يف ناحية )عني التمر( سنة 1960 - 1961.

عىل  احلصول  أجل  من  اخلارجي  لالمتحان  نفسه  ُييُِّئ  كان  للتعليم  ممارسته  أثناء 
شهادة الصف الثالث املتوسط، وبعد نجاحه يف هذا املضامر أكمل دراسة الصف الرابع 
)كلية  إىل  قدم   )1966( سنة  الــوزاري  االمتحان  يف  نجح  أن  وبعد  األديب،  واخلامس 

الفقه( حيث ُقبَِل فيها، وخترج منها سنة )1970( بدرجة )جيد جدًا(.

وثامنية  فيه مخسًا وعرشين سنة  أن قىض  بعد  التعليم  تقاعد عن  يف سنة )1986م( 
أشهر.

امتهن اخلطابة، ورقى املنرب احلسيني، وهو بعد مل خيتط منه العذار. مل يتتلمذ يف فن 
القراءة احلسينية لدى أستاذ معني معروف، بل كان يرتاد املجالس احلسينية، فيستمع إىل 
النهاية وطبع  أن أسلوبه تبلور يف  القّراء، ليأخذ من كل قارئ أحسن ما عنده، إالّ  كل 
بطابع أسلوب املرحوم الشيخ هادي اخلفاجي، كبري قّراء املنرب احلسيني )ت 1993(، 

أرتقى املنرب يف كل من كربال، وبغداد، والبرصة - ناحية اهلارثة -. 
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كتب بعض املقاالت يف األدب والدين يف جملة )األخالق واآلداب(وجملة )صوت 
شباب التوحيد( التي كانت تصدر يف الستينات، ويف جملة )صوت اإلسالم( التي كانت 
تصدر يف السبعينيات، وجريدة )الرائد اجلديد( التي كانت تصدرها نقابة املعلمني فرع 

كربالء.

شعـره:
مل يلبْث أن شغَف األدب العريب شغفًا مَلَك عليه فؤاده، وكلف بإحراز األدب فنال 
منه نصيبًا، وعشق فن الشعر وقدسه. عىل أنَّ من األمهية بمكان أنَّ الشاعر برز بالشعر يف 
وقت متأخر، فاندفع يقرضه عىل اختالف أوزانه وفنونه. إنَّ شعره تقليدي البناء، يمتاز 
برهافة احلس ورقة الشعور. أمٌر آخر أوّد اإلشارة إليه هو أنَّ باب )اإلخوانيات( يطغى 
عىل شعره بني األبواب األخرى التي طرقها. وهذه القصائد رغم قّلتها تستأثر باهتامم 
القارئ وتثري إعجابه، من حيث املوضوعية والدقة وسالسة األسلوب. وهناك فيض من 
االنفعاالت واملعاناة الذاتية تكتنف بعض شعره، وهناك ثمة نسيج من األصالة والعمق 
مقدرة  عىل  يدلل  فإنام  يشٍء  عىل  دلَّ  إْن  وهذا  العمودية،  قصائده  يف  نلمسها  والصدق 
الشاعر لصياغة الكلامت وصبِّها يف قالب فني. إنَّ لوحاته هذه متتاز ببساطة التكوين، 

تعتمد التصوير الدقيق واإلبداع يف القول.

وهذه ثمرات أفكاره أقدمها للقارئ من ديوانه املخطوط لتلقي الضوء عىل قابليات 
ومقدرة الشاعر.

 :قال راثيًا اإلمام عيل بن أيب طالب

الَقَدُر ــَدَث  َأْحـ مــاذا  رمضان  َشْهِر  ــرَضُ يف  ُمـ َلـــُه  تبكي  ــا  م ــِع  ــفــجــائِ ال  ِمـــَن 

عاكفٌة ــواِن  ــ األك عــى  فيِه  ــُر فالشْمُس  ــَم ــَق ال ــوُرُه  ــ نـ ــُه  ــن ع ــاَب  ــ غ ــو  ل  وودَّ 
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مستعرًا العلياِء  ــَن  ِم هيــوي  ُه الـــَوجـــُد حــتــى كـــاد يــنْــَتــثـِـُر والنجُم  ــدَّ ــ ــد ه  ق

ــزوزًا عــى خطٍر ــه ــَح م ــوُن َأصــب ــك  مــــاذا َدهــــــاُه ومـــــاذا عـــنـــَدُه اخَلــــَرُ وال
ــٍر َأث عــى  تــلــوي  ال  تعصُف  يــُح  ــُر والــرِّ ــَطـ ــِه اجِلـــــدُّ واخَلـ ــي ــف ــا ف ــراهـ ــا َعـ  ممَـّ

ُمْصَطبِغًا الُصبُح  منها  أسفَر  ــِرُ واألرُض  ــَت ــْس ــاَد َي  بــحــمــرِة الـــَوْجـــِد حــتــى كـ
ــا َهــَلــعــًا ــاهِت ــي ــْن َأب ــَرُع ِمـ ــ ــاُس هت ــنّـ تنَفِجُر والـ ــاُت  ــ واآلهـ ْرَب  الـــــدَّ  فــتــمــُأ 

ــَأعــى صــوهِتــا َجــَزعــًا ــاَر يــنــَهــِمــُر تــدعــو الــثــبــوَر ب ــ  مــنــهــا ومــدمــعــهــا قــد ص

غدا الــســاِء  قلِب  يف  ــوَت  الــصَّ ينفطُِر وتسمُع  ــقــلــُب  ال ــاَد  ــك ف ــًا  ــّي ــل َع  ينعى 

ــٌه ــَب ــه َش ــال ــو بــصــوٍت كــئــيــٍب م ــدع ــِه الـــَبـــَرُ ي ــكِ ــْب ــي ــَل  هـــذا عـــيٌّ هـــوى ف

شجٍن يف  ــعــمــوُر  امل ــُر  ــن امل ــِه  ــكِ ــْب ــَي ــوُر َوْل ــسِّ ــاُت وال ــ ــُم واآلي ــْل ــِع ــِه ال ــكِ ــْب ــَي  َول

ــَن تــذكــرُه َيسَتِرُ ولــتــبــكـِـِه الــبــيــُض دومـــًا ح الــيــوَم  عنها  وهــو  الــَوغــى  ــوَم   ي
َمْقَصُدُهْم واملــحــراُب  اجلمُع  ــَل  ينهمُر وَأقــَب ــلــيــِث  ال ذاك  دم  رأوا   حــتــى 

مكتئٌب ــُط  ــســب وال املجتبى  ينعِرُ وعـــنـــَدُه  القلُب  ومــنــُه  ــوَع  ــدم ال  هيمي 

َلنا َأنــــَت احلـــيـــاُة  ــِت  ــ َأَبـ يــا  والقمُر يـــدعـــوُه  والشمس  اهلــنــا  دنــيــا   وَأنـــَت 

ــداِر حتــمــُلــُه ــلـ ــُر راَحـــــْت بـــه هـــاشـــٌم لـ ــُه ــُب الــطُّ ــن ــْت ألبــيــهــا زي ــَش ــَه ــَأْج  ف

تُركنا كــيــَف  حــزيــٍن  بــصــوٍت  ــُمــُر تــدعــو  ــَت واألســيــاُف والــسُّ ــا َأنـ ــن  ودرُع

وَغــَدْت العى  بيُت  نوِحها  من  ــزُّ واجُلــــــــُدُر فارتجَّ  ــتـ  أســــتــــاُر بـــاحـــتـــه هتـ

ــُه ــُق ــرُم ي األرض  ألشــقــى  عـــيٌُّ  ــدا  ــَزُر غـ ــ َشـ وال  حـــقـــٌد  ــا  هبـ ــا  مـ  بـــنـــظـــرٍة 

ُيـــعـــاتِـــُبـــُه أضـــحـــى  أملٍ  عـــى  ــا  ــه ــي ــُر ف ــَف ــَت ــْغ ُي ــَس  ــي ل ــا  م إىِل  حــــداَك  ــاذا  ــ  م

ــاذا فــعــلــُت مــن املـــكـــروه ُتــنْــكِــُرُه ــ ــُر؟ م ــظِ ــَت ــوُه وَأن ــ ــذا الـــذي كــنــُت أرج  ه
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صغٍر يف  ــاُه  ــ َأرع َمــْن  ــلَّ  ك يب  ــُر فجْعَت  ــك ــه ال  وكــــلَّ حمــــــدودٍب يــكــبــو بـ
ُهُم ُكلَّ البيت  ــذا  ه أهـــَل  يب  ينحدُر فجْعُت  كيَف  منهم  مــَع  ــدَّ ال تــرى  ــا   َأم

ُأرستـــه كـــلَّ  ــجــهــٍد  ب يــدعــو  ــَرُ وراَح  َبـ ــِه  بـ ــا أوىص  م ــَر  ــه خـ ب ــويص   يـ

معًا ــام  ــع ــط وال عــنــه  ــاَء  ــ امل متــنــعــوا  ــُر ال  ــٌي وال زجـ ــ هن فـــا  َأســـــري  ــذا  ــ  ه

ــِه ــتِ ــرمح ــعــلــو ب ــىض ي ــرتـ ــو املـ ــذا هـ ــ ــِن واألَحـــقـــاِد يــنــَتــِرُ ه ــى الــضــغــائِ  ع

ــُم ــِه عــرفِ فـــوَق  يسمو  ــان  كـ يغَتَفُر بــطــبــِعــِه  ــَس  ــي ل َعـــّا  ــُح  ــف ــّص ال ــُه  ــعــرُف  ف

رائِـــُدُه واإلنــصــاُف  الُظلَم،  يعرُف  ــِرُ ال  َيـ وال  خيــشــى  ال  ــة  ــدال ــع ال  نــحــو 

َسَلٍم ويف  ــرٍب  ح يف  الــغــدَر  يلبُس  ــان َيـــْســـَتـــِرُ ال  ــ  وكــــْم بـــه غـــــُرُه قـــد ك
رجٍل من  السمح  البيان  أمــر  ويــنــغــِمــُر خذها  يــطــفــو  ــره  ــح ب يف  زاَل   مـــا 

ــه بـــدٌل ــا ل ــلَّ هـــواكـــم م ــق ــت ــُر حــتــى اس ــَط واخَل اهلـــول  فيه  حيث  ــره  غ  عــن 
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وقال مادحًا الصديق عبد الكريم اخلطاط:

ــا كــريــم األصـــــِل َكــــْم َتـــْغـــُمـــُرن َحــــَبــــاْء يـ ــِه  ــ ــي ــ ــدان ــ ي ال   بِــــَحــــبــــاٍء 

إِذا احلــــقِّ  ــَب  ــانِـ جـ ــُدو  ــ ــ َأْعـ ــقِّ َجــــاْء لــســُت  ــح ــل  قـــلـــُت قـــــوالً ُهـــــَو ل

ــْت ــَث ــَع ــَب ــم ان ــري ــك ــد ال ــب ــا ع الــســاْء َأنـــــَت يـ ربِّ  ــْن  ِمـ اجلـــوِد  روُح   فــيــَك 

ــاِر الـــُكـــَرمـــاْء فـــــــإِذا ُجــــــــْدَت َســــخــــاًء خــلــُتــُه ــحـ ــْن بِـ ــ ــٍض ِم ــي ــَع ف ــب  ن

ــٌر ــ ــٌر زاِخـ ــ ــْح ــ ــُة َب ــَحـ ــْمـ ـ ــسَّ الَعطاْء َيـــــــُدَك الـ َأوِج  يف  ــْحــَر  الــَب جيـــاري   َمـــْن 

خاْء َكـــْم َمــــَدْدَت الــَفــْضــَل نــحــوي َفــِرحــًا السَّ َفْيِض  ــْن  ِم النَّْقَص  ختــاُف   ال 
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ًة َلـــــْوحـــــًا وُأخــــــــرى َقـــَلـــًا ــاْء َمــــــــرَّ ــن ــَف ال ــى  ــش خْي ال  ــــطِّ  اخلَّ يف  ــاِدرًا  ــ ــ  ن

ــي ــنِـ ــَتـ ــَدْيـ الـــطُّـــَغـــراْء وِمـــــَن اإلبـــــــداِع َكــــْم َأْهـ ـــكـــي  حَيْ ــطِّ  ــ ـ ــرًا يف اخلَّ ــ ــ  َأث

ــٍط ُرِســــَمــــْت ــخـ ــِه َأســــائــــي بـ ــيـ ــاْء فـ ــ ــف ــ وَص وُحـــــــبٌّ  ُودٌّ  ُه   ِحـــــــــْرُ

َقـــنـــي ــْد طـــوَّ ــ ــ ــَف َأنـــســـاهـــا وق ــيـ َجـــــزاْء كـ ــِه  ــ ــازي ــ جي ــٌل ال  فـــضـ ــَك  ــنـ  مـ

ــًا ــ ــع ــ ــد كـــنـــَت فــيــهــا رائِ ــ ــاْء مـــثـــًا ق ــ ــُرُ َعــــْن َخـــــْرِ وف ــ ــْق ــ  دوَنـــــــُه  َي

ـــَفـــًة ــا حُتْ ــْذهـ ــِف ُخـ ـــعـــراُء يـــا كـــريـــَم الـــوصـ ــُب الـــشُّ ــي ــع ــا ي  لــيــَس فــيــهــا مـ

نـــــــاِدٍر ــٍق  ــ ــدي ــ ــص ــ ل َوفـــــائـــــي  ــاْء ذا  ــ ــُح َعــــْن َخـــــْرِ وف ــِصـ ــْفـ ـــُه ُيـ  َعـــلَّ

ــي ــت ــَل ــْي َل ــا  ــه ــي ف ــُر  ــ ــَهـ ــ َأْسـ َأزْل  ــاْء ملْ  ــن ــثَّ ــُف ِصـــْدقـــًا وال ــَوْصـ  لــيــكــوَن الـ

ــا َهــــَديف ــه ــي ضــــا واحُلـــــــبُّ ف ِشـــفـــاْء والــــرِّ ــي يل  ــنِّـ َعـ ــَك  ــبِـ ــْلـ َقـ  َفـــِرضـــا 

وقال مادحًا اخلطاط السيد ثامر املوسوي:

ــُر ــاِمـ ــا ثـ ــ ــٌت ي ــ ــابِ ــ ــا ث ــ ــٌد ي ــ ــاِم ــ ــا ح ــ ــاِدُر ي ــ ــ ُأب ــِه  ــيـ  مـــا يل ســـواُكـــْم َمــــْن إِلـ

فجرها يف  َرْوَضـــتـــي  ــي  ــواق َس الـــزاِهـــُر َأْنـــُتـــْم  وَنـــــْوري  َأحـــامـــي   ودواُء 

ــي يف َزْهـــِوهـــا ــت ــَج هَبْ ــُع  ــاب ــن َم ــِه ُأحــــاِذُر َأْنـــُتـــْم  ــْي ــَل َع ــْن  َمـ ــْم  ــواُكـ ــا يِل ِسـ  م

ــْت ــَح ــَب ــْم أللــفــاظــي املــعــاِن َأْص ــُتـ ــزى الــّســاحــُر َأْنـ ـ ــُه خُيْ ــنْ ــاالً ِم ــرًا َحـ ــْح  ِس

ــٍة ــرح ف إلـــيـــُكـــُم يف  ــؤاُد  ــ ــُف ــ ال ــو  ــُفـ ـ ــُر هَيْ ــافِـ ُأسـ َعـــَلـــْيـــِه  زاِدي   فــــوداُدُكــــْم 

ــِســيــِم َصــبــاُكــُم ــْن َن ــٌح ِمـ ــْف ــبَّ َن ــا َهـ ــُر م ــاطِ ــع ال ــذاُه  ــ ــ َش ــفــي  ن َشــفــى   إالّ 

فــَأْســَفــَرْت الــَعــنــاَء  َقْلبي  ــْن  َع ــنــهــا اخلــاطِــُر فـــَأزاَل  ــَرَّ ِم ــاْسـ ــا اهَلــنــا فـ ــيـ  ُدْنـ

ــا ــي ــف ــؤالِء األْص ــ ــ ــن ه ــي عـ ــائِـ ــا سـ ــُر يـ ــ ــَك ذاك ــ ــُم ل ــُهـ ــنْـ ــإِن َعـ ــ ــًا فـ ــ ــْه ــ  َم
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الُعى عــمــرو  بني  ــْن  ِمـ جمــٍد  ــاداُت  ــ ــُر س ــاِهـ ــوٌر بـ ــ ــ ــُم َهــــــــْدٌي ونـ ــاُهـ ــيـ  سـ

الــُعــى نــحــو  ــْم  بــصــفــاهِتِ ــى  ــُع ال ــْم بــــَن األنـــــــاِم نــــــواِدُر يعلو  ـ ــاهُتُ  فـــصـــفـ

ــٍب ــاُل لــطــالِ ــنـ ُتـ الــــنّــــواِدُر ال  ــَك  ــل الــنّــاظِــُر ت ــلُّ  ــكِـ َيـ َأَبــــــدًا  ــا  ــه ــِه ــنْ ُك  يف 

ــهــا َصــداَق َأراَد  ــْن  ــ ملَِ ــاُر  ــض ــنُ ال مـــاِهـــُر فــهــي  َفـــَيـــْيـــَئـــُس  َتــْغــلــو  ذاهِتـــــا   يف 

ــا ــه ــِق ُأْف ــًا يف  ــ ــٌق دائـ ــواِمـ ـ ــسَّ الـ ــَي  ــه ــٌب وزواِهــــــُر ف ــ ــواكِ ــ ــا َتـــُشـــعُّ ك ــه ــنْ  ِم

ــيــا َمــىض ــْم ف ــ ــِدِه ــ ــي عـــن جْم ــائ طــائــُر يـــا س ــٌت  ــ ــي ــ وِص وآداٌب   َكـــــــَرُم 

ــْم ــِه ــائِ ــط ــٌر بـــبـــاِب َع ــِق ــَت ــف ــاَخ م ــ ُمــَتــكــاثِــُر مـــا ن َفــَجــْدُبــُه  ــاَن،  مـ ــزَّ الـ  يشكو 

ــنــا الــَع ــو  ــل جي ــا  مـ بِـــُكـــلِّ  وعـــــاَد  ــُر إالّ  ــْن حـــالِـــِه، فــهــَو احلــمــيــُد الــشــاكِ  َعـ

وقال هذه خماطبًا الصديق عبد الكريم كلش بمناسبة زفافه 1987م:

َأمـــــاِجـــــْد ــا  ــ يـ َكـــــْلـــــٍش  آل  ــا  ــ ــْد يـ ــ ــاِس ــ ح ُكـــــــلَّ  َكــــفــــاُكــــْم   َريب 

وهَنــــــــاِرُكــــــــْم َلـــــْيـــــلِـــــُكـــــْم  عـــائِـــْد يف  ــْأُن  ــ ــ ــشَّ ــ ــ ال اإِللـــــــــــِه   وإىِل 

ــا َأْنـــــــــجـــــــــًا مَلّـــــــــــا َتـــــــــــَزْل ـــ ــ َخـــــوالِـــــْد ي ًة  َ َنـــــــــــرِّ األُْفـــــــــــِق   يف 

ــًا ــ ــ ــئ ــ ــ ــْألِ ــ ــ ــَت ــ ــ ــا ُلـــــــــؤلـــــــــؤًا ُم ــ ــ الـــَقـــصـــائِـــْد يـ ــُه  ــُمـ ــظِـ ــنْـ َتـ الـــعـــقـــِد   يف 

ــــــُكــــــْم ــْد يــــــا بـــــاِســـــطـــــَن َأُكــــــفَّ ــ ــدائِـ ــ ـ ــشَّ ــ الـ ُكـــــــلِّ  يف   بـــــاخَلـــــِر 

ــَن الــــقــــاِصــــديــــَن ــ ــل ــ ــائِ ــ ــس ــ ــل ــ ــْد ل ــ ــواِص ــ ــَق ــ ــْم َغــــــــْوُث ال ــ ــُك ــ ــلُّ ــ  وُك

ــــــا ــِض نـــائِـــلِـــُكـــْم َروافِـــــــْد تـــــلـــــَك األَُكــــــــــــــــفُّ َكــــــَأهنَّ ــيـ  ِمـــــْن فـ

ــدى ــنـ ــاَث هبــــا الـ ــ ــغـ ــ ــَتـ ــ ــْد وَلــــــــْو اْسـ ــ ــاِج ــ ــن ــ امَل َأوىف  َلـــــــُه   كـــــاَنـــــْت 

ــٍش ــ ــْلـ ــ َكـ آِل  يف  عــــــــــاِذيل  ــْد يـــــا  ــ ــ راِشـ ُكــــنــــَت  ــْو  ــ ــ َلـ ــْم  ــ ــُلـ ــ َتـ  مَلْ 
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ـــــــــــْت خـــــــُر نــــاِهــــْد هــــــــذا َأمــــــــــُرُهــــــــــُم الـــنـــبـــيـــُل  إلـــــيـــــِه ُزفَّ

الـــــَفـــــراِقـــــْد تـــــلـــــَك املــــــصــــــوَنــــــُة فـــــرَقـــــٌد ُأمُّ  ــــــــــا  إهِنَّ  بـــــــْل 

الـــُبـــيـــوِت يف  بـــيـــٍت  َخــــــِر   نــــــجــــــاَبــــــًة وخِلـــــــــــــِر والِـــــــــــْد ِمـــــن 

تــــالِــــْد يـــــــا شــــمــــعــــتــــِن أضـــــــاَءتـــــــا ُكــــــــلَّ  َكـــــْلـــــٍش  آِل   يف 

ــْد عـــــبـــــَد األمــــــــــــِر وَأنــــــــــــــَت يف ــ ــ ــِت الـــقـــصـــيـــِد تـــعـــيـــُش راِغ ــيـ  بـ

ــْد خــــــْذهــــــا إِلـــــــيـــــــَك خــــــريــــــَدًة ــ ــ ــرائِ ــ ــ ــاُل ِمــــــــْن بــــــِن اخل ــ ــتـ ــ  ختـ

وقال يمدح املؤلف ويثني عىل جهوده الثقافية:

ــا ســـلـــاُن ــ ي الــــــــُودِّ  بــيــنَــنــا يف  ــا  ــ َأزمــــــاُن م بِـــــِه  ْت  َمـــــــرَّ وإِْن   بـــــاٍق 

ْ َومَل ــا  ــنّ ُك ــْذ  ُمـ الــنــفــُس  عليِه  ــْت  ــَع ــبِ إِحـــســـاُن ُط َأو  ــَك  ــن م ــٌل  ــض ف ــُه  ــْئ ــِش ــن  ُي

عــْهــِدهــا َل  َأوَّ األَرواُح  ــاَرُف  ــع ــت ــداُن ت ــ األب تــتــآلــف   - نــا  الــدُّ يف   - ــي   ك

ــدو يــانــعــًا ــغ ــوى واحلــــبُّ ي ــ ــَك اهل ــي األغــصــاُن ف تنحني  ــَك  ــِف وص ــِر  ــذك  وب

ــِه بِ أشـــدو  اهلـــوى  يف  حلني  األحلــــــاُن َأصــبــْحــَت  ُتـــــطـــــِرُب  ال  ــرِه  ــ ــغـ ــ  وبـ

جمــلــٍس َأوصـــــاَفـــــُه يف  ــًا  ــ ــازف ــ ع ــاُن يـــا  ــيـ  رفــــقــــًا فــقــلــبــي مـــــوَلـــــٌه هـ

ــْن يــســعــى إىل ــ ــلِّ َم ــك ــاُل ل ــثـ ــُه الـــنـــســـيـــاُن َأنــــَت املِـ ــ ـ ــفَّ ــ ــاِن جمـــــٍد َعـ ــ ــي ــ ــن ــ  ُب

قصائدًا الــقــريــِض  يف  تنظُم  زلــَت  ــو الـــُعـــى وٌتـــصـــاُن مــا  ــح  تـــرقـــى هبـــا ن

ُأنِشَئْت مذ  غــدت  قد  القصائد  ــاُن تلَك  ــب ــش ــدي ال ــت ــق ــْل ي ــ ــا، ب ــ ــى هب ــن ــع  ُي

ــًة ــدايـ هـ أراَد  ــن  ــ مل املــــنــــاُر  ــاُن فـــهـــي  ــرهـ ــا الـ ــه ــنُ ــزي ــاُن ي ــيـ ــبـ  وهــــي الـ

ــًة ــاف ــق ــوِن ث ــنـ ــفـ ــا خــــَر الـ ــه ــَت ــن ــمَّ ــر الـــفـــنـــاُن ض ــاعـ ــشـ  يـــرنـــو إلـــيـــهـــا الـ
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ــهــا ــلُّ ــُل واملــــــــوارُد ُج ــاهـ ــنـ ــي املـ ــه الـــظـــمـــآُن ف ــوي  ــ ــرت ــ ي ال  ــا  ــرهـ ــغـ  وبـ

ــًا ــع ــوَل ــي وُيــصــبِــُح ُم ــم ــًا ُي ــب ــاُن يــا كــات ــدنـ ُهـــــْم عـ  بــــــراِث قـــــوٍم َجـــــدُّ

ــا ــُرن ــن ت تـــــزاُل  بـــحـــوُثـــَك ال  ــذي  ــ بـــيـــاُن ه فـــهـــي  واآلداب   بــالــعــلــم 

مــوضــوِعــهــا الــتــحــقــيــُق يف  ــاُن يـــتـــواَءُم  ــرف ــع ــُح وال ــوضــي ــت  والـــِصـــْدُق وال

لبناهِنا يف  )الـــعـــرفـــاُن(  ــا  هب ــت  ــاض ــاُن ف ــرفـ ــِعـ الـ بـــنـــِرهـــا  ُردَّ  ــَك  ــ ــي ــ  وإل

ــا )الــــــــورود( فـــهـــذه صــفــحــاهُتــا ــ ــزاُن أم ــ ــي وتـ ــزدهـ  بــــــوروِد شـــعـــِرَك تـ

الُعى بــغــداد  نحو  ــَك  عــزَم ــراُث( يــزيــنُــهــا الــعــنــواُن وعطفَت  ــ ــ ــُث )ال  حــي

ــْوِرٌد ــ ــم لـــَك َم ــورُد( الـــغـــراُء ك ــ ــ ــآُن و)امل ــمـ ــظـ ــُل الـ ــهـ ــنـ  فـــيـــهـــا فـــمـــنـــه يـ

ــَف الـــعـــراِق ثــقــافــًة ــح ــًا ص ــئ ــالِ ــُل والــتــبــيــاُن يـــا م ــضـ ــَك الـــــــراُع يـ ــيـ  فـ

ــٌع ــوَلـ مـ إن  احلـــســـِن  أمــــر  ــاُن عــــــذرًا  ــ مـــغـــَرٌم وهل ــِر روِضــــــَك  ــ  يف زهـ

َأكـــْن ومل  ــوداد  ــ ــ ال يف  ــَي  ــائـ وفـ  مـــتـــلـــونـــًا وِمـــــــَن اهلــــــوى ألــــــواُن هـــذا 

فا الصَّ حتــكــي  عفيفًة  ــَك  ــي إل ــا  ــْذه اإلحـــســـاُن خ وال  حيـــدوهـــا  ــُع  ــف ــن ال  ال 

ــي ــن ــأَم م ــه  ــ ط آَل  ــا  ــ ي حـــبُّـــكـــم  ــل  ــ اإليــــــــاُن ب ُيـــــرجتـــــى  ال   وبـــــغـــــره 

ــِه ــوم اجلــــزا أنــجــو ب ــ ــي ي ــب ــرك اطـــمـــئـــنـــاُن هـــو م ــُل  ــ ــص ــ حي ال   وبــــغــــره 

تآليفــه
اللغة العربية يف احلوزة  عىل الرغم من انشغال الشاعر بالبحث والتدريس يف مادة 
الدينية التي انقطع إليها مؤخرًا، فقد استطاع أن يؤلف ويصنف ما وسعه الوقت. وهذه 

مجلة من آثاره:
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قصيدة القدر - طبعت يف كربالء سنة 1417هـ. 1

خمتارات السالمي من جممع األمثال للميداين - طبع يف كربالء سنة 2004 هـ. 2

النخلة سلطانة الشجر. 3

األخ يف األدب العريب. 4

األسامء الستة. 5

كشكول السالمي. 6

الصديق يف األدب العريب. 7

ديوان شعر. 8

ولـه عدا ذلك رسائل وكتب أخرى ما تزال تنتظر من يزيل عنها غبار النسيان.

إنَّ محزة أبو العرب مثال حي للمؤمن الصادق، ملا يتمتع به من خلق رصني ورأي 
سديد، ولعل فيام قدمناه يكشف النقاب عن شخصيته.

وفاته
وافته املنية يف يوم اخلميس 18 / 2 / 2010 املصادف 3 ربيع األول 1431هـ ودفن 
يف الوادي اجلديد يف كربالء، ومل يعقب، وقد نرشت حوله العديد من املقاالت أشادت 

بجهوده األدبية.
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5- الشيخ محيد اخلفاجي

)1316هـ - 1381هـ(
هو الشيخ محيد بن الشيخ حممد جواد اخلفاجي املولود يف قضاء اهلندية عام 1896 

ميالدية املوافق 1316هـ، وكان والده أبرز عامل ديني يف القضاء املذكور.

نشأ املرتجم له يف بيت علم وأدب وخطابة. امتهن اخلطابة فرتة من الزمن وإىل جانب 
ذلك فتح له خمزنًا لبيع الكامليات وأدوات الكهرباء فوفق فيه ونجح يف حرفته.

دأب عىل دراسته الدينية واألدبية ونظم الشعر وانرصف إىل الكتابة والتأليف. وكان 
انتكاسة  وانتكس   1937 صيف  القدر  له  خبأ  حتى  ورفاه  طمأنينة  يف  يعيش  شاعرنا 
غرّيت جمرى حياته إىل أحزان دائمة حيث اختطف أحد املارقني ولده )هادي( البالغ من 

العمر سبع سنوات.

وراح الشاعر جيوب املدن والقرى تاركًا بيته وعلمه ليفتش عن فلذة كبده فلم يفلح 
بذلك.

ومل يمض عىل هذه احلادثة ثالثة أشهر حتى فوجئ بوفاة ولده اآلخر البالغ من العمر 
عامًا ونصفًا، وهنا خابت آماله، فلم ُيبِق له الزمن ذخرًا يف حياته وولدًا صاحلًا بعد مماته.

لكن شاعرنا كان يتلقى تلك النكبات بصرب الرجال وجالدة إنسان مؤمن بالعقيدة 
متمثال بقوله تعاىل )قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا(.
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وقد يشاهد املرء ان حزن الشاعر طاغ عىل كثري من شعره وقد حدا به حزنه واحلوادث 
التي صدمته أن يرتك اهلندية إىل كربالء ويتخذها مسكنًا فاستقر هبا وراح يبث أحزانه 
ولوعته للحسني الشهيد ويستوحي من بطولته أروع الشعر، إىل أن وافاه األجل املحتوم 

يف ترشين الثاين سنة 1961م املوافق 1381هـ.

1952 م  عام  املطبوع  املحمدية  الدوحة  منها:  مطبوعة  عدة  مؤلفات  شاعرنا  ترك 
وصدر له كتاب )كلكم راع( يف سنة 1960. وله: اإلنسان الكامل )خمطوط( وديوان 

شعر )خمطوط(.

ومن مميزات شعره أن ألفاظه حتكي خوالج نفسه وتنقل إلينا إحساسات قلبه، وان 
كالوصف  التقليدية  الشعر  فنون  املعتلجة.عالج  والنفس  العاشقة  الروح  متثل  معانيه 
بديع  العموم  الدينية، وشعره عىل  املناسبات  وله مشاركه يف  والوطنية  والرثاء  واملديح 

ينهج فيه هنج الشعراء القدامى وقد انتخبنا من شعره هذه القصائد:

:قال يف استنهاض اإلمام احلسني بن عيل

فــضــائــل ــن  ــ م ــة  ــل ــت ك لـــلـــديـــن  ــازل إنَّ  ــن ــات امل ــق ــاه ــى مـــن ش ــن  هـــي أس

ــب منه ــل ــق ال يــنــعــش  ــل هـــي كــالــعــطــر  ــائ ــوس ــع ال ــي ــهــا مج ــأيت مــن ــ ــي ت ــ  وه

للمناهل وهـــي كــالــنــور يف الــلــيــايل الــديــاجــي ضـــوؤهـــا  الـــنـــاس  ــد  ــرش  ي

ــن الزمـــتـــه ــ ــل وهــــــي ُأعــــجــــوبــــة ملـ ــاك ــش ــل امل ــ ــل ك ــ ــا حت ــه ــي ــي ف ــ  وهـ

ــٍل ــع ــف ب ــاد  ــبـ ــعـ الـ يــنــفــع  ــن  ــ م ــى واألوائــــــــل إِنَّ  ــ ــ  هــــو خــــر ممــــن أت

ــرًا ــ ــ ــارم ِذْك ــك ــم ــل ــدت ل ــّلـ ــَت خـ ــ ــل أنـ ــاف ــح امل ــِر يف مجــيــع  ــ ــذك ــ ال  أمجــــل 
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وقال يف الدوحة املحمدية:

شجِر من  بوركِت  املصطفى  دوحــة  ــٍن أطــيــَب الــثــمــِر يا  ــن يف كــل حـ ــؤت  ت

قاطبة ــام  ــق األس ــن  م الــــدواء  سقِر رصِت  مــن  الــنــاس  نجاة  ــِت  أن  ورصِت 

هلكْت قــد  لــوالك  التي  أنــِت  ــام وظـــل الـــكـــلُّ يف ِحـــَرِ وأنـــِت  ــ  جـــلُّ األنـ

النطمسْت ــوالك  ل التي  ــِت  أن ــرات لـــدى الــبــِر وأنـــِت  ــن  أعـــام َهــــْدٍي م

ــِه ــًا نـــلـــوذ ب ــ ــا ظ ــن ــِت ل ــ ــِت أنـ ــنـ ــٍش عــِر وكـ ــده ــن رشِّ يـــوم عــبــوس م  م

وقال مادحًا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أوهلا: 

املــعــجــزات ــب  ــاح ص يــا  حيلتي  ــات مــا  ــب ــائ ــن ــي ال ــن ــاكــف ــري ف ــ ــَت جم ــ  أنـ

ومل ــي  ــ ــدائـ ــ نـ املــــــــوىل  ــع  ــمـ ــسـ يـ ــصــاة مل  ال فــــروض   يــقــبــل دعـــائـــي يف 

ــت كــاهــي ــلـ ــقـ ــث ذنـــــــويب أثـ ــيـ ــاة حـ ــغ ــط ــد ال ــي ــب ــعــي يـــا م  فــكــن شــفــي

فلم فـــضـــًا  ــون  ــكـ الـ رب  ــاك  ــطـ ــب واحلــاســبــات أعـ ــاسـ ــه احلـ ــل ل ــص  حي

ــوى سـ ــه  ــطـ حيـ مل  ــًا  ــ ــل ــ ع ــات أعــــطــــاك  ــرم ــك امل ذي  الـــطـــاهـــر   فــــــؤادك 

وقال متوساًل باإلمام املهدي من قصيدة يتحرق فيها الفتقاد ولده وموت ولده 
اآلخر:

ــّد لـــنـــر الــــ ــ ــع ــ ــب امل ــائـ ــغـ ــا الـ ــ ــوع غامي أهيـ ــ ــي رج ــغ أب مــنــكــم  ــِن  ــدي  ـ

عني ــاب  ــ غ ــدي  ــ ــ واح إنَّ   وعـــلـــيـــه انـــحـــنـــت مجـــيـــع عــظــامــي ســـيـــدي 

بعيني ــاد  ــ ــرق ــ ال حـــا  مـــا  ــدي  ــيـ ــظــامــي سـ اهــت فــيــه  زاد  قـــد   وزمــــــان 

ــاِم ســـيـــدي كـــيـــف بــالــســلــو لــقــلــبــي ــط ــف ــل ال ــب ــات ق ــ ــد م ــي قـ ــامـ  وسـ

وجــدي زاد  ــد  وقـ يب  كــيــف  ــدي  ــي ــي س ــام ــق  وقـــــــان الـــــــذي حيــــــبُّ م
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جــفــان مـــا  إذا  يب  كــيــف  ــيـــدي  ــي سـ ــام ـــن يــــــودُّ س ــ ــي وم ــ ــل رمحـ ــ  ج

ــدي كــيــف يب وقـــد طـــال حــزن ــي ومــنــامــي س ــي  ــت ــظ ــق ي يف   وحـــنـــيـــنـــي 

الــرض مــســنــي  إذا  يب  كــيــف  ــدي  ــي ــد كـــامـــي س ــ ــري ــ ــن ي ــ  وقــــــد مــــــّل مـ

ــئــا ــم املــــام ســــيــــدي لـــيـــتـــنـــي عــــدمــــت ل ــ ــي ــ  ألـــــــَق مــــن عـــــــاذيل أل

الــطــعــاِم جــرعــتــنــي حـــــوادث الـــدهـــر كــأســًا ــذ  ــذيـ لـ ــر يف  الـــصـ ــه  ــب ــش  ت

أنـــــاٌس ــادي  ــ ــ بـ يف  إنَّ  ــدي  ــ ــي ــ ــبــي واهــتــامــي س ــطــل  ســـخـــروا مـــن ت

ــذا هبـ ــواي  ــ ــ سـ ــصـــب  يـ مل  ــدي  ــ ــي ــ ــى مـــن مـــدام س ــق ــوب قـــد س ــق ــع  غـــر ي

ــي أتــــتــــَك مــســاء ــتـ ــدبـ ــدي نـ ــ ــي ــ أقــامــي س ــرت  ــ ان عظمها  ــن  م  حــيــث 

ــلــضــعــيــف دلـــيـــٌل ــَت ل ــ ــ ــدي أن ــيـ ــاِم سـ ــظـ الـ ديـــاجـــي  هتــــُت يف  ــي  ــنـ  دلـ

بأذنه،  بعينه، وما سمع  القومية فهو يصف ما رأى  القضايا  رّكز شعره عىل معاجلة 
يف أبيات حمكية يف أمجل أسلوب وأروع عبارة من قصيدة )من وحي دير ياسني(، وقد 
نرشهتا جريدة )اليقظة( البغددية بعددها الصادر يف 9 رجب سنة 1367 املصادف أيار 

19 سنة 1948م.

ــًا مــغــضــب يل  ــال  ــ قـ ــد  ــ ق ــب  ــ ــاح ــ ــِن وص ــح ــل ــت ب ــر  ــعـ ــشـ الـ نـــظـــمـــك   دع 

ــلـــم انـــظـــم لــــــرزء دجـــى يـــــاســـــِن لـــكـــن هـ ديــــــــــر  يف   ظــــــامــــــه 

غــصــنــهــا ذوى  الــــديــــر  ــوِن عــقــيــلــة  ــيـ ــهـ صـ آل  هـــامجـــتـــهـــا   مـــــذ 

ــدهــا ــوى جــي ــ ــت ــ ــر ال ــ ــدي ــ ــة ال ــل ــي ــق ــِن ع ــ ــاط ــ ــي ــ ــش ــ ال ألجـــــــنـــــــاِد   ذالً 

أال ــادي  ــ ــ ــن ــ ــ ت ــر  ــ ــ ــدي ــ ــ ال ــة  ــ ــب ــ ــي ــ ــِن رب ــاكـ ــسـ ــاملـ  يـــــا قــــــوم عـــطـــفـــًا بـ

ــت دمـــا ــح ــي ــب ــت ــر اس ــ ــدي ــ ــة ال ــل ــي ــق ــوِن ع ــعـ ــمـ ــف شـ ــ ــا كـ ــهـ ــنـ  تــــدفــــع عـ
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ــا ــْت عــرضــه ــ ــع ــ ــوِن ربـــيـــبـــة اخلـــــــدِر َن ــ ــع ــ ــل ــ م كــــــف  هـــتـــكـــتـــه   إذ 

ــهــا  مــــــذ قــــطــــعــــوه بـــالـــســـكـــاكـــِن ربـــيـــبـــة اخلــــــــدر رثــــــت طــفــل

ــرب نـــعـــت بــعــلــهــا ــ ــع ــ ــي مـــصـــونـــة ال ــنـ ــؤويـ  هـــــل أحــــــــٌد بــــعــــدك يـ

ــرب نـــعـــت كــهــفــهــا ــ ــع ــ ــنــي؟ مـــصـــونـــة ال ــلــجــي ــا قـــــوم ي ــ  هتـــتـــف َمـــــن ي

ــادي أســـى ــ ــن ــ ــرب ت ــ ــع ــ ــامـــِن؟ مـــصـــونـــة ال ــرِب املـــيـ ــ ــعـ ــ ــنـــو الـ  أيــــــَن بـ

ــأروا ــثـ يـ ومل  ــويت  ــ صـ يــســمــعــوا   لـــــــواحـــــــدي يــــغــــي بــــزيــــتــــوِن مل 

ــيـــجـــكـــم شــــكــــوى فــلــســطــِنهـــيـــا بـــنـــي يــــعــــرب هــــبــــوا أمـــا هتـ

شعبكم وانـــقـــذوا  ــًا  ــ رساعـ ــِن قـــومـــوا  ــ ــاس ــ  واحمـــــــــو مـــــــآيس ديـــــــر ي

اليقظة  جريدة  يف  نرشها  وقد  ورفعة(  علو  يف  عييش  )فلسطني  بعنوان  قصيدة  وله 
بعددها الصادر يوم اجلمعة 18 رجب 1367هـ املوافق 28 أيار 1948م:

ــوع بــنــي قــحــطــان صــيــد تــقــودهــا  رضاغــــم مـــن عــلــيــا نــــزار تــســودهــا مجـ

ــا رصوحــهــم ــري ــث ــوا فـــوق ال ــن ــاة ب ــ صعودها أب فهان  العليا  صافحوا   وقــد 

عــداهتــم عليهم  تــســمــوا  أن  اهلل  ــا أبـــى  ــوده هي مــعــٍد  آل  ــي  ــاه ــض ي  وأّنـــــى 

حليفهم ــًا  ــ دأبـ اهلل  نـــر  كـــان  ــا لــقــد  ــودهـ ــا وُأسـ ــاهل ــط ــوغــى أب ــل  وهـــم ل

الــبــاد وغــرهبــا فــتــحــوا رشق  ــم  مخــودهــا وهـ فيهم  كـــان  كـــرى  ــران  ــ  ون

وثباهتم ــن  ع الــرمــوك  وقــعــة  ــا ســلــوا  ــوده ــن ــم شـــهـــدت أبـــطـــاهلـــا وج  هلـ

مــن وثباهتم ــان  ــّا ك ع الــقــدس  ــاب فــيــه ولــيــدهــا ســلــوا  ــى قــد شـ ــوم وغـ ــي  ب

اهلوى بالكوكب  املعروف  الكوكب   بــا كــابــدت )هــاغــاهنــا( وعــديــدهــا سلو 

ضالة ــْم  ــُتـ ـ هُتْ الــتــيــه  ــل  ألهـ ــْل  ــ ُق ــا أال  ــوده مخ آن  ــوم  ــيـ الـ ذا   ونـــرانـــكـــم 
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والعى أنــت  ما  صهيون  فاخسأي  ــا وولــيــدهــا أال  ــن ــة اخل ــن اب ــت إال  أنـ ــا   ومـ

شأهنم كـــان  ــن  مل العليا  الــــذروة  ــا حلـــودهـــا( دع  ــ ــا وامـ ــه ــي ــراس ــي ك ــ  )رقـ

ــرب أبـــطـــال حـــرب ومــنــعــٍة ــع ــو ي ــن عيدها ب كــان  قــد  السمر  طــعــان   بــيــوم 

حسبتهم يــومــًا  اهلــيــجــاء  قــصــدوا  ــدهــا إذا  ــمــيــت صــدي ــن ي ــراكـ  جـــبـــال بـ

جــهــادهــم يف  ــرة  حـ عــيــي  عبيدها فلسطن  يــومــًا  الــعــرب  تــســود   وكــيــف 

ــة ــع ــو ورف ــل ع ــي يف  ــي ع ــا فــلــســطــن  ــذوده ن الـــبـــاء  أقـــى  إىل   عــــداك 

وقال يف قصيدة )لبيك يا قدس( نرشهتا جريدة اليقظة أيضًا يف عددها الصادر يف 6 
شعبان 1367هـ املوافق 13 حزيران 1948م:

الـــســـقـــام ــان  ــ ــع ــ ت ــب  ــلـ قـ يــــا  ــًا ســجــاْم إالم  ــحـ ــــــزح األدمــــــع سـ ــنـ  وتـ

ُأري حـــتـــى  أهــــــــدأ  ال  ــاْم فــــقــــال  ــ ــن احل ــ ــون ره ــي ــه ــي ص ــن ـــــَع ب  مَجْ

ــرْت ـ ــهِّ ُطـ ــد  قـ ــدس  ــقـ املـ أرى  ــى  ــت ــن اجلـــراثـــيـــم الــيــهــود الـــلـــئـــاْم ؟ م  مـ

ــا ــه ــدر أزهـــقـــوا روح ــ ــت خ ــن ــم ب ؟ كـ ــاْم  ــ احلـ ــأس  كـ ذاق  ــع  ــي رض ــم   وكـ

وحــشــيــة األرض  ــل  ــ أهـ رشُّ  ــم  ــ ــراْم ه ــ ــوا احل ــل ــح ــت ــادًا واس  عـــاثـــوا فـــسـ

ــوا هبــا ــ ــات ــ ــوا نـــــــارًا ف ــلـ ــعـ ــم أشـ ــ ــاْم ه ــ احلـ حـــتـــف  ــع  ــن ــم ي ال  ــر  ــ ــك ــ  وامل

ــوا ــادعـ خـ ــد  ــق ــل ف ــم  ــوكـ ــادعـ خـ مـــقـــاْم إن  لــــدهيــــم  أبــــقــــى  ــا  ــ فـ  اهلل 

ــب ــالـ غـ ــي  ــ ــنـ ــ وبـ ــر  ــ ــه ــ ف آل  ــا  ــ ــ ــراْم ي ــكـ ــا لــــؤي الـ ــي ــن عــل ــّز مـ ــ ــع ــ  وال

بكم اســـتـــجـــارت  فــلــســطــن  ــذي  ــ ــا والــــوئــــاْم ه ــنـ ــي اهلـ ــغ ــب ــة ت ــ ــارخ ــ  ص

فهم انــقــذوهــا  )ارغـــــون()1(  رشِّ  الـــســـاْم مــن  ــد  ــي ــب ع  ذئـــــاب وحــــش ال 

)1( أرغون: عصابة قاسية ليست من البرشية يف يشٍء.
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ــاكــة ــت ــرن()1( ف ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاْم وعـــصـــبـــة )اشـ ــ ــ ــة لـــيـــســـت هلــــا مــــن ذم ــ ــرم ــ  جم

ــن بــقــعــٍة ــال مـ ــ ــف ــ ــد حــــــرروا األط ــدس بــــاري األنــــاْم قـ ــق ــل  خــصــصــهــا ل

ــا ــ ــهـ ــ أرواحـ اجلــــــو  يف  ــاْم وحـــلـــقـــت  ــقـ ــتـ ــة االنـ ــ ــم رسعـ ــك ــن ــب م ــل ــط  ت

ــرٍب ــعـ ــى يـ ــتـ ــاك بـــالـــقـــدس فـ ــ ــب ــ ــاْم ل ــ اهل ــذا  ــ ه وِق   )2( ــًا  ــن ــي جــن ــي   سـ

ســاحــهــم املـــدفـــع يف  ــع  ــمـ اسـ ــاْم هــيــا  ــغـ ــد الـ ــ ــق رعـ ــ ــ ــن األف ــ ــد ب ــرعـ  يـ

ــتـــي ــرات الـ ــ ــم ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ م امل ــطــغــاْم هُيــــــــــدِّ ــحــت حلــــدًا لـــرِّ ال  قـــد أصــب

ــى ــن ــدس نـــيـــل امل ــ ــا قـ ــ املــقــاْم فـــارتـــقـــبـــي ي ــســهــا يف  ال ــضــاهــن  ت  ســـوف 

ــة ــذالنـ ــط جـ ــبـ ــسـ ــت الـ ــنـ ــد اجلــرحــى وتــشــفــي الــســقــاْم فـــتـــلـــك بـ  تــضــمِّ

ــن عـــــــرة املـــصـــطـــفـــى ــ ــ ــل بــيــت يــطــعــمــون الــطــعــاْم بـــقـــيـــة م ــْن أهـ ــ  ِم

حــقــهــم يف  الـــــبـــــاري  أنـــــــزل  ــاْم قــــد  ــظـ ــاٍت عـ ــ ــن ــ ــيِّ ــ ــدس ب ــ ــ  آيـــــــات ق

القدر من شعر الشاعر، ونستطيع أن نتبني يف شعره أغراضًا  ونحن إذ نكتفي هبذا 
وطنيًا  املسموع  الصوت  وكان  وطنية،  وأحداث  ورثاؤهم  البيت  أهل  مدح  هي  ثالثة 
وقوميًا يف الدفاع عن قضايا األمة العربية، ال سيام يف قصيدته )لبيك يا فلسطني( فذكر 
بأجمادنا السابقة، ونيل من الصهيونية، فهو حيسن اختيار املفردة اجليدة، ويرفدها بالنغامت 

املوسيقية.

)1(  اشترين: عصابة معروفة بالرشاسة واجلبن يف احلرب واجلرائم عند االستيالء وعدم العفة عند املقدرة.
)2(  من مدن فلسطني احتلها اجليش العراقي الباسل.
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6- احلافظ درويش حسني الكربالئي

)كان حيًا سنة 975هـ(
وهو املتخلص بـ )خادم( وصاحب كتاب )روضات اجلنان وجنات اجلنان( املؤلَّف 

سنة 975هـ.

املؤلف  اجلنان(  وجنات  اجلنان  )روضــات  فقال:  الذريعة  صاحب  شيخنا  ذكره 
بعنوان  منه  األول  اجلزء  مرَّ  التربيزي  القزويني  الكربالئي  احلسني  للحافظ  975 هـ 
)الروضات( وينقل عنه املريزا حممد عيل القراجه داغي التربيزي يف كتابه )زين العباد( 
)جمالس  كتابه  من  األول  املجلد  آخر  يف  الطباطبائي  صادق  حممد  والسيد  املطبوع، 
منه يف  نسخة  وتوجد  الطباطبائيني  املاملك يف شجرة  اعتامد  واحلاج  املطبوع  املوحدين( 
تربيز. وكتب بعض فضالء تربيز اسم املؤلف بعنوان درويش حسني الكربالئي وانه يف 

ذكر املدفونني يف تربيز نقل عنه كذلك يف )دانشمندان آذرباجيان ص 311( )1(.

وذكره أيضًا بقوله: )الروضات يف مزارات تربيز للحافظ احلسني الكربالئي القزويني 
التربيزي نزيل دمشق الذي اجتمع مع الشيخ البهائي يف دمشق واستنشده شيئًا من شعره 
يف أيام سياحته، عىل ما حكى شيخنا يف خامتة املستدرك عن ترمجته يف كتاب العامة. وفرغ 

منه يف 975 ونظم تاريخ احلاج حممد الغفاري بقوله يف آخر الكتاب.

ــش خــردگـــفــت ــارخي ــو بــرســيــدم ت ــد ج ــ ــاش ــ ــي ــ ــور أول ــ ــبـ ــ  زيــــــــــــارات قـ

)1(  الذريعة ج 11 ص 280 وص 279
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وهذا املجلد األول يف مائتني وثالث وعرشين ورقة. ونسخة املجلد الثاين موجودة 
يف )الرضوية( من أول الروضة السابعة إىل آخر الكتاب واسمه )روضات اجلنان وجنات 
اجلنان( ويقع يف جملدين طبع يف طهران. ويأيت )روضة األطهار( يف مزارات تربيز للموىل 

حرشي.

* * *

درويش علي البغدادي

)1220 - 1277 هـ (
أمحد  بن  بن عيل  بن حسني  الشيخ درويش عيل  الفاضل  العامل  الشاعر  األديب  هو 
العلوم  بسائر  املتفوقني  اهلجري  عرش  الثالث  القرن  شعراء  أحد  احلائري،  البغدادي 
الغريبة، وكانت له اليد الطوىل بتتبع اللغة والتفسري وعلوم األدب والدين، وصنَّف كتبًا 
كثرية. ذكره مجع من املؤرخني وأرباب السري والرتاجم منهم شيخنا العالمة أغا بزرك 
الطهراين حيث قال: ُولَِد يف حدود سنة 1220 ونشأ وترعرع هبا وأخذ عن علامئها حتى 
تويف أبوه وأمه وسائر محاته يف الطاعون سنة 1246 فسافر إىل كربالء وجالس هبا وأخذ 
عن علامئها حتى صارت األفاضل تشري إليه باألنامل، وبرزت له تصانيف مفيدة )1( ...
ه: قرأ يف بغداد عىل علامئها ثم هاجر بعد وفاة  الخ، وقال السيد حمسن األمني ما هذا نصَّ
أمه وأبيه يف الطاعون الكبري الذي عم البالد وأهلك العباد سنة 1246 إىل كربال. فقرأ 
عىل علامئها وبقي مقياًم يف كربالء مشتغاًل بالتدريس ونرش العلم إىل أن تويف )2( ويظهر أن 

)1(  الكرام الربرة - الشيخ أغا بزرك ج2 ص 516.
)2(  أعيان الشيعة - السيد حمسن األمني ج31 ص 20
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هناك خالفًا واضحًا يف تاريخ مولده وتأريخ نزوحه، إذ قال صاحب )معارف الرجال(: 
أنه ُولَِد يف الزوراء سنة 1230هـ ونشأ فيها وحرض مقدمات العلوم واملبادئ فيها وجدَّ يف 
ل األدب والعلم والكامل وملكة  حتصيله حتى صار حيرض عند املدرسني املقدمني وحصَّ
الشعر يف الزوراء ويف سنة 1248 الذي وقع الطاعون فيها وعّم أغلب مدن العراق َفَقَد 
املرتجم أهله كلهم فيه عىل املعروف بني املعارصين ثم بعد ذلك هاجر إىل كربال. وأقام 
واألصول  الفقه  األعالم  علامئها  عىل  فحرض  بإتقان  العلمية  ملقدماته  ضابط  وهو  فيها 
يؤيد  فإنه  العزاوي  عباس  البحاثة  أما  بارعًا )1(.  حمققًا  ففيها  عاملًا  صار  حتى  والكالم 
املحقق الشيخ أغا بزرك يف تاريخ مولد الشاعر، إذ قال: هو ابن حسني البغدادي كان 
عاملًا أديبًا شاعرًا وله: غنية األديب يف رشح مغني اللبيب البن هشام يف ثالث جملدات 
ُولد ببغداد سنة 1220هـ/ 1815م وتويف يف كربالء سنة 1277هـ/ 1860م ورثاه ابنه 
الشيخ أمحد بقصيدتني نرشمها يف كتابه كنـز األديب )2( وقال عنه صاحب كتاب )شهداء 
وعلوم  واللغة  التفسري  يف  الباع  طويل  شاعرًا  متكلاًم  فقيهًا  عاملًا  كان  ييل:  ما  الفضيلة( 
وشعره  ممتعة  تآليف  وله  1277هـ  حدود  يف  وتويف   1220 سنة  حدود  يف  ُولَِد  األدب 

حسن )3(.

آثـاره: 
غنية األديب يف رشح مغني اللبيب يف ثالثة جملدات.. 1

معني الواعظني.. 2

تنبيه الغافلني يف املواعظ واألخالق وأصول الدين.. 3

الشهاب الثاقب.. 4

)1(  معارف الرجال/ للشيخ حممد حرز الدين ج1 ص 305.
)2(  تاريخ األدب العريب يف العراق/ عباس العزاوي ج2 ص 141 و142.

)3(  شهداء الفضيلة - الشيخ عبد احلسني بن أمحد األميني ص 374، 1355هـ/ 1936م.
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اجلوهر الثمني.. 5

6 . .قبسات األحزان يف مقتل احلسني

رشح دعاء السامت.. 7

األجوبة احلائرية.. 8

بغية الطلب يف رشح الزيارة اجلامعة يف رجب)1(.. 9

املزار، وقد ختمه ببيت شعر قال فيه:. 10
ــاب ــت ــك ال مــنــي يف  اخلــــط  ــقــى  ــب ــراب ســي ــ الـ يف  مـــنـــي  الـــكـــف   ويـــبـــى 

إضافة إىل ما تقدم فإن له ديوان شعر حوى عدة قصائد قيلت يف شتى الفنون الشعرية، 

وفاته
عند  الزينبية  بباب  ودفن  1287هـ  سنة  وقيل  1277هـ  سنة  بكربالء  الشاعر  تويف 
درويش  بن  أمحد  الشيخ  هو  شاعرًا  فاضاًل  ولدًا  وأعقب   ،احلسني اإلمام  مشهد 

املرتجم له يف كتابنا هذا اجلزء األول منه.

شعره
بيته  وأهل  الشهيد  احلسني  اإلمام  ومراثي  مدائح  يف  ومنظومات  قصائد  للشاعر 
املعصومني. كام رثى أصدقاءه العلامء واألدباء، وهذه النامذج التي بني أيدينا وإن كانت 
قليلة، إال أهنا تدل عىل غزارة علمه وإتقان معرفته، فشعره جزل اللفظ، منسجم الرتكيب، 

سلس الطبع، رائق االسلوب، خيلو من الصنعة، وال يتعدى األغراض املألوفة.

زين  احلسني  بن  عيل  اإلمام  يف  قاهلا  التي  الفرزدق  ميمية  خممسًا  قوله  شعره  ومن 
مما  ذكره  ما  وبعض  بيتًا  وثالثني  مخسة  نحو  األديب  كنز  يف  ولده  وذكر   ،العابدين

)1(  نسخته عند اخلطيب الشيخ حممد القاري احلائري الكويف. انظر: الذريعة ج12 ص 306.



78

أحلق هبا وليس منها، وهي:

أرومته ــبــاري  ال طيب  الــذي  ــذا  رتبته ه اجلـــــوزاء  عـــى  ــى  ــ وأع ــًا)1(  ــ ــدم ــ  ق

الذي حوت األبيات)2( مدحته ــه هذا  ــأت ــاء وط ــح ــط ــب ــذا الــــذي تــعــرف ال ــ  ه

ــه واحلــــــــــلُّ واحلـــــــــرُم ــ ــرف ــ ــع ــ  والــــبــــيــــت ي

بقرهبُم التقوى  تعرف  من  ابن  ــرون بــعــلــمــهــُم هذا  ــقـ  والــعــلــم والـــديـــن مـ

ــهــُم حــبِّ ــيــل  ن إالّ  ــادة  ــع ــس ال ــُم ومـــا  ــه ــل ك اهلل  ــاد  ــ ــب ــ ع خــــر  ابـــــن   هـــــذا 

ــر الـــعـــلـــُم ــ ــاه ــ ــط ــ ــي ال ــقـ ــنـ ــي الـ ــقـ ــتـ ــذا الـ ــ ــ  ه

جاحده احلق  هنج  ضل  الــذي  قــاصــده هذا  يــعــم  مل  اهلـــــدى  ــل  ــي ــب س  ويف 

ــى حمــامــده ــط ال حت ــذي ق ــده هـــذا الـ ــ ــار والـ ــتـ ــخـ ــد املـ ــ ــذا الــــــذي أمحـ ــ  هـ

الــنــقــُم الــــــذي يف ســيــفــه  الــــــويص   وابــــــن 

بسؤدده العليا  سمت  ــذي  ال هتــجــده هــذا  يف  يــضــاهــى  ال  الـــــذي   هــــذا 

بموعده خلفًا  تــرى  ال  ــذي  ال ـــدههــذا  تـــشـــهُّ يف  إال  قـــــطُّ  ال  قـــــال  مــــا 

ــُم ــعـ نـ الَءُه  كــــانــــت  الـــتـــشـــهـــد   لـــــــوال 

نبذا لظى  يف  ــاه  ق مــن  الــذي  ــذا  أذى ه يــصــبــه  مل  حـــقـــًا  تــــــواله   ومـــــن 

انتقذا ــد  ق هـــذا  بـــوال  هــالــك  ــم  ذا ك أولــــّيــــة  يـــعـــرف  اهلل  يـــعـــرف  ــن  ــ  م

ــه األُمـــــــُم ــ ــال ــ ــذا ن ــ ــ ــت ه ــيـ  فـــالـــديـــن مــــن بـ

ذكـــرْت سل هل أتى هل أتْت يف غرهم وطرْت ــن  م ــق  ح يف  ــل  س النجم  ــورة  ــ  وس

)1(  وتروى يف بعض املصادر )قدرًا( و )فخرًا(.
)2(  ويف رواية أخرى : )حوت اآليات(.
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سطرْت قد  التطهر  آية  بمن  قـــرْت وسل  ــي  ــت ال الـــعـــزِّ  ذروة  إىل   يــنــمــى 

ــُم ــجـ ــعـ  عــــن نــيــلــهــا عـــــرب اإلســــــــام والـ

اجلــبــار حرمته الـــذي حــرمــة  ــذا  ــه ه  هــــذا الـــــذي رشعــــة املـــخـــتـــار رشعــت

تنعته اجلــبــار  صحف  الـــذي  ــذا  ــه ه ــعــت ــب ن اهلل  رســــــــول  ــن  ــ مـ  مـــنـــشـــقـــة 

ــُم ــ ــي ــ ــش ــ  طــــابــــت عـــــنـــــارصه واخلـــــيـــــم وال

بقرهبُم التقوى  تعرف  من  ابن  ــرون بــعــلــمــهــُم هذا  ــقـ  والــعــلــم والـــديـــن مـ

ــهــُم حــبِّ ــيــل  ن إالّ  ــادة  ــع ــس ال ــُم ومـــا  ــه ــل ك اهلل  ــاد  ــ ــب ــ ع خــــر  ابـــــن   هـــــذا 

ــر الـــعـــلـــُم ــ ــاه ــ ــط ــ ــي ال ــقـ ــنـ ــي الـ ــقـ ــتـ ــذا الـ ــ ــ  ه
وله أيضًا ختميس قصيدة الربدة )1(

وقال راثيًا العامل الفاضل الشيخ حممد حسن صاحب اجلواهر املتوىف غرة شعبان سنة 
1266هـ بقصيدة مطلعها:

املجِد أعمدة  الفخر  قباب  من  ــِد هــوت  زن ــا  ب املــكــرمــات  يمن   فأضحت 

وغيبْت الــعــلــوم  ــرات  ــح ب ــارت  ــ  شموس النهى والبدر والكوكب السعِد وغ

شخصه جــواهــر  يبكي  أن  ــرو  غ العقِد فــا  واسطة  الــرب  يف  ضّيعْت   فقد 

* * *

)1(  أعيان الشيعة - السيد حمسن األمني ج31 ص 21 و 22
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7- رشيـد السَـّراج

) 1316 - 1385هـ (
هو احلاج رشيد بن حسني بن مهدي الرساج األسدي احلائري.

ولد يف كربالء سنة 1316هـ املوافق لسنة 1898م ونشَأ هبا، وتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة والقرآن الكريم يف مكتب قريبه املرحوم الشاعر الشعبي الشيخ حممد الرساج 
وقرأ اللغة العربية والشعر عىل خطيب كربال املرحوم الشيخ حمسن أيب احلب، واتصل 
باخلطيب الشاعر الشيخ عبد الكريم النايف والشيخ عبد الكريم الكربالئي أيب حمفوظ 
والسيد موسى أيب املعايل. ثم هاجر إىل مدينة املحمودية وفيها ألقى عصا الرتحال لكثرة 
معارفه فيها واالشتغال بالتجارة وفيها تعرف عىل الشيخ هادي اخلطيب والشيخ مرزا 
خليل اخللييل فأخذ منهام النحو والرصف. وبعد ذلك ازدادت معارفه وكثرت اتصاله 
الشاعر  عليهم  وتعرف  هبم  اتصل  َمن  بني  من  وكان  وشيوخه.  األدب  أعالم  بسائر 
املرحوم السيد حممد رضا اهلنداوي اخلطيب والنسابة السيد مهدي السيد عبد اللطيف 
الوردي. ويف املحمودية شارك يف املناسبات الدينية وذلك من خالل االحتفاالت التي 

تقام هناك كميالد أيب األحرار اإلمام احلسني وذكرى استشهاده وما إىل ذلك.

عىل  وحاز  أحاسيسه،  وشحذت  مواهبه  صقلت  حتى  ب،  وينقِّ يطالع  بقي  وهكذا 
شهرة واسعة، إىل أن أدركته املنية وذلك بتاريخ 23 ربيع األول سنة 1385هـ املصادف 
ثانوية  اهلادي األسدي مدير مكتبة  سنة 1965م، ودفن يف كربالء، وأعقب ولده عبد 

كربالء للبنني.
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شعـره
قصائد  يضم  وهو  الذكر،  آنف  ولده  عليه  أطلعني  خمطوط  شعر  ديوان  لشاعرنا 
الوصف والغزل والرثاء والسياسة واالجتامع وقصائد احلسينيات وما إىل ذلك. وانك 
لتلمس يف هذا الشعر قوة التعبري وانسجام القول ورهافة احلس ورسعة البدية. ولكنه 
سار يف شعره عىل النهج التقليدي، وإن كانت هناك بعض اهلنات التي ال تنتقص من قدر 

هذا اجلهد الذي بذله الشاعر. وقد انتخبنا منه بعض هذه النامذج: 

تتجىل إمارات احلزن واألسى يف مراثيه سيام رثاؤه لإلمام احلسني بن عيل حيث 
يقول:

ــدِر كـ ويف  حــــزٍن  يف  ُم  ــرَّ ــ ــح ــ امل ــلَّ  ــ البِر ه سيد  مــن  كلها  ــورى  الـ  أبــكــى 

لسيدها ــًا  ــزن ح كلها  ــورى  ــ ال ــرِض أبــكــى  ــي م ــن ــن ب ــا مـ ــاهـ  وفــخــرهــا ومحـ

ــعــراق وأهـــل الــغــدر ســـاَروا له ــِر مــن ال ــى يقفو عــى األث  كــم مــن رســول أت

عدٍد با  تــرى  غــدت  منه  ــا خــــرة اخلـــِر والصحب  ــن  اقـــــدم فـــأنـــت عــلــي

بصحبته ــى  ــظ ــح ن لــنــا  إمـــــام   كـــــاألرض تـــواقـــة لــلــغــيــث واملــطــِر وال 

فاطمة الطهر  ــن  اب ــا  وي النبي  ــن  اب ــادة الــغــرِر يــا  ــس  وابـــن الـــويص ونــجــل ال

ــت قــوائــمــه ــام ــوالَك مـــا ق ــ تــنــِر الـــديـــن لـ مل  لـــــوالَك  ــه  ــام ــك  والـــــرع أح

ــا دعـــــوَك وذا ملـ ــُم  ــ ــواه ــ ــي كـــل مــنــكــِر َلــبَّــيــت دع ــّب ــل ــراِم ت ــ ــك ــ ــأن ال ــ  ش

عجًا الفا  تطوي  جئتهم  إذا  ــر مـــن يـــرنـــو ملــنــتــِر حتى  ــن ــن ت ــدي ــل  ل

ــًا رس يبعثوا  مل  كـــأن  داروا  ــُمــِر عليك  والــسُّ البيض  بــحــدِّ  ــوَك  ــارب ح  بــل 

ــن ال نــصــَر له ــا م ــن ي ــدي ــا نـــارص ال  يـــــذبُّ عــنــه ويـــفـــديـــه مـــن اخلــطــِر ي
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:وقال من قصيدة أخرى يف رثاء أيب الفضل العباس

ــر جتـــــى نـــــــــوره الـــــوضـــــاُء ــ ــم ــ ــاءت األرجــــاُء ق ــض ــطــفــوف ف  بــســا ال

ــارصًا ــ ــدرة لـــط�ـــه نـ ــ ــي ــ ــان ح ــ ــد كـ ــ ــه لـــلـــديـــن قــــــام بـــنـــاُء ق ــفـ ــيـ ــسـ  وبـ

بكربا اهلــزبــر  الــفــضــل(  )أبـــو  ــواُء وكـــذا  ــ ــ ل رفَّ  ــن  ــديـ ــلـ لـ ــــِه  كــــفِّ  يف 

السهى فــوق  سا  الكرى  ــاُء و)لزينب(  ــبـ ــوده يــــوم الـــطـــفـــوف ِخـ ــ ــوج ــ  ب

وقال راثيًا العامل اجلليل السيد حسني احلاممي املتوىف سنة 1380هـ:

ــا فـــقـــدت رشيـــعـــة أمحـــــد عــلــاءهــا ــاءه ــن ــى أب ــ ــا رع ــح الـــزمـــان فـ ــ  وي

غــــدره يف  أمحـــــد  رشعـــــة  يـــــرع  ــا مل  ــاءه ــف ــن أصـــــاب بــســهــمــه أك ــك  ل

ــٍة ــيَّ ــن ــم م ــه ــس ــًا ب ــ ــرض ــ ــا َع فقهاءها فـــأصـــاهبـ الــقــضــا  أخــطــى  ــا  م ــوم  ــي  وال

لفقده ــوح  ــن ت الــعــلــيــا  بــنــو  ــت  ــح  ولــــوى بــحــمــلــتــه الـــزمـــان لــواءهــا أض

خسفه عــّجــل  الـــديـــن  ــدر  ــ ب ــيـــوم  ســاءهــا الـ ــدور  ــبـ الـ تــعــُل  ومل   ومـــىض 

ــا ملــضــاضــة ــارهـ ــطـ ــمَّ األســــى أرجـــاءهـــا عــــمَّ األســـــى أقـ ــ ــــرى كـــا ع  ك

ــذرف  دمعها ــ ت ــن  ــدي ال ــن  بــكــاءهــا وعــلــيــه ع ــّف  ــك ت ــايل ال  ــي ــل ال  ومــــدى 

ــا ــ ــام فــداءهــا لـــو غـــر نــفــســك يـــا حــســن أراده ــ ــردى كـــان االم ــ  حــتــف ال

ــٍة ــوع ــل ــه حمـــــراب الـــصـــاة ب ــكــي ــب ــنُّ صــبــاَحــهــا ومــســاءهــا ي ــى حيـ ــح  أض

ــًا ــق ــن ــت ــدًا مـــتـــعـــبـــدًا م ــ ــجِّ ــ ــه ــ ــت ــ ــي إحـــيـــاءهـــا م ــغ ــت ــب ــايل ت ــيـ ــلـ  مـــثـــل الـ

اهلـــدى شــمــل  أرى  إن  لـــلـــورى  ــان رجــاءهــا يـــا  ــ ــاس ك ــن ــل  يــبــكــي ملـــن ل

حمــمــد ــن  ــ ــ دي أحــــكــــام  عـــلـــمـــه  بــنــاءهــا يف  ــاه  ــق ن ــدت وأرســـــْت يف  ــي  ش

ــٍد ــرقـ ــدي الـــطـــيـــبـــن ملـ ــ ــ ــا محـــلـــتـــه أيـ ــاءه ــف ــت بـــربـــتـــه األنـــــــام ش ــالـ  نـ
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ــد جــعــلــت له ــوه والــعــلــيــاء قـ ــنـ أحــشــاءهــا دفـ مضجعًا  البسيطة   بـــدل 

ــه ــاتـ ــوفـ ــا نـــــعـــــزيَّ آلـــــــه بـ ــنـ ــئـ ــن خــبــاءهــا جـ ــس ــلــنــاس قـــد كـــان احل  ل

ــبــي وحــيــدر ــن ــى ال ــاه ــِز مـــن ض ــعـ ــا وُنـ ــاءه ــي ــل ــا ع ــ ــه حـــتـــى ع ــ ــٍم ل ــ ــاس ــ  ب

ــنـــاء الــتــقــى ــِم أبـ ــل ــع ــل ال ــ ــِز أه ــعـ ــا وُنـ ــزاءهـ عـ ــد  ــي ــع ن ــا  ــن ــئ ج  يف حــزنــنــا 

ومن شعره يف الزهد قوله:

مــن عمري ــات  ف مــا  أســفــت عــى  ــِر إن  ــب ــق ال ــال  يف غـــر مـــا يــرتــضــيــه خ

أسفي غـــدًا  ــدي  جي ــل  وه أســفــُت  ــِر إنِّ  ــعـ الـ مــــن  واٍد  يف  ألن   كــــا 

ــًة ــرع م ــداث  ــأجـ لـ ــز  ــائ ــن اجل ــِر أرى  ــُد يف األثـ ــع ــيٍّ ســيــمــي ب ــل حـ  وكـ

مسكنه والــقــر  مــىض  خليٍل  مــن  ــات مــفــرشــًا لــلــخــدِّ يف الــصــخــِر كــم  ــ  وب

ــادي ظــعــوهنــُم ــ ــى حـ ــب ــل ــُم ل ــ ــداه ــ ــِر ح ــن وط ــاه م ــف ــواهل ــِض مــنــهــم ف ــ  مل أق

مظلمة كالليل  رجــوعــهــم  ــرة الــقــمــِر أضــحــت  ــ ــا زه ــاه ــبــت عـــن س  وغــي

مرقة كالشمس  ــزل  ت مل  هبــا  ــِر عهدي  ــزه ــم ال ــج ــاألن ــع ك ــاط ــا س  ونـــورهـ

فاندرست الدهر  رصوف  دهتها  الــقــدِر لكْن  رحـــى  دارت  عــنــدمــا  ــا  ــاره  آث

ــرى ــِر فــهــذه ِعـــــَرٌ نــصــَب الــعــيــوِن ت ت مل  بــالــنــوم  ــهــا  ــن أعــي  والـــنـــاس 

فزٍع من  احلــِر  يوم  ــَن  أْم الفتى  مـــزدجـــِر يرجو  ــر  ــ غ ظـــــال  يف  ـــــــــه   وإِنَّ

ــرى وت ــا صــاحــبــي  ي تــفــق  مل  مــتــى  ــوِر إىل  ــس ــات وال ــ ــا جـــاء يف حمــكــم اآلي  م

ــرك املـــــال مــــوروثــــًا ســتــركــه ــغـ سهِر لـ مــن  قاسيَت  قــد  فيه  كــم   وأنـــَت 

زاهــيــًة األشـــجـــاَر  تغرسها  ــَت  ــ ــرك املـــلـــتـــذُّ بــالــثــمــِر ورح ــ ــ  لـــكـــنـــا غ
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ــدري عــواقــبــه ــ ــا ت مــفــتــقــِر؟ لــلــذنــب جتــنــي ومـ غـــر  أم  مــفــتــقــر  ذاك   هـــل 

السمِر يـــومـــًا تـــــراه يـــر الـــنـــاس مــغــربــة يف  باخَلْطب  ويفجعهم   هــوى 

تأمله ــدار  ــ الـ هلـــذي  ــان  ــ األمـ ــِر؟ كــيــف  ــط ــن اخل ــا فــيــهــا م ــت تــعــلــم م ــ  وأن

 مـــكـــاره رعـــدهـــا بــــرق بـــا مــطــِر خـــّداعـــة يــســحــر اإلنـــســـان ظــاهــرهــا

بطشْت وكــم  أقــواٍم  شمل  فرقت  ــذِر؟ كم  ــ ــن مــنــهــا عـــى ح ــك ــن ف ــري ــآخ  ب

يدها للقضا  أســلــمــتــنــي  إذا  ــرِر حــتــى  ــذوَة ال  راحـــت لــغــرَي تــرمــي جـ

لكارثتي ــًا  ــع دف أســتــطــع  مل  ــوِر فـــرت  ــص ال أنـــكـــِر  ــاءن مــلــكــي يف  ــ  وجـ

ــنــطــع مــضــطــهــدًا بــري فــبــيــنــا أنـــا فـــوق ال يف  واألوالَد  ــل  ــ األه  أودع 

* * *
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8- السيد رضا صادق النقيب

) 1340 - 1406 هـ (
هو السيد رضا بن السيد صادق بن السيد جعفر بن كاظم بن عبد احلسني بن مهدي 
)نقيب  الدراج  حممد  بن  أمحد  بن  الدين  هباء  بن  عباس  ابن  احلائر(  )نقيب  حسن  ابن 

النقباء( ابن سليامن بن سلطان كامل الدين من آل زحيك املوسوي احلائري.

ُولد يف كربالء سنة 1925م/ 1340هـ وترعرع يف ظل أرسة علوية عريقة يف املجد 
زحيك  آل  من  دراج  السيد  إىل  تنتسب  التي  النقيب( )1(  )آل  بالسادة  تعرف  والنسب 
حتصيله  إكامل  يستطع  ومل  كربالء،  يف  واملتوسطة  االبتدائية  دراسته  أكمل  املوسويني. 
يوفر  أن  أجل  الوظيفة من  إىل  واالنرصاف  الدراسة  ترك  اىل  لظروف اضطرته  العلمي 
لقمة العيش ألفراد أرسته التي أعاهنا عىل تكاليف احلياة ومع كل ذلك فقْد أحب الشعر 
وقراءته رغم كل املنغصات التي صادفته، وملك ناصية اللغة وأمسك بعنان القريض، 
وكلف بالرؤية والقدرات اإلبداعية، وكتب قصائد ظهرت فيها براعتها الفنّية بأسلوب 

شّيق مل خيرج  عن الشعر العريب األصيل يف بنائه وتركيب لغته.

مل يكن شاعرنا يتكسب بشعره، ومل يطلب عرضًا من أعراض احلياة الزائلة، بل كان 
مّهه الوحيد التنفيس عام خيتلج يف نفسه من أحاسيس، كام حدثني أكثر من مرة. وهو بعد 

هذا ظريف، حلو املعرش، حمبوب اجلانب، ذو مقدرة أدبية ممتازة ويتمتع بثقافة عميقة.

)1(  البيوتات العلوية يف كربالء - إبراهيم شمس الدين القزويني ج2 ص11.
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شـعـره:
يزخر شعر السيد رضا النقيب برقة الشعور ورهافة احلّس، وعاطفة جياشة، فكل 
التي  الشعرية  الفنون  كافة  يف  جادة  حماوالت  له  صدره،  يف  يعتلج  ملا  صدى  ينظم  ما 
طرقها كالغزل والوصف والرثاء وما إىل ذلك. وقد مجعَها يف جمموعة أطلق عليها )َشْدو 

العندليب( وهي ال ختلو من لوحات فنية خالدة انتخبنا منها هذه النامذج.

القلب وأفراحه، ورغبات  الشاعر عن آالم  يتحدث  العاطفة والوجدان  ففي شعر 
الفؤاد وأمانيه، ونعيم احلب وعذابه. ولعل أبرز مثال عىل ذلك قصيدته التي يصف هبا 

البدر جاء فيها:

ــْر ــهـ ــاه ظـ ــ ــي ــ ــح ــ ــم ــ ــْر بـــــــــدُر تــــــــّم ب ــطـ ــشـ وانـ فــــــــؤادي  ذاب  ــه  ــلـ  فـ

ــرًا مــــن أجــلــه ــ ــاهـ ــ ــي سـ ــيـ ــْر بـــــتُّ لـ ــه ــس ال طــعــم  أذق  مل  هــــذا   قــبــل 

ُه ــٍي قـــــــدُّ ــ ــب ــ ــظ ــ ــبــْر قـــــد تـــعـــلـــقـــُت ب ــاٍن قـــد بـــدا يــســبــي ال ــ ــُن ب ــص  غ

ــول الــلــمــى ــس ــع ــه م ــوجـ ــرّي الـ ــمـ ــْر قـ ــظ ــن ــّي ال ــ ــم ــ ــن ري ــن ــي ــع ــج ال ــ ــ  أدع

ــنــي ــًا مــضَّ ــ ــذاب ــ ــْر رحـــــُت أشـــكـــوه ع ــج ــض ــي ف ــثـ ــديـ  ســــــــاءُه وقـــــع حـ

ــًا ــ ــائـ ــ ــٍن قـ ــ ــ ــل ــ ــ ــُت ب ــ ــلـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــُي صــلــدًا كــاحلــجــْر فـ ــب ــْن يــا ظ ــك  ال ت

ــا إهلــــــي انـــنـــي ــبِّ مـــن عــهــِد الــصــغــْر كـــيـــف تــــــرىض يـــ ــاحُلـ ــٍل بـ ــت ــب  م

وقوله يف موشٍح له:

ــا حــبــيــبــي ــ ــذب األغـــــــان ي ــ ــي عـ ــن ــن غ

ــبــي ــحــي ــد بـــــان بـــكـــائـــي ون ــ حـــيـــث ق

مـــن هليبي ــف  ــ الـــكـــأس واط  ثـــم هـــات 



87

ــال ــ ــوص ــ ــا حـــبـــيـــبـــي انــــــه يــــــوم ال ــ يـ

بعيد مـــن  ــدو  ــشـ يـ الـــشـــاعـــر  ذا   هـــو 

الــنــضــيــد كـــالـــدر  الــشــعــر  مــنــه  رقَّ 

ــد ــي ــش ــن ــال ــه عـــــذبـــــًا ك ــ ــن ــ  فــــغــــدا حل

إنــــــــه حلــــــــٌن أليــــــــــام الـــــوصـــــال

النعومة واللطف والرقة والعذوبة، فها هو ينشدنا يف وصفه  وال ختلو قصائده من 
لوادي الرافدين ونخيله فيقول:

بنعمٍة ــن  ــدي ــراف ال وادي  اهلل  القْطِر ســقــى  سائغ  من  األرض  موات   وأحيا 

ــظــرًا ــن م أحـــســـن  ــاه  ــق ــل ت إذ  السحِر فـــإنـــك  عبق  مــن  فيه  حــيــاة   وطــابــت 

نخيله ــت  صــّف الــنــهــريــن  كــتــف  ــى  ــه أطـــلَّ اهلـــوى الــعــذري ع ــي  وفـــوق رواب

ــة ــاب صــب ــت  ــف ــل ك ــد  ــ ق أن  ــر  ــ ت العمِر أملْ  مــدى  ــال  ــوص ال ــام  ــأي ب  ومهــت 

مشوقًة تـــزال  ــا  م مــنــي  الــنــفــس  ــي  الفجِر ه غــبــش  يف  ــور  ــ االن تتجى  ــا   ك

ألقاها يف حفل  بقصيدة  آل طعمة  الوهاب  مهدي  السيد حممد  املحامي  راثيًا  وقال 
نقابة املحامني:

ــان ــي ــز ك ــ ــا لـــلـــمـــصـــاب غـــــدا هي ــ األشــــجــــاِن ي لــــواعــــج  يفَّ  ــر  ــ ــث ــ  وت

ــىض شـــمـــًا فـــعـــاد مــشــتــتــًا ــن قـ ــا مـ ــاِن يـ ــ ــ  شـــمـــل األبـــــــاة الـــصـــيـــد واخل

مجــة الـــــرزايـــــا  أن  درى  مــــا  ــاِن أو  ــ ــدثـ ــ ــا طــــــــارق احلـ ــ ــانـ ــ ــا دهـ ــ  ملـ

ــكَّ عن ــف ــا ان ــرم الـــذي م ــق ــا ال ــا أهيـ ــرآِن ي ــ ــق ــ ــقـــى وحمـــجـــة ال ــتـ ــبـــل الـ  سـ
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له ــرى  ن ــن(  ــس )احل أيب  بعد  ــًا صـــــــادق اإليـــــــاِن هيهات  ــيـ ــلـ  نـــــــدًا جـ

الــرى أزمــعــَت  كنَت  إِْن  ــًا  راحـ ــداِن يــا  ــوجـ ــًا فـــذكـــرك عـــاطـــُر الـ ــج  ع

ــردى ــك الـ ــاذف ــق األرداِن يـــا بــحــر عــلــم قـــد ت ــر  ــط ــع م الـــضـــمـــر  ــف  ــ  ع

ــاِن وبــكــل قــلــٍب مـــن فـــراقـــَك جـــذوة ــن ــل ج ــك ــا ب ــو الــنــفــوس هلـ  تــصــب

ــذوي الـــراع مــن األســى الـــشـــاِن ال غــرو أن ي الــرفــيــع  األدب  حــلــبــة   يف 

ــق ــأل ــت م ــب  ــ ــوك ــ ك إال  أنــــــت  ــا  ــ ــاِن مـ ــرف ــع وال للفضل  الــــورى  ــدي   هتـ

ــق ــام س ــل  ــ ــؤث ــ امل ــد  ــجـ املـ ــك  ــت ــي ب ــى كـــيـــواِن يف  ــ ــا قـــــــدرًا ع ــ  فــلــقــد س

ــا ــرب ــة ك ــ ــدان ــ ــه س ــديـ ــأيـ ــاِن كـــانـــت بـ ــدنـ عـ ــن  ــ م األرشاف  ــة  ــابـ ــقـ  ونـ

شبلها ــعــزي  ت أتـــْت  ــوع  ــم اجل  قـــــْم حـــيِّـــهـــا بــحــديــثــك الـــفـــتـــاِن هـــذي 

والنهى سحرك  فيض  من  هلا   ومــــآثــــٍر تــبــقــى مـــــدى األزمـــــــاِن وابعث 

ــٍة ــوع ــل ــغ ب ــي ــل ــب ــلــكــلــم ال بــيــان أرثـــيـــك ل فـــيـــَك  قـــــّرت  إن  لـــــوَم   ال 

واحلــجــى ــة  ــاب ــط اخل رمـــز  ــكــن  ت ــة فــيــك مـــن ســحــبــاِن أومل  ــاغ ــب ــو ال ــزه  ت

ــذي الــبــاد مــنــاضــًا ــذب عــن هـ ــ  مــذ كــنــت لــيــث الــغــاب يف املــيــداِن وت

ــت عـــن احلـــيـــاة مــكــرمــًا ــل ــن رح ــئ ــاِن ول ــرهـ ــرك ســـاطـــع الـ ــ  فــجــمــيــل ذكـ

ويف رثائه ألمه يرسم صورة مجيلة للحزن فيها من رقة الشاعرية وحالوة اللفظ املعرب 
عن مضطرم الشوق، وإن رحيلها ترك فراغًا ال يعوض، اسمعه يقول:

ــوجــُع ــت ال َم  إىل  قــلــبــي  يـــا  اهلل  ومــوجــُع؟ لـــَك  مضنى  ــت  أن يـــوٍم  ــلِّ  ك  أيف 

ــُحـــب ســـــوداء قـــد تــتــقــّشــُع يــقــولــون يل صـــرًا مجــيــًا عــى األســى ــذا ُسـ ــ  ف

ــري ــاظ ــأ ن ــم ــُع ي ــ ــدم ــ ــُم وال ــه ــت ــب أهجُع أج كيف  تــرى  أْم  أسلو  كيَف   أال 
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والــصــبــا الــطــفــولــة  مــنــذ  أيب  ــدُت  ــق يــشــفــُع ف يل  أبــــا  ال  ــًا  ــي ــت ي  وعـــشـــُت 

حلــادٍث ــوالً  ه القلب  ذاب  ــُع وبــاألمــس  ـ ــجَّ  كــــأن عـــى مجــــٍر الــغــضــا أهتـ

ــا جــرى ــه أمـــي ويـــا هـــول م ــدُت ب ــق ينفُع ف لــيــس  الــبــكــا  كـــان  وإن   بــكــيــُت 

موحشًا بــعــدك  العيش  أمــســى  ـــاه  ــروح وعـــيـــنـــي تـــدمـــُع أأمَّ ــ ــ  فـــــــؤادي جم

ــر متهي ــنـ املـ الــــــدار  ــب  ــوكـ كـ بــلــقــُع فــيــا  بـــعـــدك  فـــالـــدار  ــبــي  ختــت  وال 

ــال يــصــيــحــون جــزعــًا ــف ــأط ــًا ب ــان ــن تتقطُع ح ــدت  ــ غ حــــّرى   وأكـــبـــادهـــم 

لتنظري الــطــويــل  الــلــيــِل  مــن  ــدْت تــتــوجــُع أفيقي  ــ ــفـــاالً غ  مــن الــيــتــم أطـ

ــن هلــْم ــان وَمـ ــن ــدوا مــنــِك احل ــق ــُع لــقــْد ف ــم ــس ــنُّ وت ــ  بــــــأمٍّ لـــشـــكـــواهـــم حتـ

وقال راثيًا الشاعر الكبري معروف الرصايف من قصيدة أوهلا:

ــزن واألمل ــروف ســـاد احلـ ــع م العدُم بــمــوت  بــه  أودى  قــد  الشعر  مــن   ركــن 

شاعرها فــقــد  تبكي  ــرة  ــزي اجل الكلُم هـــذي  بعدك  فيمن  غــرو  ال  تبك   أن 

وفاته
ربيع  املصادف 25  الثاين سنة 1986م  كانون  الثالثاء 7  يوم  ِه  ربِّ نداء  الشاعر  لّبى 

األول سنة 1406هـ، ودفن يف وادي كربالء.
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9- زكي حممد الدده

) 1342 - 1410هـ(
الدده )1(، وهي  السيد حممد تقي آل  السيد عباس بن  السيد حممد بن  السيد زكي بن  هو 
ُولِد يف كربالء سنة  أرسة علوية معروفة هلا جاه وثروة يف مدينة كربالء، وهلا أمالك واسعة. 
1342هـ املصادف لسنة 1923م، ونشأ هبا وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها، ثمَّ انتقل 
إىل بغداد وأكمل حتصيله يف دار املعلمني العالية - فرع اللغة العربية - وبعد ميّض أربع سنوات 
خترج مدرسًا، وعنّي يف ثانوية كربالء للبنني. أدرْكُتُه يف سنة 1951م مدرسًا للغة العربية يف 
الثانوية ومرشدًا للصف الثاين )أ(. كان الشاعر زكي ذكيَّ الفؤاد، يتمتع بشخصية متنفذة يف 
وسطها، ورأيه فوق اآلراء، وكان جديًا رصحيًا، وكان معروفًا بقوة احلافظة وسعة الفكر وُبْعد 
النظر، أضف إىل ذلك كثرة مطالعاته يف خمتلف صنوف املعرفة. وهو ذو أخالق طيبة وشامئل 
محيدة، مثال املوظف النـزيه املثابر عىل واجباته، َطِلق اللسان، جذاب احلديث، مما جعل اجلميع 

يلهجون بالثناء والشكر له.

شعره
السيد زكي شاعر معروف حاد الذهن، ُحرُّ الرأي، رسيع البدية، صايف الديباجة، 
متمكن من اللفظ واملعنى، تتجىل يف شعره مفردات متناسقة ومموسقة، وصور صادقة 
اليقظة  ففيه  شعره،  من  تقرأه  أن  تستطيع  كام  بآرائه  جيهر  أن  استطاع  وصفائه،  بنقائها 

)1(  عشائر كربالء وأرسها ص 102
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واحلس جليان، وهلذا ترى فيه النقد احلاد والرصاحة التي مل يألفها البعض. وإليك بعض 
ما وقفنا عليه من أشعاره:

وقال راثيًا امللكة عالية املتوفاة سنة 1951م مطلعها:

عاليه ــعــدِك  ب والــفــضــُل  ــنــدى  ال ــات  ــِك الــدنــيــا بـــعـــٍن بــاكــيــه م ــكِ ــب ــت ــل  ف

ــاد بــأرسهــا ــب ــد أوحـــشـــْت مــنــك ال غاليه ق يـــا  ــى  ــ األس ــي  ــاع ن ــعــى  ن  ملـــا 

غليله هــــاج  لــلــحــزن  جمــلــس  ــه كـــم  ــفــس زاكــي ــل كـــل ن ــك  والـــبـــن أث

ــا ــ وإهنـ الـــــعـــــراق  رزء  ــه  ــ بـ ــيـــه يــــــوم  ـــــــة داهـ ــة نـــزلـــت وأيَّ ــب ــي ــص  مل

ــا ــعــد فـــقـــدِك واهلــن ــه ال طـــاب عــيــش ب ــي ــان ــك يـــد املـــنـــون اجل ــتـ  ملـــا دهـ

والــعــا املـــكـــارم  أويل  أصـــاب  جاريه ســهــم  دمـــوع  ذرفـــت  كــم   وعليك 

تــنــطــفــي ال  ــة  ــوعـ لـ ــٍب  ــلـ قـ ــل  ــكـ ــه وبـ ــي ــام ــلـــظـــى ح ــا نــــــار تـ ــ ــأهنـ ــ  وكـ

ــِت احلمى ــوم ودعـ ــان وحــشــًا ي فانيه قــد ك ــا  ــي دن ــك  ــل وت املـــصـــاب   جـــلَّ 

مّجـــة واملـــــــــآيس  ــل  ــصـ ــيـ فـ أمَّ  ــا  ــ  وحــيــاتــنــا هــي كــالــنــســائــم ســاريــه يـ

يف فـــإنَّ  الــوجــود  ــن  ع ــِت  ــل رح ــا حـــيـــاة ثــانــيــه فلئن  ــن ــر الـــعـــراق ل ــق  ص

وقال هاجيًا مدير مدرسته:

يــــدري أصـــــلـــــُع مــــــأفــــــوٌن بـــــه بـــطـــنـــٌة ال  وهـــــو  دومــــــــًا   خُتــــزيــــه 

ــٌة ــوبـ ــجـ أعـ األكـــــــل  أنَّ  ــب  ــسـ ــاَش يف فــقــِر حيـ ــ ــٍس عـ ــ بـــيـــِت رجـ ــن   مـ

ــون قــنــيــنــًة ــفـ ــيـ ــسـ ــلـ ــوى الـــكـــِر ســــــّمــــــوَك لـ ــ ــس لـــلـــُبـــطـــِل سـ ــيـ  ولـ
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وفاته:
تويف الشاعر زكي يف كربالء يوم 11/ 5/ 1989م  ودفن يف املقربة القديمة، وأعقب 

ولدين مها: عيل حيدر وحسن، وبنتني مها: الكاتبة بدور ولبنى.

* * *

10- الدكتور زكي الصّراف

املولود سنة 1932م/ 1351هـ

املتوىف سنة 1996/ 1417هـ
صْوت وجداين رقيق يأرس املشاعر، ويستهوي القلوب، يمتلك خياالً ِخصبًا، وفكرًا 
متوقدًا، وذهنًا حاّدًا، وذكاء مفرطًا، حيلق يف شعره ليبدع صورًا مجيلة فيها عمق الشعور 
صقلته  األحاسيس.  وأطهر  املشاعر  أصدق  وتصور  التخيل،  عىل  والقدرة  بالتجربة 

كربالء فكان من أبرز شعرائها الغزليني املحدثني.

وآل  األســدي.  بدَكت  محود  بن  مهدي  بن  الــرّصاف  احلسني  عبد  بن  زكي  الدكتور  هو 
احلاج  الشهري  الشاعر  ملع يف وسطها  وقد  املعروفة يف كربالء  األدبية  إحدى األرس  بدقت )1( 
جواد بدقت وولده الشاعر الشيخ حممد حسني بدقت. وعرف بالرّصاف نسبًة إىل )الصريفة( 

مهنة والده.

)1(  عشائر كربالء وأرسها: ص 286
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ُولد يف كربالء سنة 1932م/ 1351هـ وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها، ثّم 
إحدى  مدرسًا يف  ونال شهادته، وعنّي  بغداد،  بجامعة  اآلداب  كلية  دراسته يف  واصل 
ثانويات بغداد، ومل يقف طموحه عند هذا احلد، بل شدَّ الرحال إىل مرص، فنال شهادة 
املاجستري، ثمَّ حاز عىل شهادة الدكتوراه من قسم اللغات الرشقية )فرغ اللغة الفارسية( 
بمرتبة الرشف األول - عام 1972م.  بالقاهرة  يف كلية اآلداب - جامعة عني شمس 
ثمَّ عاد إىل بغداد وعنّي مدرسًا يف كلية اآلداب بجامعة بغداد - قسم اللغات الرشقية، 
1996 ودفن هناك وأعقب ولده قيص   /3 يوم 11/  لندن  للقسم. تويف يف  رئيسًا  ثم 
مواهبه  أصقل  مما  العريب،  الشعر  غرر  من  الكثري  بحفظ  اندفع  اخلمسينات.  مطلع  منذ 
وشحذ أحاسيسه، فانطلق يبدع ويكتب القصائد السّيام قصائد الغزل والوصف، نرشها 
يف الصحف واملجالت العربية، وأظهر شغفه بتعلم اللغة الفارسية، فاطلع عىل األدب 

الفاريس إطالعًا واسعًا فتأثر باخلّيام، كام اّطلع عىل األدب اإلنكليزي أيضًا.

شاعريته:
ليعلم القارئ أنَّ احلب عند زكي الرصاف مل يكن فنًّا من اللهو أو العبث، كام يتصور 
الذي  الزمن طويلة، ولكن ما  البعض، وإنام كان حمنة أصيب هبا قلبه اجلريء فرتة من 
بروحه  اهلوى  حلَّ  وقد  األهاب،  غض  احلس،  مرهف  شاب  وهو  يصنع  أن  يستطيع 

حلول العّلة العاتية بالبدن الضعيف؟

ويف شعر زكي البدائي أشعار ال تعدو أن تكون يف الغالب مقطوعات حمدودة الطول، 
فهو يميل إىل اإلجياز واختيار البحور ذات التفاعيل القصار الراقصة، وتطالعك جمموعته 
الشعرية األوىل )ليايل الشباب( الصادرة سنة 1956م فتلمس فيها صدق التعبري وحرارة 
مع  فتتعايش  طواعية،  إلينا  تنتقل  الشاعر  هبا  حيّس  التي  الفنية  جتربته  جيعل  مما  العاطفة 
التجربة. كام صدرت له )األعامل الشعرية الكاملة( فقد أجاد هبا إجادة حمكمة. وهاهو ذا 
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يتنقل يف الـحب تنقل الفراشة بني زهور الرياض، ففي قصيدته )احلب الصامت( ُيرينا 
كيف اكتوى قلبه بلهيب احلب والتاع بوهج الغرام. اسمعه يقول:

شبايب وحــســب  ــا  ــي الــدن ــن  م يب حسبي  ــا  ــ م ــك  ــ ــّث ــ أب ــًا  ــ ــوم ــ ي ــي  ــق ــت ــل ن  ان 

ــى األس وال  ــواك  هـ قلبي  ــن  م يــبــق  ــايب مل  ــ ــى أوص ــوى عـ ــ ــي أقـ ــك ــًا ل ــئ ــي  ش

ــة ــش ــوح ــي وب ــت ــل ــي ــان أحـــــرق ل ــيـ ــاِب هـ ــ ــع ــ  يـــمـــي هنــــــاري دائــــــم األت

كمجـ ــرى  أخـ إىل  أســعــى  حــالــة  ــن  ــة بـــــــراِب م ــ ــل ــ  ـــــنــــون يــــــــروي ع

بغربـة ــريـــب  املـ كــالــشــبــح  ــاِب ونــســر  ــعـ ــن مـــهـــامـــه وشـ ــ ــت ب ــ ــد هت ــ  ق

ــذاِب أنـــــا شــمــعــة بـــاتـــت هبــــــدأة لــيــلــة ــ ــًى وعـ ــ أسـ ــذوي يف  ــ تـ  ظـــلـــاء 

ينقي أن  اهلـــوى  حــاشــا  رّضن  ــا  ــغـــاِب م ــّبـــك الـ ــة حـ ــي ــح ــمـــري ض  عـ

ــتــي ــّي ــرب مــن ــ ــي وأحـــــــّس قـ ــن ــن ــك مصايب ل علمت  ومـــا  أمـــوت   أخــشــى 

وتتجىل قوة املخيلة لدى الشاعر، يف أزدحام قصائده بالصور الرومانتيكية، فها هو 
يبوح بأرسار حبِّه وهتيامه إىل احلبيبة النائية، انه يف شوق غامر إليها:

بحّبي بــحــُت  إن  ــراء  ــم س ــا بــقــلــبــي أصــفــحــي  ــه ــي ــف ــار كـــيـــف أخ ــ ــو نـ ــ  ه

ــدًا ــي لـــدرِب مهـــُت مـــفـــؤودًا بـــا وعــــٍي وح درب  ــن  م ــوق  ــش ال  مــســتــثــار 

تــذكــي ــك  ــن م ســــات  رسُت  ــار أشـــواقـــي وتــصــبــيــنــي وتــســبــي أيـــنـــا  ــ  ن

ألقا ــة  ــروض ال ويف  الــفــجــر  نـــدى  ــن  لــغــرِب م ــت  ــال م إذا  الــشــمــس  ويف   ك 

ــأس ولكْن ــك وال الــصــر  نــشــدت  ــريب كــم  ــ وك آالمــــــي  ــرة  ــ ــم ــ اخل  أورت 

ـــ ــي فـــــــإذا الـ ــعـ ــدمـ وجنبي وتـــــذرعـــــت بـ ــي  ــّب ل يف  ــداء  ــ الـ ــثــر  ي ــع  ــدم  ـ

ببوحي نلت  إن  ســمــراء  ــي وذنــبــي فاصفحي  ــن ســوئ ــا ظــهــرك ع ــن دنـ  م
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العميق،  الدافئ  باحلب  قبس من روح شاعر حيّس  إالّ  ما هي  احلاملة  النجوى  هذه 
وهذه املناجاة اهلامسة تكاد تالمس شغاَف القلِب. إنَّ نفس الشاعر مفعمة باحلنني إىل 

تلك الشواطئ البعيدة التي حتلم هبا.

وننتقل مع الشاعر إىل قصيدة )كأس وحبيب( وكأين بروح اخليام ترفرف عىل أجواء 
هذه املشاعر امللتهبة واألحاسيس الثائرة كام يبدو يل من ثنايا أبياهتا:

وآِت مـــــــــــاٍض  ــن  ــ ــ عـ وهـــــــــاِت دعـــــــــك  وارشب   غــــنــــنــــي 

وارشْب بـــــــاحلـــــــّب  ــي  ــ ــن ــ ــن ــ ــب أحـــــــــــــام احلـــــــيـــــــاِة غ ــ ــ ــخ ــ ــ  ن

ـــ ــنـــسـ الـ ــن  ــ ــدفـ ــ مـ مــــــن  ــر  ــ ــث ــ ت ــاِت ال  ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ ــان َمــــــْيــــــَت الـ ــ ــيـ ــ  ــ

 ـــــــــــِش رمــــــيــــــم ٍوُرفـــــــــــــــــاِت مـــــا الــــــــذي جيــــديــــك مـــــن َنـــْبــــ

وشــــــــكــــــــاٍة غـــــــــــر دمــــــــــــــع ونــــــفــــــايــــــا أنــــــــــــــــٍن   ِت 

ــــي ــأم ــ ب زهـــــــــــٌر  ذوى  ــان الـــــثـــــبـــــاِت إْن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــك فـ ــ ــ ــنْـ ــ ــ  مـ

ـــ ــجـ ــفـ  ـــــــــــُر زهــــــــــــــــــورًا نــــــــــرضاِت كــــــل يــــــــوم ُيــــطــــلــــع الـ

وقصيدة )ذكريات وذكريات( تبعث يف النفس صورًا من العطف اإلنساين واحلنو 
الزاخر هلذه املنكودة احلظ، اسمعه يف هذه األبيات:

ــي وأعــــان ــع ــاج ــض ــقـــّض م ــاِن مـــــاذا يـ ــج أو جـــذوة األش تـــرى؟  ــًا  ــوق  ش

زاخـــر ــي  ــب ــل وق أدري  ال  ــاق؟  ــتـ  بــــوســــاوس شـــّتـــى وبـــــاألحـــــزاِن أشـ

طــعــنــاهتــا ــي  ــع ــل ــأض وب ال  ــان أشـــتـــاق؟  ــيـ ــي؟ فــــا أعـ ــتـ ــلـ ــاتـ  أأحـــــــب قـ

ــْل أن ومل  ــف  ــوري ال الـــــحــبَّ  ــوان أحمضتها  ــ ــا وهـ ــهـ ــروضـ ــاد بـ ــتـ ــقـ ــر الـ ــ  غ

حبها بــروضـــــة  ألـــقـــى  أن  ــلـــت  ــن حــلــم الــصــبــا الــفــتــاِن أّمـ ــا صــغــُت م  م
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ــدُت بـــا شــذى ــ ــرًا وجـ ــ لــعــيــان! لــكــنــنــي زهـ خــــادعــــًا  آالً   ولـــقـــيـــت 

* * *

ــة ــّل ــض الـــنـــوى األســـيـــاِن صـــــور متـــــّر بـــخـــاطـــري خم ــل  ــي ل ــع يف  ــدم ــال  ب

ــْو ــَش ــذي ُت ــواطـــري هـ ــزُّ خـ ــور هتـ ــان صـ ــه ــن ــك وهـــــــذه ت ــ ــي ــ  ِوُقـــــنـــــي إل

ــور تــثــر ضــغــيــنــتــي؟ حــاشــاي ال ــاِن صـ ــغـ ــن اإلضـ ــًا مـ ــئ ــي ــا ش ــوي هلـ  أطـــ

ــأه ــ دف ــي  ــب ــل ــق ل ــًا  ــ ــوم ــ ي تـــكـــن  ــوة األحلـــــــاِن أومل  ــ ــش ــ ــان ن ــ ــس ــ ــى ل ــ ــ  وع

نسياهنا ســـوى  ــي  ــغ أب ال  ــاِن فــلــتــمــِض  ــنــســي ال ــن  ــًا مـ ــئ ــي ــرى ش ــ ــل يل ت  هـ

أما قصيدة )يف غابة اآلالم( فتلمح فيها حرارة األنفاس واختيار املوسيقى الشجية، 
وروعة التصوير كام يف قوله:

آالمـــــــي غــــــابــــــة  يف  ــي هــــــنــــــاك  ــ ــام ــ  أبــــحــــث عـــــن أطــــــــال أي

ــن الــــــرؤى ــ ــامـــي لـــعـــلـــنـــي أجـــــــوس بـ ــأوهـ ــطـــب الـــســـلـــوى بـ ــتـ  أحـ

ــزقـــت زقـ إذا  ذكــــــــراي  ــوف  ــ ــي ــ ــا مـــــن غـــصـــن إهلـــامـــي ط ــ ــه ــ ــّش ــ  أه

دنــــى مــــــن  أرساهبـــــــــــا  يب  ــاب أحـــامـــي متــــــــرُّ  ــ ــيـ ــ ــن أطـ ــ  حتـــمـــل مـ

ــن صـــمـــتـــي.. وهــــا انــنــي ــي إلـــيـــك عـ ــ ــام ــ ــن نـــســـكـــي وآث ــ  تـــعـــبـــُت مـ

ــا الــــذرى ــه ــي ــُت ف ــع ــف ــي ص ــ ــوادم ــ ــي ق ــ ــامـ ــ  وجـــــئـــــُت آكـــــامـــــي وآجـ

ــا ــح رشاعـــــــي ومـ ــريـ ــلـ ــاِم تــــركــــُت لـ ــن حـ ــُت.. مـ ــ ــرق ــ ــان يل ه ــ ــد ك  قـ

يــــرٍة أمــــــن  ــي  ــ ــغ ــ أص أعــــــد  ــي ومل  ــ ــدامـ ــ وقـ جتـــــــري  ــٍة  ــ ــن ــ ــم ــ ي  أو 

ــت فـــــاذا تــرى ــل ــي داِم الــشــمــس قـــد غ خــــائــــر  وقـــلـــبـــي   جيــــــــدي؟ 
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جبهتي عـــى  مــعــصــوب  ــور  ــ ــن ــ ــي وال ــام ــس ال ــه  ــل ــي ــرت ت يف  ــُت  ــمـ ــصـ  والـ

وقال يف قصيدة )إليك ياوطني(:

ــا وطــنــي ــُت.. يـ ــ ــادي ــ ــم ن ــك ــِن وطــنــي ل ــل ت ومل  ــع  ــم ــس ت مل   وشــــكــــوت، 

ُنــــَوٍب ــى  عـ نــصــحــو  أن  ــِن؟ ُيــرضــيــك  ــ حِمَ عـــى   - بــتــنــا  إن   - ــُت  ــي ــب  ون

ــْت ــ ــَل ــ وَخ ــا  ــنـ بـ أزرْت  ــا  ــ ــن ــ ــام ــ ــِن أّي ــجـ ــشـ والـ األهـــــــــوال  مــــن   إالّ 

جحافلـه ــْت  ــّك ــف ان ــا  مـــ ــب  ـــ ــرع  تــــــــرى بــــلــــيــــٍل غــــــر مــــؤمتــــِن وال

فـــئـــٍة ومــــــــن  طــــــــــاٍغ  مــــــن  ــِن هللِ  ــن زمـ ــْت طــريــق الـــــحــقِّ مـ ـ ــلَّ  ضـ

ــلــْت ُجــب ــد  قـ ــرِّ  ــ الـ يف  ــا  مـ رشِّ  ــن  ــِن مـ ــ ــتــكــون )ســـيـــف( الـــغـــدر واإلح  ل

بــمــنــهــجــهــا تـــبـــعـــث  مل  ــاء  ــ ــرقـ ــ ــِن! خـ ــ ــت ــ ــف ــ وال الـــــنـــــار  ــن  ــ ــ دفـ  إال 

ــا ــ ــدهن ــ ــا عـــــى األوغـــــــــــام دي ــ ــي ــ ــِن حت ــل ع ويف  رسًا،  الـــــــورى   قـــتـــل 

يــدهــا ــى  عـ ــدرًا  ــ ــ غ ــْت  ــُمـ يـ ملْ  ــْن  ــ والــضــغــِن َمـ الــصــمــت  داء   أرداه 

ــا ــه ــن ــوط ــٍس جمــــد م ــخـ ــبـ ــت بـ ــ ــاع ــ  ولـــــربـــــا بــــاعــــت بـــــا ثــــمــــِن!! ب

ــا ــأن ــم ــا كـــــان ي ــ ــى م ــ ــْت ع ــ ــض ــ ــرًا ومـــــن َســـنـــِن وق ــ ــخ ــ ـــٍة ف ــن ُســــنَـّ ــ  م

ــًا ــب ــش ن فــــا  يشٍء  مــــن  ُتــــبــــِق  الــــوطــــِن! مل  حــــّريــــة  وال  ــت  ــ ــق ــ  أب

بــســاكــنــه ُيـــفـــجـــع  مل  بـــيـــت  َدَرِن! ال  دونـــــــا  أرض  شــــر   ال 

ــْد ــق ــل ف ــا  ــ هل عــــــدٍل  ــن  ــ م كـــــان  ــشــعــب بــاملِــَحــِن إن  ـــ ــع ال ــي ــاوت مج ــ  سـ

ــا ــه ــت ــاي ــن ع ــ ــدْت بـــلـــيـــٍل مـ ــ ــبـ ــ الـــوثـــِن عـ صــــــورة  يف  بـــــدا   عـــجـــًا 

ــم الـــتـــي ذكـــــرْت ــ ــي ــ ــال ــ ــا الـــنـــتـــِن! أيــــــَن األق ــه ــل ــع ــن ف ــ  بـــشـــعـــارهـــا م

* * *
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ــي.. وهـــل يــرضــيــك يــاوطــنــي ــنـ الـــصـــيـــُد يف شــجــِن وطـ بـــنـــوَك  ــي  ــق  ي

ــدهــم فــغــدوا ــِن! ســلــب الـــعـــدى مـــا عــن ــ ــح ــ ــت ــ  مـــــا بـــــن مــــغــــرب ومُم

ــٍن ــك ــا س ــ ــرٍّ ب ــ ــ ــْن ُح ــ ــاَت مـ ــ ــ ــم ب ــ ــِن ك ــ ــرهت ــ دًا.. بـــــاهلـــــمِّ م  مــــــــتــــــــرِّ

ــِه دمـ مـــن  األرض  يــســقــي  َخــــرَّ  ــِن أو  ــ خي ومل  ــي  ــاغـ ــطـ ــلـ لـ خـــــــرَّ   مـــــا 

قــىض الــــعــــراء  يف  ــد  ــي ــه ش ــم  ــكـ كـــفـــِن ولـ وال  حلــــــٍد  مـــــن  يـــلـــق   مل 

ــٌد ــ أح ــدى  ــ ــع ــ ال رشِّ  ــن  ــ م يـــنـــج  ــن اجلــــــــوِع واحَلـــــــــَزِن مل  ــ ــ ــلٌّ ره ــ ــ  ك

ــُت عــى ــ ــي ــ ــب ــ ــٍع َي ــ ــل ــ ــى ه ــ  َوْقـــــــــِع األنـــــــِن وأدمـــــــــٍع ُهـــُتـــِن كــــــلٌّ عـ

ــِد األفــــِن ويـــعـــيـــُش فـــيـــَك األجـــنـــبـــي عــى ــ ــاق ــ ــٍم.. بــفــضــِل احل ــ ــغ ــ  ن

ــىض ــم ف ــا  ــ ــن ــ ــام ــ س مـــــا  ــه  ــفـ ــكـ يـ واألُذِن مل  ــفِّ  ــ ــك ــ ال بـــقـــطـــِع   َيـــلـــهـــو 

ُغـــــُرٌ ــدى  ــ ــع ــ ال جـــــار  وإْن  هَنُــــــِن إّنــــــا  ومل  ــًا  ــ ــومـ ــ يـ ــْن  ــكـ ــتـ ــسـ نـ  مل 

ــدًا ــ ــ أبـ ــا  ــ ــن ــ ل هــــــــاٌم  ــنـــي  ــنـــحـ يـ ــمــحــِن!! ال  ــل ــِن الـــــغـــــّداِر.. ل ــائ ــخ ــل  ل

وِض: وقال يف قصيدة حتت عنوان صداحُة الرَّ

ــْت أشــجــان ــل ــج ــواِك ملـــا ان ــ ــان لـــوال هـ ــع ــدا قــلــبــي احلـــزيـــُن ال ــ  َومَلـــــا ش

زهــرٌة بـــروٍض  ابتسمْت  ــا  م ــِع أمـــان لـــوالِك  ــيـ ــربـ ــِر الـ ــغـ  وافــــــرَّ عـــن ثـ

ببسمٍة ــُر  ــض ــن ال ــُر  ــج ــف ال ــأّرَج  ــ ــ ــان وتـ ــ ــن ــ وَج نــــاظــــري  يف   فـــــّواحـــــة 

ــدْت ــش وأن بــالــنــجــوِم،  لــيــٌل  ــْت شـــفـــتـــاِن! وازداَن  ــقـ ــانـ ــعـ  قـــمـــرّيـــة؟ وتـ

ــوى اهل أي  ومـــن  رسٍّ  ــن  م ــِك  ــي ف ــم  ــٍم وهلــــــاِن ك ــ ــّي ــ ــت ــ ــل م ــ ــِت كـ ــ ــن ــ ــت ــ  وف

الدنى يف  نـــورِك  علياء  مــن  ــان فأفضِت  ــغ ــر اهلــــــوى.. بـــمـــرابـــٍع وم ــح  س
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لــلــورى األلـــوهـــة  رّس  مــن  الـــكـــتـــاِن وبـــديـــِت  يف  كــــــان،  ــا  ــ م  مــتــمــثــًا 

* * *

ما ــِق  ــري ب انــتــشــى  ومـــا  رآِك  ذا  الـــفـــّتـــاِن َمـــن  ــِك  ــنِـ ــسـ وحـ ــِك  ــي ــت مــقــل  يف 

ــْن ورٍض ومــا ــ ِم ــِه  ــي ف مــا  ــا عــى  ــ ــأِة اإلنــســاِن وَس ــ ـ ــْن مَحْ ــ ــْت بــــِه.. ِم ــَق ــلِ  ع

مفاخرًا الــرفــيــُع  األدُب  بــِك  ــوِد بــــشــــدِوِك املـــرنـــاِن يــزهــو  ــ ــل ــ  دنـــيـــا اخل

* * *

َيزينُها ــِم..  الــكــري اخلــلــِق  ِمـــَن  ــاِن طــيــُب  ــي ــا وب ــب ــن ِص ــارَك.. ِمـ ــ ــب ــ ــٌر ت ــح  س

ــهــى يف قــالــٍب ــنُّ ال ــْت أفـــاويـــق  ــان ســكــَب ــث ــٍث وم ــال ــث ــم ــا.. ب ــِرهـ ــعـ  مـــن ِشـ

ــًا ــح ــنّ ــاِل جم ــيـ ــاخلـ ــى بـ ــام ــس ــدِع الـــفـــنّـــاِن ِشـــعـــٌر ت ــ ــب ــ ــدو امل ــ  بــــــرؤى، وشـ

ــن عـــيـــٍب به ــس مـ ــي ــٌق ل ــيـ ــٌر رقـ ــعـ ــان ِشـ ــع م يـــشـــُن  لـــفـــٍظ  وال   أبـــــــدًا 

ــذى الــَصــبــا ــش ــق مــفــعــٌم ب ــي ــٌر رق ــع ــواِن ِش ــش ــن ــِل ال ــب ــل ــب ــذٌب كــســجــِع ال ــ  ع

ــرددًا ــ ــوِد م ــلـ ــِع اخلـ ــم ــاُب يف س ــس ــن  أصــــــــــداَءُه، مـــا مــــرَّ ِمـــــْن أزمـــــاِن ي

ــن املــشــاعــر صـــادٌق ــاِن صـــاٍف يــشــفُّ ع ــ ــن ــ وِج ــٍق  ــ ــون ــ م كـــــــروٍض   زاٍه 

ــِه ــبِ ــِر وطــي ــم ــن ال ــِو  ــف ــاُب يف ص ــس ــن ــواِن ي ــ ــ االك يف  ــلُّ  ــ هي كــالــشــعــاِع   أو 

* * *
ِس يـــا سنا ــبِّ املـــقـــدَّ ــ األحلــــــاِن يـــا نــفــحــة احُلـ ــــــة  ربَّ ــا  ــ ي املـــنـــى   روض 

الــذي ُذرى  بلغَن  قــد  الــشــواعــِر  ــاِن أيِّ  ــرفـ ــِعـ والـ الـــِشـــعـــِر  يف   أدركــــتِــــِه 
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والّدٌة؟ َمــْن  خنساُء؟  َمــْن  ــلــســاِن خنساُء؟..  ب أْو  قـــيـــَل  ــٍن  ــس ــح ب ــي  ــب ــس  ُت

مـــن أي ومــن احلـــســـُن  ــّا حـــبـــاِك  ـــ ــان م ــث ــُب ال ــــ ــه الـــرضيـ ـــ ــزُّ ل  فــــنٍّ يـــعـ

ــا قـــلـــٌب له ــف ــا ه ــدُع مـ ــ ــ ــِت أب ــ ــ ــاِن وألن ــن ــي ع الــــــورى  ــا  ــيـ دنـ  ورأتـــــــُه يف 

التي ــِدِك  قــصــائِ مــن  أروُع  أنـــــِت  ــْل  ــة األفــــنــــاِن ب ــريـ ــمـ ــْت هبــــا قـ ــفـ ــتـ  هـ

ــْت بــجــاهِلــا ــم ــيَّ ــْب ملـــن قـــْد ت ــج ــاع ــان ف ــف ــت ــِف امل ــ ــدن ــ  تـــشـــدو بــلــحــِن امل

بــــروائــــٍع ســــَمــــْت  ــرٌة  ــ ــاعـ ــ شـ ــدان هللِ  ــوج ــِشــعــِرهــا ال ــن ســحــِرهــا وب  م

معجٌب أنـــا  ــجــاهلــا  ب هـــْل  أدِر  أصـــبـــان؟ مَلْ  شــعــِرهــا  ــن  مـ ــٌق  ــ ــ ريِّ أو 

                     لندن  1988

وقال يف قصيدة بغداد يف مهبِّ العاصفة:

ــاِد ــ ــبـ ــ ــاِد بـــــــاء عـــــــّم أرجــــــــــاء الـ ــتـ ــالـ وبـ بـــالـــطـــريـــف   وأودى 

ــاذًا ــ مـ ــدوا  ــ ــ جي مل  الــــنــــاُس  ــاَم  ــ ــه ــ ــواِد ف ــ بـ مــــــــأوى..  وال  ال   بـــســـفـــٍح 

ــم ــاه والــــبــــوادي حـــيـــارى قـــد دهـــاهـــم مـــا ده احلــــــــوارِض  يف   بـــلـــيـــٍل 

ــاٍت ــشـ ــوحـ ــدت املـــــرابـــــُع مـ ــ ــأّبـ ــ ــاِد تـ ــ ــس فــيــهــا مـــن رف ــي  وأقـــــــوْت.. ل

تــبــّقــى زرع  وال  حــــــرث  شـــادي وال  الـــــروِض  يف  ــر  ــائ ط مـــن   وال 

ــًا ــاع ــي ــع ج ــل وزاِد ومـــــات اخلـــلـــق مـــن ه مـــــاء  دونــــــا  ــى..  ــ ــاش ــ ــط ــ  ع

ــه ــتـ ــّزقـ ــٍل دامــــــــــٍس قـــــد مـ ــ ــي ــ ــل ــ الــزنــاِد ب واري  )عـــاصـــف(   قــذائــف 

ــرى ــاِر ت ــنـ  وتـــفـــتـــّك بـــاخلـــائـــق والـــعـــبـــاِد وقـــصـــٍف مـــن رجــــوم الـ

ــاٍت ــ ــي ــ ــن ضـــحـــايـــا دام ــ الـــوهـــاِد حـــصـــيـــٌد م ويف  ــاِد  ــجـ ــنـ الـ يف  ــتـــى   وقـ
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رصوٌح مــنــهــا  ــوت  ــ ه ــاد و)عـــاصـــفـــة(  ــ وع ــٍة  ــيـ ــاغـ طـ رصح  ــت  ــقـ ــــ  وأبـ

عـــــداء يف  متــــــــــادوا  قـــــد  الـــفـــســـاِد عــــــــداة  ــل  ــ ــُب ــ ُس يف  ــجَّ  ــ لـ  وطـــــــاٍغ 

رمـــــاِد فــلــم يــبــقــوا ســــوى طــلــل لـــرٍح مــــن  ــام  ــ ــ ركـ أو   هتــــــــاوى، 

فيها ــان  ــربـ ــغـ الـ ــُب  ــع ــن ت ــُب  ــ ــرائ ــ ))ســــــــواِد((! خ أو  بــصــمــت   جمــّلــلــٌة 

ــى ــّق ــب ــا ت ــ  مـــن اآلثــــــــار.. ِمــــن خـــــاٍف وبـــاد ويـــنـــطـــق بـــاجلـــنـــايـــة مـ

ــى ــرعـ ــاِد وأشـــــــــــاء مـــبـــعـــثـــرة لـ ــهـ اجلـ ســـــوِح  ــال يف  ــ ــط ــ األب  مـــن 

ــراء ــ ع يف  ــًا  ــامـ ــعـ طـ ــْت  ــ ــس ــ أم ــد  ــ ــاِد وقـ ــجـ ــنـ الـ يف  أوابـــــــــد  أو  ــر  ــطـ  لـ

ــت األجمــــــــاد فــيــهــم ــ ــّب ــ ــيـــة وعـــــادي غــــيــــارى ه ــاروا ضـــــّد طـــاغـ ــ ــثـ ــ  فـ

ــٍم ــك ــادوا بـــاجلـــهـــاد لــــــدّك ح ــ ــنـ ــ  ُأقــــيــــم عــــى دمــــــــاٍء واضـــطـــهـــاِد تـ

رّشًا األعــــــــــداُء  ــَت  ــ ــيَّـ ــ َبـ الــتــنــادي ولـــكـــن  يـــــوِم  يف  الـــــرِّ  يف   هَلـــــْم 

* * *

ــا بـــلـــدي املـــفـــّدى ــ ــداد ي ــ ــغ ــ ــا ألـــــــَق األمــــــــان والــــــــــوداِد أيـــــا ب ــ ــ  وي

ــدّمـــى ــورَة الـــــــوادي املـ ــفـ ــصـ ــاعـ وزادي ويـ حلـــنـــي  يـــــزل  مل  ــبُّـــك   فـــحـ

ــٍد ــج مل ــًا  ــ ــوان ــ ــن ــ ع ــِت  ــ ــن ــ ك قــــد  ــاِد أال  ــ ــع ــ ــي ال ــ ــام ــ ــخ س ــ ــام ــ  أثــــيــــٍل ش

ــن فــضــٍل عــمــيــٍم ــم أســـديـــِت مـ ــك ــض األيــــادي ل ــي  وكـــم قـــّدمـــت مـــن بِ

ــاٍن ــ ــلِّ ع ــكـ ــِت املـــــــاَذ لـ ــنـ ــد كـ ــ ــاِد وقـ ــ ــرشـ ــ ــارة والـ ــ ــضـ ــ  ونـــــــراس احلـ

ــان ــ ــي فـــيـــك األمـ ــ ــزده ــ ــوادي ومـــغـــنـــى ت ــ ــغ ــ ــاك الــــروائــــح وال ــ ــرع ــ  وت

ــروايب ــ ــد أقـــفـــرْت مـــنـــِك الـ ــا قـ ــ لـــصـــاد! وه ريُّ  وال  زهــــــــٌر  ــا  ــ  فـ

ــاٍد ــ رفـ ــن  ــ م أو  وارٍف  ــن  ــ م شــاد وال  الـــــروِض  يف  ــادٍح  ــ صـ مـــن   وال 
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متـــادى ــادي  ــ ــع ــ ال يـــد  ــْت  ــ ــلَّ ــ ُش ــاِد! أال  ــن ــع ــال وب الـــضـــال   وأوجـــــَف يف 

ــَك دامــــيــــاٍت ــ ــال ــ ــه ــ ــل مـــرتـــبـــع ونــــــاد! فــــــــــأوردِك امل ــ  وقـــــــــّوض كـ

* * *

ــكـــي أبـ بـــــغـــــداد  عـــــى  إن   َدمـــــًا قـــد ســـال مـــن جــــرٍح الـــفـــؤاِد أال 

ــاٍء قـــضـ يف  دمــــــٌع  جُيــــــِد  مل  الـــعـــوادي وإْن  َعـــــَدت  أو  ُحــــمَّ  مـــا   إذا 

ــاٍك ــ ــب ــ ب يـــــومـــــًا  أكـــــــن  مل  ــادي! وإن  ــ وع طــبــعــي  ذا  لــيــس  ــنـــوٍع،   خـ

وَهــــــــمٌّ أملٌ  هــــــــــّدن  ــادي ولـــــكـــــن  ــعـ ــِر امُلـ ــ ــده ــ ــن األعـــــــواِم وال  مـ

ــدًا ــعــي ب ــٍل -  ــيـ لـ - يف  ــك  ــن ع ــان  ــ ــاِد رمـ ــعـ ــبـ الـ آالِم  رهـــــن   وحـــــيـــــدًا، 

ــراٍح ــ ــن جـ ــ ــم أعــــــان م ــ ــى ك ــنّـ ــعـ ــاِد َمـ ــ ض أو  دواء  ــن  ــ ع ــث  ــ ــح ــ  وأب

ــادى ــنـ َتـ إن  ــّبـــي  ــلـ املـ ــُت  ــنـ كـ ــد  ــ  رجـــــــــاٌل لــــلــــقــــراِع ولـــلـــجـــاِد وقـ

تـــنـــادى إن  ــوِك  ــ ــف ــ ع ــداد  ــ ــغ ــ ب ــن مــقــارعــة األعـــادي فـــيـــا  (( ع  ))ُمـــلـــبٍّ

ــوٍح ــسـ ــه قــــلــــًا، بـ ــ ــاح ــ ــان س ــ ــ ــداِد وكـ ــلـ الـ رضِب  يف  ــف  ــي ــس ال ــّي  ــ  جي

* * *

ــرة األعــــــادي ــ ــاب ــ ــب ــ ــى رغـــــم اجل ــ ــادي ع ــ ــُف بــاســمــهــا أبــــــدًا.. ُأن ــت ــأه  س

ــدو ــف املــشــتــاق أشـ ــدنـ ــى املـ ــق ــأب ــاِد س ــن حلـــــٍن لـــشـ ــ ــد طـــــاب م ــ ــا ق ــ  ب

ــوار وشـــهـــٍم ــ ــغـ ــ ــل مـ ــ ــاِد وأدعـــــــــو كـ ــهـ اجلـ ــوِح  ــ ــ س يف  ــِد  ــ ــج ــ امل ــل  ــي ــن  ل

ــّدى ــفـ ــن املـ ــ ــوط ــ ــّرة ال ــ ــ ــي غ ــم ــح ــن ــوادي ل ــ ــب ــ ــوارض وال ــ ــ ــارضة احلـ ــ ــ  وحـ

الـــبـــاِد             ونــــــروي الـــثـــأر مـــن بـــــاٍغ وعــــاٍد يف  جتـــــّر  َمـــــن  وُنـــــــــردي 
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وله بعنوان عىل كثبان املجهول

فــيــهــا رحــــــــــُت  ألرٍض   ُأنــــــشــــــُد األحـــــــــــاَم ُجــــــــــْدِب! يــــــا 

ّ بركبي  واللـيل  يـح  الـــّر  تسر  رِسُت..   أيــنــا 

ـــ ــ ــج ــ امل يف  أرضُب  لــــــدرِب هـــــــائـــــــًا  درٍب  ــن  ــ مـ  ـــــُهـــــــــوِل 

 ويــــــزيــــــد الـــــصـــــمـــــُت رعـــبـــي ُتـــــــؤنـــــــس األطـــــــــيـــــــــاُف لـــيـــي

ــا أدهــــــــــى وأنــــكــــى ــ ــه ــ ــُح ــ ــب ــ ــِب ص ــطـ خـ كـــــــلِّ  َمـــــــن  دجـــــــا   إن 

ــٌل ــ ــيـ ــ لـ جـــــــــــنَّ  مـــــــــا  ــد ُجـــــــــــنَّ بِــــــنُــــــْكــــــِب! وإذا  ــ ــق ــ ــل ــ  ف

وإّن ثـــــــلـــــــج  رشيب رمـــــــلـــــــهـــــــا  الـــــثـــــلـــــِج  أجــــــــــاج   مــــــن 

الــــ يف  وهــــــل  أرنــــــــــو..  ــِب؟ عـــبـــثـــًا  ــ ــص ــ ــٍب وخ ــ ــي ــ  ــــَقـــفـــِر مــــن ط

ظــلـــ ــن  ــ م ــِس  ــمـ ــشـ الـ روض  ــن  ــ  ـــــــــــــاَء بــــــــــاألتــــــــــراِح تـــنـــبـــي أيـ

وىّل؟ الــــــنــــــور  ذاَك  ــي أيــــــــــَن  ــ ــب ــ ــح ــ  أيــــــــــن نــــــــدمــــــــان وص

أما قصيدة )مرسعة( فهي من قصائد الشاعر الغزلية الرائعة التي تصور لك فؤاده 
املدنف الكلف وروحه التي أذاهبا احلّب، وقلبه املعذب الذي يوى الظباء املالح، فهو 

يمنّي نفسه أن يراها وهي تسري كالظبي برسعة:

ــه ــ ــرعـ ــ  هـــــــائـــــــمـــــــة كــــــالــــــزوبــــــعــــــة مـــــــــــــــاذا دهـــــــــــــــاك مـ

ــى ــب املــــــزرعــــــه َتــــــســــــعــــــن كـــــــالـــــــنـــــــار عـ ــ ــشـ ــ ــم عـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ  َهـ

ــوى ــ ــ اهلـ كـــــــــّف  يف   خــــــــيــــــــوطــــــــه مـــــنـــــدلـــــعـــــه الـــــَشـــــعـــــر 

ــوح الـــلـــظـــى ــ ــف ــ ــس ــ ــدُر م ــ ــ ــصـ ــ ــ ــه والـ ــ ــع ــ ــدم ــ ــه م ــ ــ ــب ــ ــ  والــــــــعــــــــن ش

ـــــــعـــــــه والــــــنــــــهــــــد حيـــــبـــــو دانـــــــيـــــــًا مـــــــَوقَّ رقــــــــصــــــــة   يف 
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ــة مـــــــــن خــــــدرهــــــا ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــظـ ــ عــــــــــه كـ  شــــــــــــــــــــــــاودة مــــــــــروَّ

يف م  هـــــــــــــــوَّ كــــــــوكــــــــب  ــه أو  ــ ــع ــ ــي ــ ض أو   أديـــــــــــمـــــــــــه 

ــي خمــــدعــــه يــــــــا لــــيــــتــــنــــي حـــــــفـــــــرت يف ــ ــبـ ــ ــلـ ــ  أخــــــــبــــــــاء قـ

- أرى  أن  ــق  ــ ــش ــ ي  - املـــــــــوّزعـــــــــه صـــــــون  ذا   نـــــفـــــســـــك 

ويف احلــــــــســــــــن  لـــــيـــــلـــــة  َعــــــــه يف   أيـــــــــــدي الــــــبــــــى مــــــــَودَّ

ــي؟ ــ ــه ــ ــت ــ ــن ــ ــه؟ دربـــــــــــــك أيـــــــــــن ي ــعـ ــلـ ــطـ ــل أيـــــــــن قـــــــــويل مـ ــ ــ  بـ

تــــــرى أيـــــــــــن  إىل  مـــزمـــعـــه؟ مـــــــهـــــــًا  داج(   )واألفـــــــــــــق 

 أفــــــــديــــــــك مــــــــن مـــــــوّدعـــــــه هــــــــــل إنــــــــــــــك ملـــــــــوعـــــــــٍد؟

ــه هلــــــفــــــي تـــــــعـــــــاىل هـــــــــا هـــنـــا ــ ــ دع ويف  أنـــــــــــا   وحـــــــــــــدي 

الــــــــــرؤى عــــــــن  غــــــــربــــــــٍة  ــه يف  ــ ــع ــ ــوم ــ ــص ــ ــال ــ ك مــــكــــمــــن   يف 

صـــــبـــــويت غــــــــــر  يشء   وغــــــــــــــر كــــــــــــــأس مـــــرعـــــة ال 

ويف قصيدة )انطالق اجلبل( يتحّدى الشاعر أغالل األمل دون أن ينرش الليل ظالمه، 
بل راح يمزق ظالم الليل بنوره الذي خلقه هو:

ــْم حــــطــــمــــُت أغــــــــــال األلـــــــــــْم ــ ــَل ــ ــُظ ــ ــاَر ال ــ ــ ــت ــ ــ ــُت أس ــ ــك ــ ــت ــ  وه

عـــى ألـــــــــــوي  ال  ــي واهنـــــــــــدْم ومـــــضـــــيـــــُت  ــ ــ ــنّ ــ ــ  مـــــــا فـــــــــات م

ــرْم ورسيـــــــــــــُت أهـــــــــــزأ بــــالــــريــــا ــ ــط ــ اض ومـــــا  اّدهلـــــــــّم  ومـــــا   ح 

ــراح أحـــــــثُّ خــْطـــ ــ ــج ــ ـــ ــ ــم ال ــ ــ ــْم رغ ــمـ ــقـ  ـــــــوي نـــحـــو هـــاتـــيـــك الـ

ــدى ــ ــ ــه ص ــ ــ ــب ــ ــ ــرع ــ ــ ــل ي ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ  خـــــطـــــوي وخيــــــشــــــان الـــــعـــــدْم ال
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ــا ــ ــرم ــ ــن حـــــــويل ال ــ ــ واهلــــمــــْم أذريـــــــــــت م عــــزمــــي  ــذُت  ــ ــحـ ــ شـ  د 

ــو ــ ــدمـ ــ ــة الـ ــ ــف ــ ــس ــ ــل ــ ــُت ف ــ ــفـ ــ ــلـ ــ الـــــنـــــدْم خـ آهــــــــــات  وعـــــفـــــت   ع 

)الـــســـَأْم( مــــــاعــــــدُت أشـــــعـــــُر )بـــالـــظـــا وال  )الـــضـــيـــاع(  وال   م( 

ــو لـــيـــأ ــ ــلـ ــ ــْم وَأُلـــــــــــــــــــوُك مـــــــا حيـ ــ ــغ ــ ــن ــ ال هتـــــــاويـــــــم  مـــــــن   يس 

ــي الـــبـــهـــيــــ ــ ــي ــ ــِه ومـــــن الــــرمــــْم؟ وبــــعــــثــــُت مـــــن ل ــ ــتِ ــ ــم ــ  ــــــِم وص

الــــــــدرو يل  يــــضــــيــــُئ  ودْم نــــــــــــورًا  نــــــــــــاُر  ـــــهـــــا  حتـــــفُّ  َب 

وله بعنوان: عراقيون إنـّا

نـــبـــايل ال  إّنــــــــا  ــِد  ــ ــجـ ــ املـ ــرِك الـــقـــتـــاِل ألجــــــل  ــ ــع ــ ــم ــ ــا نـــلـــقـــى ب ــ  بـ

ــا ــن ــي ــن املـــعـــايل عــــراقــــيــــوَن إّنـــــــــا.. كــــم َب ُســـــــوِح  يف  األجمــــــــاِد  ــن  ــ  م

كــــرامــــًا إالّ  ــن  ــ ــك ــ ن مل  بــــاِل وإّنــــــــــا  أو  ــٍس  ــفـ ــنـ بـ نـــبـــخـــل  ــم  ــلـ  فـ

مشينا إن  ُأْســــــــدًا  األرَض  لـــلـــنـــضـــاِل هنــــدُّ  أو  كــــرهيــــة   لـــــيـــــوِم 

ــادى ــنـ تـ إن  حـــــقٍّ  ُجــــنــــُد  جـــاِل وإّنــــــــا  ــوض احلـــــرِب آســـــاُد الـــرِّ ــ  خل

ما إذا  ــا  ــنـ ــَتـ ــْولـ َصـ املــــــوُت  ــوايل هيــــاب  ــع ال ُســـمـــَر  أو  ــَض  ــي ــب ال  نــضــيــنــا 

تــاقــْت إذا  األكــــرمــــون  ــن  ــحـ ــزاِل ونـ ـــ ــن ــل  صـــفـــوٌف يـــــوَم ُنـــدعـــى ل

ــاٍغ ــط ل ــْخ  ــرضـ نـ مل  ــدل  ــعـ الـ ــا  ــن ــي والــــضــــاِل رع الـــعـــايـــة  يف   متـــــــادى 

ــرٍب ــ ــح ــ ب ــه  ــعـ ــابـ ــتـ نـ أن  ــا  ــ ــن ــ ــْي ــ ــاِل أب ــ ــوب ــ ــرَّ ألـــــــوان ال ــ  وغـــــــــزٍو.. جـ

ــَن بـــســـوِح مـــوٍت ــريـ ــائـ ــاِل ورْسنــــــا ثـ ــيـ ــتـ  غــــيــــارى.. بــــازدهــــاء واخـ

يـــديـــنـــا ــٍة  ــ ــي ــ ــاغ ــ ــط ــ ل نــــمــــدد  ))مـــــــوايل((! ومل  أو  عــمــيــل  بــــاٍغ   وال 
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وقال يف قصيدة بعنوان عنوان املالحم:

ــادي ــ ع ــِل  ــيـ ــلـ الـ ــام  ــ ظـ يف  ــا  ــ ــان ــ الــــبــــاِد ده ــِر  ــهـ ــطـ ــتـ لـ ــوا  ــ ــبُّـ ــ هـ  أال 

عـــبـــيـــدًا يــــومــــًا  ــْن  ــ ــك ــ ن مل  ُمـــعـــادي وإّنــــــــا  أو  ــٍب  ــ ــري ــ غ أو  ــاٍغ  ــ ــب ــ  ل

الحــْت ــرِّ  ــ احل ــعـــراق  الـ أرض  ــاِد فــمــن  ــبـ ــعـ ــْلـ ــُر احلــــــضــــــارِة لـ ــ ــاش ــ ــب ــ  ت

جمـــــدًا ــَن  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الـ أول  ــاِد وكـــــنّـــــا  ــهـ املـ كـــانـــوا يف  الـــنـــاس   وكـــــّل 

ــلــيــٍل ــَم والـــدنـــيـــا ب ــلـ ــعـ ــا الـ ــنـ ــيـ رقــــــاِد َرعـ يف  ظـــــــــــاٌم..  ــنـــا  ــيـ ــّطـ  يـــغـ

ــًا ــ ــقِّ دومـ ــحـ ــْلـ ــى مـــشـــعـــًا لـ ــق ــب ــن ــم واجِلـــــــــاِد س ــ ــاحـ ــ  وعـــــنـــــوان املـ

الــتــنــادي ونـــــــــردي كــــــلَّ آّفــــــــــاٍك وطــــــاٍغ يـــوِم  يف  األرَض   ونــحــمــي 

ــور نـــحـــمـــلـــه.. ســـامـــًا ــ ــن ــ ــا ال ــ ــ الـــعـــوادي وإن َعـــــَدِت  إِن  الـــنـــار  ــا  ــ  وإّنـ

آثاره:
للدكتور زكي آثار مطبوعة وخمطوطة أبرزها هي:

ليايل الشباب )شعر( 1956. 1

املقالة الصحفية يف األدب الفاريس املعارص )وهي رسالة دكتوراه يف كلية اآلداب . 2
جامعة عني شمس يف القاهرة، ناقشها سنة 1972م(

األعامل الشعرية   )مطبوع( )دمشق 1998(. 3

عبد اهلل بن املقفع   )خمطوط(. 4

حريق يف مكتبة االسكندرية  )خمطوط(. 5
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11- زين العابدين الكوييت - الكربالئي

) كان حّيًا سنة 1350هـ (
شاعر من أهل القرن الرابع عرش اهلجري، عاش يف كربالء وصقلت النوادي األدبية 
ذهنه، وشحذت فكره، وهو منذ حداثته استهوته اللغة العربية، وشغف بالشعر العريب، 
فربز فارسًا جمّليًا يف ميدان القريض، وحاز قصب السبق بذهنه الوقاد، وعلمه الواسع، 
وشؤونه.  حياته  عن  أخرى  تفاصيل  ونجهل  والفهم.  اإلدراك  وقوة  احلافظة،  ورسعة 

ذكره اخلاقاين فقال: 

الشيخ  الكويتي.. وله يف مديح  الشيخي  احلائري  الشيخ حسن  بن  العابدين  الشيخ زين 
خزعل خان)1(.

تكاد تتفق املصادر التي اطلعنا عليها عىل أن املرتَجم كان ذا أدٍب جمٍّ وعلم غزير، 
غري أن شعره بقي مغمورًا يف زوايا النسيان، وانَّ ما وصل اىل أيدينا هو شعر سليم اللفظ، 
حسن األسلوب، صادق القرحية. له قصائد متناثرة يف املجاميع انتخبنا منها هذه النامذج.

وله يمدح الشيخ خزعل خان )2( أمري املحمرة:

)1(  شعراء كربالء أو احلائريات - الشيخ عيل اخلاقاين )خمطوط(.
)2(  الشيخ خزعل: هو خزعل خان بن جابر بن جاسب الكعبي العامري، أمري املحمرة من مقاطعة األحواز، 
ُولِد ونشأ باملحمرة، وكانت إمارهتا قد توّطدت ألبيه يف سنة 1273هـ إىل وفاته سنة 1299هـ، وخلفه فيها 
أخوه األكرب مزعل، فتوالها يف سنة  1299 إىل أن قتل سنة 1315هـ، كان كريم اليد، له ميل لألدب، جدد 

بناء املحمرة. مات بطهران سنة 1355هـ/ 1936م ونقل جثامنه إىل النجف.
انظر: كتاب ] حكم الشيخ خزعل يف األحواز 1897 - 1925[ تأليف انعام مهدي حممد عيل السلامن.
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ــد يف األوكــــار ــع ــس ال  وتـــرّنـــمـــْت شـــوقـــًا عـــى اســتــشــعــاِر غــنّــت طــيــور 

ــوم املــــــرة واهلـــنـــا ــ ووقـــــــاِر فـــتـــذاكـــرت يـ ــة  ــن ــي ــك ــس ب ــدا  ــ ــ ب قــــد   إذ 

النهى أوىل  ــفــوس  ن ــت  طــاب ــه  ب ــوم  ــاِر يـ ــخـ وفـ ــّزٍة  ــ ــ عـ يف   واســـتـــأصـــلـــت 

ــه قـــد ســعــد الـــورى ــي ــشــاِر يـــوم ســعــيــد ف ــب ــى اســت  بــمــواهــب حـــّلـــت عـ

شيدت قــر  روض  جــوانــب   أركـــــانـــــه مــــن حـــكـــمـــة اجلــــّبــــاِر ماست 

ــح األزهـــــاِر فـــتـــايـــلـــت أطــــــرافــــــه بـــتـــبـــلـــٍج ــائ ــف ــى اســتــنــار ص ــت  ح

ــوم كـــم لـــك هبــجــة قـــد قــرطــْت ــدراري يـــا يـ ــ ــاب احلـــجـــى بـ ــ ــ ــاع أرب ــ  أسـ

ــاب العى ــ ــك شـــام أرب ــم ب ــا يـــوم ك ــدى األعـــصـــار ي ــ م تـــبـــدى يف  ــًا  ــرحـ  فـ

ــا مهة ــ ــس األجـ ــم ــى ش ــف ــت ــك ان ــ ــت ذراهــــــا عـــن ســــاء فــخــاِر وب ــافـ  نـ

ــدًا ــ ــراتـــب رائ ــاح مـــن أعـــى املـ ــارتـ ــد واإلصــــــداِر فـ ــرشـ ــاح عـــن الـ  إيـــضـ

الــذي املــلــك  ــن جــابــر خــزعــل  اب ــا الـــتـــيـــاِر ذاك  ــب ــظ ــال ــاز املــــواكــــب ب ــ  حـ

ــذي انــتــظــمــت له ــ ــز ســلــطــتــه ال ــع ــٍق جـــــــّراِر وم ــلـ ــيـ ــفـ  كــــل األمــــــــور بـ

ــتــفــعــت به ــان الــــذي ان األقـــطـــار وأمــــر تـــومـ يف  والـــــــــوراد   الــــوفــــاد 

مـــدة ــم  ــ ــراك ــ ت ــن  ــ م أرفــــــع  ــر الــبــشــاِر رسدار  ــزاخـ ــالـ  بـــن الــــــورى كـ

.... الخ

وله يمدحه أيضًا من قصيدة أوهلا:

ــًا عـــى قـــدِر ــامـ ــت تـــرفـــرف أعـ ــال اخلــِر م بــذي  مــزهــٌو  السعد   وكــوكــب 

ــاري ونــرتــه ــبـ ــزِّ والــظــفــِر عــلــت بــفــتــح مـــن الـ ــع ــأوج ال  حــتــى تــســامــت بـ
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نرْت مذ  املجِد  ألهل  مهومًا  اخلــطــِر زاحــت  يف  واألرواح  اهلـــزاهـــز  ــوم   يـ

ــة ــق ــاف خ األعــــــــام  هـــــذه  مــــا  ــو بــأبــيــض يــــوم نــــّر خــرِض اهلل  ــم ــس  ت

ــًا رشف األىل  ــل  أه الــعــى  بيمن  ــت  والفكِر الق املــجــِد  أهــل  عنه  ــقــارصت   ت

ومن قصائده يف التوحيد:

اآلالُء قـــدســـَك  حلـــــرضِة  ــت  ــّلـ ــاُء جـ ــكـ ْت عـــن نـــعـــتِـــَك احلـ  وحتــــــــّرَ

ــٍد ــِه ذاتـــــِك حــــاَر كـــلُّ مــوحِّ ــن ــك ــلــغــاُء وب ــارصْت عــن وصــفــهــا الــُب ــقـ  وتـ

ــَرْت ــان ــّرًا ف ــ ــاهــْت بــَك األوهــــاُم ُط ــراُء ت ــ ــ األُمـ ــِرَك  ــ ــ أمـ يف   وتـــقـــاعـــَدْت 

ــي ــرجَتِ ــُة َمـــْن بـــغـــِرَك ي ــْت مــطــّي ــلَّ ــراُء ض ــ ِمـ ذاَك  حـــيـــُث  ــٍر  ــ أمـ  إنـــجـــاَح 

ــواَك خـــاب الـــوافـــدوَن بــأرسهــا ــِسـ ــاِب غــــــــِرَك نــــاهلــــاالــــراُء لِـ ــ ــبـ ــ  وبـ

َيــــَزْل ملْ  َمــــْن  يـــا  ــّيـــوُم  يـــاقـ ــيُّ  ــ دًا خــضــعــْت لـــه األشـــيـــاُء يـــا ح  مـــتـــفـــرِّ

ــُه ـــْت ل ــرًا واحـــــدًا جـــلَّ ــديـ واألســــــــاُء صـــمـــدًا قـ ــاُء  ــ ــعـ ــ ــنَّـ ــ والـ  اآلالُء 

نسيُمها ــان  ــ وب ــقــْت  ــل ُخ ــٌة  ــَم ــْس ن اإلنــــشــــاُء مــا  ــَك  ــ ــ ل ــا  ــ ــ ــره ــ ــ ودّب  إالّ 

ــاوات العى ــس الــّســبــُع ال ــريسُّ واجلــــــوزاُء لــك قــامــِت  ــ ــك ــ ــرُش وال ــ ــع ــ  وال

أسباهِبا مــع  السبع  سمك  ــَت  ــع ــاُء ورف ــي ــل ــع ــٍة ســـجـــدْت هلـــا ال ــئ ــمــشــي  ب

ــر أطـــنـــاٍب وال ــن غـ قــعــســاُء ومــســكــتــهــا مـ إِرادٌة  فـــتـــلـــَك   عـــمـــٍد 

ــا بــــكــــواكــــٍب قــــّدرهتــــا ــهـ ــتـ ــنـ ــاُء زيـ ــ ــا هـــنـــاك هب ــ ــار هل ــنـ ــتـ  فـــلـــذا اسـ

الــورى إىل  ــِن  ــت اآلي فيها  ــَت  ــْل ــَع ــا والـــنـــهـــاُر وضــــاُء وَج ــه ــي  والـــلـــيـــل ف

ـــ ــاف وال ــك ــن ال ــرَك الــكــنــون ب ــأم ــب ـــُه الـــــرّضاُء ف  ــــنـــوِن ارمحـــــْن مـــن مـــسَّ
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ــَك التي ــت ــاِب رمح ــب ــد َوَقـــفـــُت ب ــا ق ــٌة بـــرحـــاُء ه ــرمحـ ــَك لـ ــلـ  َوِســــَعــــْت وتـ

َرجــــــاُء فــاســمــع إغـــاثـــة مــســتــغــيــٍث قـــد أتــى وأنـــــــَت  أوزاٌر   وعـــلـــيـــه 

وهذا ما وافق وزان بحر اخلفيف يف مدائح حرضة خري الربّية حممد بن عبد اهللوابن 
عمه عيل بن أيب طالب وأهل بيته الكرام عليهم صلوات امللك العاّلم ما طلع البدُر 

وما سجع احلامم وما استنارت الكواكب بجنح الظالم.

الـــــزهـــــراِء بـــطـــيـــبـــة  يب  ــا  ــ ــّرجـ ــ ــا بــصــفــاِء عـ ــوهلـ ــقـــا الـــِعـــيـــَس َحـ  واعـ

مــا إذا  ســـــاعـــــدان  ــّي  ــيـ ــلـ خـ الــــغــــّراِء يــــا  ــرَب  ــ ــث ــ ي أرَض   شـــئـــُتـــا 

ــجــاالً ــاب اعــت ــب ــق ال ــا يل هبـــا  ــ ــن اهلــــنــــاِء وارضبـ ــ ــع ــ  وانـــــــــــزالن هبـــــا ب

ومـــــرامـــــًا هبـــــا  أســـــــــوًة  يل  ــد األنـــبـــيـــاِء إّن  ــّيـ ــسـ  حـــــول بـــــــاٍب لـ

ــى ــّب ــن ــي امل ــبـ ــنـ ــل والـ ــ ــرس ــ ــم ال ــاتـ ــاِء خـ ــ ــّرف ــ ال أرشف  ــوِن  ــ ــك ــ ال  عـــّلـــُة 

ــوٌد ــ ــام لـــلـــوجـــوِد وجـ ــ ــه قـ ــ ــن ب ــ ــام اخلـــــرضا عـــى الـــغـــراِء َمـ ــقـ ــتـ  واسـ

ــه ــ ــر الــــنــــذيــــر أمحـــــــد ط� ــ ــش ــ ــب ــ ــيـــد األنـــبـــيـــاِء ال  صـــفـــوة اخلـــلـــق سـ

ــّرًا ــا بـــغـــر امــــــراِء َمـــْن رقـــى يف مــعــراجــه الــســبــع طـ ــهـ ــَبـ ــْجـ  وكــــــذا ُحـ

أد أو  ــِن  ــوسـ قـ قــــاب  ــو  ــح ن ــاِء فـــدنـــا  ــ ــض ــ ــٍر األع ـ ــهَّ ــطـ ــى بـــجـــســـٍم مـ ــ  ن

ُقــــــْدٍس حـــضـــرة  يف  اهلل  ــاِء كــــّلــــَم  ــص ــق ــت ــى اس  بـــغـــيـــوٍب اخلـــفـــى عـ

ــا ــ ــراي ــ ال دوَن  اإللــــــــُه  ــاُه  ــ ــبـ ــ ــاِء وحـ ــسـ ــعـ ــٍة قـ ــ ــب ــ ــرت ــ ــاُه ب ــ ــفـ ــ ــطـ ــ  واصـ

ــه مـــن خــطــاٍب ــأن  قـــد أتــــــاُه ِمـــــْن أحـــكـــِم احُلـــكـــاِء ِقــــْس بـــَلـــوالَك ش

ــران يف الــّطــو ــم ــار نــجــل ع ــت ــإن اخ ــداِء فـ ــ ــت ــ ــاه ــ ب ــــه  وخــــصَّ ــًا  ــيـ ــلـ كـ  ِر 

ــا ــاجـ ــم احلـــبـــيـــَب ونـ ــ ــّل ــ ــاِء فـــلـــقـــد ك ــ ــيـ ــ األشـ بـــجـــمـــلـــة  ــًا  ــ ــان ــ ــي ــ ع  ُه 
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ـــ ــلّٰ ـــُه ال ــام املــحــمــوِد قـــد خـــصَّ ــق ــامل ــة الـــكـــريـــاءب ــم ــص ــه وأعــــطــــاء ع ــ ـ

ــِن ُطــــــّرًا ــيـ ــبـ ــنـ ــى الـ ــ ــاه ع ــ ــب ــ ــت ــ االنـــتـــهـــاِء واج إىل  ــا  ــه ــدئ ب لــــــُدْن   ِمـــــْن 

ــن دو ــ ــن م ــامـ ــيـ ــه املـ ــ ــى آلـ ــبـ ــتـ الــــــوالِء واجـ ــل  ــي ــب س ــى  ــ ع الــــرايــــا   ن 

ــهــم الـــطـــاهـــرون مـــن كـــلِّ رجـــٍس الـــنـــجـــبـــاِء ف ــة  اخلـــمـــسـ اهلل   حـــجـــج 

ــطــهــِر َمـــْن قد ــدر ال ــاِء وأبـــو الـــُغـــّر حــي ــ ــرب ــ ــق ــ ال أقــــــــرب  واهلل   كــــــان 

ــو نـــفـــس الـــنـــبـــي والــــــد ســبــطــيـــ ــ الــــزهــــراِء ه ــِة  ــع ــض ــب ــل ل وزوٌج  ــه  ــ  ـ

ـــه ط� كـــتـــَف  رقـــــى  ــن  ــ م اهلل  ــاِء أســـــد  ــ ــي ــ ــل عـــّلـــة األش ــ ــرس ــ  خـــاتـــم ال

ـــ ــلّٰ ــرم ال ــ ــن ح ــام عـ ــ ــن ــ ــاد األص ــ ــ ــه بـــأمـــــــٍر لـــســـّيـــــــد الـــبـــطـــحـــاِءوأب ــ ـ

الــتــنـــ حمــكــِم  يف  ــّص  ــ ن اهللُ  ــه  لـ ــراِء َمــــْن  ــ مـ بـــغـــر  ــى  ــ أتـ ــل  ــ ه  ــــزيـــل يف 

ــّرو ــ ـــــزلــة ال ــان لــلــمــصــطــفــى بــمــن ــ الــســاِء ك وربِّ  أي  اجلــســم  مـــن   ح 

مـــــــرارًا الـــنـــبـــيُّ  ــه  ــ ــقِّ ــ ح يف  ــاِء قـــــال  ــ ــي ــ ــف ــ األص وخـــــــــرُة  عــــــيٌّ   ذا 

ــا ــرايـ ــوىل الـ ــ ــن مـ ــنـ ــؤمـ ــح املـ ــالـ ــاِء صـ ــ ــي ــ ــب ــ األن ألرشِف   ووزيـــــــــــٌر 

ــِم حـــّقـــًا ــلـ ــعـ ــاب مـــديـــنـــة الـ ــ ــو بـ ــ ــاِء ه ــ ــي ــ ــو ســـّيـــد األوص ــ ــف ال وه ــي  ك

معضاٍت يف  عــنــه  ــرب  ــك ال ــاِء كــاشــف  ــج ــي ــى اهل ــ ــه رح ــرْت بـ ــ ـــ ــ ــذ أدي  مـ

ــة املــــبــــيــــِت فـــــــداُه ــلـ ــيـ ــاِء ولــــــــذا لـ ــبـ ــكـ نـ ــــٍة  ُمــــلــــمَّ يف   ُروَحــــــــــــُه 

ــدٍر وخـــــيـــــٍر وُحـــــنَـــــٍن ــ ــــ ــ ــبـ ــ ــواِء وبـ ــ ــع ــ ــنَّ طــــرفــــًا بـــــغـــــارٍة ش ــ ــ  ش

تنبي ــي  هـ يــــٍد  يف  ــر  ــف ـــ ــك ال ــَع  ــ ــَم ــ ــيـــاِء َق عـــلـ يــــــٍد  ــن  ــ مـ اهلل  ــد  ــ يـ ــن  ــ  عـ

ــح واآل ــل ــه ســـْل عـــمَّ مـــع قـــد أف الـــشـــعـــراِء عــن ســـــورة  يف  ــى  ــ ــرّج ــ امل  ي 

ـــ ــْص ــي َخ ــت ـــ ــة الــغــديــر ال ــ ــذا آي ــ ــاِء وكـ ــ ــي ــ األول أرشَف  اهلل  هبـــا   ـــــَص 
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ــُه ـــ ــل ــُم ال ـــ ــك ــّي ــمَّ ســـــــْل إّنــمـــــا ول ــ إِمـــــــــام اهلـــــــداِء ث ــىض  ــ ــرتـ ــ املـ ــن  ــ  عـ

ــه مـــــن الـــــســـــام ســـــاٌم ــيـ ــلـ ــعـ ــاِء فـ ــسـ ــق الـ ــأفـ ــب بـ ــوكـ  مـــا أضــــا كـ

وقال يف مدح السيد األعظم واملجتهد األعلم حاوي الفروع واألصول واجلامع بني 
املعقول واملنقول السيد إسامعيل بن صدر الدين العاميل الساكن يف كربال 1329هـ:

ــداِء ــع ــس ــادة ال ــع ــس ــُعـــى ب ثــنــاِء َســـُعـــَد الـ ــم  ــي ــظ ع هيــتــف يف   وارتــــــــاَح 

ــْت ــ ــر وازدهـ ــشــائ ــب ــاِء وأقـــــاَم ألـــويـــة ال ــ هب ســــــاِء  يف  املـــــكـــــارِم   َجــــــمُّ 

ــّراٍت بـــدْت ــ ــ صــفــاِء فــاســتــأصــلــتــنــا مـــن م أتـــــمِّ  يف  الــبــصــائــر   ألويل 

رَأْت ــا  مّل احلجا  أوىل  قلوب  ــَن الــــورى شــغــفــًا بــا اســتــقــصــاِء ضـــاءْت   بـ

واعتلْت اجلــالــة  شمس  هلــا  ــوزاِء بــزغــْت  ــ ــي عـــى اجلـ ــام ــس ال ــا  ــه ــرج ُب  يف 

ــوال ــل الـ ــ ــى أه ــَت بــــــإرشاٍق عـ ــ ــاِء اللـ ــي ــل ــع ــا هـــامـــُة ال ــه ــن ــّط ع ــانـــحـ  فـ

تــنــتــمــي الـــبـــشـــائـــر  ــذي  ــ ــاه ــ م ــاِء اهللُ  ــب ــن ــت ــآرٍب الحـــــْت عـــى اس ــ ــم ــ  ب

ــا ــاره ــّســعــِد يف أوك ــوُر ال ــي ــا عـــن الــفــضــاِء هــتــفــْت ط ــبـــّرنـ  ســجــعــًا تـ

ــٍب فـــــازْت هبا ــل ــط ــي حــقــيــقــة م ــب ــن ذراِء ُت ــِخ  ــي ــم ش يف  احلـــصـــافـــِة  ــل  ــ  أه

َمــْن ــلَّ  ــِة كـ ــع ــري ال ــِج  ــدي إىل هنـ ــّراِء هتـ ــغـ ــَل لـــرعـــِة الـ ــي ــســب ــَك ال ــَلـ  َسـ

حممٍد سليل  ــن  م الــفــضــائــَل  ــدي  ــب ــاِء ُت ــوضـ بـ رأيـــــه  ــُر  ــنـ يـ جـــــاَء   إْذا 

ــد احلـــــر اجلـــلـــيـــل املـــرجتـــى ــّيـ ــسـ ــاِء الـ ــه ــق ــف ال ــة  ــب ــخ ون املـــعـــضـــاِت   يف 

رقى قــد  فضٍل  شمس  الفقاهة  ــمـــل الــكــمــاِء بحر   ُزلــــــَف املـــعـــايل أكـ

ــن تــــــوازروا ــذيـ ــة الـ ــب ــاط ــق ــب ل ــط ــراِء ق ــ ــ م ــر  ــغـ بـ بــــه  االقــــــتــــــداِء   يف 
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املــصــطــفــى ــت  ــي ب آل  مـــن  ــٌج  ــتِّ ــن ــت ــة األُمــــــنــــــاِء والـــعـــظـــاِء م ــ ــال ــ  وس

الـ وانــجــب  األصـــول  مصباِح  ــاِء قنديل  ــبـ ــنـ ــاِء والـ ــ ــض ــ ــف ــ ــاء وال ــب ــج ــن  ـ

اهلدى شمُس  التقى  علم  الذكا  ــداِء بحُر  ــع ــس ال أســـعـــُد  بـــل  ــا  ــج احل  ربُّ 

وانــتــىض َاملـــفـــاخـــِر  نــــال  كــــْم  ــاِء هللِ  ــ ــًى وع ــقـ ُتـ الــفــقــاهــِة يف  ــم  ــه  س

ــف دعـــائـــًا ــريـ  حتـــمـــي لـــتـــلـــَك املــــّلــــِة الــبــيــضــاِء وأقــــــاَم لـــلـــرع الـ

حمــمــٌد ــاِء  ــيـ ــبـ األنـ صـــــدَر  ــان  ــ ك ــا اســـتـــمـــراِء إْن  ــدرًا بـ ــ ــ ــى ص ــ ــا أت ــن ــل  ف

ــُه ــاب ــِل جــن ــي ــلــخــل ــّي نـــجـــٍل ل ــمـ اآلالِء وسـ نـــــــّر  بــــاســــم   أكــــــــــــِرْم 

تعلَمْن مل  إْن  الفضِل  أهــل  عنه  ــاِء ســْل  ــنـ ــِه الـــــغـــــّراِء واحلـــسـ  بـــخـــصـــالِـ

الــورى يف  الشميخة  فقاهته  ســنــاِء َزُهـــرْت  بـــرِج  تــضــوي  إْذ   كــالــشــمــِس 

ــذي ــشــاِء هـــذا ابـــن بـــاب مــديــنــة الــعــلــِم ال ــكــوِن واإلن ال )ُكـــْن( يف   هــو رسُّ 

ــْن ــن َم ــع الـــغـــراِء هـــذا ابـــن فــاطــمــة الــبــتــولــة وابـ ــرضا مـــ ــ  شـــهـــدْت لـــه اخل

ــِه شــهــد الــعــا ــلِ ــض ــذي يف ف ــ رضــــاِء هـــذا ال ــِن  ــعـ بـ يــــأيت  أن  قــبــل   مـــن 

ــوال مـــداركـــي احلــضــيــضــة قـــّرْت ــاِء لـ ــ ــش ــ ــوامل اإلن ــ ــع ــ ــْن وصــــِفــــِه ب ــ ــ  َع

ــٍج ــظــٍم اله ــِك ن ــرُت زبــــرَج ســب ــث ــنَ  يــنــبــي بــــــأّن صـــاحـــب األدبــــــــاِء َل

مــن املـــعـــشـــار  ــغ  ــ ــل ــ أب مل  ــي  ــن ــن ــك ــات ألنــجــب الــنــجــبــاِء ل ــف ــص  عـــن ال

ــن حـــبـــاهـــُم  ــذيـ ــلـ ــأن املـــــدائـــــح لـ ــ ــ ش

ــِل الــنــعــمـــــاِء ـــ ــض ــأف ــُل ب ــي ـــ ــل ــه اجَل ـــ ــّل ال

ــُه ــإنَّ ــْل عــن مـــدادهـــم الــريــف ف الــشــهــداِء سـ دِم  ــن  م أفــضــل   بــالــفــضــِل 
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ســَمــْت ــٌث  ــاديـ أحـ ــشــأهنــُم  ب ــاءْت عـــى اســـرســـاِء وردْت  ــ  بــطــرائــٍس جـ

ــْت ــل أرشقـ ــاق ــع ــل وامل ــحــاف ــذي امل ــاِء هـ ــ ــن ــ  بـــظـــهـــوِر نـــــوِر ُســـالـــة األُم

ــق لــــأبــــرار ُطــــــــّرًا تـــرتـــدي ــح ــي ــٍر عــنــد كــــلِّ مــســاِء ف ــ ــْك ــ  بــــــرداء ُش

الــثــنــا نـــر  يف  ــاَح  ــ ــرت ــ ت أن  واآلالِء وحيــــق  ــِر  ــخـ ــفـ الـ ربِّ  ــاِب  ــ ــن ــ  جل

نــعــمــٍة أمــــّدهــــْم يف  اآللـــــه  ــّراِء حــيــث  ــ ــفـ ــ الـ كـــربـــا  يف   بــــــوجــــــوِدِه 

ــقـــاس جــاُلــُه ُيـ يـــاَمـــْن ال  بــيــضــاِء مــــوالي  ــاهـــج  ــنـ مـ ــرِّ  ــَخـ ــمـ ــشـ مـ  يف 

حــوْت بــكــرًا  سيدي  رقيقك  مــن  ــاِء خــذ  ــ ــف ــ ــٍة َوص ــ ــرق ــ ــع ب ــديـ ــبـ ــن الـ ــ ــنَ ــ  ُس

سّيدي ــك  ذات بنعت  القصور  ــاِء تشكو  ــضـ ــن اإلغـ ــا فــيــهــا مـ  فـــاســـَمـــْح ملـ

ــن مـــرّوجـــًا ــدي ــاب ــع ــاِء قـــد جـــاء زيـــن ال ــ ــش ــ ــة اإلن ــط ــخ ــع ب ــديـ ــبـ ــَك الـ ــيـ  فـ

ــى الــظــْلــاِء ويــــــزّف نـــحـــوك مـــن أجـــــلِّ حتــّيــٍة ــ ــاَن نـــجـــٌم يف دج ــ بـ ــا   مـ

وراثيًا  خمرجه  ل  وسهَّ َفَرَجُه  تعاىل  اهلل  عّجل  احلسن  ابن  احلجة  هبا  مستنهضًا  وقال 
:اإلمام احلسني

ــب ــ ــائ ــ ــن األط ــ ــا بـ ــ ــى كـــــــذا يـــــا لـــلـــعـــجـــائـــْب حـــتـــى مـــتـــى يـ ــقـ ــبـ  تـ

األوىل ــن  ــ ــابـ ــ يـ ــٌة  ــ ــع ــ ــي ــ ش ــْب لـــــــَك  ــ ــوائ ــ ــن ــ ــْم َجــــــــمُّ ال ــ ــاهلـ ــ ــد طـ ــ  قـ

ــا ــاة لـــعـــظـــم م ــ ــ ــي ــ ــ ــوا احل ــ ــ ــره ــ ــ ــْب ك ــ ذائـ والـــقـــلـــُب  األذى  ــوا  ــ ــال ــ  ن

ــا ــن ط ــ ــابـ ــ ــَك يـ ــ ــم ــ ــل ــ ــًا حل ــ ــب ــ ــج ــ غــائــب ع الــــيــــوم  ــون  ــ ــك ــ ت أن   هــــا 

جــــرى بــــــا  ــت  ــ ــع ــ ــم ــ س مــــــا  املــصــائــْب؟ أو  ــوب  ــ ن ــن  مـ ــّف  ــطـ الـ  يف 

ــْب يــــــــــوٌم أطــــــــــلَّ عــــــى الــــــــورى ــ ــائ ــ ــص ــ امل أيِّ  ــٍب  ــ ــائ ــ ــص ــ ــم ــ  ب
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 مـــن عــظــمــِه الـــّســـبـــع األهـــاضـــْب يـــــــــــوٌم عـــــــبـــــــوٌس ُزلـــــــزلـــــــْت

ــه احلـــســـيــــ ــ ــيـ ــ ــى فـ ــ ــقـ ــ ــْب يـــــــــــوٌم بـ ــ ــانـ ــ ــن األجـ ــ ــا بـ ــهـ ــمـ ــيـ ــن زعـ ــ  ــ

ــْب حــــــشــــــدْت أمــــــــــيٌّ البــــــــن طــا ــائ ــت ــك ــا ال ــه ــن ــى م ــف ــط ــص ــا امل ــ  ه

ــٍد ــ ــّمـ ــ حمـ ســــــبــــــَط  أنـــــــــــَس  خـــاطِـــْب ملْ  وهـــــو  فــيــهــم  قـــــام   إْذ 

ملْ وهـــــــــو  لـــــــرشـــــــٍد  ــًا غــــر املــــحــــارْب يــــــدعــــــو   َيـــــــَر مـــســـمـــعـ

ــْب ويــــــــــــرى لـــــــه صـــــحـــــبـــــًا عـــى ــواكـ ــكـ ــرى مـــثـــل الـ ــ ــث ــ  وجــــــِه ال

ــِه ــ ــْرفِـ ــ ــطـ ــ ــو الـــــــفـــــــراُت بـ ــ ــرنـ ــ ــاكـــْب يـ ــه سـ ــي ــن ــي ــن ع ــ ــُع م ــ ــ ــّدم ــ ــ  وال

ــًا ــ ــ ــارم ــ ــ ــاك جـــــــــــــّرَد ص ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــْب فـ ــ ــاشـ ــ  ُيـــــــري الــــــــــروايس األخـ

 كـــــــأس املــــنــــّيــــة غـــــــَر راهـــــــْب فــــــســــــقــــــاُهــــــُم مــــــــن حــــــــــّدِه

ــا  ــ ــ ــأهّن ــ ــ ودعــــــــــــــى اجلــــــــســــــــوم ك

ــا الــســبــاســْب ــه ـــ ــت ــمَّ  الــتــلــعـــــات ض

لــــّبــــا اهلل  دعــــــــــــــاه  ــى  ــ ــ ــت ــ ــ راغــــــــــْب ح وهــــــــــو  جمـــــيـــــبـــــًا   ه 

 هنــــــد اجلــــــــــــــزارة لـــــلـــــرائِـــــْب فــــــهــــــوى كـــــــطـــــــوٍد مـــــــن عـــى

ــروه الـــــــقـــــــوم يف ــ ــ ــاج ــ ــ ــش ــ ــ ــت ــ ــ ــاِضـــْب ف ــعـ ــقـ والـ املـــــــوايض   رَضِب 

إىل طــــــــــــــْرٌف  لـــــــــــه  ــاِء واملــــــضــــــارْب فـــــمـــــىض  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــو الـ ــ ــح ــ  ن

ــة ثــــــّم يـــْصــــ ــمـ ــيـ ــلـ ــظـ ــو الـ ــكـ ــشـ ــْب يـ ــ ــًا والـــقـــلـــُب الِهـ ــيـ ــاعـ ــُل نـ ــهـ  ــ

ــَن ربــــــــــات احلـــجـــا ــ ــ ــرْج ــ ــ ــخ ــ ــ  مـــــن خـــــدرهـــــا ثـــكـــى نــــــــوادْب ف

املـــنـــاِقـــْب فـــــــرأيـــــــَن مــــنــــه الــــــــــرج خــا ذي  ــٍن  ــ ــس ــ ح مــــن   ٍل 
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ــَن مـــــن فــــــرط األســـــى ــ ــ ــرْخ ــ ــ  ونـــــثـــــْرَن دمــــعــــًا كــالــســحــائــْب ف

ــائـــْب؟ وســـــــألـــــــنَـــــــُه يـــــامـــــهـــــر قـــــْل ــتـ ــكـ  أيــــــَن ابــــــُن فــــــّال الـ

ــْب؟ أيـــــــــن املـــــحـــــامـــــي والــــــرجــــــا ــ ــرائ ــ ــغ ــ  كـــهـــف الـــيـــتـــامـــى وال

ــٍر ــ ــ ــزفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــْب فـــــــــأجـــــــــاهبـــــــــم بـ ــ ــواكـ ــ ــي سـ ــ ــم ــ ــوعـــــــه هت  ودمـــــ

املـــصـــطـــفـــى بـــــيـــــت  آل  ــْب يـــــــا  ــ ــرائـ ــ الـ تــــــرب  ــا  ــ ــرجـ ــ الـ  إِنَّ 

ــرا ــ ــثـ ــ ــى حـــــــــرِّ الـ ــ ــ ــى عـ ــ ــ ــح ــ ــ ــْب أض ــ ــاكِ ــ ــن ــ ــُه امل ــ ــن ــ ـــــــَضـــــــْت م  وُرضِّ

ـــ ــيـ ــجـ ــة اهلـ ــ ــي ــ ــاح ــ ــض ــ ــوى ب ــ ــ ــث ــ ــ ــقـــواضـــْب ف ــة الـــبـــيـــض الـ ــبـ ــر رضيـ ــ  ـ

ــًا ــ ــ ــزّمـ ــ ــ ــْب تــــــــــرب اجلــــــــبــــــــِن مـ ــاِخـ ــن ودَجـــــْيـــــِه شـ ــ  والــــــــدّم م

ذا حـــــــــول  ــب  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ لـ ــي  ــ ــفـ ــ ــْب هلـ ــ اله الـــقـــلـــب  مــنــهــا  املـــهـــر   ك 

ــي بــــشــــجــــٍو قــــــد جــــرى ــ ــك ــ ــب ــ ــِه جتـــــري الـــســـحـــائـــْب ت ــ ــف ــ ــن وك ــ  م

ــا ــْب مـــــــن حــــــوهلــــــا ُحـــــــــــــــــَرٌم هلـ ــ ــواغـ ــ ــى وأطـــــــفـــــــاٌل سـ ــ ــك ــ  ث

ــا ــ ــع ــ ــائ ــ ــض ــ ــك ال ــ ــلـ ــ الــشــنــاخــْب يـــــــدعـــــــَن تـ تـــوهـــي  ــٍة  ــولـ ــعـ بـ  ت 

أخـــــا وا  تــــــــنــــــــادي  غـــالـــْب هــــــــــذي  آل  ــو  ــ ــدع ــ ت ــك  ــ ــل ــ وت  ُه 

ــْب َأَبــــــــنــــــــي نــــــــــــــزاٍر لـــيـــتـــكـــْم ــ ــرائ ــ ــغ ــ ــَك ال ــ ــي ــ ــات ــ ــون ه ــ ــرنـ ــ  تـ

ــف لـــذ ــ ــيـ ــ  ـــــــذْت بـــعـــدنـــا لـــكـــم املــــشــــاِرْب َأَبــــــــنــــــــي نـــــــــــــزاٍر كـ

ــُم ــ ــك ــ ــن ــ ــف الـــــقـــــعـــــود وم ــ ــيـ ــ ــْب كـ ــ ــاِضـ ــ  فـــئـــٌة ثــــــووا فــــــوَق األهـ

ــي عـــلـــيـــهـــا الـــســـافـــيـــا ــ ــف ــ ــس ــ ــْب ت ــانِـ جـ ــلِّ  ــ ــ ُك ــن  ــ م ــا  ــورهـ ــمـ بـ  ُت 

ــْم ــ ــ ــدِرِه ــ ــ  ُجــــــــْرُد الـــضـــوابـــح والـــعـــرائـــْب طـــحـــنـــْت جــــآجــــئ ص
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ــْب ولـــــكـــــم نــــــســــــاٌء قــــــد مُحِـــــلــــــْ ــ ــان ــ ــن األج ــ ــي ب ــطـ ــى املـ ــ ــَن ع ــ  ــ

ــْت ــلـ ــد عـ ــ ــ ــو رؤوســـــــــــــًا ق ــ ــرنـ ــ ــْب تـ ــاس ــع ــي ــى ال ــ ــدور ع ــ ــب ــ ــَل ال ــ ــْث ــ  ِم

ـــ ــ ــْيـ ــ ــا ُأمـ ــ ــ ــٌن ي ــ ــ ـــْع ــ ــاِك لـ ــ ــشـ ــ ــغـ ــ ــْب يـ ــالـ ــآل غـ ــ ــ ــِت ب ــعـ ــنـ  ـــــي بــــا صـ

ــٍد ــ ــمـ ــ حمـ آل  ذنـــــــــــــــُب  ْيــــــِت مـــنـــهـــم كـــــلَّ غـــــارْب مـــــــــا   َهــــــدَّ

األوىل ــن  ــ ــ ــام ــ ــ ــي ــ ــ امل بـــــــن  ــارق واملــــــغــــــاِرْب يـــــــا  ــ ــ ــش ــ ــ  مــــــوىل امل

ــًا تـــــعـــــّدتـــــُه الــــشــــوائــــْب أهــــــــــــدى إلــــــيــــــكــــــْم عـــــابـــــٌد ــ ــظـ ــ  نـ

ــٍد ــ غ يف  الــــشــــفــــاعــــَة   ولـــبـــابـــكـــم قـــــد جــــــاء طـــالـــْب يـــــرجـــــو 

ـــ ــ ــَدْي ــ ــوال ــ ــل ــ ــوا ل ــ ــع ــ ــف ــ ــي واألقـــــــــارْب وكــــــــذا اش ــن ــي ــل  ــــــِن ومـــــن ي

ــُم ــكـ ــيـ ــلـ عـ ريبِّ  ثـــاِقـــْب صــــــــلــــــــواُت  الــــبــــدِر  ضــــــوُء  داَم  ــا  ــ  م

 وقال راثيًا سيد الشهداء أبا عبد اهلل احلسني

ــَوِب ــنّ ــال ب ــاِم  ــ اإلسـ ــى  ع أطـــلَّ  بالّلهِب رزٌء  القلِب  يف  أضـرمْت   ولــوعــٌة 

ــٌة ــي ــان ث الـــكـــوِن  مـــاهلـــا يف  للعجِب وفــجــعــٌة  للناِس  يا  الدين  عى   جلَّْت 

وانصدعْت العلوّي  عامل  ــِب وَضْعَضَعْت  ــُج ــاحُل ب اهلل  ــرش  عـ قــوائــم   مــنــهــا 

فاطمٍة ــِب  ــل ق يف  ــدْت  ــ أوقـ ــعــة  وق ــا  ــزٍن ونـــرانـــًا مـــن الــعــطــِب ي ــ  هلــيــب ح

ــُل مــع كتٍب ــرس ــُه ال ــت ــن طــه أت ــوم اب ــذِب ي ــك ــْت بـــاإلفـــِك وال ــم  لــكــنّــهــا رق

نحَوهُم الــركــب  فــحــّث  كــاتــبــوه  والصحِب قــد  ــاِء  ــن ــاألب وب مجــعــًا   بــاألهــل 

أتى حيث  اهلل  رســـول  سبط  أنـــَس  والنجِب مل  ــوار  ــ األك قتب  عــى  ــري   ي

وقْد الطفوف  أرِض  يف  الطهر  والُقضِب فخّيَم  البيِض  ــداُد  ح عليه   ُسلَّْت 
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اْبـ عى  الــفــرات  عــذب  محــوا  لقوٍم  احلسِب تعساً  يف  الساداِت  أرشف  املرتىض  ـِن 

شافعهْم عهَد  أضــاعــوا  مذ  ويلهم  الــرِب يا  عــى  ملقًى  سبطه   وغــــادروا 

منجدالً كــالــطــوِد  ــوى  ه مــذ  لــه  الرحِب هلفي  الفضا  فوق  سابحِه  رسِج   عن 

ــقــْت ــلِ ــه بــالــســيــف قـــد ُف ــِب هلــفــي هلــامــت ــرت ال أرشِف  يف  فــثـــــوى   بــرضبــٍة 

ــنــظــره ــّرار ي ــ ــكـ ــ اهلضِب فـــلـــيـــَت والـــــــده الـ عى  رصعــى  صحبه   وحولـه 

منعفرًا ــاِء  ــض ــرم ال ــى  ع خـــٍد  ــريــب  قشِب ت من  ــاح  األري جسمه  كسْت   وكم 

ــذ شــاهــدتــه لقى مـ ــه  ــســوت ــن ل ــي  ــف ُشــَعــِب هل ذا  كــان  بسهٍم  ُأصــيــب   وقــد 

ــون دٍم ــي ــرْت مــنــه ع ــج ــف ــلِّ نبي وجــســمــه ان ــُك ــٌن ل ــيـــْت عـ ــه ُأدمـ ــن أجــل  م

ــوِح تــنــدبــُه ــذبـ ْت عــى املـ ــمَّ خــــرَّ ــَثـ ــي وتــلــك تــدعــو أيب َفـ ــذي تــنــادي أخ  ه

مْذ زينُب  ــزن  احل بيت  كعبة  الكثِب والطهُر  عــى  رأٍس  بــا  ُملقى   ألــفــتــُه 

وغــدْت جيبها  وشــّقــْت  عليه  بالعتِب أهـــوْت  الــعــِن  ــَع  دم وتسكُب   تبكي 

ــى عــــوُدُه أبـــدًا ــرج ــًا لــيــس ُي ــب ــا غــائ الغلِب ي ــارِم  ــ ص يف  ــىض  ق ذبــيــحــًا   ويـــا 

حارسًة السبِي  يف  ُأرى  شقيقي  واحلجِب ترىض  األستاِر  يف  كنُت  ما  بعد   من 

قلٍق يف  االحلــــاِد  ذوي  ــن  ب كرِب أمــســيــُت  ومن  حزٍن  من  القلب   مسجورة 

فرقتكْم بعد  من  العنا  احتملُت  النصِب كم  مــن  ــًا  ــداح أق ــُت  ــّرع جت  وكـــْم 

أمّلــنــي ــِر  ــس ال يف  نــاقــتــي  ت  ــرَّ ــ َق الّسلِب إِْن  ــِة  اخلــطــّي بالقنا  اخلــنــا   َزجـــُر 

تنظرن والـــقـــوم  ــّردا  ــ الـ مــنــي  ــي مّحـــالـــة احلــطــِب ُأمـــيـــَط  ــن  ُهـــتِـــْكـــُت بـــن ب

ُحــَرمــًا السبا  يف  تــرنــو  عينَك  القتِب ياليَت  عــى  ؟؟؟؟  مُحــلــْت  ــا  اإلم  مثل 
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وأثكلني أضــنــان  ــَك  ــاُب ــص م ــي  حِب أخـ السُّ كــا  هيمي  ــزل  ي مل   ومدمعي 

ُتَقْلِقُلني ــا  واحلــدب اصــطــبــارك  النُُّجِب كيف  عــى  احلـــادي  بنا  حيــدو  ــلَّ   وظ

مضطهدًا والسّجاُد  اصطبارك   يف القيِد أضحى نحيل اجلسِم يف سغِب كيَف 

ــدا ــِه وغـ ــ ــزه يف رحمـ ــك ــل ي كئِب والـــشـــمـــُر  ــٍع  ــوج م بــقــلــٍب  ــادي  ــن ي  يبكي 

ــبـــدور عى  ــَل الـ ــث ــْت م ــل ــرى رؤوســـــاً ع يـ

السـرِب فـي  ــاُد  ـــ األوغ حتملـه  ـعاد   الـصِّ

بذلَّتنا تــرىض  أن  ــاَك  ــاش ح ــاَك  ــاش إَِرِب ح ــا  ب جـــاٍر  الــقــضــا  حــتــم  ــكــنَّ   ل

ــُم هبٌة ــك ــت ــْد واف قـ ــرَة احلــمــِد  ــ الــرتــِب يــا ع ذوي  يــا  فاقبلوهلا  عــابــٍد   مــن 

غدًا النجاَة  يرجو  بكُم  التجا  ــِب حيث  خَيِـ مل  ــِر  ــ احل ــُم يف  ــك ب  وَمــــْن جلــا 

ــدا قــمــٌر ــ ــا ب ــُه عــلــيــكــْم مـ ــ ــ ــّى اإلل ــ ُهِب ص الشُّ باألنُجِم  الدجى  استنار   وما 

وقال مؤرخًا تاريخ وفاة:

      اإلمام املجدد آية اهلل العظمى السد مريزا حممد حسن الشريازي )قدس رسه( 

ــبــِك فــالــقــلــُب ذائـــُب ــارُب خــلــيــَيَّ قــومــا ن ــَح ــن بــكــْتــُه امَل ــه َم ــن ط� ــِد اب ــْق ــَف  لِ
ــن به ــيُّ وم ــزك راقـــُب هــو الــســّيــُد الــقــطــُب ال واهللُ  يـــِن  الـــدِّ ــظــام  ن ــاَم  ــق ــت  اس
ــه واحلـــــــوُر حمـــدقـــٌة بــِه ــب ــح الكواكُب قـــىض ن البدوِر  حول  أحــَدَقــْت   كا 
طــائــعــًا هللِ  ــان  ــ ك ــْن  ــ َمـ نــحــبــه  ــدعــا وهـــو راغـــُب قـــىض  ــل ــًا ل ــب ــى جمــي ــّب ــل  ف
ــدَّ جــانــُب قىض النحَب حامي حوزة الدين فاغتدت ــِن بـــْل ُهـ ــدي ــه ثــلــمــٌة يف ال  ل
الدجى غسِق  يف  القّواُم  الفاضل  ــاَن مــنــه يف الـــرايـــا املــنــاقــُب قىض  ــ  وَمــــْن ب
ــوم الــــوفــــاة مـــآتـــٌم ــ ــه يـ ــ ــوادُب أُقـــيـــمـــْت ل ــن ال عليِه  ــْت  ــاَم ق إِْن  غـــرَو   فــا 
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خــائــٌق الـــريـــَف  ذاَك  ــوا  ــل مح ــواهــُب لــقــد  ل ــوُب  ــل ــق وال سينا  طـــور   إىل 
ــفــقــِدِه ــدب الــعــظــيــم ل ــن ــال ــادون ب ــنـ ساكُب يـ والدمُع  األزيــاَق  شّققوا   وقد 
حوى قــد  ــْنِ  ــالــغــرَي ب ــرًا  قـ اهلل  ــائــُب سقى  ــيــًا وهـــو لــلــطــهــِر ن ــب ــًا ن  جــلــي
خـــوا ــِد الــطــهــِر أرِّ ــســّي جانُب فــقــلــُت لــفــقــِد ال باخللِد  اإلســـاِم  حَجَة   حــوى 

1321هـ

األسلوب  ِة  بِِرقَّ ويتمّيز  القلوب  بمجامع  يأخذ  رقيق  غزل  أوهلا  قصيدة  أيضًا  ولـه 
وحرارة العاطفة وسالسة األلفاظ

ُأنـــِس ــات  ــاجـ زجـ يف  ــراَح  ــ ــ ال ــهــاِت طـــرِس َأِدِر  ــجــب ــًا ب ــن ــوط  واخّتِــــــْذ م

ــجــاحــًا ــا مـــغـــرمـــًا لــتــلــقــى ن ــْت هبـ ــ ــدِس ب ــ ق ــة  ــالـ جـ ــدى  ــ لـ ــا  ــ ــواه ــ ه  يف 

ــذ عــبــقــت من ــمَّ عـــن الـــــرور مـ ــ ــا بــاألمــِس ث ــهـ  دوحــــة األُنــــــِس دوحـ

ــروٍض ــ ــمَّ فــاســتــنــشــق اخلـــزامـــى ب ــ ــر طــمــِس ث ــن غـ ــاء مـ ـــيـ ــُه احل ــْت ــل ــل  ج

منها ــر  ــغ ــث ال ــثـــم  والـ ــد  ــي ــغ ال ــلِّ نـــْفـــِس جــــاور  ــ ــدى كـ ــ  فـــهـــي حمـــبـــوبـــة لـ

ــَل شــمــِس حـــرُت يف وصـــف رّبـــة اخلـــدر خــود ــث  طــلــعــْت مـــن خــبــائــهــا م

ــؤادي ــ ف ــار عــشــقــهــا يف  ــ ن ــدْت  ــلـ ــر الــــغــــرام بـــكـــأِس خـ ــ  وســقــتــنــي مخ

وله يمدح الشيخ مبارك الصباح بقوله:

سقطا قــد  ــدّر  الـ وعقد  النظام  ــرى  ملتقطا ج لـــلـــدر  ــدا  ــ غ الــبــيــاض  ــم   ثـ

ملا ــيــاض  ــب ال أوراق  صــفــايــح  ــا زهـــت  ــط ــب وارت راق  ــاٍم  ــظـ نـ أليل   نـــالـــت 

واعتبقت الـــروض  جنبات  واغتبطا تــزاهــرت  ــاح  فـ مــســك  ــُح  ــ روائـ  منها 

من خالل هذه النامذج التي عرضناها، يظهر مدى سيطرة الشاعر عىل اللغة ومتّكنه 
من تطويع ألفاظها ملختلف األغراض.
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12- صادق حممد رضا آل طعمة 

1347 هـ - 1401 هـ
هو السيد صادق بن السيد حممد رضا بن السيد حممد مهدي بن السيد سليامن بن 
السيد مصطفى بن السيد أمحد بن السيد حييى بن السيد خليفة )نقيب األرشاف( بن نعمة 

اهلل بن العامل الفاضل السيد طعمة علم الدين الفائزي املوسوي احلائري. 

سليمة  دينية  تربية  والده  ورباه  نشأ  وهبا  1928م   / 1347هـ  سنة  كربالء  يف  ولد 
العريب  اخلط  فنون  وعلمه  املحمودة،  والسرية  الدين  بمكارم  وهذبه  تربيته  فأحسن 
حممد  الشيخ  املرحوم  عىل  والكتابة  القراءة  ومبادئ  الكريم  القرآن  درس  والفاريس، 
التجويد عىل  العريب، درس علم  الفنون يف اخلط  اقتبس بعض  الرساح األسدي، ومنه 
العالمة السيد حممد حسن السيف وعىل أستاذه احلاج حممد حسني الكاتب، ثم درس 
مدرسة  يف  اإلسالمي  والترشيع  الفقه  من  وفصوالً  ورصف  نحو  من  العربية  العلوم 
الدارمي  الشيخ عبد احلسني  املرحوم  املدرسة  الرسمية، ومن أساتذته يف هذه  اخلطيب 

واخلطيب الشهري السيد حممد كاظم القزويني وأحيانًا العالمة الشيخ حممد اخلطيب.

الريض  بالرشيف  وتأثر  واملحدثني  القدامى  الشعراء  ودواوين  اآلداب  كتب  أحب 
واملرتىض واملتنبي ثم الرصايف وشوقي وحافظ إبراهيم واجلواهري، وراح يقرأ للشعراء 
املحدثني ويتابع إبداعهم، بدأ يكتب املقاالت منذ عام 1950، ويف سنة 1958 بدأ يكتب 
وقصائده  االرجتالية  بخطبه  واألدبية  الدينية  كربالء  حفالت  معظم  يف  وشارك  الشعر 
العظمى بمولد اإلمام عيل وكثريًا ما عهدت  السنوية  املهرجانات  احلامسية السيام 
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إليه عرافة احلفل فيها احتفال ديني شارك فيه هو الذي عقدته اهليئة العلوية يف كربالء يف 
مطلع اخلمسينيات. 

الذين هلم قصب السبق يف فنون  استفاد يف بداية حياته من جتارب بعض أصدقائه 
األدب أمثال العالمة الشيخ عبد احلسني احلويزي والدكتور صالح جواد آل طعمة والسيد 

مرتىض الوهاب والسيد مرتىض القزويني والسيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين. 

وامتهن  1960م   -  1959 عام  الدين  برجال  اخلاصة  الرتبوية  الــدورة  يف  خترج 
التعليم. 

وهو خطاط شهري جييد كتابة اخلطوط العربية عىل األخص الثلث والنسخ والرقعة 
والديواين وكذلك اخلط الفاريس مع تطبيق قواعدها الفنية بدقة ومهارة خاصة اللوحات 

اخلطية الكبرية وظل شغفه باخلط يدفعه باالستزادة. 

انتمى بالعضوية إىل مجعية املؤلفني والكتاب العراقيني ببغداد سنة 1962 م. 

يمتلك مكتبته اخلاصة حتتوي عىل ما يقارب الـ 2000 كتاب يف خمتلف فنون املعرفة. 

نرش الكثري من املقاالت والقصائد يف خمتلف الصحف واملجالت العربية والعراقية 
اإلسالمي(  و)التضامن  و)العدل(  و)البالغ(  و)األقالم(  و)العرفان(  )اإليامن(  منها: 
و)الشؤون االقتصادية( لغرفة جتارة كربالء، و)الثقافة اإلسالمية( و)الرائد( و)رسالة 
مراسالت  وله  واآلداب( وغريها  املبلغني( و)األخالق  اإلسالمية( و)صوت  اجلمعية 

مع عدد كبري من أدباء وشعراء داخل القطر وخارجه. 

مستقل الفكرة، مستقيم االجتاه بعقيدته اإلسالمية، قاوم التيارات السياسية خاصة 
بالبلد هو وشقيقه األكرب  الفوضوي، وكان مهددًا باخلطر املحدق  املبدأ  صموده بوجه 
السيد مهدي آل طعمة صاحب املواقف املشهودة يف تلك األيام السود عام 1959 أيام 
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الفوىض، وكان مثاًل يقتدى به بمواقفه العقائدية وذودًا عن محى العروبة واإلسالم يف 
ظل األخوة واملساواة. 

آثاره: 
أحتف الشاعر السيد صادق املكتبة العربية بمنتوجه املطبوع وأهم هذه اآلثار: 

ذكرى فقيد اإلسالم اخلالد اإلمام الشريازي 1380 هـ. . 1

فاجعة عزاء طويريج )باالشرتاك مع احلاج جاسم الگلگاوي( 1386 هـ / 1966م. . 2

احلركة األدبية املعارصة يف كربالء -اجلزء األول- 1388 هـ / 1968. . 3

أما آثاره املخطوطة فهي: 
احلركة األدبية املعارصة يف كربالء - ج2. . 1
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شعره  
اندفع السيد صادق يقرض الشعر عىل اختالف أوزانه وفنونه بأسلوب كالسيكي 
بصدق  يعرب  )نفحات(  عنوان  حيمل  خمطوط  شعر  ديوان  له  واملتانة،  الرقة  بني  جيمع 
الشعر  مقومات  عىل  حافظ  الديوان  هذا  ويف  وأفكار،  هواجس  من  داخله  ما  كل  عن 
العريب وأصوله، ففي شعره الوطني تغنى الشاعر بأجماد أمته العربية، وساهم يف خدمة 
للحزن  مراثيه صورة  براثن االستعامر وتتجىل يف  قضاياها من أجل حترير األرض من 
الطبيعة ومجاهلا، كام  فله لوحات تصور سحر  الوصف  أما شعر  الدفني،  العميق واألمل 
إن له قصائد متثل العاطفة املتأججة، فقد أعرب يف قصائده الوجدانية عن شعور جياش 
ولوعة صادقة حقيقية، والالفت للنظر إن شعر املناسبات الدينية حتتل اجلزء األوفر من 
ديوانه، يقول األستاذ موسى الكربايس: )تتسم شاعرية السيد صادق بالطابع التقليدي 
يف األسلوب يف املعنى يف املنحى يف الصورة، غري أهنا وإن اتسمت بالتقليد هلا وقع يف 
النفس، ملا للمشاعر قدرة عىل انتقائه اللفظ املؤثر، ومتسكًا بعقيدته اإلسالمية وتفانيه يف 
حبه آلل البيت اقترص شعره عىل القول يف هذا الغرض الديني وانحرص يف إطاره 

ولو أنه جتاوز أحيانًا إىل رثاء رجال الدين إشادة هبم ومتجيدًا()1(.

كام إن شعره سجل حافل النتصارات األمة العربية وهزائمها، يطلب احلرية لإلنسان 
واجلامل  اإلبداع  صوت  األجيال،  ذاكرة  يف  متوهجًا  شعره  سيظل  العموم  عىل  العريب. 

وحمبة اإلنسانية مجعاء. 

ناذج من شعره  
ويف ذكرى استشهاد اإلمام الثائر احلسني بن عيل قال يف قصيدة عنواهنا )يا يوم 

عاشوراء(: 

)1(   البيوتات األدبية يف كربالء - موسى الكربايس ص378. 



125

ــدم  شــــــهــــــر احلــــــــــــــــــرام حمــــــرم   ــقـ ــع يـ ــ ــائ ــ ــج ــ ــف ــ ــدى ال ــ ــصـ ــ بـ

ــبـــس    ــعـ ــم    فـــــيـــــه الـــــــــوجـــــــــود مـ ــسـ ــبـ يـ ال  أجـــــــلـــــــه  مــــــــن 

ووجــــــــــــهــــــــــــه مــــتــــجــــهــــم  والـــــكـــــون مـــنـــفـــعـــل الــضــمــر  

ــرضم  فـــــيـــــه الــــــقــــــلــــــوب كــــأهنــــا    ــ ــتـ ــ مجـــــــــر الــــــغــــــضــــــا تـ

أر الــــــطــــــف  لــــــيــــــوم  يـــتـــجـــســـم فـــــيـــــه  مـــــشـــــهـــــد  وع 

ــا الــــــــرزايــــــــا املـــــرزمـــــا ــ ــن ــ ــه ــ ــدم  ف ــ ــ والـ ــع  ــ ــائ ــ ــج ــ ــف ــ ال ــا  ــ ــن ــ ه ت 

وأجــــــرمــــــوا يـــــــــوم بـــــــه صـــــــــال الـــطـــغـــا ــون  ــ ــ ــامل ــ ــ ــظ ــ ــ ال ة 

ـــ   ــيـ فـ اهلل  لـــــــديـــــــن  ــم يـــــــــــوم  ــ ــظ ــ ـــــــــه اهنــــــــــد ركــــــــــن أع

ــم واحلـــــــــــــــق أصــــــــبــــــــح فـــيـــه   ــح ــم حي وراح  مـــــرتـــــاعـــــًا 

ـــ   ــ ــى ظـــــــــافـــــــــرًا يــــرنــــم والـــــبـــــاطـــــل املـــــــشـــــــؤوم أم ــ ــ ــس ــ ــ ـ

ـــ ــي ــد جـــــــــــاء   ج ــ ــ ــه ق ــ ــ ــاة عـــــرمـــــرم يـــــــوم ب ــ ــغـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــــــش لـ

هتــــدم زحـــــــــــفـــــــــــت طــــــائــــــعـــــــ ال  مـــــعـــــامل  لــــــــدك  ـــــــه 

ــوا   هـــــــي لــــلــــريــــعــــة حـــصـــنـــهـــا   ــمـ ــلـ ــعـ ــو يـ ــ ــ ومــــــنــــــارهــــــا لـ

ــا   ــ ــوده ــ ــق ــ مـــــعـــــرم  زحـــــفـــــت وكــــــــــان ي اخلــــــــــائــــــــــق  رش 

ــم   )عـــــمـــــر بــــــن ســـــعـــــد( ذلــــك    ــ ــك ــ ــه ــ ــت ــ ــك امل ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ املـ

ــًا    ــ ــئ ــ ــام ــ ــًا ظ ــ ــن ــ ــي ــ ــس ــ ــت ح ــ ــل ــ ــت ــ ــم  ق ــلـ ــظـ ــتـ مــــــــن جــــــــورهــــــــا يـ

ــه   ــ ــل ــ ــب اهلــــــــــــــدى مــــتــــرضم  يـــــــا مـــــــرعـــــــًا مـــــــن أج ــ ــ ــل ــ ــ ق

ــم تــــبــــكــــيــــه أمـــــــــــــاك الــــســــا  ــ ــج ــ ــث األن ــ ــي ــ والــــشــــمــــس ح

* * *
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ـــ   ــ ــل رج ــ ــ ــن ك ــ ــ ــرًا م ــ ــ ــائـ ــ ــ ــا ثـ ــ ــ ــم  ي ــسـ جمـ ســــــــــــواك  يف  ـــــــــــٍس 

ــن يـــشــــ    ــ ــ ــديـ ــ ــ ــا رأيـــــــــــت الـ ــ ــ ــم ملـ ــل ــظ ــت ــس ـــــكــــو صـــــــارخـــــــًا ي

يـــقـــحـــم  فــــنــــهــــضــــت هنـــــضـــــة ثــــائــــر  ال  يــــــــأســــــــه  يف 

ــدم وبـــــعـــــثـــــتـــــه حـــــــيـــــــًا وكــــــا  ــ ــع ــ ي املــــــــظــــــــامل  مــــــــن  َد 

وهــــــــــو الـــــنـــــبـــــي األعـــــظـــــم يــــــا ســــبــــط أكــــــــــرم مـــرســـل  

ــى   ــ ــوغ ــ ــل حـــــيـــــدرة ال ــ ــب ــ ــم يـــــا ش ــ ــل ــ ــع ــ وهــــــــــو اإلمـــــــــــــــام امل

وأكــــــرميـــــــا بـــــــن الـــــبـــــتـــــولـــــة وهــــــ    ــاء  ــ ــس ــ ــن ــ ال ــدة  ــ ــي ــ س َي 

ــن يف    ــ ــديـ ــ ــالـ ــ ــًا بـ ــ ــضـ ــ ــاهـ ــ إحـــــــيـــــــائـــــــه يـــــــــا ضـــيـــغـــم  يــــــا نـ

ــك هنــــــــج أقــــــــوم  فــــــرســــــمــــــت هنـــــــــج حتــــــرر    ــ ــ ــن ــ ــ هــــــــو م

ــم بـــــــــدم الـــــنـــــحـــــور رســـمـــتـــه    ــ ــ ــرس ــ ــ ي ال  وبـــــــــــغـــــــــــره 

ــم  يــــــا صـــــانـــــع املـــــجـــــد الــــــذي  ــظـ ــعـ بـــــعـــــلـــــّو شــــــأنــــــك يـ

ــم    وبــــــنــــــور وجـــــهـــــك ســـيـــدي   ــتـ ــعـ يــــــنــــــجــــــاب لــــــيــــــل مـ

* * *

ــٍد ــ ــم ــ ــم  مــــــــــــوالي يــــــــا بــــــــن حم ــلـ ــعـ ــتـ ــسـ يــــــــا َمــــــــــن بــــــــه نـ

ـــ   ــبـ ــتـ ــسـ ــس الـــــطـــــغـــــاة املـ ــ ــئـ ــ ــوا  بـ ــمـ ــضـ ـــــــــــدون الــــــذيــــــن هتـ

ــوا بــــمــــبــــاضــــع مـــــــن حـــقـــدهـــم    ــمـ ــهـ ــك ومهـ ــيـ ــلـ حـــــامـــــوا عـ

ــد املــــجــــرم( غـــــــرهتـــــــم الــــــدنــــــيــــــا وســــــ ــ ــزيـ ــ ــم )يـ ــ خــــــر  هـ

ــات مــــــن الــــوعــــو  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــاملـ ــ ــم بـ ــ ــدره ــ ال ــري  ــ ــغ ــ ي ــث  ــ ــي ــ وح د 
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ـــ ــيـ ــنـ ـــــــــل مـــــنـــــاصـــــب أغـــــرهتـــــم  أضـــــــغـــــــاث أحــــــــــــام لـ

ــم   ــهـ ــنـ ــوا قــــــد جــــــــــــردوا مــــــن ديـ ــمـ وعـــــــن احلـــقـــيـــقـــة قـــــد عـ

ــره   ــفـ ــكـ بـــــــاجلـــــــاهـــــــلـــــــيـــــــة حيــــلــــمومــــــــىض )يـــــــزيـــــــد( بـ

ــرًا    ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــم  وأعــــــــــادهــــــــــا مـ ــ ــك ــ بـــــــــــن الـــــــــــريـــــــــــة حي

مـــا    اإلســـــــــــــام  يف  حمـــــرم  وأحـــــــــــل  ــاب  ــ ــ ــت ــ ــ ــك ــ ــ ال يف  هـــــــو 

مــــــنــــــه فـــــــــا هـــــــــو مـــســـلـــم     بـــــــرئـــــــت رشيـــــــعـــــــة أمحــــــد   

ــلـــكـــه   ســـــلـــــفـــــًا أبــــــــــــوه املـــــجـــــرم  أرســــــــــــى دعـــــــائـــــــم مـ

ــه  ــ ــاتـ ــ ــم   لـــــــــيـــــــــدوم بــــــعــــــد محـ ــ ــل ــ ــس ــ ي بــــــنــــــيــــــه  واىل 

واســــتــــقــــبــــلــــتــــه )جــــهــــنــــم(   ومــــــــــىض بـــــغـــــيـــــًا جــــــائــــــرًا  

ــم  وتـــــــــاحـــــــــقـــــــــه لـــــعـــــائـــــن   ــ ــذم ــ األجــــــــيــــــــال وهـــــــــو م

 * * *

ــد الــــــشــــــهــــــداء يـــا     ــ ــيـ ــ فـــــــــــــذًا بــــــــذاتــــــــك أقــــســــم  يـــــــا سـ

ســـبـــيــــ  يف  ــادك  ــ ــ ــهـ ــ ــ جـ الــــــدم لـــــــــوال  لــــــــوال  بــــــل  اهلل  ـــــــل 

ــد ــمـ والــــــكــــــفــــــر كــــــــــان خيــــّيــــم مـــــــــا كـــــــــــان ديـــــــــــن حمـ

ــم واجلـــــــاهـــــــلـــــــيـــــــة بــــعــــدمــــا ــ ــع ــ ــن ــ مــــــاتــــــت تــــــعــــــود وت

األىل    أصــــــــنــــــــام  ــم ونـــــعـــــيـــــد  ــ ــك ــ ــح ــ ــت ــ ــس ــ بـــــــضـــــــالـــــــة ت

أســـلـــمـــواتـــــــبـــــــًا هلـــــــــم مـــــــــن مـــعـــر    بــــــل  ــوا  ــ ــنـ ــ ــؤمـ ــ يـ مل 

ــا   ــ ــدن ــ ال يف  األراذل  ــم  وهـــــــم  ــهـ ــفـ يـ ال  لـــــــلـــــــذي  قــــــــل 

* * *



128

ــم ؟  يــــــا يــــــــوم عــــــــاشــــــــوراء أيـــــ  ــ ــجـ ــ ــدر أيــــــن األنـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ

ذرى    يف  إال  أنـــــــــــَت  األيــــــــــــــــــام يــــــــــــوم أشـــــــــأم   مـــــــا 

ــه   ــ ــب ــ ــح ــ ؟   أيــــــــــن احلــــــســــــن وص تــــعــــلــــم  هـــــــا  وذووه 

ــف َحـــْلــــ    ــ ــط ــ ــُم بـــــــأرض ال ــ ــه ــ ــوا  ف ــ ــم ــ ــيَّ ــ ــال وخ ــ ــي ــ ــع ــ ــال ــ ــــــــوا ب

ـــ   ــب ــل األعـــــــــــــداء ه ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــوف عـــلـــيـــهـــم  وجـ ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــــــــت ال

ــا    ــن ــًا هــــــا ه ــ ــوفـ ــ ــيـ ــ يـــــكـــــرمـــــوا   حـــــلـــــوا ضـ مل  ــم  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ

ــرضم  واســــــــتــــــــشــــــــهــــــــدوا ظـــمـــأ    ــ ــت ــ ــدة غـــــــــدت ت ــ ــ ــئ ــ ــ ــأف ــ ــ ب

ــؤس   ــ ــأك ــ ــث الــــســــيــــوف ب ــ ــي ــ ــم  ح ــه ــت ــق املــــــــــوت الـــــــــــــزؤام س

ــال بـــجـــوعـــهـــم   ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــام اســـتـــطـــعـــمـــوا  وهــــــــم الـ ــ ــع ــ ــط ــ بــــــدل ال

ــوا    ــ ــ ــم أبـ ــ ــه ــ ــدئ ــ ــب ــ يـــســـتـــســـلـــمـــوا   وألجـــــــــــل م أن  لـــلـــكـــفـــر 

ــه   ــ ــل ــ وبـــــــــه اجلـــــــنـــــــان تــــوســــمــــوا  قـــــــد قـــــاتـــــلـــــوا مـــــــن أج

ــا    ــجـ ؟  مـــــــــــــاذا أعــــــــــر عــــــــن فـ أكـــــتـــــم  و  كــــــربــــــاء  ئــــــع 

ــو  ــ ــق ــ ــع ــ أعــــلــــمولـــــــقـــــــد ختــــــــــرت ال وربـــــــــــــك  هبــــــــا  ُل 

* * *

دم  يـــــــــــا ثـــــــــــــــــورة جـــــــبـــــــارة    فــــــــــجــــــــــرهــــــــــا  هلل 

ــت    ــ ــدس ــ والــــــــــــــر فـــــيـــــهـــــا مـــبـــهـــم   يــــــــا ثــــــــــــورة قــــــــد ق

ــــــــــــنَّ شـــــــامـــــــخ ومــــــقــــــوم   يــــــا ثــــــــــورة لــــلــــديــــن حــصـــ   

ــا    مــــــــت لـــــــلـــــــعـــــــروش هتــــــدم  يــــــــا ثـــــــــــــورة بــــــــاحلــــــــِق قـ
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الـــضـــيـــغـــم  يـــــــا ثــــــــــــورة اإلســــــــــــــام قـــا    ــن  ــ ــسـ ــ احلـ ــا  ــ ــ هب ام 

والــــــــعــــــــدل فــــيــــهــــا مـــــــرزم   شـــــعـــــت بــــــــأنــــــــوار اهلـــــــدى   

أصـــــــداءهـــــــا     رددت  اآلفــــــــــــــاق وهــــــــــي هلـــــــا فـــم  قـــــــد 

* * *

ــًا     ــ ــج ــ ــوه ــ ــت ــ ــور يــــــذكــــــي الـــــــدم  يـــــــا مـــــشـــــعـــــًا م ــ ــ ــن ــ ــ ــال ــ ــ ك

ــميــــــا غــــصــــن أطـــــيـــــب دوحــــــة  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ لـــــــــعـــــــــبـــــــــره تـ

ــا   ــه ــل املــــــعــــــطــــــار وهــــــــــو مـــعـــظـــم   قــــد كــــــان )هـــــاشـــــم( أص

ــي     ــبـ ــنـ وثـــــــــغـــــــــره لـــــــــك مـــبـــســـم  يــــــا وارثــــــــــــــًا عــــلــــم الـ

ــم  ولــــــقــــــد ربــــــيــــــت بـــحـــجـــره   ــهـ ــلـ ــتـ ــسـ مـــــــــن هـــــــديـــــــه تـ

شـــــــوقـــــــًا وثـــــــغـــــــرك يـــلـــثـــم    حيــــــنــــــو عـــــلـــــيـــــك بـــقـــلـــبـــه   

ـــ  ــي ــر  ب ــ ــغـ ــ ــثـ ــ ــي لـــــــــذاك الـ ــ ــف ــ ــدم  هل ــقـ ــــــــَن يـــــــدي )يــــــزيــــــد( يـ

ــه   ــ ــب ــ ــي ــ ــض ــ ــق ــ ــرم  فـــــيـــــهـــــيـــــنـــــه ب ــ ــح ــ ــت ــ ــس ــ ي وال  رضبـــــــــــــًا 

وبـــــــــحـــــــــقـــــــــده يــــــــتــــــــأزم  وبـــــــظـــــــلـــــــمـــــــه يــــتــــبــــســــم  

َوْهــــــ     ــب  ــلـ ــقـ الـ ذاك  ويـــــح  ــم   يــــا  ــحـ ــــــو مـــــن الــــــــــــرضاوة أسـ

* * *

ــــــــــإيـــــــــان فــــــيــــــك جمـــســـم  يــــــا مـــــعـــــدن اإليـــــــــــان والـــــــ   

ــوا   مــــنــــك الــــبــــطــــولــــة واإلبــــــــا    ــمـ ــلـ ــعـ تـ الـــــــثـــــــائـــــــرون  ء 

ــْت   ــ ــن ــ ــخ ــ ــك اث ــ ــم ــ ــس ــ ـــم ُ هلــــفــــي جل ــ ــهـ ــ ــ ــه اجلـــــــــــــروَح األس ــ ــي ــ ف
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ــم قــــائــــًا     ــ ــه ــ ــي ــ قــــــــــــوالً بـــــــه قـــــــد أجلـــــمـــــوا  ورصخــــــــــــَت ف

ــم  هــــــــــــذي يــــــــــــدي بــــمــــذلــــة   ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ أعـ ال  واهلل 

ـــ    ــيـ ــبـ ــعـ ــم   أبــــــــــــدًا وإقــــــــــــــرار الـ ــ ــك ــ ــي ــ ـــــــــــِد فــــــــا أقــــــــــر إل

ــر اجلـــــوا    ــ ــه ــ تـــســـرحـــم  وهـــــويـــــت مـــــن ظ ــرى  ــ ــ ــث ــ ــ ال ــى  ــ ــ ع ِد 

ــم  لـــــكـــــنـــــا قــــــســــــت الــــقــــلــــو    ــرحـ تـ ال  إذ  عـــلـــيـــك  ُب 

ــاوة    ــ ــ ــس ــ ــ ــم  كـــــــانـــــــت أشـــــــــــد ق ــلـ ــثـ تـ ال  صـــــــخـــــــرة  مــــــــن 

ـــ    ــ ــزك ــ ال ــك  ــ ــ دمـ يف  ــت  ــ ــح ــ ــب ــ ــم   وس ــلـ ــظـ ــتـ ــًا تـ ــ ــ ــب ــ ــ ــض ــ ــ ــــــــــــِي خم

ـــ    ــغـ ــًا وثـ ــ ــوحـ ــ ــذبـ ــ ــت مـ ــ ــي ــ ــض ــ ــم   وق ــسـ ــبـ ــتـ ـــــــــــرك لــــــــلــــــــردى يـ

* * *

ـــ ــ ــــــد يـــــــا ضـــيـــغـــم  يـــــا والــــــــد األطــــــهــــــار يـــــا ْب ـــــــــــَن حمــــــمَّ

فـــــيـــــك الـــــــــعـــــــــوامل أنــــجــــم   لــــلــــمــــجــــد أنــــــــــت ســــــــاؤه   

ــا   ــرهـ ــنـ ــس أنــــــــت تـ ــ ــم ــ ــش ــ ــال ــ وبــــــــــك احلـــــــــوالـــــــــك هتـــــزم   ك

ــم  كــــالــــطــــود أنـــــــت مـــــن اإلبـــــا     ــطـ وبــــــــــك الــــــظــــــلــــــوم حيـ

الــــــذي    هــــــو  ــم  ــ ــي ــ ــظ ــ ــع ــ ال ــم  إن  ــلـ ــسـ ــتـ ــسـ يـ ال  لــــلــــظــــلــــم 

يـــقـــحـــم   إلبـــــــــــــائـــــــــــــه ولـــــــــعـــــــــزه    ال  نـــــفـــــســـــه  يف 

ــم  هــــــو أنــــــــت يــــــا ْبــــــــن حمــمــد     ــ ــح ــ ــق ــ أنــــــــــت اهلــــــــزبــــــــر امل

* * *

ــوم  وهــــــــو الـــــرســـــالـــــة تــــزدهــــي    ــ ــقـ ــ ــتـ ــ نـــــــــــــــــــورًا هبــــــــــا تـ
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ـــــــــَت بــــــك اخلــــــلــــــود جمــســم   يــــــا خـــــــالـــــــدًا أحـــــيـــــا وأنـــــــ   

ــرة   ــ ــثـ ــ كـ املـــــــصـــــــائـــــــب  ــم   إن  ــ ــظ ــ ــك أع ــ ــابـ ــ ــصـ ــ لــــــكــــــْن مـ

وُرْز دامــــــــــت       وإن  ــى  ــس ــن أدوم  ت ــة  ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ ؤك 

ــة   ــم ــي ــظ ــع ــود ذكـــــــــراك ال ــ ــعـ ــ كـــــــــــــل عـــــــــــــــــام وتـــــــــــــؤمل  وتـ

ــوب وتـــكـــْلـــم   وجتــــــــــــــدد األحــــــــــــــــــــزان يف     ــ ــلـ ــ ــقـ ــ هـــــــذي الـ

عــلــيـــ     ــت  ــكـ بـ ــوب  ــ ــل ــ ــق ــ ال ــدم  وإذا  ــنـ ــت تـ ــسـ ــيـ ــلـ ــــــــَك دمـــــــــًا فـ

ــا    ــهـ ــعـ ــيـ ــك مجـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ تــــفــــصــــم  بـــــــل تـ ال  ملــــــــــــــــــــودة 

ــوا ــ ج يف  ــك  ــ ــ ل ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــم  وهـــــــي  ــ ــ ــأت ــ ــ رحـــــــهـــــــا يـــــــقـــــــام امل

* * *

ــدي     ــ ــي ــ ــك س ــ ــم ــ ــل ــ ــوع ع ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــم  يـ ــ ــه ــ ــل ــ ــت ــ ــه اس ــ ــضـ ــ ــيـ ــ مــــــــن فـ

ــم   يــــــا بــــــن الــــبــــتــــولــــة فـــاطـــم    ــيـ ــتـ مـ هـــــــــــــواك  يف  أنـــــــــــا 

ــك دائـــــــــــًا    ــ ــبـ ــ ــحـ ــ ــي بـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ يـــــــــــا ســـــــــيـــــــــدي يــــــرنــــــم   قـ

َفـــْهــــ واالك  ــن  ــ مـ خــــــاب  ــا  ــ ــم  مـ ــرحـ ــك يـ ــ ــلـ ــ ــــــــَو غـــــــــدًا ألجـ

أنــــــــت الـــــوســـــيـــــط األكــــــــرم  بـــــــــن اإللـــــــــــــــه وبــــيــــنــــنــــا  

ــا    ــ ــب ــ ــائ ــ ــن ــ ال ــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ دهـ مـــغـــنـــم   وإذا  ــك  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ بـ ــا  ــ ــنـ ــ لـ ُت 

ـــ     ــي ــم ــص ــاء مــــن ال ــ ــدع ــ ــال ــ ــدم  بــــك ب ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــــــــــم لـــــــربـــــــنـــــــا نـ

تـــســـلـــم  فــــيــــزيــــلــــهــــا عـــــنـــــا ومــــنـــــ ظــــــالــــــك  يف  ــا  ــ ــهـ ــ ــ

ــي     ــ ــف ــ ــواط ــ ع ــك  ــ ــيـ ــ فـ شـــــــعـــــــرًا ألجــــــلــــــك يـــنـــظـــم  وأزف 
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ـــ    ــي ــس ي ــي  ــ ــعـ ــ دمـ لـــــو  غـــــــرو  ــدم   ال  ــ ــد ســــــال الـ ــ ــنـــك قـ ــمـ ــل فـ ــ ــ

ــت بـــــك الـــرثـــا ــحـ ــتـ ــتـ ــك اخـــتـــم   وقــــــد افـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ أســـــنـــــى وبـ
ــه ــ ــوتـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ مـ يف  واهلل 

 
ــلـــم ــسـ األعــــــــــــى عــــلــــيــــك يـ

وتتجىل يف شعره الصور الوطنية الصادقة بصفائها ونقائها فقد قال يف قصيدة عنواهنا 
)أردنا احلرب للعرب انتصارًا(: 

ــون لـــنـــا هـــوانـــا   ــعـ ــامـ ــطـ ــد الـ ــريـ انـــقـــيـــادا  يـ لـــلـــغـــرب  نـــنـــقـــاد  وأن 

ــو مـــن األعـــــداء رفــقــًا    ــرج ودادًا     وهـــل ن أو  حـــنـــانـــًا  أو  وعـــطـــفـــًا 

فــيــهــا   ــك  ــ ش ال  ــة  ــق ــي ــق ح ــك  ــلـ ــادا  وتـ ــب ــع ــق ال ــل ــذي خ ــالـ ــم بـ ــسـ وأقـ

ــهــا    ــي ــن وف ــط ــس ــل ــت ف ــب ــل ــادا  لـــقـــد س ــس ــوا ف ــاثـ ــد عـ ــون قـ ــي ــه ــو ص ــن ب

ــصــارًا  ــت ــرب لــلــعــرب ان ــ مـــذ اشـــتـــدت مــعــاركــهــا اشـــتـــدادا أردنــــا احل

ــا بــأنــا  ــ ــورن ــ ــص ــ ــت ت ــ ــام ــ ــذ ق ــ ــ نـــعـــيـــد الــــيــــوم أجمــــــــــادًا تــــادا  وم

ــدار( شــاءت    ــ ــا تــرى )األقـ بـــأن تــلــقــى هبـــا الـــكـــرب الـــشـــدادا ولــكــن ي

أوارًا  ــعــرت  اســت ــي  ــت ال ــار  ــن ال ــي  ــادا ه ــب ي أن  ــا  ــه ــي ف اخلـــصـــم  أردنــــــا 

ــدي  ــأي ــع حـــدثـــت ب ــائ ــج ــبـــادا وتـــلـــك ف بــنــي صــهــيــون روعـــــت الـ

هـــبـــاءًا  يـــذهـــب  مل  الـــشـــهـــداء  ــخ قـــد أضـــحـــى مــــدادا دم  ــاري ــت ــل ــل ف

ــداع  خ يف  يعمل  كـــان  ــن(  ــس )ول ــا أخـــفـــى وكــــادا و  ــر مـ ــر غـ ــهـ وأظـ

جهرًا   إرسائيل  ساعد  ــد أبـــدى الــعــنــاداو)جونسوْن(  ــرب ق ــع ــد ال وضـ

نــفــعــًا   ــِد  ــ جي مل   – ــم  ــه ــن أم زادا   وجمــلــس  الـــطـــن(  يف  ــة  ــلـ )بـ ــن  ــكـ ولـ

ــون ظــلــًا   ــاغـ ــبـ ــا الـ ــون ــف ــعــكــر ص اصطيادا  ي بــه  الضعيف  ليصطادوا 
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ــن الـ ــن الــعــزم أي الفسادا  فــأيــن الــوعــي – أي واحمـــوا  فــاهنــضــوا  ـشهامة 

ــراق  ــ ــا بـــعـــد افـ ــن ــل ــم ــع ش ــم ــج ــن الــــــودادا  ل أوارصه  يف  ونــحــكــم 

الــفــتــح قامت   بــاســم  ــدادا  نــؤمــل حــيــث  ــ ــتـ ــ مـــنـــظـــمـــة لـــثـــورتـــنـــا امـ

ــا   ــفـــة تـــراهـ ــادا تـــزجمـــر وهـــــي عـــاصـ ــس ــف ــوف تــكــتــســح ال ــ بـــعـــزم س

وقال يف قصيدة وطنية عنواهنا )جيوش العرب(: 

النضاال   قــدمــت  ــرب  ــع ال والـــنـــزاال  جــيــوش  ــارك  ــ ــع ــ امل يف  ــك  ــزم ــع ب

هبي    اهلل  ــم  ــاس ب الـــعـــرب  ــوش  ــي ــاال ج ــت ــق ــا ال ــ ــدان ــ ــد أع ــويض ضـ ــ وخـ

ــوري   ثـ ــق  ــ احل ــم  ــاسـ وبـ ــي  ــن هت عــلــيــهــم واعــلِــنــي حـــربـــًا ســجــاال  وال 

ــذاال فـــأنـــت ألمـــــة اإلســـــــام حــصــن  ــ ي أن  ــن  ــ م ــا  ــه ــق ح ــون  ــصـ فـ

* * *

ــس هلـــم ذمـــام  ــي ــون – ل ــي ــو صــه ــن ــكــاال ب وقــــد لــعــنــوا بـــا كـــفـــروا ن

ــوا نــبــيــًا    ــل ــت ــم ق ــاريـــخ كـ ــتـ ــل الـ ــاال سـ ــ ــق ــ امل اهلل  ــن  ــ ــ ع ــهـــم  ــغـ ــلـ ــبـ يـ

املـــفـــدى    الـــبـــطـــل  ذلـــــك   – ــي  ــ الضاالع سحق  قد  حيث  )خير(  بـ 

ــم عــظــيــا ً ــه ــن ــص ــاال  دحـــــا بـــابـــا حل ــي ــم ص ــه ــي ــه ف ــف ــي ــس وصــــــال ب

ــارًا    ــدحـ حـــاال  وقـــد نــكــســوا عـــى يـــده انـ أذل  يــــومــــذاك  وكــــانــــوا 

* * *
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ــه وبـــالـــدمـــاء    ــ ــاآلإلـ ــ انسياال واقــــســــم بـ األرض  عــى  ســالــت  الــتــي 

قريب  عن   – الصهاين  بني   – ــاال  نبيد  ــوبـ ــا الـ ــه ــي ــق ــس دويـــلـــتـــكـــم ون

* * *

ــريب عـــزمـــًا  ــ ــعـ ــ ــعــاال   تـــقـــحـــم أهيــــــا الـ ــف ان تـــبـــدي  أن  جيـــديـــك  ــا  فـ

مل إن  األقـــــــوال  ــة  ــم ــي ق هـــي  ــتـــزم الــفــعــاال  ومــــا  ــلـ تـــكـــن بـــاحلـــق تـ

ــرد    ــل فـ ــ ــاعـــس ك ــقـ ــو تـ ــ ــاال  حــــــرام ل ــت ــق ال كــــره  أو  اهلـــيـــجـــاء  عـــن 

طــــرًا    اهلل  ســـبـــيـــل  يف  ــد  ــاهـ ــجـ ــاال نـ ــكـ ــه نـــتـــكـــل اتـ ــيـ ــلـ غـــــــدًا وعـ

ــًا ــوع ــق ط ــ احل ــل  ــي ــذل يف ســب ــبـ نـــفـــوســـًا نــســتــهــن هبــــا ومــــاال ونـ

األعــــــادي  ــم  ــح ــت ــق ن اهلل  ــة واجلـــــاال بـــعـــون  ــ ــرام ــ ــك ــ ــه ال ــ نــعــيــد ب

ــن( فــحــتــًا ــط ــس ــل ــن ســلــبــت )ف ــئ ــاال ل ــد هبـــا الـــوصـ ــزي ــت ــس ــن ــود ف ــعـ تـ

* * *

ــدعــوا   ن الـــيـــوم  هـــذا  ــام  ــ اإلسـ ذالال إىل  ــًا  ــ ــوم ــ ق بـــاســـمـــه  نـــجـــاهـــد 

ــي اإلســـــام هنــضــًا   ــن ــا ب وكــــونــــوا وحــــــدة تـــطـــأ اجلـــبـــاالفــنــهــضــا يـ

ــا واحتــــدنــــا   ــنـ ــقـ ــفـ ــاال  فـــلـــو أنــــــا اتـ ــن ــم شــيــئــًا لـــن ي ــا اخلـــصـ ــن ــم ف

لكن    ــؤوم  ــ ــش ــ امل الـــبـــاطـــل  ــذاال  جيــــول  ــخـ ــي عـــنـــد جـــولـــتـــه انـ ــاقـ يـ

بـــأســـًا   مـــنـــه  أقــــــوى  ــق  ــ احلـ صـــاال    وإن  ــق  ــ احلـ ــا  ــ م إذا  بــصــولــتــه 

ــكــن   ول األوىل  اجلـــولـــة  ــا  مـــا اســتــحــاال  خـــرنـ ــة  ــاي ــه ــن ال نــحــقــق يف 

كــفــر   ــأس  ــ ــي ــ ال فـــــإن  نـــيـــأس  ــاال   ومل  ــنـ ــا املـ ــنـ ــيـ ــانـ ــد عــــن أمـ ــعـ ــبـ ويـ
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ــرة حــيــث انــتــكــســنــا   ــعـ ــلـــك لـ ــاال  وتـ ــس ــت ــا نـــــــزداد لـــلـــحـــرب اب ــ هب

ــر   ــفـ وكـ إســـــــــام  بـــــن  ــاءًا ثــقــاال  رصاع  ــ ــ ــب ــ ــ ــه أع ــيـ نــــواجــــه فـ

شــك    دون  يـــنـــر  اهلل  ــزواال وإن  ــ ــ ــى ال ــأبـ ــي تـ ــتـ رشيـــعـــتـــه الـ

* * *

ــى انــتــهــاكــًا ــ ــدرًا قـــد تـــواىل أهـــن املــســجــد األق ــ ــقــصــف غـ عــلــيــه ال

األعــــــدا ســلــيــبــًا ــد  يـ ــى يف  ــسـ ــذاال وأمـ ــ ــت ــ ــادًا واب ــ ــسـ ــ ــه فـ ــ يـــعـــاث ب

املــفــدى الـــوحـــي  ــط  ــب ــه م يـــا  ــزاال أال  ــ ُتـ ــن  ــ ولـ ــن  ــت ــل ــب ــق ال وأوىل 

ــًا   ــوت ــي ــوا ب ــف ــس ــم ن ــده ــق ــع ح ــدافـ ــاال بـ ــ ــرج ــ ــا قـــتـــلـــوا نــــســــاءًا وال ــ ك

ــرًا   ــ ق األهــــلــــون  رشد  ــاالومـــنـــهـــا  ــش ــت ان الـــــذل  مـــن  جيـــــدوا  ومل 

ــوا الـــســـاء بـــا غــطــاء   ــف ــح ــت ــاال  قـــد ال ــرم ال افـــرشـــوا  كــا  ــأوى  ــ م وال 

ــث ســالــت   ــي ــآيس ح ــ ــمــت املـ ــاق ــف ــوع هلـــا انــســيــاال  ت ــدمـ ــن الـ ــع مـــن ال

ــادي    ــ ــد األعـ ــي ــى ب ــ ــا دم ــن ــح ــب آال   وأص الـــتـــعـــقـــيـــد  إىل  ــا  ــ ــن ــ ــع ــ وواق

ــو   ــرج ــا اإلصــــــــاح ن ــلـ املـــحـــاال  وإنـــــــا كـ إال  نــــــرى  ال  كــــأنــــا 

نـــيـــام   إنــــــا  ــل  ــ هـ ــار  ــ ــعـ ــ الـ ــاال ؟   إالم  ــنـ ــا مـ ــ ــدان ــ ــى ألع ــق ــب وهــــل ن

ــعـــرب هبي     الـ ــا جــيــوش  يـ ــم اجلـــبـــاال فــهــبــي  ــ ــه ــ ــوق رأس ــ ــي فـ ــ ــ ودك

ــد جتلت  قـ ــة  ــام ــه ــش ال ــا  ــن ب ــاال  فــنــحــن  ــثـ مـ ــا  ــنـ ــتـ ــولـ ــطـ بـ يف  وكــــنــــا 

ــا     ــ ــ ــن وإن ــطـ ــسـ ــلـ ــا فـ ــ ــن ــ ــد ل ــ ــع ــ ــاال ت ــض ــن ــا ال ــادهتـ ــعـ ــتـ نـــجـــدد السـ

مها  األرض  يف  لــنــا  يـــدبـــر ضـــدهـــا تـــأبـــى الــــــزواال  ســيــادتــنــا 

ــًا ــد اإلســــام درسـ ــائ ــذوا مــن ق ــ ــاالخ ــ ــه وبـ ــ ــدو بـ ــ ــعـ ــ ــون الـ ــ ــق ــ ــذي ــ ت
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ويف قصيدة )إيًا فلسطني !!!( قال: 

ــج   ــواعـ ــة ولـ ــوعـ ــان لـ ــيـ ــزت كـ ــ ــر هـ ــاع ــش وعــــواطــــف جـــيـــاشـــة وم

بنا    حلــقــت  الــتــي  نكستنا  بــعــد  ــادُرِمـــن  ــٌم غـ ــه ــاب الــديــن س ــ ــا أص وملـ

الصهاينةاللئا   ــور  ج مــن  خـــواطـــر  شــكــواي  وهــــــي  هلل  ابـــثـــهـــا  م 

يف     حتـــز  الـــســـديـــد  األمل  ــر  ومـــــــرارة  ــاع ــة ش ــق ــي ــق ــاحل ــل ب ــ نـــفـــي وكـ

ــا   ــبــادن ــزوة ل ــ ــوب غـ ــ ــل ص ــن كـ شـــعـــواء بـــالـــعـــدوان وهـــي خمــاطــر    مـ

ــة   ــام ــغ ستائر  وتـــلـــبـــدت أجـــــواءهـــــا ب ــداع  ــ اخل ــى  ع وهـــي  ــوداء  ــ س

بكيده    الــكــفــور  ــغــرب  ال ــر   ووراءهــــا  ــآم ــت ــدة دائــــــــًا م ــيـ ــقـ ــعـ ضــــد الـ

ليغلبوا   ــود  ــه ــي ال كـــان  مـــا  مـــؤازر  لــــواله  لليهود  ــو  ه إذ  احلـــرب  يف 

مكشوفة   لـــه  خــطــطــًا  نـــفـــذوا  ــو اآلمــر  قـــد  ــات واألهـــــداف وهـ ــغــاي ل

* * *

ــرب الــطــغــاة جــرائــم   ــغ ــم فــيــهــا ســافــر ولــســاســة ال ــل ــظ مــفــضــوحــة وال

ــم   ــ ــرالـــطـــامـــعـــن املـــفـــســـديـــن وإهن ــاب جــب ــون  ــ ــرم ــ جم ــق  ــ ــائ ــ اخل رش 

الشعو   عى  يسيطرون  السام  ــلــحــروب ســارس  باسم  ــم دعـــاة ل ب وهـ

)القبلتن(    وأوىل  )فلسطن(  ــيـــهـــود كــــوارس  هــذي  ــلـ هبــــا ذئـــــــاب لـ

يف   يسود  الريف  القدس  عى  ــر    أسفي  ــاف ــه حـــكـــم ظـــلـــوم ك ــ ــائـ ــ أرجـ

خمضبًا   بــالــدمــاء  شـــلـــوًا  ــطــعــوه  فائر  ق بالدم  وهــو  )أردن(  أرض  من 

الـ   ومهبط  الساء  إىل  )النبي(  ــي املــقــدس واملـــقـــام الــطــاهــر   مرى  ــوح ـ

الباهر  واملسجد األقى وروضة صخرة  )الـ الــرفــيــع  والــســور  ـــعــراج( 
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وبينا   ــدون  ــس ــف ي ــن  ــصــهــاي ال ــه  ــي ــر  ف ــزائ ــطــوف فــيــه ال ــن قــبــل كـــان ي م

ــام عـــي( الـــ     ــ ــا لــأســى أيـــن )اإلمـ ــر ؟  ي ــات ــب ــام ال ــس ــه احل ــان ل ــرار كـ ــك ـ

اهلــامــات سو الــضــارب  اهلــزيــز  اهلــــادرذاك  الـــزئـــر  لـــه  ــاد  ــه ــج ــل ل ح 

الــيــهــو ــل  ــت ق املـــأســـاة يف  ــدد  ــج ــي مفاخرل عـــاه  ــن  م و)خــيــر(  ــا  ك د 

* * *

بــاألســى   اجلــرحيــة  فلسطن  ــى  ــ ــادر أرث ــؤادي ص ــ ــن ف ونــشــيــد حـــزن م

لــلــكــرامــة رصخــة   قــطــر  كـــل  ــريف  ــائ ــا بـــالـــشـــعـــور ض ــه ــن هتـــتـــز م

ــوعــة   ــا ل ــاي ــح ــض ــل ــل بــيــت ل ــكـ ــوع حمــاجــر  وبـ ــدمـ ــالـ ــا بـ ــه ــن ــل م ــض خت

القلو   اشــعــلــت  الــتــعــســاء  جمامروالــنــكــبــة  وهـــي  األحــــزان  ــذوة  ــج ب ب 

وعرضها   الباد  طــول  يف  ــر    والشعب  ــائ ــد الـــصـــهـــايـــن ث ــ حلـــقـــوقـــه ض

مصره   ألجـــل  ــًا  ــرب ح ظــافــر  سيخوضها  ويـــقـــود حـــربـــًا ال حمـــالـــَة 

ــه   ــول ــه ــك ــه ب ــابـ ــبـ ــشـ ــه بـ ــ ــائ ــ ــدم ــ ــقــاهــر   ب ال ــر  ــص ــن ال ــو  هـ ذاك  واهلل 

يف  قال  النبوي،  البيت  آل  نضال  ومتجيد  احلسينية  الثورة  يف  عدة  قصائد  وللشاعر 
ذكرى اإلمام عيل بن أيب طالب أمري البالغة والبيان: 

هذا عظيم الرشق 

خملد   ــو  ــ وه اإلســــــام  ــا  ــتـــورنـ ــا الـــنـــبـــي حمــمــد دسـ ــ ــدن ــ ــائ ــ أبـــــــدًا وق

ــو هنـــج حممد    ــ ــج حــيــدر وه ــه ــن ــدوب ــرش ــس ــزة ن ــ ــ ــا نـــعـــيـــش أعـ ــيـ كـ

ــل فــضــيــلــة   ــ يــنــفــد  فـــكـــامهـــا يـــنـــبـــوع ك ال  زاخــــــر  ــر  ــح ــب ك ــري  ــ جيـ
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شخصيها     يف  ــق  ــ احل ــر  جتـ ــظــهــره مهـــا والـــســـؤدد  ولـــقـــد  ــدل م ــعـ والـ

معًا   خــلــقــا  فــقــد  ــور  نـ فلقتي  ــن  تشهد    ِمـ واملـــائـــك  )آدم(  قــبــل  ــن  م

صاغتها   ــد  ــق ف روح  يف  يـــد قـــــادر وهــــو اآللـــــه األوحــــد  جــســان 

مــزيــة   ــل  ــكـ بـ بــيــنــهــا  ــرق  ــ ــ ف ــد   ال  ــؤي ي واحلــــديــــث  ــوة  ــبـ ــنـ الـ إال 

حيـ   كالشمس  أو  تــام(  كـ)بدر  ــبــدد   ومها  ت احلـــيـــاة  ــم  ــل ظ ن رشوقـــهـــا 

* * *

شخصه   قــدس  احلسنن  أيب  ــرى  املـــولـــد ذك ــاب  ــ طـ اهلل  ــت  ــي ــب ب ــه  ــ وبـ

والكرا   والشجاعة  البطولة  ــرى  تــتــعــددذك ــي ال  ــ ــل وه ــائ ــض ــف مـــة وال

ساؤها   وهــو  الــزهــر  كالنجوم  ــد  هــي  ــوق ــت ــا نــــــوره امل ــه ــي وأضـــــــاء ف

البتو   زوج  ــدر  ــي ح والدة  ــرى  ــ ــد الـــــوالء نــجــدد  ذك ــه ــن لـــه ع ــ ل وم

شأ   الــعــظــاء  ــه  ــ ودون العظيم  حممد     وهـــو  ــي  ــب ــن ال إال  الـــدنـــى  يف  نــــًا 

الفيلسو   الــعــبــقــري  احلــكــيــم  األصيد  وهـــو  اهلــزبــر  الــعــدل  احلــاكــم  ف 

ــًا   ــب ــواه م الـــعـــاملـــن  رب  هـــي مــنــهــل لــلــمــكــرمــات ومـــورد   وحـــبـــاه 

ــاده   ــه ــاب بــفــضــلــه وج ــت ــك ــطــق ال ــم بـــه فــهــو الـــــويل املــرشــد  ن ــظـ أعـ

ــنــبــي وصــهــره   ــد  وربـــيـــب مـــدرســـة ال ــرقـ ــفـ ووصــــيــــه ووزيـــــــــره والـ

ــة الـــعـــلـــم الـــنـــبـــي حمــمــد     ــنـ ــديـ ــد ومـ ــص ــق ــا وامل ــاهبـ ــىض هـــو بـ ــ ــرت ــ وامل

* * *
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ــي الــــــدر وهـــــو مــعــظــم    ــ ــوٌر يــوقــُد هـــــذا ع ــ ــْن إلـــه الـــكـــون ن ــ هـــو ِم

علومه   طمس  األعـــداء  حــاول  ــودوا أن حيــقــدواكــم  ــع ت وعــلــيــه حــيــث 

ــا يــفــلــحــوا   ــ ــم فـــشـــلـــوا وملـ ــه ــن ــك يبدد  ل والـــظـــام  ــرق  تـ فــالــشــمــس 

ــه    ــال أجــي ــرق يف  ــ الـ ــم  ــذا عــظــي ــ حيقدوا  ه أن  فشأهنم  اخلــصــوم  فــدع 

كا   اهليجاء  يف  احلمات  صاحب  ــر املــرعــد    هو  ــزئ ــه ال ــور ل ــص ــد اهل ألسـ

كا   والــــرك  بسيفه  ــطــغــاة  ال يستنجد  قــتــل  ــه  ــأسـ بـ مـــن  بــأهــلــه  ن 

ــق األقـــــوام لـــإســـام يو   ــب يـــردد   هـــو أس جـــاء  الـــوحـــي  ــي  ــب ــن ال إىل  م 

ــرت   الــعــقــول حت ــاه  ــن ــع م ــه  ــن ك ــد  يف  ــمـ وحمـ ــه  ــهـ ــنـ كـ ــرف  ــ ــعـ ــ يـ اهلل 

ــه ولـــســـانـــه   ــب ــل ــق ــي ب ــبـ ــنـ يغمد  نــــر الـ ــًا  ــومـ يـ ــان  ــ ك ــا  مـ وحــســامــه 

عــلــيــائــه    املـــجـــد يف  ــى  ــام ــس ت ــه  ــ تتوقد وب ــا  ــس ال كــبــد  يف  كــالــشــمــس 

* * *

حيث   اهلل  ســيــف  وهـــو  عـــي  حتصد هـــذا  ــت  ــان ك ــــرك  ال رؤوس  بــه 

ــز والـــكـــرامـــات الــتــي    ــاج ــع ــه امل حــيــث ربـــك يشهدولـ ــوالً  ــق هبـــرت ع

ــو ســيــد الــبــلــغــاء والــفــصــحــاء يف    يـــوجـــد  ه ال  ونـــــظـــــره  ــه  ــانـ ــيـ ــبـ تـ

ــر زاخـــر    ــح ــه ب ــن ــه مــنــضــد  هنـــج الـــبـــاغـــة م ــيـ وبـــيـــانـــه كــــالــــدر فـ

ومعينها    كــنــزهــا  لــلــمــعــارف  موطد    هـــو  منه  النحو(  )علم  وأســـاس 

ــورع الــتــقــي وكـــان طو   ــ يــتــهــجــد  الـــزاهـــد ال ــه  ــ ــراب ــ حم يف  ــيـــل  ــلـ الـ ل 

وكــان   القضاء  يف  الصحابة  ــىض  املسند   أق احلــديــث  قــال  كــا  أعلمهم 
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ونـــارصًا   للضعيف  ــًا  عــون كــان  جيحد  قــد  ال  ــه  ــل ــض وف لــلــمــســتــغــيــث 

ــى فــــــراش حمـــمـــد مــتــفــاديــًا    ــ مسهد  وعـ الــصــبــاح  إىل  وهــو  بــات  قــد 

حيث     ــار  اجلــب صــوهنــا  للعدالة  ــاملـــن ويـــرعـــد هــو  ــز عـــــرش الـــظـ ــ هي

مغرسًا    طــابــت  األجمـــاد  ــة  دوحـ املحتد هــو  ــاب  ط منه  إذ  ــم(  ــاش )ه مــن 

تتعاقب   بــظــلــهــا  ــور  ــص ــع ال الـــزمـــان خملدمتـــي  ــو مــع  األجـــيـــال وهـ

مهنـ    ــوال  ــ ل ــد،  ــ أمحـ ــة  ــالـ رسـ ــوال  ــ يعبد  ل ربـــك  كـــان  مـــا  ــــد حـــيـــدر، 

* * *

ــر خــم( وهــو يف    ــد  أعــظــم بــيــوم )غــدي ــوط اإلســــــام ركــــن ثـــابـــت وم

ــه   ــن ــل دي ــمـ ــن أكـ ــ ــرمح ــ ــه ال ــ ــوم ب ــ ــد    يـ ــس ــه وخــــــاب احل ــت ــم ــع وأتــــــم ن

ــبــروا   ــه اســت ــي ــد  يـــوم دعــــاة احلـــق ف ــع ــد األغــــر األس ــي ــع ــو ال ــوم هـ ــ ي

خليفة    ــام  ــ ــ اإلم ــب  ــِصـ ُنـ ــه  بـ ــوم  ــ يــغــرد   ي راح  واملــــجــــد  ملـــحـــمـــد 

ــًا    ــغ ــل ــب ــي م ــبـ ــنـ ــام الـ ــ ــ ــوم بــــه ق ــ ــ حتــشــدوا  ي ــن  ح والت  املسلمن  يف 

ــد قـــال: )مـــن مـــواله هـــذا حيدر   كـــان يؤكد  ق ــدي( حــيــث  ــع ب مـــواله 

ــت لــه    ــ يشهد هـــــذي واليــــــة حـــيـــدر مت وربـــك  ــرى  ــك ال الــبــيــعــة  يف 

 :وله يف ذكرى استشهاد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

ــاب اإلمــامــا   ــكــون مــذ أصـ ظاما  أفــجــع ال املـــيء  الــفــجــر  ــحــال  واســت

ــاٍة    ــ ــت ــ ــغ ــ ــم ب ــ ــي ــ ــت ــ ــى )قـــطـــامـــا(     خــــــارجــــــي م ــدعـ ــه تـ ــي ــل ألـــبـــتـــه ع

ــوم   ــي ــا وثــــــــأرًا ل ــ ــرًا هل ــ ــه ــ ــان م ــ ــىض عــلــيــه لــزامــا  كـ ــت )الـــنـــهـــروان( اق
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ــض لـــلـــديـــن ركـــنـــًا    ــ ــد أقـ ــ ــه ق ــ ــا  وبـ ــ ــام ــ ــًا ودع ــ ــق ــ ــع ــ ومــــــــــاذًا وم

ــه   ــس ط ــ ــف ــ ــل احلــســامــا وحتــــــــدى بـــــغـــــدره ن ــه سـ ــًا عــلــي ــي ــغ ــن ب حـ

يصي   وهــــو  ــراب  ــ ــح ــ امل يـــــراع  ــا  مل  ــام شـــق مـــن رأســــه الـــريـــف اهل

ليثًا     الـــذئـــب  يــقــتــل  كــيــف  ــًا  ــا عــجــب ــه احلــام ــن ــاة م ــغ ــط كـــان يــلــقــى ال

شخصًا   الــدهــر  ينجب  مل  عظيًا  ــط مــصــلــحــًا مــعــظــامــا يــا  ــ مــثــلــه ق

ــى عــبــقــريــًا   ــوغـ ــارس الـ ــ الكاما قـــائـــدًا فـ يلقى  حــن  الــلــب  يسحر 

ــم  ــري ــًا ك ــيـ ــقـ ــدًا زاهـــــــــدًا نـ ــ ــابـ ــ ــًا ويــتــامــى عـ ــ ــ ــى أرام ــرع ــِس ي ــف ــن ال

ــرًا لــلــبــائــســن وعـــونـــًا  ــ ــصـ ــ ــي املـــرامـــا ونـ ــغ ــب ولـــديـــه املـــظـــلـــوم ي

جــهــرًا    بالسيف  ــن  ــرك امل ــن بـــاجلـــهـــاد اســتــقــامــاجــاهــد  ــديـ ــه الـ وبــ

ــد ــع ــل ــان ول ــ ــوأمـ ــ ــق تـ ــ ــ أقــامــا  هــــو واحلـ قـــد  ــفــه  ــســي ب رصوحــــــًا  ِل 

الّلـ رســـول  عهد  مثل  ــان  ك ــا  عــهــده  ــام ــظ ــن ال ذاك  أعــــــاد  ــه  ــيـ فـ ـــــه 

ــان قــلــبــًا وروحـــًا     ــاس كـ ــن ــا  أطــهــر ال ــام ــدى إس ــه ــل ــاس ل ــنـ أســـبـــق الـ

يــضــاهــى   ال  ــرًا  ــوهـ جـ اهلل  ــا  صــاغــه  ــامـ وحــــبــــاه مــــن الــــكــــال وسـ

ــه جتــلــت   ــيـ ــي فـ ــبـ ــنـ ــا  وصــــفــــات الـ ــى إعــظــام ــُعـ ــوق الـ ــ ــُه ف ــ ــْت ــ ــَع ــ َرَف

ــا بـــر فـــوق مــســتــوى الـــنـــاس طـــرًا     ــ ــام ــ ــه ــ ــاه حـــــــّر األف ــ ــن ــ ــع ــ ــم ــ وب

ــايل   ــع امل ــاء  ــ ــشــمــس يف س ــو كــال ــل الـــظـــامـــا  هـ ــ ــزي ــ وبـــإشـــعـــاعـــه ي

جتــلــت    ــد  ــ ق ــم  ــس ــل ــط م رس  تــســامــى     وهـــــو  ــا  ــه ــن م فــيــه  اهلل  ــة  ــم ــك ح

ــة اهلل   ــج ــق عـــيـــلـــًا ومهـــامـــا  يـــا إمـــــام اهلـــــدى ويــــا ح ــ ــل ــ ــى اخل ــ عـ

ــارى     ــي ــي ح ــ ــول وه ــق ــع ــر ال ــن ــا م عظاما  يـ ــعــجــزات  م مــنــك  ــدت  ــه ش
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كالبحر   يــزخــر  بالعلم  صــدر  ــا لــك  ــ ــروى األوامـ ــ ــدى يـ ــصـ ومـــنـــه الـ

ــك   ــدت ــطـــن ف ــبـ ــس حـــبـــًا وقــدســتــك مــقــامــا  أهيـــــا األنــــــــزع الـ ــف ــن ال

ــو ــم مــوت ــج ــل اإلمــامــا وهلـــــذا كــــان ابــــن م ــاة  ــص ال يف  اْغـــتـــال  إذ  رًا 

ــدًا    ــي ــه ــم ش ــي ــظ ــع الظاما وقــــىض ذلــــك ال يشكو  ــاء  ــدم ال يف  ســابــحــًا 

ــن    ــ ــة رك ــعـ ــريـ ــلـ ــد لـ ــ ــ ــه اهنـ ــ ــ ــا ومـــنـــهـــا قـــوامـــا وبـ ــ ــا هل ــه ــي ــان ف ــ كـ

ــح الــعــظــيــم الــــذي يف   ــل ــص ــا امل ــ تسامى أهي قـــد  ذكــــره  الـــذكـــر  حمــكــم 

اهلل   ــد  ــ أس ــا  يـ ــول  ــ ــرس ــ ال ويص  ــا  ــا يـ ــدام ــق م الـــوغـــى  كــــان يف  ومــــن 

ــايــا عــظــيــًا ومــفــخــر الــكــون مــا زا     الــظــام تـــنـــر  ــلــة  شــع ويـــــا  َل 

ــًا    ــروش ــلــضــال ع ــت ل ــوض ــا  أنـــت ق ــدام ــاوت عـــى الــصــعــيــد اهن ــه ــت ف

ــق حمـــــــور وســـــاء  ــحـ ــلـ ــا هبــــــرت األنــــامــــا  أنـــــــت لـ ــ لـــعـــلـــوم هبـ

ــور     ــن ــال ــا  كـــل يــــوم يــشــع جمــــدك ك ــ ــام ــ جـــــديـــــدًا ويـــعـــجـــز األق

ــر    ــغ ــون يـــســـتـــيء وث ــ ــك ــ ــه ال ــ ــن أجــلــه بــســامــا  وبـ ــبــقــى مـ ــر ي ــدهـ الـ

ــه أنـــغـــامـــا  أنـــا مـــا زلـــت يف رحـــابـــك أشـــدو   ــ ــرتـ ــ ووالئـــــــــــي صـ

ــوم    ــي ــا شـــفـــيـــعـــًا لــلــمــذنــبــن ب ــ الذماما ي للمستجر  تــرعــى  احلــر 

ــيـــك مــنــهــا  ــدة فـ ــيـ ــقـ ــد الــعــز الــــذي لـــن يــضــامــاووالئــــــــي عـ ــم ــت اس

ــي  ــ ــيـــد والئـ ــافـــتـــقـــبـــل مـــنـــي نـــشـ ــامـ ــيـــدي يـــا أبــــا اهلــــــداة اإلمـ سـ

ومن قصائده الدينية قوله أيضًا يف )ذكرى مولد اإلمام احلسن( وقد ألقاها يف 
االحتفال الكبري الذي أقيم يف الديوانية: 

هلبا   العدا  ضد  كن  البغي  قوى  والعربا كافح  ــام  ــ واإلس بـــادك  وانـــر 
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مؤججة    نـــرانـــًا  بــعــزمــك  ــا أعـــداءنـــا حطباوارضم  ــل هل ــع لــلــثــأر واج

قائمة    وهي  ضال  عــروش  صلبا  وانسف  وكــن  ــار(  ه جــرف  )شفا  عى 

ومعتقدًا    هنجًا  األىل  سبيل  الغلبا  واسلك  اهلــدى كي حتــرز  ــواء  ل ــع  وارف

قاعدة    منه  واجــعــل  الصف  ــد  نصبا    ووح ــدى  ــع ــل ل كـــيـــان  ــل  كـ ــدم  ــ هل

كــرامــتــنــا   ــبــقــى  ت إذا  عــلــيــنــا  ــار  ــ مغتصبا  ع ــق  ــ احل يــبــقــى  ثـــم  ــة  ــان ــه م

ــوم هبا   ــق سلبا   البـــد مـــن ثــــورة كـــرى ن مــا  األوطـــــان  إىل  لنستعيد 

نـــرت   ــارة  ــ ــب ــ ج أمـــــة  نـــكـــن  حقبًا   أمل  زهت  حضارات  الشعوب  بن 

ــا    ــوارضن ــيــهــا مـــن ح ــد محــلــنــا إل احلجبا  وقـ ختــرق  كانت  الفكر  مشاعل 

أمم     واهــتــدت  عقول  استنارت  ــا بنا  واألدب العلم  استمد  منا  والــغــرب 

* * *

ــذا هـــو الــــرق تـــاريـــخ حيــدثــنــا   ــ ــه عــجــبــا ه ــ ــات ــ ــن آي ــ ــا نـــشـــاهـــد م ــ ب

عظمت    بقعة  اسمى  الرق  هو  والكتباهذا  ــي  ــوح ال فيها  أنـــزل  واهلل 

ــام مزدهر    ــاإلس ب الـــرق  هــو  ــذا  احتجبا  ه أنـــواره  من  الــضــاالت  ليل 

شاهدة    واآلفـــاق  ــارات  ــض احل غربا  مهد  ــا  وم فيها  اهلــدى  ــور  ن شــع  مــذ 

ــل زاهــــرة    ــي ــل ــوم ال ــج ــن طلبا    أجمــــــاده ك ــى  ــع ال رام  ــن  مل ــل  ــي ــدل ال ــي  ه

انــفــردت   قــد  العليا  املــثــل  أرضـــه  خصبا  يف  ــًا  ــعـ ــرتـ مـ وجـــدهتـــا  ألهنــــا 

وطــــأوا    قـــد  اهلل  أنـــبـــيـــاء  ــم قـــد نــالــت الــرئــبــا   وقــــــادة  ــ ــا وهب ــه ــم أدي

إهنا    حيث  ــا  ــ أوروب بــل  الــغــرب  كـــانـــا لـــكـــل بـــــاء مـــــرم ســبــبــا  مــا 
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نشأت    ــد  ق اإلحلــــاد  ــرة  ــك ف كــذبــا  وفــيــهــا  أقـــل  مل  وإن  ــم  ــدي ــق ال ــذ  ــن م

يسعده     الــغــرب  أن  ظــن  لــلــذي  منجذبا قــل  للكفار  زحــت  إذ  خــرت 

ظمأ    يف  ــات  ب رساب  نحو  ســار  مكتئبا مــن  ظل  قد  العمى  مهاوي  ويف 

منهلها   ــام  ــ اإلس يف  الــســعــادة  رشباهــنــا  فيضه  من  ــذي  ال غليل  ــروي  ي

منتهجًا    ــاإلســام  ب ــان  ك ملــن  رغبا  طــوبــى  قــد  العقل  بــنــور  ســـواه  ــن  وع

لقد    الصيام  شهر  من  النصف  ليلة  الشهبا يا  أنـــواره  كست  ــدرًا  ب انجبت 

مبتهج    الكون  فيك  النصف  ليلة  أفــراحــه طربايا  ــن  م الــقــلــب  ــمــأ  وي

ــد احلـــق واآلفـــــاق مــرقــة    ــول طــربــا  يـــا م ــدى  ــ اهلـ رشع  ــه  ــ وب ــوره  ــنـ بـ

بدا    العظيم  السبط  احلسن  منتجبا  بمقدم  ــان  ك قــد  الـــذي  الــزكــي  هــو 

ــوث ألمــتــه    ــع ــب ــرم م ــ ــط أكـ ــب ــا س قلبا    يـ ــد  ق بــرعــتــه األوضــــاع  ومـــن 

ــتـــاريـــخ مــفــخــرة   ــد صـــانـــع الـ ــم ــا  حم ــه رضب ــل األعـــــى بـ ــثـ اآللـــــه واملـ

ــرت   ــه ازدهـ ــا ب ــي ــدن وهبا   املــنــقــذ الــفــذ وال أو  ســن  فيا  ــقــدم  ال والــقــائــد 

عى   يكر  اهليجا  يف  كان  الــذي  ابن  وثبا  يا  إذا  الــضــاري  كاألسد  األعـــداء 

ــد بــطــل     ــ ــائ ــ ــا  هــــو اإلمــــــــام عــــي ق ــه أبـــطـــاهلـــم رهــب ــأسـ يــفــر مـــن بـ

ــن ومــن      ــن ــؤم ــويص أمـــر امل ــ نصبا هـــو ال قــد  اهلل  بــأمــر  ــر(  ــغــدي )ال يــوم 

ــه     ــن ــّي ع اهلل  ورســــــــول  خطبا خــلــيــفــة  قــد  اآلالف  مــن  حشد  ــن  وب

فــيــه وقــد    ــاس حــكــم اهلل  ــن ال ــغ  ــّل انــتــدبــاوب ملــا  تــنــفــيــذًا  ــة  ــال ــرس ال أدى 

* * *
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فاطمة   الطهر  ابــن  ويــا  النبي  ابــن  رطبا يا  هلــا  غصنًا  يــا  الــرســالــة  ــن  اب يــا 

طلعته    إرشاق  يف  الفجر  بسمة  قطبايــا  الــســا  يف  تــبــدو  املــجــد  قمة  ــا  ي

ــه    ــت ــت أروم ــاب ــدى ط ــ ــام اهل ــ ــا إم ــا حــســبــا  ويـ ــ ــد زكـ ــ ــه ق ــ ــي ــ ــده وأب ــجـ بـ

ــت حــّبــهــم    ــي ــب ــل ال ــ ــان أئـــمـــة أه ــ وجبا  ث قد  القرآن  يف  الناس  عى  فرض 

* * *

حمتده    ــراس  ــ أغ ــن  م املــجــد  نبعة  ــا  منتسبا    ي لــأطــهــار  ــرع  ــف ال ــي  زاكـ ــا  ي

إذ    الفضائل  ويــنــبــوع  الــزكــي  ــت  ــدك مــنــه الــعــلــم واألدبـــا  أن غـــذاك جـ

ــة(    ــاوي ــع ــم هبــا مــن ظــلــمــه ارتــكــبــا   أثــــار ضـــدك أحـــقـــادًا )م ــل إثـ وكـ

بدرت    إذ  احلــرب  أراد  حيث  كتبا  أردت  أو  قـــال  ــا  ــي ف الـــبـــوادر  ــه  ــن م

ــد هلا     ــع ــش ت ــي ــد مـــن ج ــ ــشــه الــلــجــبــا  وكــــان الب ــا جــي ــه ــي ــد إل ــ ــا أع كـ

اسـ     إذ  ــان  خ ــرار  اجلـ جيشك  وانسحبا لكنا  ــان  ــرن ال بــالــدرهــم  ـتميل 

الـ    مكتئب  اخلــذالن  نفسك  يف  نكبا وحز  قد  احلــق  حن  أصبحت  ـفؤاد 

مصلحة   لــإســام  صلحك  بـــه حــقــنــت دمــــاء والـــــراع خباوكـــان 

ــدرة    غصبا  هـــو الــــذي ألبــيــك الــفــذ حــي قد  احلــق  ومنه  الــعــداء  ــدى  أب

رسيــرتــه    يف  ــرًا  ــف ك يضمر  كـــان  ــد  عجبا ق ــره  ــ أم مـــن  ــم  ــك ذل يــكــن  ومل 

ــذا     ــان زعــيــم املـــركـــن ل ــ منتسباأبــــوه ك بــالــرك  لــه  ــان  كـ فــاالبــن 

مرجعه    لأصل   – ترى   – يشء  ــق عــنــه يــزيــل الــشــك والــريــبــا  وكل  واحلـ

دولـــتـــه    اهلل  ــاب  ــتـ كـ ــم  ــ رغـ ــام  ــ ــ ــق األمـــــوال والــذهــبــا  أق ــف ودوهنــــا أن
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الـ    سفك  بــه  سيفًا  بغيه  مــن  ــل  ــا كسبا    وس ــرى ومـ ــ ملــا أج ــًا  ــب ت ـــدمــاء 

منتهكًا    واإلســـــام  اهلل  جلبا  وحــــارب  قــد  الــعــار  حيث  احلــق  قــداســة 

خلفًا    ــه  ــن الب أوىص  حـــن  نصبا   لــنــفــســه  مــن  بئس  يــا  بعده  مــن  يكون 

ــدار ســاخــرة   ــ ــذا شـــاءت األقـ ــك مضطربا  وه الــديــن  وبـــات  باملسلمن 

ــذ     واختـ اهلل  ــق  ــل خ أحـــقـــر  ــام  ــ ق انتصبا  إذ  به  ــًا  إرث له  العضوض  امللك 

نــزقــًا      واللعبا يف حــكــمــه مــلــكــًا مــســتــهــرًا  الــلــهــو  بــاملــجــون  ــرًا  ومــكــث

وطغى     باستبداده  الناس  منقلبا واستعبد  ــاء  س قــد  عهده  يف  والــوضــع 

ــن رشه    ــدًا يف غـــار الــســكــر م والطربامــعــرب األنـــس  الــغــانــيــات  ــده  ــزي ت

ــده    ــ وال ــد  ــه ع يف  ــم  ــت ي مل  ــا  مـ ــم  ــ اللهبا وت ــد  ــوق ت ــت  ــان ك املـــظـــامل  مـــن 

ــن( ملا     ــس ــل احل ــت أبــىفــمــن جــرائــمــه )ق وحــيــث  ــًا  ــض رف لبيعته  ــدى  أبـ

ورث    )هرقل(  من  )هرقل(  ــوره رشبــا  وهكذا  ــىض يف جـ ــم م ــال ث ــض ال

نسفت    املصطفى  سبط  مرع  هبا  لكن  بالفناء  فأمست  العروش  تلك 

مغرسه الـــرك  وكـــان  ــد  ــزي ي نــســبــاهـــذا  ــه  ــلـ أصـ ــزى  ــعـ يـ ــة  ــيـ أمـ إىل 

* * *

لنا    اليهود  ظلم  مــن  اهلل  إىل  ــرى مــن غــدرهــم عجبا أشكو  ــوم ن ــل ي وك

قلق    ويف  حـــزن  يف  بـــادي  مكتئباأمــســت  ــوم  ــيـ الـ نــــراه  ــر  ــط ق ــل  ــ وك

ــت خمــاطــره    ــاح ــت ــر واج ــم الـ ــي مضطربا  وخ األوطان  يف  أصبح  والوضع 

ولقد     حالنا  ــي  أأرثـ أدري  ؟   ولــســت  ملتهبا  القلب  وبات  القريض  هاج 
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فرجا أرى  أســلــوكــي  بالتصر  ــت الــنــوبــا ؟أو  ألمــتــي بعد مــا قــد الق

مقرنا العر  بعد  الير  هلــا  ــو  قرباأرج قــد  فالنر  ربــنــا  مــن  بالصر 

* * *

أال    السبات  طــال  قد  العرب  أمــة  نضبا يا  قــد  فالصر  هلــم  ؟  تستيقظن 

ــرب هــبــي لــلــجــهــاد با     ــع ــة ال ــا أمـ ــاي ــزة وإبـ ــ ــل ع ــوة بـ ــ ــن ق ــت مـ ــيـ أوتـ

لكي     بالتضحيات  أرضنا  ــرري  اغتصبا  وح ما  لــأوطــان  باحلرب  نعيد 

وهم    الــيــهــود  عــصــابــات  نبيد  اللهبا  وأن  لنا  أورى  مذ  الغرب  ســارس 

ــون عــن بلد   ــؤول ــس ــوم م سلبا فــإنــنــا الــي قـــد  األعــــــداء  ــد  ــي ب مــقــدس 

عى    منه  حيث  لعيسى  مهدًا  كان  ركباقد  ــد  ق اهلل  ــول  رسـ ــراق  ــ ال ظــهــر 

هبا    وكـــــان  ــراه  ــمـ بـ ــاء  ــسـ الـ اقربا  إىل  قد  أدنى(  أو  قوسن  )قاب  من 

أســفــي    ــا  ــ وي وقـــانـــون  رشع  ــأي  ــ مغتصبا  ف للكفار  القدس  أصبح  قد 

وإن  الــطــغــاة  نفني  ألن  األوان  واحلــربــاآن  الــويــل  عــانــا  مــن  نذيقهم 

* * *

كلمي    ويف  شعري  يف  أرصخ  زلت  ــا ما  ــرب ــع ــض ال ــه ــن ــت ودائـــــــًا هبـــا اس

أبعثها    ــواد  ــ الـ يف  رصخـــة  ــنــي  هباكــأن ــروح  ــ ي إذ  ــاد  ــ رم يف  نــفــخــة  أو 

ضائرهم    مــاتــت  قــد  الصهاين  غضبا  إن  الــعــى  رب  جرائمهم  ومــن 

بقوتكم    دكـــوا  بــعــزمــكــم،  ــوروا  ــ واهلضبا  ث األطــــواد  رؤوســهــم  ــى  ع

معا   والوليد  منهم  الكهل  ترمحوا  وشبا ال  شيبهم  بـــاملـــوايض  ــوا  ــل ــت وق
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ناحية    كــل  مــن  أثــــرًا  هلــم  سغباواحمــــوا  كلا  منهم  الوحش  وأطعموا 

ــدًا    أب ــا  أرضــن مــن  نسلهم  جدبا  لتقطعوا  خصبهم  بــاملــنــايــا  وجتــعــلــوا 

* * *

مهم   يف  حبيت  لقد  ــراق  ــع ال وجبا جيش  قد  اليوم  عليك  اجلهاد  فرض 

مرتقب    والــتــاريــخ  املــؤمــل  ــت  ــه لــلــعــرب مــرتــقــبــاأنـ ــق ــق نـــــرًا حت

ــت با     ــي ــن بـــك قـــرت مـــذ رم ــ كتبا  وأع ــد  ق ــخ  ــاري ــت وال اخلـــواطـــر  رس 

زاهــرة    املجد  صفحات  مــن  رعبا  بالنور  خصمنا  زادت  منك  بطولة 

أمتنا   املــجــد مــن أوطـــان  ــا حــامــي  والكذبا ي الــرض  عنها  بعزمك  وأدرأ 

ناصعة     بيضاء  صفحة  هلــا  ــح  ــت اللجباواف جيشنا  ــا  ي مقتحًا  بالفتح 

وأرخ وفاة صديقه الشاعر السيد مرتىض الوهاب بقوله: 

بشجٍو   الــنــعــي  صـــوت  دوى  ــن  واآلذان ح ــوب  ــلـ ــقـ الـ يف  نــــافــــذًا 

لــلــجــبــل أرخ    ــه  ــي ــاع ن ــًا  ــ إهيـ ــت  ــل ــان( ق ــي ــب ــي ال ــق ــىض ن ــرتـ )رحـــــل املـ

1973 م

وقال مؤبنًا العامل الفاضل السيد حممد طاهر البحراين: 

ــودا    ــان خــل ــزمـ ــدهــا الـ ــًا مــشــهــودا ذكــــرى خيــل ــاخمـ ــون جمـــــدًا شـ ــك ــت ل

ــرى هبـــا الــتــاريــخ كــلــل هــامــه     ــوداذكــ ــقـ ــن عـ ــ ــاهل ــ بـــاملـــكـــرمـــات خت

بفقيهها     كــربــاء  فجيعة  ــرى  ــ عميدا  ذك كـــان  للعلم  الـــذي  الــعــلــم 

كائنًا     يبقى  ــخ  ــاري ــت ال ــي  ه ــدا  ذكـــرى  ــدي ــر مـــع احلـــيـــاة ج ــس ــًا ي حـــيـ
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حدوثها    عند  ــداث  ــ األح عـــــرًا تـــنـــّور فــكــرنــا املـــحـــدودا وتسجل 

كــفــه    هتـــبـــط  املــــيــــزان  ــو  ــ ه ــمــر صــعــوداوإذا  ــســت مــنــه وأخــــــرى ت

تنجي    الصحيحة  املقاييس  ــذا  ــدا  وبـ ــرًا وصــعــي ــ ــوه ــ ــا ج ــواهـ ــا سـ عـ

ــذ نــشــوئــه    ــن ــو الـــتـــاريـــخ م ــذا هـ ــ نضيدا  ه فــيــه  والــــدر  ــا  ــص احل ــرى  فـ

الدنا  عن  الفقيد  رحــل  قد  كــان  فــقــيــداإن  ــخ صــــار  ــاريـ ــتـ الـ ذمــــة  يف 

ــدس رسه ــ ــر ق ــ ــه احل ــي ــق ــف ــو ال ــ سعيداوه ــات  مـ ثــم  ــرًا  ــ ح ــاش  عـ قــد 

* * *

ــم لــكــي خيــلــد عــيــلــًا     ــيـ ــًا ورشـــيـــدًا حــفــل أقـ ــاديـ ــة هـ ــع ــري خـــدم ال

ظــلــهــا     يف  حـــيـــاتـــه  ــان  ــيـ كـ ــى  ــنـ ــاة زهـــيـــداأفـ ــيـ ــاحلـ ــىض تـــقـــيـــًا بـ ــ ومـ

ــر فــضــلــه وعــلــومــه     ــنـــذكـ أبــــــدًا وهنــــج حــيــاتــه املــحــمــودا  إنـــــا لـ

ــع ومـــا إىل    ــي ــرف ــا اخلـــالـــدات خــلــودا  وتـــقـــاه واخلـــلـــق ال ــزايـ هـــذي املـ

ــمــهــدت    ــت ــه ف ــ ــائ ــ ــن آب ــ ــه م ــ ــاءت ــ ــدا ج ــي ــا متــه ــ ــه هب ــ طـــــرق الـــســـمـــو ل

ــاه الــكــريــمــة ســرة     مـــثـــى مـــــعـــــززة فـــقـــل نـــديـــداطــبــعــت ســجــاي

ــًا     ــعـ ــاالً رائـ ــ ــث ــ ــه م ــتـ ــزاهـ ــت نـ ــانـ ــدودا  كـ ــ ــاء ح ــ ــ اإلب ــاوز يف  ــ ــا جتـ ــ وك

صاحهم    ــز  رمـ ــاء  ــل ــع ال ــة  ــزاهـ عنيدا  ونـ ــان  ك اخلــصــم  مها  احلــكــم  يف 

لشعبهم  ــصــاحلــون  ال ــداة  ــ اهل ــوداوهـــم  ــ أس املــعــضــات  يف  وتـــراهـــم 

ال  األزمـــــات  يف  اهلل  ــن  ديـ ــون  ــم هتــديــداحي وال  ســلــطــانــًا  ــون  ــشـ خيـ

ــر الـــذيـــن بــثــورة ــاويـ ــغـ ــن كـــانـــوا قــــادة وجــنــوداوهــــم املـ ــري ــع ال
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احلبيـ  والوطن  الدين  ألجل  املنشوداضحوا  استقاله  لــيــحــرزوا  ـــِب 

* * *

ألــــف حتية    الـــعـــريـــن  ثـــــورة  ــدا يـــا  ــي إلـــيـــك مـــقـــدرًا ومــشــي ــ أزجـ

بابل     مــثــل  األحـــــرار  بــك  ــدو  ــش نشيداي الفضاء  يف  ترسل  األســحــار 

قـــوة     ــون  ــكـ تـ إن  إال  ــِت  ــنـ كـ ــا  ــ ــودًا ســـودا  م ــ ــه ــ ــوى ع ــطـ جـــبـــارة تـ

لْلـ غـــداة    كرباء  جيوشك  ــادت  ــًا مــعــهــودا  ق ــض ــرب ــــآســـاد كــانــت م

تقحمت   الــتــقــي(  )الــشــيــخ  مشهودا)1(بــقــيــادة  جهادها  ــان  وك ــزت  وغ

مكانة    رصت  األحـــــداث  قــمــة  ــراق جمــيــدايف  ــعـ وجــعــلــت تـــاريـــخ الـ

ــيـــادة الـــعـــلـــاء كــنــت رهــيــبــة ــدودابـــقـ س هدمت  قــد  الريعة  باسم 

هبــا     قــــامــــوا  ــورة  ــ ــ ثـ ــي  ــ ــي ــ أح ــروا الــتــســهــيــدا إن  ــ ــ ــاة وآث ــغ ــط ضـــد ال

جاهدًا  يسعى  الــغــرب  ــأن  ب ــع فــيــنــا كـــفـــره ويــكــيــداشــعــروا  ــي ــش ــي ل

ــا   ــادن ــتـــال ب ــم احـ ــن ثـ لــيــحــيــدا ويـــــروم مـ عـــزمـــه  ــن  عـ ــن  ــك ي مل  إذ 

زئــرهــم    ــاد  ــب ال يف  ودوى  ــى ووقـــــودازأروا  ــظ وكـــأهنـــم كـــانـــوا ل

ــزاة بــوحــدة     ــغـ ــوا ضـــد الـ ــن ــام ــض ــدا  وت ــدي ــة والـــــــرأس كــــان س ــري ــك ف

ــز كــيــانــنــا    ــ ــودا  وتــضــامــن الــعــلــاء رم ــ ــم ــ ــة وص ــويـ ــيـ ــا حـ ــ ــدن ــ ــزي ــ وي

صفوفنا  ورص  وحــدتــنــا  ــاس  ــا املـــنـــشـــودا وأسـ ــزنـ ــارف عـ ــ ــش ــ ــه ن ــ وبـ

ــرًا      ــائ ــًا ث ــًا وشــعــب ــن ــم حــــرروا وط مبيداه الــدخــيــل  للخصم  كـــان  ــد  ق

)1( هو آية اهلل املرحوم الشيخ حممد تقي الشريازي زعيم الثورة العراقية الكربى يف كربالء املقدسة. 
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ــًا ــادق ــخ يــنــطــق ص ــاري ــت ــذا هــو ال شهيداهـ يــــزال  ومـــا  فــكــان  عــنــهــم 

* * *

ــو نــظــامــنــا    ــ ــام وه ــ ــ ــع اإلس ــا مـ ــ ــودا إن ــ ــاة وج ــيـ ــه ســنــثــبــت يف احلـ ــ وب

نسيـ غـــربـــًا  وال  رشقــــًا  ال  التوحيداأمـــنـــاء  ــازم  ــ ون اهلـــدى  ــى  ع ــر  ـ

ــدة     ــي ــق ــوى مــن الـــفـــوالذ مــنــه صــمــودا  هـــــذي ارادتـــــنـــــا بـــظـــل ع ــ أق

ــورة     ــا ثـ ــن خــضــن ــي ــوع ــي ــش ــد ال ــودا  ضـ ــب عـ ــلـ ــوى وأصـ ــ ــا أقـ ــا هبـ ــن ك

ــة   ــا أمـ ــ ــ ــر اإلســــــــام إن ــعـ ــا دائــــــًا وتـــســـودا يــــا مـ ــتــحــي ــت ل ــق ــل خ

فـــرد يف كتا    فــكــل  ــام  ــص اخل ــذروا  ــ عــضــيــداف ســــواه  ــن  ملـ ــان  ــ ك اهلل  ب 

ــوا )بــمــحــمــد وبـــآلـــه(  ــكـ ــسـ ــا أبــــًا وجــــدوداومتـ ــي ــدن هـــم ســــادة ال

ــة وانــــرى      ــانـ ــديـ ــذ الـ ــب ــًا ملـــن ن ــبـ ــدا تـ ــزي ــعــمــل بــاجلــهــار م لــلــكــفــر ي

ــن مــطـــ  ــري ــم ــع ــت ــس ــم ــل ــيـــكـــون ل مسودالـ بالضال  عــبــدًا  ويــكــون  ـَية 

واقتدى   ــة(  ــوالي )ال جحد  ملــن  ــل  بــالــغــاصــبــن وصــــار جـــد حــقــودا وي

ــًا من     ــن ــدر( رك ــي ــة ح ــ ــاءت )والي الــديــن احلــنــيــف مـــوطـــدًا تــوطــيــداجـ

كلها      ــض  ــرف ت ــال  ــ األعـ ــا  ــدوهنـ ــاة ســجــودا  وبـ ــص مــهــا أطـــالـــوا يف ال

ــذي عــقــيــدتــنــا الـــتـــي نــحــيــا هبا    ــ ــدا  ه ــ ــي ــ ــًا وأك ــقـ ــقـ ــوز حمـ ــ ــف ــ ــا ن ــ ــ وهب

ــات ربـــك واألحـــا  ــ ــاءت هبـــا آي ــ ــدا ج ــي ــأي ديــــث الـــريـــفـــة أيـــــدت ت

بشأنه      )الــنــبــي(  أوىص  قــد  ــر( مــؤكــدًا تــأكــيــدا ؟ أولــيــس  ــغــدي ــوم ال )يـ

ــرى له ــك ــعــة( ال ــي ــب ــذاك )ال ــ ــت ب ــدت مــائــكــة الـــســـاء شــهــودامت ــ وغ

* * *
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هبو     فــــرى  جتـــــارب  احلـــيـــاة  صــعــودا إن  ذاك  بــعــد  طــــورًا  ثــم  ــًا  طـ

ــم يط     ث ــد وجــــزر(  ركـــوداكــالــبــحــر يف )مـ ــاء  ــش ي أو  ــاج  ــي ه يف  ــغــى  ـ

ــزوال وجتــعــل     ــ ــ ــودا  ونــعــيــمــهــا رهـــن ال ــأســدون أسـ ــاد قــد يــســت ــ األوغـ

ــبــوذون قد     ــرات مــن ــك قــرودا  حــيــنــًا وهـــم ن املــســوخ  يف  ــه  وأشــب مسخوا 

دامـــس   ظــــام  كــنــا يف  ــدا بـــاألمـــس  ــدي ــان ش ــ ــر وكـ ــط وأحـــاطـــنـــا خ

ــراء قد     ــك ــًا يف الــبــاد عــديــداغـــزت الـــعـــراق عــقــيــدة ن ــاب ــت شــب ــرف ج

ــم حــتــى إذا  ــاره ــك ــوداقــد ســمــمــت أف ــح ج ثـــم  اهلل  بــديــن  جـــحـــدوا 

ــا     ــن ــاط ــر يف أوس ــ ال ــذور  ــ بـ ــت  ــث ــًا وبــلــيــدا ب ــاذجـ ــادع سـ ــ ــت خت ــض وم

مــلــة  أرذل  ــيـــن  ــيـــوعـ الـــشـ التوحيداإن  أنــكــروا  شخوصًا  عبدوا 

ــدم   ــق ــم اإلحلـــــــاد رمـــــز ت ــ ــدهي ــ مــفــقــودا ول ــزل  ــ ي فــيــهــم مل  والـــرشـــد 

ــاوئ ديــنــنــا    ــ ــن ــ ــه مــســتــعــبــديــن عــبــيــداعـــمـــاء لـــلـــرق امل ــوا لـ ــضـ ومـ

مضاجعًا     أقـــض  ــاب  ــإره ب ــوا  ــال مشهودا  ص مــصــرهــم  ــان  وكـ ــوا  ــغ وط

ــوا    ــدجــل ــن ت ــذيـ املعبودا  الـــفـــوضـــويـــون الـ ــوا  وحــارب ــســام(  )ال باسم 

ورشدوا  الصعيد  عى  الدماء  ــدا سفكوا  ــري ــن أوطـــاهنـــم ت األمـــنـــاء مـ

ــدوا حــرمــة      ــ الـــديـــن احلــنــيــف ونـــــددوا تــنــديــداخـــانـــوا الـــبـــاد كـــا حت

برخة )احلــكــيــم(  هنــض  إذا  شــديــداحتى  الـــبـــاد  ــاء  ــ ــأرج ــ ب دون 

الشقاء    كابوس  )فتواه(  ــم تــبــديــدا واستأصلت  ــهـ ــامـ ــنـ وبــــــــددت أصـ

وصفوه    الــعــراق  أمــن  شهيداواسرجعت  يـــزال  وال  كـــان  والــشــعــب 

ــدًا صـــنـــديـــدا  قطب الزعامة من غدا حيمي الريعة    ــ ــ ــاه ــ ــ نــــــــارصًا وجم
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ــو اإلمـــــام املــقــتــدى    ــه ــدا  أعــظــم بـــه ف ــدي ن ــز  عـ و  األعـــــى  ــع  ــ ــرج ــ وامل

ــده   ــ ــوده وأم ــ ــ ــه( وج ــ ــ ــان )اإللـ ــ ــدودا ص ــ ــًا وأرفــــــــًا ممـ ــ ــ ــرًا وظ ــ ــم ــ ع

* * *

ــًا بـــاألمـــس فــــارق أهــلــه    ــ بعيدا يـــا راحـ ــاء  ــق ــل ال صـــار  قـــد  هــيــهــات 

عيوننا    نصب  وأنـــت  ــوت  مت لــن  فقيداال  ــت  ــل رح قــد  ــك  أنـ ــم  ــرغ ــال ب

الــثــرى    يف  املــغــيــب  للجسد  ــوت  ــاء خــلــودا  املـ ــش ــد مـــا ت ــروح ختــل ــ ــ وال

بمجـ    ــة  ــل حــاف ــال  ــي ــأج ل ــد ختــلــيــدا  ذكـــــراك  ــل ــث أنــــت خم ــي ـــــدك ح

حسبهم   ــورًا  ــ ــ ذك اربـــعـــة  ــودا خــلــفــت  ــه ــن ج ــاذلـ ــك بـ ــراغـ ــدوا فـ ــ سـ

هم    إذا  ــه  ــي ــن ب يف  يـــذكـــر  ــان مــقــامــهــم حمــمــودافـــاملـــرء  ــ صــلــحــوا وك

ــي مــنــازل    ــدت يف اجلــنــات وهـ ــل ــون وفــــــودا  خ ــ ــق ــ ــت ــ ــل امل ــ فـــيـــهـــا حيـ

* * *
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13- السيد صدر الدين احلكيم الشهرستاني

1351 هـ /1933 - 1992 م 
آل احلكيم الشهرستاين أرسة علوية جليلة الشأن، عظيمة املنزلة، كان لرجاهلا معرفة 
بأرسة  بآل احلكيم، وهلا مصاهرة  لذا عرفوا  باألعشاب  والتداوي  اليوناين  بالطب  تامة 
اللقب، ومن أبرز رجاهلا السيد مهدي السيد خليل  السادة الشهرستاين فلحق هبا هذا 
احلكيم املتوىف سنة 1318 هـ كان طبيبًا حاذقًا وعاملًا جلياًل مطبوعًا وأديبًا شاعرًا له آثار 

طيبة قيمة خمطوطة وحمفوظة يف خزانة كتبه. 

يف هذه املدينة اخلالدة ولد الشاعر السيد صدر الدين السيد حممد حسن بن السيد 
هلوه  أيام  وقىض  عيناه،  فيها  وتفتحت  هـ،   1351 لسنة  املوافق  1933م  سنة  مهدي 
الذكاء  خمايل  من  فيه  وجد  ملا  واسعة  ثقافة  وثقفه  حسنة  تربية  والــده  وربــاه  وصباه، 
وإمارات النبوغ وتركه والده صغريًا بعد رحيله إىل الدار الفانية ثم تكفلته أمه، واندفع 
شاعرنا بتعلم مبادئ القراءة والكتابة ثم دخل مدرسة اخلطيب الدينية الرسمية فدرس 
اخلطابة عىل  وتتلمذ يف  الفقه وأصوله وحاز عىل شهادهتا  فيها كام درس  العربية  علوم 
خطيب كربالء املرحوم الشيخ حمسن أيب احلب، فقد رأيته وهو غالم حدث يف الصحن 
املنربية ومن  يديه أصول اخلطابة  أستاذه ويتلقى عىل  الرشيف احلسيني يستمع ألقوال 
جهة أخرى فإنه أكمل االبتدائية واملتوسطة وذاع صيته يف اخلطابة حتى عد من اخلطباء 
املفوهني الذين نذروا أنفسهم خلدمة املجالس احلسينية وما أكثرها آنذاك، قرض الشعر 
وهو يف حداثة سنه وتعشق األدب العريب وولع بسري الشعراء وأخبارهم واتصل بحملة 
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العلم وأهل الفضل وتلقى عليهم فنون األدب وكان عىل رأسهم الشاعر الكبري الشيخ 
العالمةالشيخ  عىل  والبالغة  والبيان  واملعاين  املنطق  درس  كام  احلويزي  احلسني  عبد 
العالمةالشيخ حممد اخلطيب، وكان لدراسته تلك  الفقه عىل  الرشتي وتتلمذ يف  جعفر 
تأثري عىل تنمية ملكاته وصقل شاعريته، وساهم يف إلقاء القصائد يف املناسبات الدينية 
وأسس يف عام 1954 م )اهليئة العلوية( التي أبدت نشاطًا ملحوظًا يف عقد االحتفاالت 
الدينية كمواليد األئمة األطهار ووفياهتم، كام أصدر سنة 1954 جملة أدبية باسم )رسالة 
الرشق(. واصلت الصدور عامًا واحدًا فقط، وقد سعت العتبة احلسينية بإعادة طباعتها، 
ومل تقترص جهوده عىل تسخري قلمه يف خدمة الكلمة بل جتاوز ذلك إىل تأسيس اجلمعية 

اخلريية اإلسالمية وذلك سنة 1962 م / 1382 هـ. 

معظم  يف  ويــزورين  أزوره  كنت  األرحيــي،  الوديع  واإلنسان  الويف  الصديق  كان 
نشارك  ما  وكثريًا  الذوات،  أصحاب  يعقدها  التي  احلسينية  جمالسه  وأحرض  األوقات، 
الصحن  يف  سيام  ال  الدينية  املواسم  يف  تقام  التي  احلفالت  يف  قصائدنا  إلقاء  يف  سوية 

احلسيني، ومل أجد منه ما يعكر اجلو األديب، لقد أمال قلوب الناس إليه.

آثاره: 
1- التربج، 2- ديوان شعره )خمطوط( 

شاعريته: يمتلك الشاعر السيد صدر الدين موهبة أصيلة وطبع رقيق وحس مرهف 
ووجدان ملتهب، حافظ عىل مقومات الشعر العريب وأصوله ومل خيرج عن الشعر العريب 
األصيل يف بنائه وتركيبه ولغته، فام من حدث قومي إال وله فيه قصيدة وإنك حني تقرأ 
املعنى،  ورقة  السبك  وقوة  اخليال  خصب  لديك  يتمثل  أشعاره  من  مقتطفات  للشاعر 
تناول يف شعره أغراض الشعر املألوفة من غزل ووصف ورثاء وحكم ومديح ووطنية 
القاسية وما  التحدث عن حمنته  الشاعر فرصة  املناسبات يستغل  وغري ذلك، ويف شعر 
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لقيه من عنت الدهر اخلؤون، ويشكو فساد الوضع االجتامعي - آنذاك - كام إن شعره ال 
خيلو من األخوانيات واملداعبات.

اسمعه يف قصيدة ]مولد الرسول األعظم[ حيث يقول: 

ماضينا    عهد  جدد  العرب  مرق  أعالينا يا  يف  ــآخــي  ــت ال ــواء  ــ ل ــر  ــ وان

يباركها     الــكــرى  ــدة  ــوح ال ــدأ لـــلـــدرب هيــديــنــاوحــقــق  ــبـ ــنـــا مـ قـــرآنـ

ــعــزم يف أعــاقــنــا مها    ــعــث مــن ال أمانينا  واب ــايض  املـ الــســلــف  ــن  م حتــيــي 

توحدنا    ــًا  ــواب أب الــنــر  مــن  فلسطينا  وافــتــح  ــزم  ــ ع يف  نـــحـــرر  ــى  ــت ح

ــرًا بــعــزتــنــا    ــهـ ــا جـ ــن ــوم ــا مــبــانــيــنــا وذكــــــرن ق ــي ــل ــع ــى ال ــنــا عـ ــي ــن إنــــا ب

ــا     ــن ــت ــر راي ــري ــح ــت ــل تلبيناإنــــا رفــعــنــا ول كـــانـــت  والـــدنـــى  ــة  ــاق ــف خ

ــا    ــن ــت غــاي ــد  ــيـ ــوحـ ــتـ والـ ــر  ــ أكـ ــا اهلل  ــن ــادي أع ــايض  ــ املـ ويف  ــا  ــدنـ أبـ ــه  بـ

ــا ــن ــدن دي ــر  ــريـ ــحـ ــتـ والـ ــر  ــ أكـ هادينااهلل  اهلل  رســـول  ــول  ــرس ال بــاســم 

ــا  ــن ــت ألم درس  ــاده  ــ ــي ــ م بـــه ســنــحــيــي بــعــز جمـــد مــاضــيــنــاويــــــوم 

* * *

وقــائــدهــا    ــا  ــي الــدن منقذ  ــا  ي ــا ودانـــيـــنـــا ولـــدت  ــن ــي ــاص ــه عـــطـــر ق ــيـ وفـ

إىل    الــظــلــوم  الكفر  ــاهنــزم  ف ملعوناولـــدت  املــخــذول  املــلــحــد  شقيقه 

ــدت األصـــنـــام هــاويــة    ــاهن ــرك حمزونا  ولـــدت ف ــات ال الـــراب وب فــوق 

مقتدر    ــل  ك ســـجـــودًا  هتـــاوى  ساطينا  وقـــد  ــوا  كــان وقــد  ــال  ــرج ال مــن 

انتثرت  للهنا  نــجــوم  ــاء  ــس ال ــا فــمــلــيــونــا ويف  ــون ــي ــل ــر اخلـــلـــق م ــب ت
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قــدم     ــن  م اهلل  حبيب  جعلت  الــنــبــيــيــنــاوقـــد  اهلل  خـــتـــم  ــد  ــ ق ــك  ــيـ وفـ

مطهرها   لــلــدنــيــا  اهلل  املضلينا  واخـــتـــارك  هتـــدي  ــا  ــه ــراس ن ــت  ــأن ف

* * *

الرايينا يا صاحب احلوض ما أحى والءك يف     ــذى  غ ــد  وق القلوب  كــل 

سينيناسموت قدرًا فمن عيسى املسيح ومن     طــور  يف  عا  قد  ولــو  موسى 

وال     الـــوجـــود  اهلل  خيــلــق  مل  ــوالك  ــ دياجينا  ل متحو  لنا  شموس  ــاءت  ض

ــده    ــي س ــق  ــلـ اخلـ ــذا  ــ هلـ رس  ــت  ــأنـ ــت حمـــمـــوده ال زلـــت مــأمــونــا  فـ ــ وأن

ــده بــل مــصــطــفــاه وقــد    ــ ــت أمح ــ سينا وأن ــا  يـ بـــاحلـــق  ــه  ــق ــال خ أهـــــداك 

احلـــرام عى     البيت  مــن  فلسطيناوقــد رسيــت  ــى  أق يف  للقدس  الـــراق 

ــازدهــرت     ف بــاملــعــراج  اهلل  وتزيينا  وخــصــك  ــًا  ــف تــري ــاوات  ــسـ الـ بــك 

ــوت له  ــ ــه بــل دن ــي ــت إل ــرج ــد ع املجيناوقـ ــز  رمـ يـــا  ــن  ــوس ق ــاب  قـ يف 

وهدى  عا  الدنيا  متاء  كي  ــرآن والــديــنــاوعــدت  ــقـ ــدل والـ ــع ــنــر ال وت

ــا  ــره ــذم ــك عـــصـــابـــات م ــت ــل ــات فيناوق املــصــطــفــى  وبــقــيــت  غـــرورهـــا 

فــانــتــرت اهلل  ديـــن  ــة  ــ راي ــًا وقــانــونــامحــلــت  ــام ــك ــة أح ــع ــري بـــك ال

مــعــتــقــدًا ــام  ــ اإلسـ ــم  ــظ أع مـــا  ــااهلل  ــن ــادي ــب ــا م ــه ــي ــت ف ــل ــم ــة ك ــعـ رشيـ

* * *

بلدي  يف  واإلســــام  احلـــق  ــادة  قـ ــا  ــا ي ــا احلـــق حيــدون ــن ــي مـــن كـــربـــاء أت

يدفعها    البيضاء  الشيعة  يــد  يدعوناهاكم  التوحيد  لــذرٍي  إخاصها 
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ــا    ــوا عــصــبــيــات تــفــرقــن ــمـ ــطـ الدينا  وحـ ــدم  خت ال  بــل  الــعــدل  ــدم  خت ال 

إىل     للخصوم  جـــرًا  ــّون  ــك ت ــا  وقـــد  ــن يــرضــي ذاك  وحمــــــال  ــا  ــ ــادن ــ ب

وانــدحــرت   بــالــثــورات  القيد  ــال وحــررنــا أراضــيــنــا حتطم  ــض قـــوى ال

أن     املــحــطــم  للقيد  نسمح  يـــصـــاغ ثـــانـــيـــة يـــصـــى أيـــاديـــنـــاوكــيــف 

فانتبهوا    الـــيـــوم  بــعــد  طــائــفــيــة  ترمينا  ال  الـــدهـــيـــاء  يف  فــالــطــائــفــيــة 

تشتتنا  نبقى  أن  ــن  ــدي ال يقبل  ترديناال  ــال  ــ األوح يف  الــتــنــازع  روح 

ــروا مـــن بـــقـــايـــاه مــغــانــيــنــافوحدوا الصف جذوا أنف خصمكم ــ ــه ــ وط

* * *

نفر     غــرهــا  ــد  ق مــعــر  ــن  م مذلينا عجبت  ــًا  ــق ح ــوا  ــح ــب أص لشعبهم 

زعموا    مــا  أفهمه  ومل  كفرت  الشياطيناقــالــوا  هيجو  شاعرًا  كفروا  هل 

وطني    ــن  أخـ مل  ألن  ــرون  ــف ك ــل  ــا  ه ــون اهل أرفــــض  ألن  كـــفـــرون  أم 

لعبت    قــد  االهـــواء  هبــا  رؤوســـًا  وختمينا  فيا  فـــكـــرًا  عــقــلــهــا  ــدت  ــي ــق ف

تــعــرفــنــي    واألعــــــــداء  ــم  ــل ــع ي ــا اهلل  ــن دي يل  اهلل  ديــــن  غـــر  ــع  ــبـ اتـ مل 

قــاطــبــة     ــل  ــرسـ الـ ــر  خـ ــد  ــ أمح ــاوإن  ــن ــي ــل ــض ــدي امل ــ ــ ــه هن ــ ــ نــبــيــنــا وب

ســادتــنــا    اهلل  رســــول  ــيــت  ب ــا مــعــالــيــنــا  وأهــــل  ــنـ ــلـ ــة هبـــــم نـ ــ ــمـ ــ أئـ

ــثــل  ممــت اهلل  ــول  ــ ــرسـ ــ لـ ــي  ــ ــنـ ــ ــًا فــيــه ربــيــنــاوإنـ ــ ــراب ــ فــلــن أخـــــون ت

مرتضعًا  عشت  ــادًا  بـ أخــون  ــن  ــل تــنــاغــيــنــاول ــف ــا وأنـــــا ط ــن درهـــ مـ

ــًا وعـــاطـــفـــة  ــ ــب ــ ــا ح ــ ــن ــ ــا أم ــ ــأهن ــ ــنــاك ــي ــقــن وإهنــــــا جمـــدنـــا حـــكـــًا وت
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الــشــبــاُب    فــلــبــاه  ــل  ــهـ اجلـ ــوم احلــجــاب رصخ  ــق ــادة ال ــن غـ ــى ع ورمـ

جمــتــمــع    يف  ــاب  ــسـ ــنـ تـ ــت  ــ ــض ــ ــرابوم ــط ــوىض فــســاد االض ــف عــمــه ال

الـ    ختــدع  كــي  ساقها  عــن  املهاب  كشفت  الشيخ  ــدع  خ لكن  ـــشــاب 

انــطــلــقــت    حـــن  الـــشـــهـــوة  الكعاب  وإذا  الــغــيــد  ــن  م فيها  ظلمت 

ــذ أرخـــصـــت    ــ ــاب  ســلــبــت عـــزهتـــا م ــذئ ال فــصــادهتــا  الــنــفــس  رشف 

ــا    ــوهت ــش ن يف  ــال  ــ ــت ــ خت ورشابوانـــــــــرت  ــص  ــ رق األفــــــراد  أســكــر 

ــدًا وجـــًا    ــ ــي ــ ــاب  ومــــىض الــعــقــل وح ــئ ــت ــاُه االك ــ ــور عـ ــنـ يـــرقـــب الـ

عن     ــل  ــهـ اجلـ ــلـــات  ظـ يف  فــتــح بـــاب هـــل لـــه يــفــتــح بـــاب ؟ بـــاحـــثـــًا 

ــا اإلنــــســــان ضـــْع    ــ ــا أهيـ ــ ــًا ي ــ ــائ ــ ــذابق ــ ــر املـ ــتـ ــا الـ ــأنـ ــدًا فـ ــ ــ ــــك ح ل

فبي     فـــاخـــرن  ــد  املـــجـ رمــــز  ــا الــصــعــاب أنــــا  ــي ــدن ال ــت يف عـــامل  ــل ذل

ــل     ــريـــك وهـ ــغـ الــعــذاب   إنـــــا الـــشـــهـــوة تـ جـــاء  إذا  ــذب  ــع ال يكمل 

ومل   يـــنـــاجـــيـــهـــم  بــــــات  ــذا  ــ ــك ــ ــواب ه ــر الــقــوم اجلـ ــائ يــشــفــه مــن س

أنـــــــواره    بـــــدت  ــر  ــجـ ــفـ الـ ــا شــهــابوإذا  ــه ــن ــا ظــلــمــتــهــم م ــح ــم ف

الضباب  غـــمـــر اآلفـــــــــاق نــــــور ســـاطـــع    العقل  أفــق  عن  وانجلت 

ــدة ــ ــاج ــ ــر واضــطــرابوهـــــــــدت أوثــــــاهنــــــا س ــاب الـــرك ذع وأصـ

* * *
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ــب الــــ    ــل ــق ــر حـــتـــى ي ــائـ ــثـ ــد الـ ــ حــراب ولـ أو  ــرب  ح تثنيه  ال  ــَع  ــَوْض ـ

طا    ــهــجــه  ــن م ويف  الــصــلــح  ــوا الـــعـــدل بــظــلــم لـــن يــصــابــواولــــد  ــب ل

ُحـــَفـــْر يف  ثــــــاٍو  والــــعــــامل  ــاء  ــ ــن ثـــرى اإلفـــســـاد غــطــاه الـــراب  جـ م

أبـــراجـــهـــا   يف  واألوثـــــــــان  ــاء  ــ ــاُب جـ ــع ــوم م ــذمـ ــق مـ ــ عـــبـــدت واحلـ

ــذي     الـ ــرد  ــفـ الـ ــذ  ــق ــن امل ذاك  ــاء  ــ ــاُبج ــت ــك ــاه ال ــن ــم ــي ــلـــق ب حــــرر اخلـ

ــه     ــت خــطــب يف  األهــــــــــواء  ثــابــوا  حـــطـــم  اإلنـــســـان  بــنــو  الــرشــد  واىل 

ــا    ــه ــُس ــام ال ــ ــى هـ ــ ــدًا ع ــ ــ ــى جم ــنـ ــه مــن الــكــون الــســحــاُبوبـ ــي ــدان ال ي

ــاره     ــ ــك ــ ــن أف ــ ــاءت ســـهـــول وهـــضـــاُبوجتــــــى الـــعـــلـــم مـ ــ ــه ضـ ــ وب

إىل     ــم  ــ ــل ــ ــع ــ ال ــغ  ــ ــل ــ ب قـــــد  ــنــقــاُب  وبـــــــه  ال زال  إن  الـــيـــوم  ــراه  ــ ن مـــا 

بحره    ــن  ِمـ ــذي  ــ ال ذا  ــن  َمـ ــرى  تـ ــا  ــواُب  ي ــ ــ ــم وص ــلـ ــر وعـ ــ ــا خ ــ ــاءن ــ ج

الــنــهــى   رب  املــصــطــفــى  ذاك  ــاُب هـــو  ــه امل الــشــهــم  الــبــطــل  ذاك  هــو 

* * *

ــدل الـــذي     ــعـ ــاُب  يـــا أبـــا الـــزهـــراء والـ ــاح بـ ــإصـ ــه ُيــفــتــُح لـ ــم ــاس ب

ــًا طــاملــا ــ ــابـ ــ ــاُبأنـــــــَت حـــــــررت رقـ ــرق ــْت تــلــك ال ــَت ــر ع لــبــنــي الـ

ــَت دروســــــــًا وهبـــا    ــيـ ــطـ ــَت أعـ ــ ــ الــلــبــاُب  أن يــمــتــاز  األرساَر  تكشف 

ــًة    ــ ــد أمـ ــهـ ــجـ ــقـــاُب  أنــــــــَت ثـــقـــفـــَت بـ ــل وبــــؤس وانـ ــه عــمــهــا ج

ــة الـــبـــيـــضـــاَء يف    ــ ــراي ــ ــوا ورفـــعـــت ال ــوا واســتــجــاب ــُب ــل ــا ف ــي ــدن ــم ال ــ ُأم

ــن جمــتــمــع    ــ هـــــــّدُه فـــتـــٌك وظـــلـــم وســـبـــاُبوأزلــــــــــَت الـــــــَر عـ
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ــلــت لــلــحــكــام يـــا قـــوم اعـــدُلـــوا    ــوا  ق ــاب ع ــعـــدل  الـ ــام  ــظ ــن ل ــم  هـ وإذا 

ــْت ختــتــي    ــ ــان ــ ــوم ك ــ ــق ــ ــذاُب وفــــتــــاُة ال ــع ــا ال ــاه ــي ــَم أهــلــيــهــا وأع ــل ظ

ــتـــاُبفــكــشــفــت الـــرض عــنــهــا فــاعــتــدْت    ــه الـــكـ ــيـ ــراعـ وهلـــــا حـــــٌق يـ

ــرْت    ــَت ــاس ــا ف ــِده ــي ــاُب  ُحـــــِررت مـــن ق ــج ــار الـــعـــِز يــعــلــوهــا احل ــســت ب

ــا ُأرِخـــصـــْت    ــراهـ ــن الـــيـــوَم نـ ــك ــٍد ُيـــعـــاُب  ل ــي ــقــل ــت ــس ب ــف ــن ــُة ال ــم ــي ق

ــهــا   ــســحــُق ت ــٍة  ــبـ ــكـ نـ يف  العقاُب فــــهــــوْت  ويشجيها  تــْصــُح  مل  َوْهـــي 

* * *

شـــاعـــًر    إن  اهلل  رســـــــــوَل  ــا  ــ ــا اْلـــتـــهـــاُب يـ ــَه ــي ــٌة ف ــث ــف ــي ن ــب ــل ــق وب

شــَعــلــَتــهــا    أضــُلــعــي  يف  ــْت  ــجـ ــذاُبأجـ ــ ــي ُت ــائ ــش وبــوســط الــنــار أح

ِمـــْن ــيـــاَك  عـــلـ إىل  ــو  ــكـ أشـ ــا الـــعـــقـــُل املـــصـــاُب  وأنـــــا  ــه ــَت ــتَّ أمـــــٍة ش

الشباُب  وأتـــــى األعــــــــداُء مـــن أطـــرافِـــنـــا    فأنحاز  ــكــاَر  األف سّمموا 

ــوا اإلســـــَام حـــن ْانـــتـــرُت   ــركـ ــوا َتـ ــطــاُب فــكــرُة اإلحلـــــاِد لــلــر اســَت

ــٌه   ــ ــائ ــ ت ــٌع  ــ ــي ــ ــط ــ ق نــــحــــُن  ــاُبوإذا  ــذئ ومـــن األطـــــراِف جـــاءتـــُه ال

ورضاُب  أَمــــتــــي مــــا هــــــذِه الــــُفــــرقــــُة يف     طِـــعـــاٌن  فــيــهــا  ــم  ــك ــِع مج

ــن     ــ ــا وَم ــيـ ــدنـ ــادَة الـ ــ ــ ــْم قـ ــتـ ــسـ ــُم األعـــــــداُء هـــابـــُوا أولـ ــ ــِزِه ــ لـــُعـــا ع

باسِمكُم     كــانــوا  األرِض  خــاُبــواوشــعــوُب  ــوَم  ــي ال ــذا  ه ــعــدَل  ال يطلبون 

ــدوٌة    ــ ــ ــًا فـــأنـــُتـــم ق ــ ــض ــ ــي هن ــ ــت ــ ــاُب  أم ــ ــِرك ــ ال ــاَر  ــ سـ ــُم  ــ هبِـ ــاٍس  ــ نـ ألُ 

ــوا قـــوًة    ــ ــون ــ ــراُب  جــــــددوا املـــجـــَد وك احِلـ حتميها  األحـــاَف  تنسف 
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ــم خـــفـــاقـــًة   ــ ــك ــ ــَت ــ وِغـــــاُب وارفـــــعـــــوا راي نــــٌر  ــك  ــم ال شـ ــُك ــل ف

ــدًا    ــال ــرآَن رمــــزًا خ ــقـ ــوا الـ ــل ــع الكتاُبواج ــَم  ــِع ن لــُكــم  ــوٌر  ــت دس ــو  ــْه َف

* * *

وقال يف )اإلرساء واملعراج(: 

تــتــجــهــُم    لــلــدنــا يف وجــهــنــا  ــســُم مـــا  ــْب وخلــصــمــنــا حـــقـــدًا عــلــيــنــا َت

حــيــاهِتــا    ُبـــنـــاُة  ــا  ــ أن درْت  ــا  مـ ــِدُمأَو  ــه ــت ــا امل ــاؤه ــن وبــنــا اســـتـــقـــاَم ب

جمــُدهــا    ــاىل  ــع ت فــيــنــا  درْت  مـــا  ــامَلُ  أَو  ــ ــع ــ ــا وال ــ ــه ــ ــا حَتـــــرر أرُض ــنـ وبـ

ــزْل    ت مل  ــَة  ــروب ــع ال أن  درْت  ــا  م ــُم  أَو  ــلِّ ــع ــورى وي ــ ــ ــدي ال ــ قـــرآُنـــنـــا هي

ــزْل   ت مل  ــَة  ــروب ــع ال أن  درْت  ــا  م ــُم أو  ــطِ ــا وحت ــاَءه ــن ــي اخلـــصـــوَم ب ــص ُت

شــعــاُرنــا    ــاَم  ــس ال أن  درْت  ــا  م نــســتــســلِــُمأَو  ال  احلـــــرِب  يف  ــا  ــن لــكــنَ

أمحــد    فــضــائــل  أنــــا  درْت  ــُض الــعــروبــِة حيــرُم  فـــــإذا  ــغ ــا ب ــن ــرِع وب

بحقنا؟    ــاء  ــف اجل ــَم  ــلِ ف درت  فــم؟ فـــإذا  ــا  الــتــقــاعــُس واحلـــقـــوُق هل ومل 

لنعمٍة ــوَد  ــسـ احلـ ولـــكـــّن  ــُمعــلــمــت  ــَل ــع ي ال  ــه  ــ أنـ يـــنـــظـــُر  ــق  ــل ــخ ــل ل

ومنها قوله: 

شفيعنا    أنـــت  الـــزهـــراء  ــد  ــ وال ــُم  يـــا  ــيَّـ ــتـ وأنــــــا بــحــبــك هـــائـــم ومـ

فانحنى    الفاسف  ــكــاَر  أف ــَك عـــــامِل ومــعــلِــُم  هيمَت  ــ ــنِ ــ لــعــلــوم دي

وانجى   املــنــرِة  كالشمِس  املظلُِم  وبــزغــَت  الــفــضــاُء  ذا  ســنــائِــك  بسنا 

الـــراِق    عــى  رسَت  اإلرساِء  تــعــلــُموبنيِة  الـــعـــروبـــِة  ــلــســطــن  ف إىل 



163

ــي عــربــيــٌة     ــم ــل ــا اْع ــي أســلــُمــوا  الـــقـــدُس يــا دن َقـــد  ــن  مل األوىل  ــُة  ــَل ــقــب وال

اهلدى    يارمَز  العرِش  نحو  ــُم  وعرجَت  ــســلَّ ت ــِم  ــي ــظ ــع ال اهللِ  ومـــائـــُك 

ــا     ــن ــوِز ألرِض ــن ــك ــاُح ال ــت ــف ــُم  وأتــــاك م ــوز املــغــنَ ــكــن ــَن ال ــك مـ ــن ــَدَع مل خي

ــدُم و)ُنِرَت بالرعِب الشديد عى الِعدى(   ــق ــت ــُشــك امل وبـــكـــِل حـــرب جــي

ــه فــتــًى    ــاُق حيــمــل ــ ــف ــ األعــَلــُمولِـــــــواؤك اخل ــْهــو  َف الــعــَلــاء  لــه  خضعْت 

سيُفه    ــارِك  ــعـ املـ حـــيـــدرُة  ذاك  ــو  ــَذُم  ه ــ خم َفـــقـــاٍر  ذو  الـــكـــرهيـــِة  يــــوَم 

ــاَر اهلــدى    ــُه اآلســــاد أنـــصـ ـــُم  وحيـــوطـ ــُم يـــرنَّ ــنـــهـ ــر كـــــٌل مـ ــنَـ ــالـ بـ

ــام يف عــزمــاهِتــْم    ــ ــك اإلس ــروا ب موُا  نـ صمَّ بتضحياٍت  ــداِء  ــف ال وعــى 

أصبَحْت   ُقدُسك  اهلل  ــوَل  رس يا  ُم ُقــم  ــوِد هُتـــــدَّ ــهـ ــيـ َمــــروقــــًة بـــيـــِد الـ

 :ومن قصيدة قاهلا يف مولد اإلمام احلسن املجتبى

النغا    يــعــقــب  حلــن  ــع  ــام ــس امل الُعلٰما�  زان  شِدوها  يف  أسكرْت  غادة  من 

مسقمة    ــروض  ــ ال مــهــاة  ــن  ب السقٰما  متــيــس  ــرئ  ت لكن  الصب  بعينها 

ــراح مــن طــرب   ــ ــارة األفـ ــث ــي ــدق ق مضطرٰما تـ بــاألشــواِق  القلَب  فترك 

لنغمتِها    ــواق  أشـ فـــرِط  مــن  فٰماوقــلــت  مــنــك  ــلــُت  قــّب ليتني  ظبية  ــا  ي

قائلة     الـــــروِض  يف  ــردت  ــ غ العَظٰما  ألهنـــا  ــا  ُأهيـ مجــعــًا  ــْرَ  ــَش ل فــاعــنــوا 

* * *

مفخرة    الــنــظــم  حــســب  حمــمــد  ــا  نظا  أبـ إذا  فيكم  الثنا  شعر  وحسب 

فابتهجت    اإلجيـــاد  عــّلــة  ــا  ي عَظٰما  ولـــدَت  قد  احلق  ومنك  الوجود  دنى 
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فامتأت   األعـــداء  مرغم  يا  ــا ولــدَت  ــٰم ــه رِغ ــف ــلٌّ أن ــ غــيــظــًا عــلــيــَك وك

صنٍم    إىل  تسجد  ومل  وجهًا  الَكرٰماُكــِرْمــَت  ُعلِموا  قد  الورى  كُل  ومنك 

غـــَدروا    قــد  منك  قــومــًا  اهلل  قبح  حمَرٰما  يــا  الــرمحــن  عــى  عظيًا  شخصًا 

ــة     ــمــكــان الـــديـــن عــاري ــوا ب ــف ــل العلا  وخ تنهش  بجهل  الــكــاب  مــن 

نسبًا  ــه  ل تعلم  ومل  هــنــد  ابـــُن  ــا  ذاك  ــَل ــق ال ــط  ــس ــب ت حــتــى  أمـــيـــَة  إىل 

ــة   ــع أرب الــفــجــار  ــن  مـ ادعـــــاه  ليحتكا إذا  ــد  ــن ه إىل  ــاء  ــ ج والـــكـــل 

يسعفها    ــان  ــي ــف س ــا  ــ أب ــأن  ــ ب الزَعارأت  بني  يا  فقالْت  النقود  بعَض 

ــدي    ول يف  ــق  احلـ ــويل  ــ وق ــول  ــ أق حكا  إن  بينكم  اخـــرمتـــون  ــم  ــت أن إن 

ــان ســيــدكــم    ــي ــف ــو س ــ ــذا أبــــوه أب ــ حكا  ه قــد  فاحلكم  لــه  مجيعًا  فاعنوا 

رشف    ذي  كــل  أبـــادت  النقود  ــل  ــَاء الــدهــر والــُلــَؤمــا  وي ــي ــززْت أدع ــ وع

سجيتها   ــى  ــس أق ــا  ف ــقــود  ــن ال ــل  ــادة كرما ويـ ــ ــايل س ــع امل ــم  ــرغ ب ــردى  ــ ت

معلنة    بالظلم  أتـــت  الــنــقــود  مهتضاويـــل  ظل  قد  جورها  من  والعدل 

ويف قصيدة )مولد احلسني السبط( يرتفع الشاعر إىل مصاف الشعراء املطبوعني فهو 
يقول فيها: 

ــون لــه     ــ ــك ــ ــا ولــــيــــدًا طـــــرب ال ــ والـــعـــنـــاءا  ي ــا  ــنـ عـ اهلـــــم  وأزال 

ـــ    ــر الـ ــهـ ــه قــــد طـ ــبـ ــب لـــه بـــات غــطــاءا  وعـــــزيـــــزًا حـ ــل ــق ـــقــلــب وال

ــدى   ــ ــا نـــحـــو اهل ــ ــادن ــ ووالءا وإمـــــامـــــًا ق اعــــتــــقــــادًا  ــاه  ــنـ ــعـ ــأطـ فـ

ــقـــر ومـــن    ــفـ ــا أصـــلـــح الـ ــ ــري ــ ــاءاوك ــطـ غــمــر املـــحـــتـــاج بـــــذالً وعـ
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آراؤه     ــت  ــ ــف ــ ــق ــ ث ــامل طــــــرًا عـــلـــاءا  وحـــــلـــــيـــــًا  ــ ــع ــ ــن بـــنـــي ال ــ م

الــوغــى    مـــيـــاديـــن  يف  ــًا  ــاعـ ــجـ الــتــجــاءا  وشـ ــال  كـ إذا  ــم  ــص اخل يــمــنــع 

وقـــفـــاتـــه    عـــــا  يف  ــاءا  وعــــظــــيــــًا  ــظ ــع ــاد ال ــ ــدات الـــغـــر ق ــ ــال ــ اخل

ــن املــصــطــفــى   ــ ــد ديـ ــ ــاءا ومـــعـــيـــدًا جم ــ ــا ع ــيـ ــدنـ ــود مــــــأوا الـ ــ ــأس ــ ب

ــه     ــدل ب ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــاالً ونـــســـاءًاوحــــســــامــــًا نـ ــ ــدى الـــنـــاس رجـ ــ وه

ــه    ــل ــع ف يف  ــدًا  ــ ــ ــي ــ ــ س ــراءا  وأمــــــــــــرًا  ــ ــ ــاد األمـ ــ ــ ــن وس ــ ــدي ــ شـــيـــد ال

ـــ الـ قـــــدم  حــــــرًا  ــيـــم  الـــضـ ــداءاوأيب  ــ ــلــحــق ف ــاء ل ــ ــن ــ ــفــس واألب ــن ـ

وقال يف قصيدة )إيه شباب اليوم(

ــاب ــتـ ــكـ ــر أعــــــــــداء الـ ــهـ ــعـ ــالـ ــاببـ ــب ــش ال إىل  ــوم  ــمـ ــسـ الـ ــوا  ــ ــ دس

ــا ــ ــوهل ــ ــاخ وح ــ ــخ ــ ــف ــ ــوا ال ــ ــب ــ ــص ــ ــق وكــــــاســــــات الـــــــرابن ــ ــس ــ ف

ــابزقــــــوهــــــم اإلحلــــــــــــاد بـــاســـم ــ ــ ــع ــ ــ حتـــــــــــرر الـــــــبـــــــر امل

ــف الــــــــرأي  ــ ــي ــ ــع ــ ــايبصـــــــــــادوا ض ــص ــت ــال ــرة ب ــ ــق ــ ــس احل ــفـ ــنـ والـ

ــر ــ ــواه ــ ــت ظ ــحـ ــلـ هــــــــا تــــــســــــر بــــــالــــــعــــــذابوبــــفــــكــــرة مـ

ــط ــب خي ــئ  ــ ــش ــ ــن ــ ال هبـــــــذا  الـــــصـــــوابوإذا  هنــــــج  يــــــــرى  ال 

ــابوتــــــــقــــــــيــــــــدت أفــــــــكــــــــاره ــ ــب ــ ــس ــ ــال ــ ــات وب ــ ــقـ ــ ــوبـ ــ ــاملـ ــ بـ

ــت أخــــــاقــــــه ــ ــ ــخ ــ ــ ــس ــ ــ ــف ــ ــ ــاب(وت ــتـ ــعـ ــالـ بـ يــــــــروع  )ال  إذ 

آراؤه  ــابوحتــــــــطــــــــمــــــــت  ــصـ ــالـــعـــقـــل املـ وأصــــيــــب بـ

ــص ــ ــرق ــ وي ــزو  ــ ــنـ ــ يـ ــه  ــ ــ ب ــابوإذا  ــ ــع ــ ــك ــ ال إىل  ــول  ــ ــوصـ ــ ــلـ ــ لـ
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ــرات ــ ــك ــ ــن ــ الـــــــذئـــــــابوتــــــــرى بـــــنـــــادي امل رسب  حتــــــفــــــه 

الـــصـــحـــابيــــــتــــــاعــــــبــــــون بـــــــــه ويــــــأ ــرة  ــ ــام ــ ــق ــ م يف  نــــس 

ــة ــ ــرافـ ــ ــابوالــــــــديــــــــن صـــــــــار خـ ــصـ ــمـ ــلـ لـ يــــــا  فـــــكـــــره  يف 

ــة ــ ــان ــ ــدي ــ ــن وال ــ ــدي ــ ــت ــ ــي الـــعـــبـــابخيـــشـــى ال ــ ــاغـ ــ ــا طـ ــ ــره ــ ــح ــ ب

ــابالـــــــديـــــــن جــــــــــاء مــــطــــهــــرًا ــكـ ــس الـ ــ ــ لــلــعــقــل مــــن دن

* * *

ــد ــو احلـــقـــيـــقـــة والــــلــــبــــاِبإيــــــــه شــــــبــــــاب  الــــــيــــــوم ع ــ ــح ــ ن

ــات ــ ــق ــ ــوب ــ ــابواتـــــــــــرك دعـــــــــاة امل ــ ــه ــ امل ــد  ــ ــجـ ــ املـ إىل  وعـــــــد 

ــن ــديـ ــحـ ــلـ ــرابواذكــــــــــر مـــــــآيس املـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وأمـــــــنـــــــيـــــــات كـ

ــا ف اإلســـــــــــام  إىل  ــابوارجـــــــــــع  ــبـ ــقـ إلســـــــــام مـــــرفـــــوع الـ

ــدن والــــتــــقــــدم ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــثـــــوابفــــيــــه الـ يف  والــــــعــــــدالــــــة 

ــابفــــيــــه األخــــــــــــوة والــــصــــفــــاء ــ ــت ــ ــك ــ ال يف  نــــــص  وذاك 

ــول ــقـ ــعـ ــلـ يـــــســـــن حتــــــريــــــر الــــــرقــــــابفــــيــــه الـــــتـــــحـــــرر لـ

ــابأأخـــــــــــي حــــــاســــــب عـــقـــلـــك ــسـ ــايص أتـــــى يـــــوم احلـ ــ ــع ــ ال

ــن ــح ــل ــص ــق امل ــ ــري ــ ــك ط ــ ــلـ ــ ــبـــابواسـ ــشـ ــلـ فــــــــــذاك اصـــــلـــــح لـ

تــــزل مل  دروبــــــــــــــًا  ــابواتــــــــــــرك  ــ ــذبـ ــ ــل الـ ــ ــت ــ تـــــرتـــــادهـــــا ك

هنــجــك اهلل  ــاب  ــ ــت ــ ك ــل  ــ ــعـ ــ اإليـــــــابواجـ ويف  الــــــذهــــــاب  يف 

* * *
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ــو الـــــعـــــبـــــادة لـــلـــثـــوابإيــــــــه شـــــبـــــاب الــــــيــــــوم عــد  ــ ـــح نـ

ــا ــلـــــك ب ــو الــــــصــــــاة وتـــ ــ ــح ــ الــــعــــذابن مـــــن  ــلـــنـــجـــاة  لـ ب 

حـــتـــى اهلل  بــــــيــــــوت  ــر  ــ ــمـ ــ تـــــنـــــجـــــون مـــــــن الــــعــــقــــابعـ

ــن ــ ــع ــ ــابوابـــــــــن املــــســــاجــــد وامج الـــصـــحـ شـــمـــل  ــا  ــهـ ــلـ ظـ يف 

ــابواجـــــــعـــــــل نــــبــــيــــك قـــــــدوة ــ ــط ــ ــك واخل ــل ــع ــف أســــمــــى، ب

صـــــيـــــد بـــــــأيـــــــام الـــــــــرضابواهنــــــــــــــج طـــــــريـــــــق أئــــمــــة

ــد  ــمـ ــابمــــــــن أهــــــــــل بـــــيـــــت حمـ ــض ــغ ــد الـــرضاغـــمـــة ال ــ ــ األس

ـــ ــ ــح ــ ــابوأهـــــــنـــــــأ بـــــقـــــائـــــدك امل ــ ــن ــ ــد عـــــــايل اجل ــ ــي ــ ـــــنــــِك س

ـــ ــم ــة اإلســـــــــــام ش ــ ــج ــ ــو ح ــ ــ ــابه ــجـ ــاحلـ بـ يـــــــــوارى  ال  ــــــس 

ـــ ــي ــك ــن الــــدنــــيــــا ح ــ ــس ــ واجلــــــــوابهـــــو حم اإلدارة  يف  ـــــــٌم 

ــاش ــ ــابعــــــاش احلـــكـــيـــم لـــنـــا وعـ ــ ــقـ ــ جـــــــهـــــــاده طـــــــــول احلـ

وعرب دروب الوطن يتغنى الشاعر بأجماد أمته، وحيفز الشعب العراقي عىل السري يف 
طريق النهوض من أجل حتقيق النرص فيقول: 

املـــنـــاضـــل    الـــشـــعـــب  أهيــــــا  بـــاجلـــحـــافـــل رس  جمــــــدك  نـــحـــو  رس 

رأســــــك    بــــــــاهلل  رائـــــــعـــــــًا  الــــغــــوائــــل  رس  كــــيــــد  ختــــــف  ال 

ـــ   ــ ــ ــا ونـــاضـــل وبــــديــــنــــك اإلســـــــــــام وّح ــيـ ــدنـ ــة الـ ــم ــل ــد ك ــِحـ ــ

ــمــة    ــعــظــي ــب ال ــعـ ــشـ ــورة الـ ــ ــثـ ــ ــرب قـــاتـــلوبـ ــ ــعـ ــ ــوق الـ ــ ــق ــ ــن ح ــ عـ

نــــازل  حــــقــــق لــــنــــا الـــــنـــــر املـــبـــن   ــم  ــص ــخ ــل ل الــــوغــــى  ويف 
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ــة      ــ ــروب ــ ــع ــ ــن ال ــطـ ــسـ ــلـ ــل  حـــــــرر فـ ــ ــاف ــ ــل س ــ ــ ــن كـ ــ ــ ــراثـ ــ ــ ــن بـ ــ ــ مـ

ــك شـــعـــبـــنـــا    ــ ــزمـ ــ ــعـ ــ جتـــامـــل  وحـــــــــــْد بـ ال  الــــعــــروبــــة  شـــعـــب 

نـــضـــالـــنـــا   دروب  بـــــــالـــــــورد تـــــنـــــره اخلــــائــــل وافــــــــــرش 

ـــ ــ ــري ــ ــائ ــ ــث ــ ــــَن عـــى الـــعـــدى يــثــنــى املــشــاعــلوأنــــــــــر طـــــريـــــق ال

ــة تــســتــنــر    ــ ــ ــروب ــ ــ ــع ــ ــ ــادل   فــــيــــك ال ــ ــا شـــعـــب عـ ــ ــا يـ ــنـ ــمـ ــكـ وحـ

ــراق     ــ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــع ــ ــائـــل   إيـــــــه أيـــــــا ش ــفـــضـ وأنــــــــت عـــــنـــــوان الـ

مــــواقــــف    اجلــــــهــــــاد  يف  ــل  لــــــك  ــ ــذواب ــ ــل ال ــ ــ ــا األس ــ ــدت هل ــهـ شـ

املـــســـتـــعـــمـــرون    رأى  هــــــواهنــــــم حتــــــت الـــقـــنـــابـــل وهبـــــــا 

ــم    ــي ــظ ــع ــا شـــعـــبـــي ال ــ ــ ــر أي ــ ــاب ــ بـــــــثـــــــروٍة والــــــبــــــر شـــامـــلف

ــل  واهــــــتــــــف فـــحـــكـــمـــك أمــــم    ــاك ــش ــم ــل ــرج ل ــ ــفـ ــ الـــنـــفـــط املـ

ــل  وســـــــطـــــــا عـــــــــى رشكــــــاتــــــه    ــاتـ ــقـ ــم املـ ــ ــه ــ ــش ــ بـــعـــزيـــمـــة ال

ــي    ــ ــت ــ األراذل  فـــــــأعـــــــاد ثـــــــروتـــــــك ال أيـــــــدي  ســلــبــتــكــهــا 

ــل     ــ ــي ــ دخ وال  ــي  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ أجـ خيــــاتــــلال  لـــــنـــــا  عــــــــــدو  وال 

الـــفـــخـــار    رأس  ــًا  ــ ــعـ ــ رافـ ــب طـــــاول  عــــش  ــ ــع ــ ــا يـــــا ش ــ ــس ــ ــل ــ ول

ــل  حـــــكـــــًا قــــــويــــــًا قــــــد يـــقـــول    ــ ــاع ــ ف قــــــــــال  إن  وإنــــــــــــه 

ــل  وعـــــــن الـــــذيـــــن اســـتـــســـلـــمـــوا     ــافـ ــر قـ ــ ــ ــدو شـــعـــبـــي غ ــ ــعـ ــ لـ

ــازل وعــــــــى الــــــذيــــــن جتـــــاهـــــروا     ــ ــاروخ ن ــ ــص ــ ــال ــ بـــالـــســـلـــم ك

ــى إلحــــــيــــــاء الــــــــراث   ــ ــع ــ ــس ــ يـــاطـــل ي ال  ــة  ــ ــق ــ ــي ــ ــق ــ احل ويف 
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ــد الــــبــــاد    ــ ــي ــ ــوح ــ ــت ــ ــى ل ــ ــع ــ ــس ــ ــلي ــ ــاح ــ ــر احل ــ ــك ــ ــب ــ ــوده ال ــ ــ ــق ــ ــ ي

من  هبا  حاق  مما  العربية  األمة  إلنقاذ  والعزائم  اهلمم  يستنهض  أخرى  قصيدة  ويف 
براثن الصهيونية التي تريد النيل من أمتنا العربية، فها هو ذا خياطب جيشنا قائاًل: 

اللهب    من  ترهب  ال  اجليش  أهيا  العرب  رْس  ــة  راي ــر  وان اخلصم  وحطم 

)النقب(  واجــعــل إالهـــك عــنــوانــًا تــصــول به    ويف  )حيفا(  يف  عدوك  عى 

قاعدة   كــل  وانــســف  فلسطن  ــرْر  أيب ح كــل  شــأن  فــهــذا  فيها،  للغرب 

ظهرت    الــتــي  الفتح  مــن  تيأسن  كالشهبال  ــق  ــ األف ــام  ظـ يف  آثــــاره 

إهنم    أعـــداك  مــن  الــنــر  تطلب  والشغب  ال  بــاحلــرب  حتطيمنا  يـــرون 

معركة     كــل  يف  أســـدًا  ــل  وص القدس كابوسًا با نصب  جاهد  وارفع عن 

خمرقًا     صهيون  بني  وهــاجــم  ــوٍف وال رهب كــر  ــا خـ ب ــقــاع  ال كــل 

برهافة  متيزت  ومقطوعات  عدة  قصائد  الشاعر  كتب  وقد  تقليدي،  فهو  غزله  أما 
بريشة  رسمها  التي  تلك  صورة  أمجلها  فام  الشاعرية،  ورقة  اإلحساس  وصدق  احلس 

فنان، إهنا صورة بديعة للحبيبة التي يروي قصة حبه هلا، وحنينه إليها اسمعه يقول: 

لؤلؤة احلُْسن

جييبه    لن  لعذويل  وقلبي  سهران  حبيبه  بت  يا  حقًا  حبك  أحرقه  قد  حيث 

* * *

فركت الدار أرجو أن أرى آثار حبي  قد سلبِت النوم من عيني يا روحي وقلبي   

حبيبه  وإذا يب هائم الفكر ضللت اليوم دريب    يــا  بــوصــل  فأعيديه  لبي  ــاه  ت
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* * *

وأرى وجهك بدرًا يف ليايل احلب قد تم  أنت يا لؤلؤة احلسن جلرح القلب بلسم   

حبيبه  وعى وجنتك احلمراء قلبي سال كالدم    يا  عشقًا  املقتول  فأنا  فأرمحيني 

* * *

ورضابًا عسًا من فمك البسام راشف  حبذا لو بث يف جنبك لأرسار كاشف    

حبيبه  ولنهدين مها يف صدرك البلور قاطف    يا  أمتنى  قد  ما  نلت  لو  حبذا 

* * *

بالوصال  قد ركبت الصعب يف حبك يا أغى الاِل     فاِك  ألثم  ناضلت كي  ولقد 

نضايل    يفَّ  وكــبــا  جــفــان  ــظ  احل حبيبه  لكن  يا  طريح  ــايل  آم فــوق  يب  وإذا 

* * *

حيث أهدابك ضدي كونت للرمي جبهة  سحرت عيناك قلبي فسلوت اخلد برهة     

وسؤايل هل أرى عطفك يومًا يا حبيبه  وفؤادي قد هوى من لوعة العشق بشبهة   

* * *

فتايت      يا  لقلبي  الدهر  يبتسم  هل  آه هل أحظى عناقًا منك يا نور حيايت  آه 

قبايت    ألروي  أرجــوه  منك  حبيبه  وساحًا  يا  رشفًا  الثغران  يمتزج  عندما 

ومن ختميساته الرائعة قوله: 

)األصل ملجنون ليىل( والتخميس للسيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين 

ــِت حــبــيــبــتــي ظـــلـــًا وجــهــا     ــف ــط شما خ ــبـــاب  لـــأحـ ــت  ــرقـ فـ وقــــد 
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ــب ســؤال    ــص ــل ــاملـــي ل ليى(  أجــــب يـــا ظـ إلــيــك  ضممت  هــل  ــربــك  )ب

فـــاهـــا( ــت  ــل ــب ق أو  الـــصـــبـــح  )قـــبـــيـــل 

* * *

مثا   عــيــنــاك  رأت  هـــل  ــربـــك  ــا    بـ ــ وأح أغـــــى  رأت  أو  ــى  ــي ــل ل

وليا   عــانــقــتــك ضــحــى  هــل  ليى(  فــقــل  قـــرون  عليك  رفـــت  )وهـــل 

ــا( ــ ــداه ــ ن يف  األقــــحــــوانــــة  )رفــــيــــف 

* * *

احلـــب حلني   اســمــعــن يف  قــلــب  الــتــجــنــي    أيـــا  ــوى أشـــكـــو  ــ اهلـ ــإن يف  ــ ف

ظني    وذاك  ــرت  ــ ص إن  ــا قــلــب إن (  واصــــر  ي ــي  ــن ــت وعــدت ــن )وك

ــوب( ــتـ تـ ــى  ــيـ لـ عــــن  ــت  ــبـ تـ مــــا  )إذا 

* * *

سها   ذاك  ــك  ل يــكــن  ومل  احلــــب تصى   وعـــدت  هــــذا  بـــنـــار  وأنـــــت 

ــر تـــوبـــتـــي لـــلـــوعـــد حــا   ــ ــب عـــن حـــب لــيــى(  فـــــإن ت ــائ ــا أنـــا ت ــه )ف

ــلـــا ُذكِـــــــــرت تـــــذوب( ــك كـ ــ )فـــــا ل

العدى   يب  اشمت  أنت  ليى  هجر  بدا    فيا  لنا  الــوصــال  ــرق  ب أرى  وكنت 

ألسعدا   فيها  النفس  أمني  املــدى(  وكنت  يب  بلغت  قد  ليى  هجر  )فيا 

اهلــجــر( يبلغه  لــيــس  مــا  عــى  )وزدت 

* * *
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وردة   كـــل  شـــذا  يف  شـــذاهـــا  ــرة    أشـــم  ــل زه ــا ك ــن حــبــي هل ــف م ــط واق

بحرقة   فـــؤادي  أهلــب  هجرها  ليلة(  فيا  كــل  ــوى  ج زدن  حبها  )ويـــا 

ــام مـــوعـــدك احلـــر( ــ ــوة األيـ ــل )ويــــا س

ويف مراثيه يتجىل احلزن العميق، ال سيام إن كان الفقيد عاملًا جلياًل أو صديقًا محياًم أو 
أديبًا المعًا، ومن أروع ما جادت به قرحية الشاعر قوله يف مرثية يتفجع فيها عىل أمه، فام 

أمجلها صورة تلك التي رسمها بقوله: 

قرحيتي    الــقــريــض  يف  ــاهــت  ت مصيبتي  أمـــاه  ــز  رمـ وأنـــت  أقـــول  مـــاذا 

ــي بـــمـــودة    ــ ــن ــ ــرت ــ ــم آث ــ سعاديت  أمــــــــاه كـ تصان  كي  نفسك  وشقيت 

ــوك حلــظــة   ــنـ ــى حـ ــسـ ــن أنـ ــ ــاه ل ــ ــ مهجتي أم يف  ــره  ــ وذكـ احلـــيـــاة  ــول  طـ

الدجى    يف  عيونك  سهرت  كم  لراحتيأمــاه  النائبات  صعب  ومحــلــت 

ــورى    وال حنان  يف  مهدي  ــذ وغــفــوة  وهـــززت  ــذي ــل ال الـــنـــوم  ــة  ــ يف راح

ــادٍث     ــ حـ يف  ــك  ــتـ ــاديـ نـ إن  ــاه  ــ ــ إلغاثتي  أم اخلــطــى  مــرعــة  أرسعـــت 

يف      ســواك  رأيــت  ومــا  مرضت  ــاديت ولكم  ــ وسـ ــب  ــن ــج ب تــغــذيــنــي  أمل 

مكانه ــت  ــن وك أيب  ــدت  ــق ف ــًا  ــف كــرامــتــيط ــاس  ــ أس مهــا  منصبن  يف 

بجانبي  كنت  ــاه  أمـ ــا  ي صحت  رزيـــــةإن  وكــــــل  نـــائـــبـــة  كـــــل  يف 

وفـــرت ــون  ــنـ حـ أم  مـــن  مــلــذيترمحـــــاك  ــل  ــي ــب ــذ يف س ــذائـ ــلـ الـ كـــل 

وقال راثيًا احلجة السيد عبد احلسني رشف الدين: 

دعائمه    ــارت  ــأهن ف احلــق  يائمه  تضعضع  ال  خــطــب  الــديــن  ع  َوروَّ
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ــعــي بـــه فـــرح املــســتــعــمــرون غــدا    حاكمه  ن اإلســام  جممع  عن  غاب  قد 

تعرفه   ــام  ــ واألعـ الــعــلــم  مــنــبــع  ــا  مكارمه ي ختفى  ال  ــعــرب  ال قــائــد  ــا  ي

ياثله     هـــل  ــر  هــزب عـــن  ــي  ــائ س يقاومهيـــا  أو  فــرد  والــفــضــل  بــالــبــأس 

ينقذها     ــان  ك مــن  ســوريــا  بني  مـــن الـــعـــدو الــــذي مـــا حـــن آثــمــه  فسل 

بــاغــتــه     إمـــــام يف  ــن  ــسـ احلـ ــه  عــبــد  ــامل ــك ي إذ  ــيـــغ  بـــلـ ــل  ــ كـ يـــكـــل 

ومن مراثيه لفقيد العروبة واإلسالم الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء قوله: 

للعرب    ــاك  ــع أن أم  لــلــديــن  ــاك  ــع للخطب  أن ــاك  ــع أن أم  للعلم  ــاك  ــع أن

مهتضم    احلـــق  إن  احلـــق  حــامــي  ــا  طرب  ي يف  واألعـــداء  فقدك  بعد  مــن 

ــعــدل لــإســام يف قلم   ال ــا حــامــل  ــاد بــالــشــغــب ي ــ ــي س ــ ــل دع ــاد كـ ــ أبـ

طائفة   الرق  يف  فاستنرت  الرتبمضيت  عى  احلقيقة،فاختاروا  ضلوا 

هبم    حيث  اإلســام  نسوا  ــي الـــيـــوم كـــل أيب   واملسلمون  ــب ــن ــل األج ــات ــق ي

* * *

لنا     رفعت  ــى  األع املثل  صاحب  والسبب  يــا  األرسار  عــن  الستار  فيه 

مكتشفًا     لــلــغــريب  ــرك  ــف س ــت  ــدم للعرب  ق ــرار  ــغ ال مــا أضــمــر  لــلــرق 

به   الشعوب  ألبــنــاء  درســـًا  )بـــــاهلل( مل خيب أعطيت  دعـــا واحــــد  ــو  ــل ف

لعبت    إذ  اإلســــام  ــى  ع ــاه  ــت ــف ــا لــعــبواهل ــ ــد األجــــانــــب فـــيـــه أيـ ــ ي

ــوق بنا     ــس ــريب ي ــ إىل احلضيض )بحكم اخلوف والرهب(  نــحــن الــقــطــيــع وغ

* * *
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من     احلقيقة  غــطــوا  اإلبـــا  لــســان  ــُرب  فيا  ــُغ ال ملعب  وبــتــنــا  بــغــي  ســتــار 

مــزدهــرًا     احلــجــب  شــق  الــنــور  نـــور احلــقــائــق حــقــًا خمـــرق احلجب  لكنا 

ترشدنا   ــاق  ــق اإلح أغطية  الكتب كــشــاف  يف  واملــجــد  العى  طريق  إىل 

أسفا    وا  احلـــق  لــغــطــاء  كــاشــفــًا  ــا  أبي خــر  لــإســام  كنت  إذ  عليك 

أتقدت    فقدانك  ويف  احلسن  ــت  اللهب  أن ــم  دائـ بجمر  الــقــلــوب  نـــار 

مكتئبًا      احلــفــل  ــام  أقـ اخلطيب  منسكب  هــذا  لــلــديــن  مــدمــع  يف  يــنــعــاك 

ــو املـــاذ ألهـــل الــطــف حــيــث به     والنوب ه ــاد  األوغـ مــن  الــبــاد  حتمى 

ومن إخوانياته قوله مؤرخًا نصب املحامي السيد عادل نجل السيد عبد الصالح آل 
1981م املوافق لسنة   / 6 طعمة سادنًا للروضة احلسينية املقدسة، وذلك بتاريخ 7 / 

1401هـ. 

تبقى    بــــاألفــــراح  ــد  ــجـ املـ ــت  ــيـ ــل  أبـ ــاف ــًا بـــالـــعـــى بـــاخلـــر ح ــ ــاط ــ حم

ــت واخلـــصـــم زائـــل  عــلــوت الــشــمــس يف نــســب رشيــف    ــابـ ــل ثـ ــأصـ بـ

ــدرًا   ــ ــام قـ ــ ــ ــاىل بـــاحلـــســـن وس ــعـ يــنــاضــل تـ ــه  ــتـ روضـ ــات  ــدمـ خـ ويف 

ــلوأيــكــتــك الـــتـــي طـــابـــت فـــروعـــًا    ــاث ــطــيــب م ــل ومــنــهــا فــرعــهــا ل

ــرٍن    ــة نــصــف ق ــدان ــس ــى دســـت ال عــاقــل  ع رأي  يف  شـــؤوهنـــا  ــر  ــديـ يـ

وطــالــت     بــصــاحلــهــا  صلحت  ــد  ــى اجلـــــــــوزاء طــيــبــة اخلـــائـــل  وقـ ــ ع

املـــعـــايل      درج  ــه  ــلـ ــبـ شـ ــار حــامــل وهــــــــذا  ــهـ ملــشــعــل روضــــة األطـ

أرخ الـــقـــعـــســـاء  لـــلـــعـــزة  ــة ســعــي عـــادل(ســـعـــى  ــدان ــس ــال ــق ب ــق )حت

1391 هـ           
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وقال يف قصيدة عنواهنا )يا حامي القرآن( بمناسبة مولد اإلمام احلجة املهدي

ــد يــــرســــفجـــــــــار الــــــــزمــــــــان ومجـــعـــنـــا ــ ــيـ ــ ــقـ ــ أمـــــــســـــــى بـ

ــايص  ــ أقـ ــن  ــ مـ ــع  ــ ــام ــ ــط ــ امل تـــزحـــفوإذا  جــــــــــاءت  األرض 

ــت محـــــانـــــا واعـــــتـــــدت ــ ــب ــ ــل ــ تـــــــــردى الــــغــــيــــور وتـــضـــعـــفس

بــطــيــشــه الـــــشـــــبـــــاب  ــرفوإذا  ــ ــ ــو اخلــــــــاعــــــــة جي ــ ــ ــح ــ ــ ن

ــاة ــ ــت ــ ــف ــ ال يـــــدعـــــو  بــــــه  ــفوإذا  ــطـ ــعـ يـــــــريـــــــد مـــــنـــــهـــــا تـ

الـــــــر  بــــــــــــــأن  ــا وعــــــــز املــــوقــــفورأت  ــهـ ــحـ ــضـ ــفـ يـ

ــا ــيـ ــسـ ــت بـــــاســـــم الـ ــ ــل ــ ــدخ ــ ــت ــ ــحـــفف ــتـ ــل وتـ ــيـ ــمـ ــتـ ــسـ َســــــــــِة تـ

ــو  ــهـ ــب اجلـ ــ ــع ــ ــش ــ ــل ال ــ ــ ــدخ ــ ــ تـــعـــرفوت قــــــد  مــــــا  وثــــــــم  ُل 

ــتـــمـــى انـ ــرب  ــ ــ ــع ــ ــ ال إىل  ــع  ــ ــ ــوا مج ــفـ ــشـ ــلـ ــبـ واآلخــــــــــــــــــرون تـ

ـــــــت لــــكــــل حــــــــــاٍل أعــــــرفعــــجــــل إمــــــــــام الـــــعـــــر أنـــــ

ولد اإلمام
إمام  مولد  بمناسبة  سنويًا  كربالء  مدينة  تقيمه  الذي  السنوي  املهرجان  يف  ألقيت 
احلق والعدل واإلنسانية عيل بن أيب طالب، وقد أخذت بمجامع القلوب وأثارت 
املشاعر وكان كل بيت منها تقاطعه اجلامهري بتصفيق حار واستعادات مكررة فقد أبدع 

الشاعر فيها إنشاًء وإنشادًا. 

ــودبــــــــــــاهلل واحلـــــــــــــــق اخلـــــلـــــو ــ ــل ــ اخل عـــــنـــــوان  الـــــديـــــن  د 

ــودالــــــــــديــــــــــن رمـــــــــــــز حتـــــــرر  ــيـ ــقـ الـ ــر  ــ كـ يف  األحـــــــــــرآر 
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ــمــــودالـــــــديـــــــن بــــــــــــاٍن لـــلـــحـــضـــا  اجلــ رصح  هـــــــــادم  رة 

ــه تــــقــــدم الـــبـــشــــ  ــ ــي ــ ــودالـــــديـــــن ف ــفـ ــصـ الـ إىل  اجلـــــهـــــول  ـــــــِر 

ــه  ــ ــام ــ ــظ ــ ــودالــــــــديــــــــن جـــــــــــاء ن ــ ــوجـ ــ ــة الـ ــلـ ــكـ ــشـ لـــيـــحـــل مـ

ــة ــمـ ــلـ ــدالــــــــديــــــــن وّحـــــــــــــد كـ ــيـ الــــــدنــــــيــــــا بــــــــقــــــــرآن جمـ

ــى الـــعـــنـــر  ــ ــ ــغ ــ ــ الـــعـــبـــيـــد الـــــــديـــــــن أل حتـــــريـــــر  رام  َيــــــــة 

ـــ  ــي ف اســــتــــســــام  ال  ــن  ــ ــ ــدي ــ ــ ــد ال ــريـ ــطـ ـــــــِه وســـلـــمـــه أمــــــن الـ

ــو ــقـ ــعـ ــد الــــــديــــــن جــــــوهــــــرة الـ ــيـ ــولـ الـ هــــــذا  ــن  ــ مـ تـــشـــع  ِل 
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ــد الـــــديـــــن احلـــنـــيــــ ــ ــاعـ ــ ــوديـــــا سـ ــع ــس ــوت مــرتــبــة ال ــمـ ـــــِف سـ

ــدوحمـــــــطـــــــم األصــــــــــنــــــــــام ال   ــ ــدي ــ ــة احل ــلـ ــصـ ــلـ ــك صـ ــيـ ــنـ ــثـ تـ

ــيـــدومــــــثــــــبــــــت اإلســـــــــــــــــام يف  صـــاصـــمـــه الـــبـــطـــل الـــرشـ

ــس رايــــــــــات الـــيـــهـــودوحمــــــــقــــــــق األحـــــــــــــــــــام يف  ــيـ ــكـ ــنـ تـ

ـــ ــحـ ــدوجمــــــــــــدد اإلقـــــــــــــــــدام نـ ــي ــل ــت ــد ال ــ ــج ــ ــة امل ــ ــداسـ ــ ـــــــَو قـ

ـــ ــودومــــــــنــــــــور األفـــــــــكـــــــــار فـ ــ ــوج ــ ال يف  عـــبـــقـــريـــًا  ـــــــــذًا 

ــودومــــــــــــــدوخ األقــــــــطــــــــار حــــ ــ ــق ــ ــع ــ ال ألرسار  ـــــــــــاالً 

ــا بـــأنــــ  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــرب الـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــودومـ ــ ــوق ــ ال ال  ــق  ــ ــائ ــ ــق ــ احل ــــــــوار 

ــي ــ ــنـ ــ ــدَكـــــــــــلَّ الـــــلـــــســـــان وإنـ ــعــي ــب ال الـــــــدرب  يف  ــت  ــ هت ــد  ــ ق

* * *
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ــر تــــبــــة عــــــى رغــــــــم احلــــســــودولــــــــــد اإلمـــــــــــــــام عــــــــي مـ

ــر  ــ ــب ــ ــدولـــــــــــــد اإلمـــــــــــــــــــام ف ــي ــع ــس ــده ال ــ ــول ــ ــم ــ اهلـــــــــادي ب

إىل  ــي  ــ ــع ــ م اســـتـــمـــعـــت  ــودولـــــــو  ــ األسـ أيب  ــول  ــ ــرس ــ ال ــوت  ــ صـ

ــًا  ــ ــائـ ــ ــف قـ ــ ــتـ ــ ــت هيـ ــ ــع ــ ــم ــ ــس ــ ــدل ــريـ ــفـ بـــــــــراي بــــالــــعــــون الـ

ــي  ــ ــدئ ــ ــب ــ ــــــــد م احلــــديــــدهـــــــــــذا مــــــــؤيَّ بــــــارقــــــة  خيــــــش  مل 

ــد هــــــــــــذا مـــــثـــــبـــــت دعـــــــــويت ــدي ــش ال الـــبـــأس  ذو  ــف  ــي ــس ــال ب

ـــ ــيـ ــا وفـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــودهــــــــذا فــــتــــى الـ ــ ــل ــ ــات اخل ــ ــنـ ــ ــال جـ ــ ــنـ ــ ــه تـ ــ ــ ـ

ـــ ــ ــي ــ ــن ــ ــؤم ــ ــًا أمـــــــــر امل ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــــــــَن محـــــــال أمـــــــن لـــلـــطـــريـــدعـ

ــي ــ ــف ــ ــواط ــ ــي أثــــــــــار ع ــ ــب ــ ــس ــ قــصــيــدح يف  ــى  ــ ــدح ــ م فـــســـكـــبـــت 

ــأِوَك مـــن حــــدود ؟حــــــــــرت عـــــقـــــي مــــــــا أقـــــو  ــ ــش ــ َل ل وهـــل 

ـــ ــيـ ــفـ ــواصـ املــديــدأخــــــرســــــَت كـــــل الـ الـــــرف  يف  وأنـــــت  ـــــَن 

ــودوألنــــــــــت أعـــــلـــــم مــــــن بــنــي  ــهـ ــعـ الـ كـــــل  يف  اإلنــــــســــــان 

ــدم  ــ ــقـ ــ ــاق الـــبـــنـــودوألنـــــــــــــــت رمــــــــــــز تـ ــ ــفـ ــ اإلســـــــــــام خـ

ــارك  ــ ــعـ ــ ــدوألنـــــــــت حـــــيـــــدرة املـ ــ ــدي ــ ج أو  قــــــديــــــم  مــــــــن 

إىل الـــنـــجـــاِة  إىل  ــراط  ــ ــ ال ــت  ــ الـــصـــعـــودأن إىل  الـــــرقـــــي  إىل 

ــدرمــــــــت اتــــــفــــــاق املـــســـلـــمـــيــــ ــدي ــس ال ــرأي  ــ ــال ــ ب ــت  ــئ ــب ــخ ف َن 

ــر  ــ ــس ــ ــل شــهــيــدفـــــــعـــــــى هـــــــــــــــــداك ن ــطـ مــــا أســـــــاك مــــن بـ

* * *
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ــر ــي اإلســــــــــام ط ــ ــن ــ ــدســــــــروا ب ــ ــدي ــ ــع ــ ــال ــ وب ــوع  ــ ــمـ ــ ــاجلـ ــ بـ ًا 

العهودســــــــــروا عــــــى اســــــــم الــــّلـــــ ــى  ع أبـــاة  ــا  ي واقـــضـــوا  ــِه  ــ

ــًا ــبـ ــدودعـــــــــوا الـــتـــخـــاصـــم جـــانـ ــي ــل ــت ال ــد  ــ ــج ــ امل إىل  ــوا  ــ ــعـ ــ واسـ

ـــ ــ ــدي ــ ــح ــ ــل ــ ؟أفـــــــــا تـــــــــــرون امل ــيـــد  ــلـ ــبـ الـ بــــرأهيــــم  أتـــــــوا  َن 

؟أفـــــــــا تـــــــــــرون الــــكــــافــــريـــــ الـــنـــقـــود  هنـــب  وقـــصـــدهـــم  َن 

ــم  ــه ــل ــوب وك ــ ــع ــ ــش ــ ــدظـــلـــمـــوا ال ــ ــري ــ فــــيــــنــــا كــــشــــيــــطــــان م

ــى  ــ ــل أت ــ ــ ــة ه ــ ــام ــ ــه ــ ــش ــ يــــوم الـــنـــهـــوض مـــن الـــقـــعـــود ؟أيـــــــن ال

ــدهـــــــــذي جــــــزائــــــرنــــــا تـــضـــج   ــ ــي ــ رغ ــش  ــ ــيـ ــ عـ يف  ــن  ــ ــ ــح ــ ــ ون

ــودوكــــــــــذا فـــلـــســـطـــن األبــــيــــة ــ ــهـ ــ ــيـ ــ مـــــــزقـــــــت بـــــيـــــد الـ

* * *

ثـــعـــلـــب ــم  ــ ــتـ ــ ــرفـ ــ عـ مـــــــا  ــدأو  ــي ــه ــد ع ــ ــه ــ احلــــلــــفــــاء مـــــن ع

ــار وقـــصـــدهـــم   ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــق الـ ــ ــف ــ ســحــق الـــصـــغـــار عـــى الــصــعــيــدت

ــار والـــــ ــ ــكـ ــ ــروا األفـ ــمـ ــعـ ــتـ ــاسـ ـــــــأمــــــوال رصنـــــــا كــالــعــبــيــدفـ

ــم املــفــيــدثـــــــــــــــــوروا لـــــنـــــســـــف قــــــوا ــل ــع ــال ــاروخ ب ــ ــص ــ ــد ال عـ

مــن  رصَح  ودكـــــــــوا  ــودثـــــــــوروا  ــوعـ ــالـ يـــبـــغـــي الـــتـــســـيـــطـــر بـ

وتـــــــذكـــــــروا عـــــــزم اجلـــــــدودثــــــــــــــوروا بــــــعــــــزم صـــــــادق  

يــنــركــم اهلل  فــــــإن  عـــــــــى اجلـــــــمـــــــع احلــــــقــــــودثـــــــــوروا 

ــى املـــســـتـــعـــمـــريــــ  ــ ــ ــودثـــــــــــوروا ع ــمـ ــصـ ـــــــَن بــــقــــوة احلــــــق الـ
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ـــ ــبـ ــود املـــــــجـــــــد لـــــــلـــــــقـــــــرآن يـ ــ ــوج ــ ــم ال ــلـ ــى رافـــــعـــــًا عـ ــقـ ــ

وقال يف تاريخ وفاة والدة الشاعر األستاذ عيل الشيخ حممد احلائري: 

ــقــافــيــه ــر وال ــع ــش ــى ال ــت ــا ف ــي يـ ــ ــهأخ ــيـ ــانـ احلـ أمـــــــك  يف  أعـــــزيـــــك 

ــك الــصــفــاء    ــي أرضــعــت ــت ــدت ال ــق ــهف ــي ــاف ــص ــفـــو درهتــــــا ال ومـــــن صـ

احلـــيـــاة خـــضـــم  يف  ــت  ــب ــع ت راضـــيـــهلـــقـــد  رهبــــــا  إىل  وراحـــــــــت 

ــل ــهفـــصـــرًا أخـــي فــالــثــواب اجلــزي ــي ــان ــف ال الـــــدن  يف  ملـــن صـــــروا 

ــوا ــ أرخـ قـــضـــت  إذ  غـــلـــت  ــن الــغــالــيــه(وأم  ــ ــي م ــ ــاب ع ــ ــص ــ )م
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1410 هـ 

وقال يف قصيدة عنواهنا )يوم عاشوراء( 

لــــواءا  الـــدنـــيـــا  عــــامل  عـــنـــاءاارفـــعـــي يف  ــي  ــ خت ال  الــــقــــرآن  أمـــــة 

ــدة    ــ ــاع ــ ق ذا  اجلـــــبـــــار  يــراءىديــــنــــك  مــنــصــورًا  العقل  ــطــاق  الن

ــوا ــد رضج ــن ق ــي الــقــدوة م ــع الـــفـــداءاواج كـــانـــوا  إذ  ــدل  ــع ــل ل ــدم  ــ ب

الــتــي  ــط  ــب ــس ال تــضــحــيــة  ــاءاوادريس  ــن ــم ب ــظــل هــدمــت مـــن دولــــة ال

عـــزة يف  كــــربــــا  يف  هـــنـــا  ــا  ــ ــاءاهـ ــ ــا اإلب ــي ــدن عــلــم الــســبــط بــنــى ال

ــدي  يـ أعـــطـــي  ال  واهلل  ــد هتـــــــرق لـــلـــحـــق دمـــــــاءاقــــائــــًا  ــ ــي ــ ل

قــتــلــه    رامــــــــوا  ــم  ــيـ ــضـ الـ ــاءاوأيبُّ  ــظ ال يــشــكــو  بينهم  فــيــا  ــو  وهـ

ــوا ــبـ ــهـ ــتـ ــًا وانـ ــ ــش ــ ــط ــ ــوه ع ــ ــل ــ ــت ــ ــه اخلـــبـــاءاق ــن ــل احـــرقـــوا م ــقــلــه بـ ث
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ــداءاوبــــنــــات الــــوحــــي فـــــرت وهلــــًا ــع ال تشكو  جمــدهــا  قــتــى  نــحــو 

ــى  ــوالت وعـ ــ ــعـ ــ ــاءاصـــــارخـــــات مـ ــك ــب ــق يــضــاعــفــن ال ــ ــقــذ احل مــن

* * *
ــم  ــأت ــار هـــــذا م ــ ــهـ ــ ــوالءايــــا أبـــــا األطـ ــ ــدي ال ــب ــاه لــكــي ن ــن ــم قـــد أق

ــا مــعــر     ــ ــأن ــ ــا ب ــ ــي ــ ــدن ــ ــاءاونـــــــري ال ــدم ــا ال لِـــُعـــٰى ذكــــراك أرخــصــن

يــنــســى فتى ــل  ــ ــاك وه ــس ــن ن ــف  ــي ــاًء وســـنـــاءاك ــ ــي ــ ــأ الـــدنـــيـــا ض ــ م

ــرم ــقـــذت الـــــورى مـــن جم ــت أنـ ــ ــاءاأن ــنـ وفـ ــاءا  ــضـ ــقـ انـ ــق  ــح ــل ل رام 

مــن ملحد الــــورى  أنــقــذت  ــت  ــاءاأنـ ــي ــب أنــكــر الــــرب وعـــــادى األن

مــن مدمن  الــــورى  أنــقــذت  ــت  ــذ غــبــاءاأنـ ــدوم الــنــهــى ش ــع اخلــمــر م

ــاءاأنــــت شـــيـــدت لـــديـــن املــصــطــفــى     ــاق ع ــايل الـــذي فـ ــع ــه ال رصحـ

األىٰل  ــعــهــر  ال ــنــي  ب حــطــمــت  ــبــغــاءاأنـــت  بـــذلـــوا الــعــفــة وابـــتـــاعـــوا ال

ــز اهلـــدى ــ ــا رم ــاك يـ ــس ــن ــن ال ن ــح ــاءان ــت اع ــد  ــج امل إىل  يــســمــو  ــم  ــك وب

* * *

ــه  ــع ــج ــوراء مــــا اف ــ ــ ــاش ــ ــ ــوم ع ــ ــ داءاي أوجــــد  قـــد  اخلــلــق  فــــؤاد  يف 

مهجة    حــســن  ضــحــى  قـــد  ــت قــــــدرًا وعــــــزًا وعــــاءافــيــه  ــم ــظ ع

مــوقــفــه يف  الـــــديـــــن  والـــشـــقـــاءاوأشـــــــــاد  ــه  ــن ع ــر  ــف ــك ال وأزال 

ــى ــا بـــــــــاٍق ع ــ ــنـ ــ ــامـ ــ الباءاوبـــــــه إسـ الــديــن  ــروا عــى  رغــم مــن ج

ففي  ــا  ــن ــت م وإن  ــا  ــي ــح ن ــيــنــا الـــنـــداءابــاســمــه  ــقـــر نـــدعـــوه يــلــب الـ
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ــط يف  ــب ــس ــن ال ــس ــاءاأنـــقـــذ الــدنــيــا ح ــري ــك ــوم عـــاشـــورا ونــــال ال ــ ي

 :وقال يف قصيدة عنواهنا )عظمة الشهادة( وهي يف رثاء اإلمام احلسني

توأمنا  الــنــر  وبـــات  خلقنا  ثــانــيــنــالــقــد  واحلـــــق  مــعــركــة  كـــل  يف 

يغمرنا    ــق  احل نفدي  مــواكــب  ــا  الــديــنــارسن ــه  بـ ــا  ــدن ــي ش الـــشـــهـــادة  دم 

قبسًا  بقى  قد  بل  ــا  اإلب شهيد  مــغــانــيــنــامىض  ــي  ــ ــزاك ــ ال دمــــه  ــر يف  ــن ي

روابينايا صاح سل عن بني قومي ومن محلوا يف  جــهــدًا  الــنــر  مشاعل 

الـ عن  كرباء  سل  بل  املحرم  قرابيناسل  أضــحــوا  ــن  وم األبـــاة  ـصيد 

هرعوا قد  للتحرير  للعدل  عرنيناللدين  لــلــظــلــم  هــشــمــت  ــثـــورة  بـ

* * *

أال  احلــســن  ذكــــرى  يـــا  أكـــر  يسقينااهلل  العز  لشهد  ــًا  درس أصبحت 

النـ أهلبت  اهلل  رســول  بن  يا  ــراك  أعــاديــنــاذك منها  فــارتــعــبــت  ـــنــفــوس 

لظى  الــظــاملــن  كــيــان  ــاوأشــعــلــْت يف  ــن ــي أراض يف  رمــــــادًا  ــم  ــه ــت ــول وح

ــة عـــٍز ال تـــرى أبـــدًا ــف الليناوقـــفـــَت وق يــقــبــل  ــًا  ــان ــك م فــيــك  ــذل  ــل ل

من  مــســاوئ  للدنيا  تعلن  ــفــَت  ملعوناوق بــات  رشًا  احلــكــم  عــى  نــزا 

هلا  التضحيات  أن  تعلن  ــا وقــفــت  ــن ــي ــزي مــــــــوارد متــــأ اآلفــــــــاق ت

ــاب ومل   ــشــب املضليناولــلــعــقــيــدة أهــديــت ال ــاد  ــقـ أحـ ــرامـــك  مـ ُتـــثِـــْن 

ــال احلــاقــديــن ومــن     ــت ــق ــوا ل ــدم ــق ديــنــات وال  ــًا  ــ ربـ ــدًا  ــ ــ أب يــعــرفــوا  مل 

الـ  لبسوا  بعدما  مجيعًا  عليهم  حتصيناصالوا  احلــرب  دروع  فــوق  ـقلوب 

وهلم استشهدوا  ثــم  أعـــزاء  الراييناعــاشــوا  غــذى  هــوى  قلب  كــل  يف 
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من  مجاجم  يف  طحنًا  كالليث  املياميناَوُصلَت  ــر  ــغ ال الـــســـادة  قــتــلــوا  قــد 

بيدي  أعطيكم  ال  هيهات  ــاوقــلــت  ــون اهل ــض  ــ أرفـ عـــزيـــز  وإن  ذالً 

مــنــتــرًا  الــنــفــس  أيب  قــضــيــت  ــاإن  ــون ــان ــادئ أحـــكـــامـــًا وق بـــك املـــبـ

* * *

ــوم ســار عى   ــي ال الــشــهــداء  ــا سيد  املــحــبــيــنــاي آالف  ــدك  ــ جمـ ــق  ــريـ طـ

وطني ُيــرى  كي  نفيس  بكل  وا  مــآقــيــنــاَضحَّ مـــصـــانـــًا يف  أبـــيـــًا  حـــــرًا 

حنقًا  طغى  قــد  بـــاٍغ  كــل  ــوا  ــارب ــز املــحــقــيــنــاوح ــ ــا رمـ ــ ــادك ي ــ ــ ــى ب ــ ع

يف  جندك  نر  ــارك  ب ثم  سيدي  املياديناقم  ــا  جــزن ــم  هب ــاد  ــه اجل ســـوح 

حتاربنا جـــاءت  طغمة  إىل  ــظــر  لتحميناون ــاءت  ــ جـ ــا  ــ أهن ــي  ــدعـ وتـ

* * *

14- الدكتور ضياء الدين أبو احلب

)1913 - 1981م(  )1332 - 1402 هـ(

عذبًا،  نبضاته  من  الشعر  يتدفق  النفس،  كريم  األحاسيس،  فياض  مطبوع،  شاعر 
وسهولة  الشعري  التعبري  ورقة  احلرة  نزعته  صدق  عىل  بوضوح  يدلل  صادقًا،  ملتهبًا، 

تذوقه. 

النجار  عربية  أرسة  يف  نشأ  وشاعرنا  بعيد،  أمد  منذ  واألدب  الفن  موطن  وكربالء 
الساحة  الثقافية ورفدوا  احلركة  وافر يف  بقسط  أفرادها  الفضل، ساهم  وأهل  والفخار 
األدبية بالعطاء الثر والنتاج الغزير، ملع من بينهم الشيخ حمسن الكبري الشهري بأيب احلب 
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املتوىف سنة 1305 هـ أحد أدباء القرن التاسع عرش امليالدي )الثالث عرش اهلجري( له 
ديوان خمطوط باسم )احلائريات( ومنهم نجله الشيخ حممد حسن املتوىف سنة 1357 هـ، 
كان خطيبًا ذاكرًا لإلمام احلسني الشهيد،يدير أغلب املجالس احلسينية ومنهم اخلطيب 
الشيخ حمسن املتوىف سنة 1369 هـ / 1949م وهو والد املرتجم له، وله ديوان مطبوع 
باسم )ديوان أيب احلب( ومن هذه األرسة األديبان الفاضالن الدكتور جليل أبو احلب 
والدكتور ضياء الدين أبو احلب مدار البحث، فهو ضياء الدين بن حمسن بن حممد حسن 

بن حمسن بن احلاج حممد أبو احلب. 

ولد الدكتور ضياء يف كربالء سنة 1913 م / 1334 هـ، ونشأ هبا ودخل املدرسة 
املعلمني  دار  إىل  انتقل  ثم  فيها،  دراسته  أتم  حتى   - حاليًا  العزة   - االبتدائية  الفيصلية 
الشهادة  عىل  فحاز  اخلارجية،  الدراسة  عىل  وواظب  معلاًم  وخترج  بغداد،  يف  االبتدائية 
بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة  إىل  بعثتها  ضمن  العراقية  احلكومة  أرسلته  ثم  الثانوية، 
تعقدها  كانت  التي  الشعر  حلقات  يف  وشارك  قرحيته  وتفتحت  مواهبه  ظهرت  وهناك 
اجلامعة آنذاك ثم عاد إىل بغداد فعني مدرسًا يف دار املعلمني االبتدائية فمفتشًا يف وزارة 
املعارف، وبعد فرتة وجيزة أرسل يف بعثة إىل أمريكا ليتخصص يف الرتبية وعلم النفس 
بجامعة كولومبيا يف نيويورك، وحاز بعد سنوات عىل شهادة املاجستري، ويف عام 1967م 
سافر إىل القاهرة للحصول عىل شهادة الدكتوراه من جامعة عني شمس فناهلا بتفوق تام، 
بغداد، وظل  الرتبية بجامعة  النفسية يف كلية  بغداد فعني أستاذًا للصحة  عاد بعدها إىل 
متميزة  أعامالً  فقدم  النفس،  والرتبية وعلم  يبدع طوال مخسني عامًا يف جماالت األدب 

القت اهتاممًا كبريًا من لدن املعنيني والنقاد والدارسني. 

وعىل حني غرة هوى ذلك النجم الساطع يوم اخلميس 8 / 5 / 1981 م يف املنامة 
 ،العباس البحرين، ونقل رفاته إىل كربالء، ودفن يف مقربة والده بصحن  عاصمة 
نه األدباء يف جملس الفاحتة املقامة عىل روحه ببغداد، وكنت من بني املسامهني يف تأبينه  وأبَّ
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بقصيدة مطلعها: 

ــُل  ــ ــ ــوى فـــتـــبـــدَد األم ــ ــ ــُلطـــــــوٌد ه ــل ــُه اجل ــُب ــط أدمــــى املـــحـــاجـــَر خ

شاعريته 
أليب احلب شعر بديع، هنج فيه هنج الشعراء القدامى يف األسلوب واملعنى، وعالج 
وله  اجليد،  الوطني  الشعر  يف  نظم  كام  ورثاء،  ووصف  غزل  من  التقليدية  الشعر  فنون 
مشاركة يف املناسبات الدينية شعرًا ونثرًا، بيد أنه عىل قله إنتاجه كنا نجد يف شعره حالوة 
الناهي: )األستاذ  أقرانه، يقول األستاذ غالب  البث ولطف األداء، وقد مهر فيه وفاق 
شاعر مطبوع سلس التعبري أنيق املعاين رشيق األلفاظ يتدفق شعره عاطفة وقد ساهم يف 
حمافل لبنان األدبية وألقى من فرائده ما سجلت له عنوان نضج أديب أصبح تراثه املرموق 
إن  السامق()1(.  خياله  يفجرها  طاقات  األستاذ  لدى  أن  يعرف  شعره  يقرأ  ومن  أخريًا 
وراء  خاصًا  مذاقًا  لشعره  جيعالن  وأنقاها،  ألصفاها  اختياره  وحسن  للكلامت  تذوقه 

األوزان والكلامت. 

وباإلمجال فهو صاحب الشعر اللطيف الفائق واألسلوب الطريف الرائق الذي أبدع 
وأجاد باملعاين الرقيقة والعبارات الرشيقة، وله غزل رقيق ذو مشاعر جياشة نابعة من 

أعامق القلب لنسمعه يف قصيدة....

)اإلرشاق( 

ــون  ــنـ ــه لــــوعــــة جمـ ــيـ ــبـ ــنـ أنــيــنــهبـــــن جـ يــطــيــل  أن  يف  ــًا  بـــدعـ ــس  ــي ل

)1(   دراسات أدبية - غالب الناهي ج2 ص62.  
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بكف   مــســحــِت  ــو  ل ــذي رض  ــ ال ــا  ؟م احلزينه  الــظــال  قلبه  عــن  الطهر 

بعينيه  ســكــبــِت  ــو  ل رض  الـــذي  ــا  شـــعـــاع احلـــســـن الـــــذي تــربــيــنــهم

ــِت عن   ــح ــف لـــو ص الــــذي رض  ؟مـــا  تأخذينه  باهلوى  كنت  إذا  الذنب 

* * *

الــــ ــم  ــلـ أظـ إذا  ــويت  ــلـ سـ ــا  ــ ي ــه  ــ الدفينهإيـ الــشــجــون  ــه  ب ثـــارت  ـــَلــْيــُل 

ــي كــالــشــعــاع يف مــطــلــع    الـــ املستكينةأرشقـ الـــعـــوامل  ــيء  تـ ــر  ــْج ــَف ـ

العابد  مهجة  يف  كاليقن  ــهأرشقـــي  ــن ــي ــن ح اآللـــــــــه  إىل  أبـــــــــدى 

ترمحينهأنــــــِت بـــــرء خلــــاطــــري وجلــــرح   ــو  ل الــشــفــاء  أنـــِت  الــقــلــب 

أما قصيدة )مات غنائي( ففيها أبيات سهلة اإليقاع، رقيقة املشاعر، والشاعر حياول 
التقرب من احلبيبة، ولكنها مل تبال بشكواه وال تريد اللقاء به اسمعه يقول: 

ــي  ــائ ــرح ــة بـــجـــرحـــي ودائـــــيأكـــــذا تــضــحــكــن مـــن ب ــي ــن ــع ــر م ــ غ

تــلــفــتــي    مل  ــوع  ــلـ ــقـ الـ ــرت  ــ نـ ــد  ــ ــيق بــطــيــب والئ جـــيـــدًا، ومل ختــتــفــي 

تــســمــعــي  مل  ــم  ــ ث ــت  ــي ــك ــش ت ــم  ــ ندائيك بح  حفلت  قد  وال  الشكوى، 

ولــكــن   أراك  أن  لــقــائــي وتـــشـــهـــيـــت  تـــريـــدي  مل  ــك  ــن م أســـفـــًا 

أن  إىل  ــت  ــ ــب ــ ذه مـــعـــنـــيـــة  ــر  ــ غنائي غـ حلـــن  ــات  ومــ ــي  ــوق ش جـــن 

وقال يف قصيدة بعنوان: )يا حق( 

خفاء  ففيك  ــا...  ــن ل ظــهــرت  ــاُءمــهــا  ــيـ سـ لـــظـــاهـــٍر  ســـــاك  يف  ــا  ــ م

ــم تـــبـــدو ظـــاهـــرًا    ــى مــــــرارًا ثـ ــف ــواءخت ــورك واخلـــفـــاء سـ ــهـ لـــكـــْن ظـ
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خّلبًا  بــرقــك  ومــيــض  ــام  ــ األن عــــزاء؟خـــال  لـــأنـــام  هـــل يف وجـــــود 

ــًا    ــ ــى دائ ــّم ــع ــت خمـــلـــوق م ــ ــل أن عمياء؟ هـ الــورى  من  العيون  ذي  أم 

ــن ســاحــل  ــه مـ ــا لـ ــرك، مـ ــ ــي حيـ مـــيـــنـــاءجلـ ــة  ــنـ ــيـ ــفـ ــسـ لـ وال  ــا  ــ ــ ك

ــن الـــورى    ــاؤك مل يــكــن ب ــف ــاءلـــوال خ ــف إخ  - جمــــرم  أو   - ــة  ــم ــري جل

الطى  دم  بسفك  امحـــرت  وال  ــاءكــا  دمـ ــل  ــط ت ومل  ــوف  ــي ــس ال ــض  ــي ب

لنا    بـــدت  الــعــيــون  ــن  ع خفيت  ــا  ــاءمل ــج ــي ــا اهل ــده ــع بــــدع الـــفـــنـــون ت

أنفس  ــورك  ــن ب تشفى  تــرى  هــل  ــا  ــداءي ــ ــت ال ــ ــا وأنـ ــت الــــــدواء هلـ ــ أن

ــارصًا    ــ فـــلـــذا دعـــتـــك حــلــيــفــهــا احلــلــفــاءزعــمــوك حــلــفــًا لــلــقــوي ون

بباطل   لــيــس  ــوه  ــم زع ــا  م ــان  كـ ــوذ وتــلــتــجــي الــضــعــفــاءإن  ــل فــبــمــن ت

ورعــاهتــم   الـــورى  ــواس  سـ ــم أمــنــاءخانتك  ــه ــم ــزع ــك ب ــي ــل وهــــم ع

ــًا ــاء وســائ ــفــن ــاب ال ــب فـــنـــيـــت هبــــا اآلبــــــــاء واألبــــنــــاءعــلــمــوا ألس

م، ال  نظمها سنة 1939  الوطني  للشعر  مثال جيد  فهي  فلسطني(  )ثورة  وقصيدة 
أبناء جلدته وبالده يف أن  تراه وهو خياطب  للغاية،  نابضة مرهفة  ثورية  ختلو من روح 

يركبوا األهوال وينرشوا العز، فام أمجل قوله:

ــآال   ــ ــت امل ــغ ــل ــد ب ــ ــن ق ــط ــس ــل ــا ف ــ ــد حـــقـــقـــوا اآلمـــــاالي ــ ــوك ق ــ ــن ــ وب

ــوب    ــط ــًا خ ــ ــان ــ ــم زم ــه ــي ــت ف ــث ــب ــواالع ــ ــدوا األهـ ــ ــاب ــ جــائــحــات وك

)1(  الَعجالن: املرُسُع، ِعجال وَعجاىل وُعجاىل. الرائد: 1007.
)2( هذا البيت مقتبس من قصيدة املرحوم الشيخ حمسن أيب احلب الكبري اجلد األعىل للشاعر. 
)3( هذا البيت مقتبس من قصيدة املرحوم الشيخ حمسن أيب احلب الكبري اجلد األعىل للشاعر. 
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الفيايف   نــحــو  احلــــارضات  ــروا  ــج ــاٰل)1(ه ــج ع ــاروا  ثـ الطامعن  ــى  وع

ــاال(()2( ))ركــــبــــوا أظـــهـــر احلـــــام وآلــــوا    ــ وبـ إال  ــاة  ــي احل ــدوا  ــع ي أن 

مكمن  مــن  ــقــاصــفــات  ال ــاالرصــــدوا  ــع ــوا بـــر هبـــا إش ــاثـ الــعــز وعـ

ــد مــــن رجـــــــال كــــرام    ــ ــ ــذاوي ــ ــ ــاىلامل ــس ــر ك ــ ــاد غ ــه ــج ــل ــوا ل ــضـ هنـ

ــار يــبــنــون مــلــكــًا   ــخ ــف ــل ــًا وكـــــــــروا األغــــــاالهنـــــدوا ل ــ ــي ــ ــرب ــ ع

بنيهم    مـــن  عـــرمـــرم  ــس  ــي مخ صقاالكـــم  ــًا  ــوف ســي لــلــعــدى  أرهـــفـــوا 

ــي اجلــهــاد أجــابــوا  استبساالمــن دعــاهــم داعـ واستبسلوا  واســتــاتــوا 

أن    إىل  بــذال  بالنفوس  اكتفوا  ــا  اتــبــعــوهــا الــنــســاء واألطـــفـــاال(()3())م

* * *

ــي محــيــد   ــعـ ــراق سـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــن ــ ــروح مـــقـــوالً وفــعــاالوجل ــ ــال ــ جــــاد ب

ــراق خــفــاف   ــ ــع ــ ــقــاالوشـــبـــاب مـــن ال ــن كـــانـــوا ث ــع ــام ــط وعــــى ال

ــف عــز ــ ــواق ــ ــن م ــ ــداد م ــغـ ــبـ ــم بـ ــ ــاىلك ــع ــم هـــتـــاف ت ــ ــن ك ــط ــس ــل ــف ل

)بلفور(   منذ  استقاهلا  خـــيـــااليــنــشــدون  ــان  ــ ــك ــ ف ــه  حـــكـــمـ رأى 

احلــر   إىل  ثــــاروا  ــعـــراق  الـ ــاالوجــنــود  ــضـ ونـ ــة  ــ ــاس ــ مح مــــــــــرارًا  ب 

نجدة يف  التقصر  اســتــطــاعــوا  ــا  ــم تــتــواىل م ــداهت ــج ــق، فــكــانــت ن ــ احل

ــفــادي   ــت ــل ــوة قـــد تــــوافــــدوا ل ــوا األبـــطـــاالنـــخـ ــدل ــن ــج ــوا ف ــاتـ ــتـ واسـ

الغار   مــن  ــاجــًا  ت بالنضال  ــاىل ظــفــروا  ــع ــت ــدى ي ــ ــ ــًا عــــى املـ ــ ــرشـ ــ وعـ

* * *

ــادي   ــ ــ ــديت وب ــ ــل ــ ــه أبــــنــــاء ج ــ ــ ــواالإي ــعــزم واركــبــوا األهـ جـــددوا ال
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ــوان   ــا األمـــثـــاالوانـــشـــدوا الــعــز بــعــد حـــرب ع ــ ــاهل ــ ــوا رج ــونـ ــكـ ــتـ ولـ

فيها ــة  الـــعـــروبـ مـــبـــدأ  ــروا  ــ ــ ــاالوانـ ــ رج ــاة  ــ ــي ــ احل إىل  خـــفـــوا  ــم  ــ ث

ومرة أخرى يشيد بعزم األبطال امليامني يف قصيدة )فلسطني( التي يقول فيها: 

النا   فا  قاسى  كم  يعرب  ابــن  جذالنا؟ويــح  بالشدقن  الغرب  ويضحك 

متصًا   ــرار  ــاألح ب تعبث  ــرب  غ ــا  فأضناناي أودى  بـــأذى  األذى  منك 

نكرعها الــعــز  ــكــؤوس  ب مــغــرمــًا  ــا  ــاي ــوان ــزان أل ــ جــرعــتــنــا وصـــب األحـ

بعزمهم   ــيــا  الــدن فــتــحــوا  ــا  بنياناأجـــدادنـ ــوزاء  ــ اجلـ شــهــب  ــوا  ــاولـ وطـ

قاطبة    األرض  هــذي  ليعرب  ــت  ــادان ــ دان ــا  ــ م اهلل  لـــغـــر  ــريب  ــ ــع ــ ــي ــ وال

* * *

مصائبه   تــأمــن  ال  الــدهــر  ممتطي  ــا  أجفاناي أبناك  عن  الدهر  يغمض  لن 

مندمل   غــر  ــرح  ج فلسطن  ــاأودى  ــ أردان لــلــحــرب  ــرت  ــم ش إذا  إال 

حمتمل غر  رزء  )القدس(  عى  قرباناعدا  )الــقــدس(  يصيب  يــوم  فكل 

ثعالبه   فينا  طمعت  إن  الــغــرب  محانامــا  حققت  إن  ــروع  الـ ــدى  ل إال 

العرب مطلبهم   نفوس  يبلغوا من  مرمانالن  إدراك  عــن  قــر  فــالــغــرب 

فيالقنا ــارت  ث إن  صهيون  ابــن  عمياناويــح  احلـــرب  ــايل  جمـ يف  تــلــقــاهــم 

شوكتهم   ــراب  ــأع ل يــعــرف  وفرساناهــنــاك  ــادًا  ــن أج الــرحــب  ويــزخــر 

نــغــادرهــا    إنــــا ال  ــم  ــس ــق ت ــاك  ــنـ خــرانــاهـ األعـــــداء  ــويء  ــ ب إذا  إال 

دمائهم مــن  إال  الــكــأس  نرشف  ــاال  ــان ــت ــاف ق ــ ــأر شـ ــثـ لـــانـــتـــقـــام بـ
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مراشفنا   يف  األعـــادي  دمـــاء  نشواناراقـــت  اليوم  لست  اخلمر  حمتي  يا 

ــًا كــتــائــبــنــا    ــانـ ــيـ ــر أحـ ــهــق ــق فأحيانالــئــن ت أحــيــانــًا  النر  جــاءهــا  كــم 

ويف رثائه نتلمس التهاب املشاعر، واحرتام العواطف، واللوعة الصادقة، كام تتجىل 
املصيبة  احلزن ويشاركهم يف  الناس  يشاطر  فهو  الدفني  احلزن واألسى، واألمل  إمارات 
حني مات غازي ملك العرب، فام أفظع احلادث اجللل، وما أشدها صيحة ! تلك التي 
دوت يف اآلفاق فاستكت هلا املسامع، وهلعت هلا القلوب. اسمعه يف قصيدة )اخلطب 

الدامي(: 

ملا    ــداد  ــغـ بـ كــخــطــب  ــب  ــط خ ــًا بـــاحلـــامأي  ــ ــرب ــ عـــــاد غــــــازي م

أن    إىل  ــى  ــام ــس ت روحـــــه  تــــزل  ــاملـــراممل  بـ ــي  ــف ي أن  اجلـــســـم  ــز  ــج ع

بـــســـواهـــا جيــــد  مل  ــك  ــلـ تـ ــة  ــ ــب ــ مــطــمــحــًا لــلــخــلــود واإلقـــــــداموث

كــبــر   روح  كـــــان  بــــرديــــه  ــه روعــــــــة املــــقــــدامبــــن  ــيـ ــفـ ــطـ ــعـ وبـ

ــر الــشــبــاب بــيــوم   ــزي غـ ــ ــن أعـ مــنــي الــعــرب بــالــعــوادي اجلــســاممـ

دمعًا الــفــراتــن  أرض  ســالــت  ــاميــوم  ــ ــوم طـــاشـــت رواجـــــح األح ــ ي

الـــروايب  أن صــوحــت زهـــور  ــاميـــوم  ــ اآلجـ ــام يف  ــ ــ أق ــد  ــ ق ــى  ــ ــ واألسـ

رزء    اجلــــزيــــرة  طـــبـــق  أن  ــاميـــــوم  ــش ــاد ال ــ ــوالً ب ــ ــت هـ ــاث ــغ ــت واس

ــم نــــــادى املـــنـــادي  ــ ــنـــان ث ــبـ ــلـ نــكــســوا الـــيـــوم أرفـــــع األعــــاموبـ

ــدى ــف ــامفــســلــيــل احلــســن غــــازي امل ــس ــد قـــىض وحيــكــم مــــدار ال قـ

ــت جــــوانــــب األهـــــــراموبـــمـــر الــنــعــي نـــــّوه بــاخلــطــب   ــاخـ ــسـ فـ

ــن شــجــوا   ــرات ــف ــل ــل ل ــي ــن ــاموبــكــى ال ــ فــاســتــجــاشــت خـــواطـــر األح
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ــاءًا  ــ ــت دمـ ــاضـ ــد أفـ ــلــســطــن قـ ثـــــرة واجلـــــــــراح مــنــهــا دوامـــــيوف

ــيــت اهلل     ــب ــلــطــائــفــن ب ــاموتــــــراءت ل ــ ــاآلجـ ــ ــود كـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــك الـ ــ ــل ــ ت

ــده األربـــع   حتـــــــــــدوه نـــــــــرة األقـــــــــــواميـــوم ثـــار احلــســن يف ولـ

العرب مليك  احلسن  تــوج  أن  ــف األعـــــــــــداء والــــظــــاميــوم  ــ ــت ــ ح

ــي    وعـ فـــيـــصـــل  ــار  ــ ــ س أن  ــوم  ــ ــ ــشــامي ــال ــتـــووا ب ــاسـ ــت فـ ــي ــال ــص ــامل ب

فلسطن   نـــر  احلــســن  آىل  ــوم  ــ ــامي ــذمـ الـ خــلــف  األعـــــــداء  وآىل 

ــوّي اهلـــامكــل تــلــك الــــرؤى تــــراءت ملــن يف  ــ ــوا ه ــهــول ــيــت فــاســت ــب ال

تداعت حتى  ــرضاء  اخلـ أرض  ــوة لـــإمـــامعــم  ــ ــن ــ ــوم ع ــ ــقـ ــ زمــــــر الـ

* * *

بــعــدك واق    الـــعـــراق  ــل  ــ ــن أله ــى الــعــرب رام ؟مـ يــرجتــى كــل مــا رم

مضيًا   ــت  رمـ األعــــال  ــدأت  ــ ب ــى اإلمتــــــام ؟مــذ  ــا عـ ــه ــوف ت ــف مل  ــي ك

نر ــة  ــروبـ ــعـ الـ إىل  تـــدانـــى  ــات الــســهــاممـــذ  ــش ــائ ــك ط ــي ــذت ف ــف ن

ــن بـــعـــدك الـــعـــراق يــتــيــًا    ــات مـ ــ انسجامب يف  دمــعــهــا  ــرب  ــع ال ــو  ــن وب

* * *

ــرًا     ــزبـ ــركـــت هـ ــرش فـــوق أعـــى الــدعــامقـــر عــيــنــًا فــقــد تـ ــع يــرفــع ال

ــد   ــج ــة وامل ــ ــ ــعــة األرومـ ــب ــصــل ن ــي ــر األصـــــــاب واألرحـــــــامف ــخـ وفـ

ــده جمـــد قــوم ــجـ ــى كـ ــن ــب الــرغــامســــوف ي الـــدهـــر جمــدهــم يف  ــن  ــ دف

)1( نرشت يف جملة )االعتدال( النجفية - العدد 6و7 )1358هـ / 1939م( ص303.
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ــعـــى عـــن قــريــب   ــامويـــــويف ديــــن الـ ــس ــق ــات بـــعـــد ان ــتـ ــشـ ــم الـ ــلـ ويـ

حكيم فــصــل  ــراق  ــعـ الـ ــام)1(ويـــســـوس  ــكـ أحـ ــام يف  ــكـ األحـ ويـــديـــل 

وقال يف قصيدة بعنوان )ألسنا اهلاتف( 

)إىل من محلتها أوزار حبي الطاهر........ ومل تصفح عني بعد( 

)إىل آخر خيوط الرجاء يف مغرب حيايت( 

الشكوى   دع  قــال:  سناك  من  ــتـــاطـــمهاتف  املـ ــك  ــ مهـ الـــلـــيـــل  ويف 

ــا لـــديـــك مــقــام   ــن باسمواقــــــرب هـــا ه الــبــر  حــافــل  حـــوراي،  عند 

ــج املـــآيس  ــوى هتــي ــك ــا ش ــه ــزع ــت ــى اخلـــد ساجموان ــًا ع ــع ــم هتــمــي دم ث

ــهــم خا   ــل ــت ل ــس البواسمواتــــــرك اهلــــم ل بالطيوف  الــيــوم  واحــتــف 

كئيبًا    تــعــيــش  كـــم   ! اهلل  لـــك  ــا  ــادي الــوجــد، ساهميـ عــان الـــروح، ب

الراحة مــن  قسطًا  احلــيــاة  ــوّف  ف ــمقــم  ــمــغــان ــل والــــبــــر واســـتـــبـــق ل

ــم تــقــي   ــ ــة ث ــاعـ ــا الـــعـــمـــر سـ ــ ــم(إنـ ــدائ )ال الــرحــيــل  قبل  فاغتنمها 

الــوهــم    يقطع  الــســنــا  ذلـــك  ــه ركــــــاب الـــواهـــمومـــىض  ــ وســـــــارت ب

* * *

صــدري    يف  جتلجل  شــكــوة  بـــلـــحـــن األســـــــى تـــثـــر املـــآتـــموبـــدت 

ستغدو   )أن  ــت:  ــدم دم ــم  ث ــمفبكت  هــائ اهلــــم يف حــيــاتــك  ــة  ــم ــع ط

ــًا ألنــيــاب شــوق ــب ــوف تــبــقــى هن السوائمسـ قضم  منك  الــعــود  تقضم 
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شتى   ألـــــوان  ــوس  ــح ــن ال ــون يـــثـــوي بــعــيــنــيــك قــاتــموتـــريـــك  ــ ــل ل كـ

ترجتيها   الــتــي  إن  ــدًا  ــي ــع س ــة راحـــمعـــش  ــعــطــاف ان قــلــبــهــا  ــس يف  ــي ل

إلــيــك سبيل ــن )وصــلــهــا(  ــامللــيــس م ح ــت  ــ زل ــا  مـ ــت  ــن ك إن  فــتــنــبــه 

الشجو كفاك  الكئيب  الناحل  ــواتـــم(أهيــا  ــقـ ــوط الـ ــ ــط ــ ــذه اخل ــ ــن هـ ــ م

وقال يف قصيدة )نشيد احلرمان(: 

ــا حيــدى    ــن ب ــر  ــس امل أيـــن  إىل  ــســر  قصدان وال  أصابت  مرمى  ال  سوائم 

ــا   ــن ــأن ــاء احلــــيــــاة ك ــهـ ــبـ ــر بـ ــسـ هتــدىنـ وال  تـــراح  ال  ــدت  ــي ق ــم  هبــائ

طــريــقــنــا ــبــن  ــســت ن بــنــا ال  ــار  ــسـ وردايـ وال  األمـــان  نلنا  صـــدرًا  فــا 

ــا   ــن ــاب ــال شــتــى رغ ــ ــاآلم ــ ــل ب ــل ــع مــردان هلــا  الفضاء  يف  قــصــورًا  ونبني 

ــًا مـــن خـــيـــاٍل حمبب   ــ ــعــشــق ومه )هندا(ون شئته  وإن  )ليى(  شئته  فــإن 

مغلق هـــو  ــذي  ــ ال الـــر  ــدانــكــاشــفــه  ــه وج ــًا ونــفــنــى ل ــه حــب ونــعــنــى ب

تعسفًا  ــدى  ــب ــي ف ــًا  ــوقـ شـ ــه  بـ ــم  ــي ــســعــى لـــه قـــربـــًا فــيــبــدلــنــا صــداهن ون

خّلب الــوصــل  مــن  ــرق  بـ امــتــدايتيمنا  قــد  لــلــظــاء  تــرامــى  رساب 

* * *

تــســوده    كــيــف  اخلــلــق  هلـــذا  ــون هلـــا مــداعجبت  ــع ــوس خـــيـــاالت ظـــن ي

سوامنا   يزجى  العيش  وركــب  وخــدانسر  هلــا  نجري  )بلهاء(  غاية  إىل 

ــه ــرأي ل ــح  ــري ــس م يشء  ــجـــب  إدا وأعـ له  غرور  عيني  من  الناس  لرسى 

ــد زيـــــادة   ــ ــري ــ ــان ي ــطـ ــبـ ــر مـ ــ ــ هيــدأوآخـ وال  يــقــر  ال   - ــًا  غــن ويــطــلــب 
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موكب   رأس  يف  احلــرمــان  مــع  عداأســر  أحصهم  مل  االتباع  من  وخلفي 

اهلوى التي ختضب  الدنيا  وقد أجدبت من بعد أن أينعت عهداحرمت من 

خمصبًا بــاألمــس  كــان  ربيع  نداوأذوى  عبقت  كــم  الـــروح  يف  وأزهـــاره 

ــان نــواعــيــًا ــ ــات األم ــام ــادت مح ــ والسعداوع البشاشة  تغنيني  وكانت 

* * *

فالشعر  والنضال،  احلرية  معارك  يف  أمىض  سالح  اإلنسان،  عرفه  أن  منذ  والشعر 
الوطني لدى ضياء الدين أيب احلب صورة صادقة من صور النضال، كيف ال والشاعر 
هو مرآة بيئته وصورة مصغرة ألمته، حيث يصور فيه آالم شعبه وآماله وها هو ذا يفخر 

بأمته العربية التي راحت تسري يف طريق املجد، ويغرد بأجماد وطنه الثاين فلسطني. 

ويف رثائه لوالده تراه أدق إحساسًا، وأرق شعورًا، فقد أرسل قصيدة من نيويورك يف 
13 آذار سنة 1949 م بمناسبة مرور أربعني يومًا عىل فقده يعزي فيها أخاه فائق فيقول 

يف قصيدة عنواهنا )رضاعة ومناجاة(: 

ــورًا     ــذع م تركتني  احلــبــيــب،  مثبوراأبـــِت  األســـى  يــرعــنــي  زال  ــا  م

ــا   ــأهن ــان ك ــي ــع ــل ــدو ل ــبـ مــنــشــوراذكـــــــراك تـ الـــدجـــى  تــألــق يف  ــم  ــل ع

فضلها أنسى  لست  السوابق  ــأضــحــت نـــورًاتلك  ــًا رقـــت ف ــائـ وشـ

الــنــدى   قــطــر  ــه  ــأن ك احلــديــث  ــاب ســلــســلــة الـــــروي نــمــراذاك  ــس ــن ي

ــق حــجــة وبــاغــة   ــط ــن ــه تــفــجــراأوتـــيـــت م ــ ــانـ ــ ــرت احلـ ــجـ ــفـ ــتـ فـ

ــات احلــديــث بــدائــعــًا ــ ــات آللــــئــــًا وشــــــــذورًا ورويــــت آي ــ ــرسـ ــ املـ

صغتها ــان  ــس ح أغـــاريـــد  مــن  ــحــوراكــم  مــبــنــًى ومــعــنــًى أعــجــبــت وب
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سليمة الـــبـــيـــان  لــغــة  ــا  ــه ــت ــث ــع ــراوب ــس ــي ــا ت ــ ــم هل ــهـ ــن فـ ــ يـــــرت م

ــة حــجــًى  ــظ ــوع ــا يف كـــل م ــن ــت ــي ــدًا مــنــصــوراوأت ــؤيـ ــاد مـ ــرشـ فــغــدا الـ

* * *

ــدًا     ــام ــا )الــضــيــاء( املــســتــنــر حم ــ ــا هبـــا الـــدجيـــوراأأب ــن غـــــرًا أنـــــرت ل

عميدها   فــقــد  بــعــد  للمحافل  ــنــظــم مجــعــهــا املـــنـــثـــورا ؟َمـــن  ــوىًل ي ــ مـ

أمينها غــيــاب  يف  لــلــمــنــابــر  ــن  ــ ــا مـــوفـــورًا ؟َم ــًا هل ــد بــنــى رشفـ َمـــن ق

ــه   ــات ــد زكــــت آي ــق ــان ف ــي ــب ــل ــوراَمــــن ل ــمـ ــغـ ــه املـ ــالـ ــقـ ــَت مـ ــثـ ــعـ ملــــا بـ

عركتها  ــات  ــن ــفــات ال ــقــوايف  ــل ل ــن  ــورًا ؟َمـ ــع ــًا صــافــيــًا وش ــ فــجــرْت روّي

وقصيدة )اهنئي باجلنان( قاهلا بمناسبة أربعني أخته يف الرضاعة نورية بنت عودة: 

ــِدخــطــفــّت نـــورنـــا ديـــاجـــي الــلــيــايل    ــنــكــي ــت ــال ــوب ب ــ ــط ــ ــا اخل ــنـ ــتـ ودهـ

رزٍء   ــدح  ــ ــ أفـ األيــــــــام  ــا  ــ ــنـ ــ احلــشــودوأرتـ يف  بنعشها  ســــاروا  ــوم  يـ

ــوق املــحــيــا ــ ــالـــوا الـــــراب ف ــودثـــم هـ ــوع ــا امل ــرج ــال مـــرق الـــوجـــه ب

ــوارى عــن األنــظــار   ــدث طــاهــر تـ صـــعـــودج يف  ســـــعـــــره  لــــكــــن 

ــرايض   ــ والـ ــا  ــرضـ الـ اهلل  لـــقـــاء  ــوديف  ــع ــس ــه نـــيـــل ال ــ ــ وبـــفـــضـــل اآلل

* * *

ــر فــقــيــد    ــ ــد خ ــق ــف ــن أعــــــزي ب ــ ــود ؟َمـ ــوفـ الـ أأعـــــزي )حمـــمـــدًا( يف 

املسجى   الــيــتــيــم  ــه(  ــ )ط� أعـــزي  ــد ؟أم  ــ ــري ــ ــت ــ ــاة وال ــ ــاألسـ ــ أكـــــا بـ

أضيمت )املـــعـــان(  ــر  غ أعـــزي  مبيدأم  بــحــزن  ــى(  ــنـ )املـ أعــــزي  أم 
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ــى(    ــي )ل ثـــم  ــة(  ــامـ )سـ أعــــزي  تـــعـــديـــدأم  يف  تـــنـــحـــبـــان  ومهـــــــا 

ــنــي   دامهــت ــد  ــ وق ــي  ــف ن ــزي  ــ أعـ ــتــهــديــدأم  يــــوم راحـــــت مـــعـــاول ال

ــا ــرت م غـــر  ــا  ــده ــق ــف ب إن  وجـــحـــودحــيــث  ــارم  ــ ــغـ ــ مـ بـــدنـــيـــا  ح 

والــتــابــعــن  ــاب  ــبـ األحـ أعــــزي  وصيدأم  شهم  بــن  مــا  منهم،  الــكــل 

ــا وهنــــــج فــريــدفــجــعــوا بــالــتــي أقـــامـــت دلــيــًا    ــوفـ ــلـ بــــــــــارزًا لـ

الفضل   اخلــلــق  ــة  مج الــنــفــس،  ــا والـــــــرودعــفــة  ــ ــوهب ــ ــن ث ــ ــر مـ ــهـ بـــطـ

ــاة ــرج امل تــلــك  ــون  ــك ت أن  ــب مـــــــــــــرّوع وعـــنـــيـــدســعــدوا  ــ ــطـ ــ خلـ

ــول مــهــول   ــ ــ ــل ه ــكـ ــدى لـ ــصـ ــتـ ــاد املــجــيــدتـ ــ ــه ــ ــاجل ــ فـــتـــصـــفـــيـــه ب

ــيـــدوحتــــل الـــعـــويـــص مـــن كـــل أمــر   ــاح والـــرشـ ــالـــسـ مــشــكــل بـ

* * *

نــفــس    ــزة  ــ ــزي ــ ع ــن  ــ م اهلل  ــك  ــ ل ــا  ــ ونـــــقـــــاء عـــــى اإلبــــــــا مــعــقــودي

ــت   ــ وأربـ ــت  ــ ــوال ــ ت ــد  ــ ق اهلل  ــا بــجــهــد جــهــيــدنـــعـــم  ــ ــدهتـ ــ يـــــوم أرفـ

سديدوتـــطـــامـــنـــت واملـــصـــائـــب شــتــى رأي  حــصــن  يف  ــكــون  ت أن 

لــــأعــــادي   هنـــــــزة  ختــــافــــن  ــودال  ــن ــك ل ــرًا  ــ ــك ــ ــن ــ م ــن  ــريـ ــقـ تـ أو 

* * *

ــاك    سعيدكــــل خــــر أســـديـــتـــه يــــا مـ ثـــــواب  إىل  ــي  ــف ي اخلــــر 

ــًا   ــت ح ــنـــالـــن  تـ األوىف  ــوداجلـــــــزاء  ــه ــن ج ــ ــه م ــتـ ــذلـ ــد بـ ــ مــثــلــا ق

ابـــنـــة دري  ــا  يـ بــاجلــنــان  ــي  ــئ ــاهــن جميدف رب  رحـــــاب  يف  وانـــعـــمـــي 
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ــان   ــ ــادة واإلي ــع ــس ــال ــرن اخلـــر ب ــق مـــشـــيـــدي اآللـــــــــــه  ــزل  ــ ــ ــن ــ ــ م يف 

ــة مــن   ــرقـ ــفـ ــًا لـ ــنـ ــيـ ــري عـ ــ ــق ــ ــت ــ والــشــهــودول بيتنا  أهـــل  ــن  م ــت  ــارق ف

ــســجــودكــلــهــم حيـــمـــدن ذكــــــرك دومـــــًا  ال ــون رهبــــم يف  ــدعـ يـ ــم  ثـ

جمـــدًا مـــثـــواك  دار  يف  تـــنـــايل  ــام محــيــدأن  ــ ــق ــ ــت مــــن م ــلـ مـــثـــلـــا نـ

وقال راثيًا الفقيد الشيخ حممد شعبان النجفي خادم الروضة احليدرية: 

املبجل    ــاب  ــن اجل ذاك  ثـــوى  ــًا  ــق أولأح الفضل  يف  وهو  رحيًا...  ورام 

وطاملا   فـــردًا..  العلياء..  إىل  املفضلتسامى  ــو  وهـ الـــقـــوم،  ــاد  ــي ق ــوىل  تـ

ورهطه )عليًا(  الوثقى  العروة  يقفلمحى  ليس  لــلــرجــا...  بــابــًا  ــارك  وبـ

لــروضــٍة   ــن  ــدي ــواف ال حجيج  ــقــود  ينهلي العلم  باحاهتا  يف  العلم..  من 

* * *

مؤبنًا    أكـــون  أن  ــؤادي..  ــ فـ ــاوى مــنــه فــعــل ومــقــوليـــروع  ــس ــنــدب ت ل

ــا شــغــفــت يـــوده   ــ ــي ثـــقـــٍة.. أم ــ تأملأخ كنت  مــا  ــوق  ف لــديــه  وجـــدت 

منهًا العذب  السلسل  كمثل  يفضل طباعًا.  ليس  مــا  فيه  تناهى  وفــضــًا 

موقف   كــل  يف  الـــأواء  عــى  يتململصبور  ال  العلم  رجيح  عــويــٍص.. 

ــن تــعــاهــدوا   ــرم ــاٍل أك ــ ــن رج وحتملواخــدي الفدا  ســوح  يف  البذل  عى 

الذي  السؤدد  عى  يومًا  ينكصوا  نـــر حمجل ومل  ــه  ــي ف ــم  ــه ــي إل ــارى  ــبـ تـ

حقبة ــادئ  ــب امل تلك  عــى  ــوا  ــاش يفللوع ال  صــــارم  بــعــزم  وجـــالـــوا 

بأنفس    ــصــدام  ال ــوم  ي ــد غــامــروا  تــتــحــولوق ــًا شــــاء ال  ــت ــب ــن م زكــــت 
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ببذهلم   غــالــوا  الــعــريــن  ثـــورة  ونكلواويف  الدخيل  ذاك  قــاومــوا  ــد  وق

مطلب احلــق  ــد  رائـ عــن  يثنهم  مبطلومل  احلــق  جانب  عن  سدهم  وال 

موقف   ــل  ك يف  شــعــبــان  بــنــي  ــد وتــكــمــلومجـــع  ــزيـ هلـــم فــيــه أجمـــــاد تـ

* * *

نــدًى    فواضلهم  مــن  ــاح  س كــل  منزلويف  ــن  ــدي ال عــامــر  ركــن  كــل  ويف 

ثاويًا    املجد  ــو  أب يضحى  أسفي  مكللفــو  نـــور  ــار  ــظـ األنـ عـــن  ــاب  ــغ ف

بعده قفراء  الفضل  معّطلوأضحت رحاب  وهــو  العلم  ــديُّ  ن وأضــحــى 

بمحامد   ــي  ــف ي ال  بــدهــر  ــزؤا  ــهـ تعرقلفـ الــنــائــبــات  بــدنــيــا  وســخــرًا 

مشعة ــدور  ــب ال آل  مــن  الــبــدر  ــا لــيــس يأفلمــىض  بــنــي شــعــبــان م وبـــدر 

ــعــد عــهــد كــالــه ــا ب ــن يــكــمــل فـــإن غـــاب عــن ــ ــه م ــ ــن آلـ ــ ــإّن لـــنـــا م ــ ــ ف

* * *

ــا     ــر عــزاؤن ــاه خ ــن ــن أب والتحملويف الــشــم م ــى  األس ذكــراه  طيب  ويف 

ثـــوابـــه   ــر  ــ خ اهلل  ــه  ــي ــل ع ــا أســــدى تــقــاه املــكــفــلأفــــــاض  ــأ مـ ــافـ وكـ

الثر سيبقى حيًا نابضًا ومتوهجًا يف قلب  نتاج الشاعر ضياء أيب احلب الشعري  إن 
احلياة. 

آثاره: 
صدرت له اآلثار التالية:

املوسيقى وعلم النفس . 1
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علم نفس الرتبوي . 2

الطفولة السعيدة ومنغصاهتا . 3

علم النفس الطفل . 4

سيكولوجية املراهقني للمربني )ترمجة( . 5

ابنك املراهق كيف تفهمه وترعاه )ترمجة( . 6

القابلية الذهنية لألطفال )ترمجة( . 7

ومن خمطوطاته ديوان شعره.

15- طالب مصطفى ا�ل ماجد

1342 - 1392 هـ
ماجد  آل  عاشور  السيد  بن  طالب  السيد  بن  مصطفى  السيد  بن  طالب  السيد  هو 
أرسة  ظل  يف  ترعرع  هـ،   1342 لسنة  املوافق  م   1923 عام  كربالء  يف  ولد  املوسوي. 
والعباسية  احلسينية  الروضتني  يف  اخلدمة  تتعاطى  التي   )1( ماجد(  بـ)آل  تعرف  علوية 
وكذلك املنرب احلسيني، فقد كان والده املرحوم السيد مصطفى خطيبًا بارعًا يوى جمالسة 
العلامء وأهل الفضل ويرتقي املنرب احلسيني ليلة العارش من حمرم احلرام وكذلك يف اليوم 
العارش يف موكب خدمة الروضتني املقدستني يرتل من الشعر والرثاء لإلمام الشهيد أيب 
عبد اهلل احلسني عليه السالم وأهل بيته األطهار حتى وفاته سنة 1960م، كام كان أبوه 
السيد طالب السيد عاشور آل ماجد خطيبًا للمنرب أيضًا وكان شاعرًا ظريفًا، ومن شعره 

الذي ختم به عمود نسبه قوله يف هذه األبيات: 

)1(   سلامن هادي آل طعمة - عشائر كربالء وأرسها ص192. 
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مـــشـــهـــوُر لـــطـــالـــٍب  ــب  ــسـ نـ ــوُر ذا  ــاش ــه ع ــم ــجــل الــــذي مـــن اس ن

ــد املــفــضــل  هـــو بـــن أمحــــد بـــن يـــوســـف جى  ــاجـ ــب املـ ــي ــب ــل ــل ال ــج ن

ــب جــنــابــُه ــص ــغ رشابـــــُه  قـــامـــوُس فــضــٍل خم ــ ــائ ــ عـــــذب فـــــــرات س

وأكمل  البيئة،  تلك  يف  ونشأ  الطف(  بـ)فتى  مصطفى  السيد  طالب  السيد  عرف 
االبتدائية ثم التحق بمدرسة العالمة اخلطيب الدينية يف كربالء ثم مدرسة اإلمام كاشف 
الغطاء يف النجف حيث تلقى دروس البالغة واحلديث والفقه واملنطق، وبعد خترجه عام 
1954م امتهن التدريس، ويف عام 1959 م بدأ يزاول التجارة واالسترياد وله نشاطات 
متميزة يف غرفة جتارة كربالء، حيث مثلها يف ثالثة مؤمترات دولية خارج العراق ضمن 
تونس  يف  املنعقد  العرب  التجارة  غرف  مؤمتر  يف   شارك  فقد  الرسمي،  العراقي  الوفد 
عام 1960 م ومؤمتر غرف التجارة العرب يف لبنان عام 1962م  ومؤمتر غرف التجارة 

والصناعة العرب املنعقد يف الكويت عام 1968 م. 

كان حمبوبًا، شهاًم غيورًا حريصًا عىل أبناء جمتمعه،يسعى للخري دومًا وقد رزق من 
واملجاالت  التيارات  من  والتعلم  اإلفادة  وحياول  يتابع  وكان  حظ  أوفر  النفس  غنى 
رفيعة  منزلة  ونال  رجاله،  من  العلم  أنوار  واقتبس  باألدب  ولع  فقد  الالزمة،  املعرفية 
يف عامل األدب، وكان له إملام بالعلوم الدينية ويف تلك الفرتة أخذ يطالع دواوين الشعر 
شعرية  ملكة  له  صارت  حتى  استحسن  ما  البهية  وغررها  احلسينية  دررها  من  وحيفظ 
فوجدناه يقرتب من شعر الطبع خاليًا من التكلف، أكثر امتالًء بالصدق الغني، والتعبري 
فيها  مكاتبات ظهرت  أدباء عرصه  من  بينه وبني مجاعة  التي عاشها وكانت  احلياة  عن 
إجادته منها مع صديقه األردين األديب األستاذ معن خلف التل وذلك يف أول رسالة 

بعثها إليه بتاريخ 24 / 4 / 1948 م استهلها بقوله: 
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األخ معن التل.... دمت يف هناء وبعد 

أمهاهتم  كأن  الفصاحة  صدور  عىل  ونشأوا  السامحة..  بلبان  غذوا  غلمه  اجتامع  يف 
املعاين، ومتائمهم سحر العوايل وقمطهم بيض الصقال.. الخ. 

ورد عليه األديب معن خلف التل برسالته املؤرخة يف 28 / 7 / 1948م قائاًل: 

فتى الطف... رعاك اهلل لقد هل علينا أدبكم اجلم كالبرش السعيد... الخ. 

وقوله أيضًا: حتى كل ما تشتهي نفس متعطش أديب، ويا هلا درة من الشعر ال متل 
العني من قراءهتا... الخ. 

األغراض  خمتلف  يف  قاهلا  التي  القصائد  من  العديد  الطف(  )فتى  طالب  للسيد 
السياسية واالجتامعية وقد استفدنا منها، كان يشنف أسامعنا غري إهنا مل تنرش ألنه ما كان 

حيب الشهرة. 

وفاته تويف فتى الطف بتاريخ 13 / 3/  1972 م ودفن يف كربالء، وبقيت ذكراه يف 
نفوس الطيبني من أبناء كربالء حية خالدة ال يسدل عليها الزمن غبار النسيان وأعقب 

ولديه السيد يوسف والسيد مرتىض. 

شعره: 
للشاعر قصائد مفعمة باملعاين اجلميلة، زاخرة بالعواطف اجلياشة، قصائد كتبها حبًا 
الطاهرة،  العرتة  بحب  التصاقه  تؤكد  وهي  السالم،  عليهم  البيت  آلل  ووالء  وصدقًا 
واألغراض  الصادقة  العفوية  املحبة  أحلان  عىل  موزعة  وجدانية  قصائد  إىل  باإلضافة 
الشعرية األخرى، وشعره عىل العموم يطرز املفردات بإحساس ميلء بالشفافية والعمق. 
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وقال حييي )املعلم( بقصيدة أمالها عيل سنة 1969/ 1970م: 

محاته هنــوض  مــن  ينهض  دعاته الشعب  نفوس  يف  يسمو  والعلم 

لنره  الــنــاهــضــون  لـــوال  محاته  والــعــلــم  نشاط  عــى  الــزمــان  لقىض 

ــه ــ وروح لـــلـــوجـــود  رس  كبواته  والـــعـــلـــم  مــن  الشعب  يــقــوم  ــه  وب

ــوال الــعــلــم ما  ــق لـ ــم احلـ ــ ــًا وأي ــس بذاته ق وعـــاش  شــعــٌب  املــنــى  بلغ 

العى  أوج  تسنمت  الشعوب  ــه هــذي  ملــا اســتــمــدت مــن شــعــاع روات

ــإن يف  ــ صفاته  لــلــعــلــم فــلــتــنــهــض بــنــوك ف بعض  وتلك  احلياة  العلم 

ــات يــبــلــغ مـــا يــؤمــل كــاســل ــه ــي ــه وســبــاتــه ه ــوم ــفــق مـــن ن مـــا مل ي

ترتقي  يـــوم  ــل  ك ــدارس  ــ املـ ــنــر محــاتــه  وأرى  واملـــجـــد حيــفــظــهــا ي

مــقــرهــا ــن  ــق ــي ال ــعــلــم  ــال ب زال  فقراته  ال  يف  الـــدوح  ــورق  ك تشدو 

حمــفــوفــة  ــزل  ــ ت مل  ــة(  ــي ــل ــص ــي ــف غاياتهو)ال ــدى  م بلغت  إذ  بالعلم 

وقال مهنئًا أحد أصدقائه يف عرس: 

ــان( بــالــعــرِس ــ ــل ــ ــأ أبــــا )س ــنـ ــة الــنــفــس اهـ ــي ــمــن ــرت ب ــفـ ــد ظـ ــق ــل ف

ــة  ــ ــّل ــ ــج ــ ــنــحــس  أيــــــامــــــهــــــا غــــــــــٌر حم ــة ال ــونـ ــأمـ وســـعـــودهـــا مـ

ــاع اجلـــنـــس بــاجلــنــس  وّلــــــــت لــــيــــايل االنــــــفــــــراد فــا  ــتـ ــى اجـ ــ أح

ما   الـــعـــزوبـــة  ــس  ــب ع يف  ــت  ــي ــاس ــوســـف قــبــل بــاحلــبــس ق قـــاســـاه يـ

ــرأس الــــــــرأس صـــــار اثـــنـــن ضــمــهــا  ــ ــال ــ ــاه ب ــ ــظ ــ ــشـــب ل ــٌل يـ ــ ــ أمـ

ــا اخلــمــس  جــــاء الـــشـــتـــاء وأنـــــت مــعــتــصــٌم  بــجــمــيــع كـــافـــات الــشــت
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وانتظمت الــعــرس  كـــرايس  ــريس صفت  كـ إىل  أدنـــــــو  لــيــتــنــي  يــــا 

بسطت  قـــد  األفـــــــراح  ــد  ــ ــوائ ــ ــــرضس  وم ــنـــاب وال ــر الـ ــ ــا رصي ــ وع

ــم بـــغـــى مـــرقـــًا ــ ــه حلـ ــ ــات ــ ــن ف ــ ــس  مـ ــل ــال ــب ــن عــــاقــــه لـــضـــغ ف ــ مـ

أمـــل  يل  ــس  ــي ــل ف الــبــعــيــد  غــمــس وأنــــــا  أو  ــمَّ  ــ ــ ث بـــطـــمـــس  ــه  ــنـ مـ

وقال يف قصيدة تؤكد تعامل الشاعر مع هذا اللون من التعبري الوجداين االبداعي: 

وأرساري عى الربدة الفيحاء والسلسل اجلاري ودمعي  صبابايت  سكبت 

وديــعــة  دمــشــق  يف  قلبي  ــفــت  ــل ســـاري  وخــلَّ ــأمج عـــى أمـــل الــلــقــيــا ب

مريرة كــأس  األحـــزان  من  أفكاري  وحسبي  ــدة  وج وأشــواقــي  بوجدي 

والضنا  الكآبة  احلــب  مــن  ــاري وحسبي  أوتـ ــم  ث قطعت  نــفــس  ــة  ــ وأزم

ــي كــا أرى  أسحاري تــبــعــثــرت اآلمــــال وهـ بأحلان  غنت  كم  معازف 

نرى  ال  الكأس  أصدائها  عى  ــوار  رشبنا  ــورًا كــأن ــ ــودًا كــدنــيــانــا ونـ ــ وجـ

غليلنا ــروي  ن األحـــام  عــى  ــاء كــــآذار وعشنا  ــفـ ــا صـ ــن ــي ــأس ونـــــرع ك

بالشذى   املضمخ  ــق  األف إىل  أشعاري   ونــرنــو  عرائس  بالنجوى  ونرقص 

كالسنا ينساب  احلب  مهجتينا  أزهاري  ومن  جفن  يف  الوستان  وكاحللم 

بقيثاري أيـــا ريـــم أيـــام الــفــراق فــقــد طــوت  حلنًا  كــان  فجرًا  العمر  من 

ــاريوحصن رحيق الوصل من كأس صبويت  ــ أوط ــض  أقـ ومل  تــاقــيــنــا  فــعــز 

وهذه األبيات املتقدمة كافية للداللة عىل شاعريته األصيلة التي اجتمعت فيها املوهبة 
واالكتساب من املحفوظ الغزير والسامع الكثري لعيون الشعر العريب.
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16- عباس أبو الطوس

1350 - 1377 هـ
ولد الشاعر الوطني الشاب املرحوم عباس أبو الطوس عام 1350 هـ املوافق لسنة 
العرشين ومهد احلضارات واألجماد، وانحدر من  ثورة  1930 يف مدينة كربالء معقل 
عائلة فقرية تعرف بـ)آل أيب الطوس( فهو عباس بن مهدي بن احلاج محادي بن احلاج 

حسني شاعر معروف، وأخوه صالح أبو الطوس شاعر شعبي يقيم يف الكاظمية. 

الكتاتيب أال  إىل أحد  العائلة دفعه والده  ما إن شب عباس وترعرع يف كنف هذه 
وهو كّتاب الشاعر الشعبي الكبري الشيخ عبد الكريم الكربالئي - أبو حمفوظ - وكان 
عباس مل يتجاوز السادسة من عمره - آنذاك - حيث تعلم القراءة والكتابة عىل يديه، 
ثم قىض أيام طفولته يف مدينة احلسني، غري أنه منذ وقت بدأ حيس بأن اهتاممه بالدراسة 
ازداد  العمل اعرتاه يشء من الوهن، ويف مقابل ذلك  أخذ يفرت، وإن ميله إىل مواصلة 
اقباالً عىل الشعر وحبًا له، فانتهى إىل قرار هنائي، أن يلقى بكل ثقله يف عامل األدب، وأن 
يميض فيه إىل النهاية بال رجعة ودون هوادة مهام كانت العوائق والصعوبات ولع باألدب 
منذ نعومة أظفاره فأقبل عىل املطالعات األدبية بشغف شديد، فقرأ األجرومية ثم رشح 
القطر ومغني اللبيب وألفية ابن مالك والبيان والتبيني للجاحظ وجواهر البالغة وقرأ 
تاريخ اإلسالم كله ودواوين الشعراء كلها، وحفظ مخسني خطبة من هنج البالغة وحفظ 

ما يقارب عرشة آالف بيت من الشعر العريب كام حفظ املعلقات. 
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إلكامل  األرشف  النجف  إىل  هاجر  ثم  الزمن،  من  فرتة  اخلارجية  دراسته  واصل 
دورات  بني  من  التقطها  التي  والعروضية  النحوية  املعلومات  ويشمل  العلمي  حتصيله 
النجف الدينية طيلة بقائه فيها سنتني )1(، وعاد بعدها إىل مسقط رأسه - كربالء - وصار 

يقرأ شعره الثوري الالهب يف احلفالت األدبية وينرشه يف الصحف واجلرائد املحلية. 

وجدير بنا ونحن يف معرض حديثنا عن الشاعر أن نوضح للقارئ ملحات من املواقف 
البطولية الرائعة التي أبىل فيها الشاعر وواصل النضال وقدم التضحيات سنني طويلة، 
األساس  العامل  هي  وغريها   1952 ترشين  ووثبة   1948 وثبة  يف  جهاده  أنباء  ولعل 
الذي سببت له شهرة واسعة، وعىل إثر وثبة 1952 املباركة اعتقل الشاعر نتيجة لكفاحة 
املرير ضد االستعامر الغاشم، وظل متنقاًل بني سجن بغداد والكوت، وقىض فرتة عام 
ونصف التقى خالهلا بالشعراء، كشاعر الشعب السيد حممد صالح بحر العلوم وحسني 
التنكيل - كام  مردان وزهري أمحد القييس وغريهم، وذاق خالل هذه الفرتة أشد أنواع 

حدثني بنفسه - وهلذا جاء شعره مفعاًم باحلرقة والكآبة. 

لنتناول إحدى هذه القصائد مثاًل بعد أشهر قضاها بني القضبان احلديدية فاسمعه 
يقول: 

ــا انـــــــــا هـــــــا هـــنـــا  ــ ــنـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــون أحـ ــجـ ــسـ ــن جـــــــــدران الـ ــ ــا بـ ــ مـ

ــي الــــــــذكــــــــرى  ــ ــ ــن ــ ــ ــاج ــ ــ ــت ــ ــ الشجون هت ريـــح  دمـــي  يف  وتــعــصــف 

اهلــــمــــوم  ــي  ــ ــب ــ ــل ــ ق يف  ــن ويـــــثـــــر  ــ ــدفـ ــ ــة املـــــــــــايض الـ ــ ــ ــاق ــ ــ ط

حـــن  أيــــــــــام كــــــــان احلــــــــب جيــمــع  كـــــــــل  يف  ــا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ شـ

ــا  ــن ــب الـــصـــبـــوات هتــدي ــ ــاع ــ لـــــــــــــــــــــــــذاذات الـــــســـــنـــــن  وم

)1(  راجع كراس )يوم احلسني اخلالد( لعباس أبو الطوس - مقدمة األستاذ حسن عبد األمري املهدي ص4.  
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ــج  ــ ــاه ــ ــب ــ ــاف آثـــــــــــار امل ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــن  نـ ــنـ حـ يف  والــــــــلــــــــذائــــــــذ 

ومن قصائده السياسية هذه اخلربدة العصامء التي ألقاها الشاعر يف املؤمتر اخلامس 
للحزب الوطني الديمقراطي الذي انعقد يف بغداد عام 1951 م، وقد نقلناها من ديوانه 

)هدير الشالل( املخطوط، فيقول: 

الــراعــا ختشى  وال  الظلم  عــى  ــر  ــا ث ــ ــاالً ورصاع ــضـ ــأ الــدنــيــا نـ ــ وامـ

ــت  ــوق االنــخــاعــا  وأمــــــط عـــنـــك قــــيــــودًا ط ــى  ــأب وت احلـــي  جسمك 

إذا  كـــنـــت  ــا  ــ ك نـــــــارًا  ــق  ــلـ ــطـ ــًا وارتــيــاعــا  وانـ ــوفـ ــامل خـ ــظـ عـــربـــد الـ

ــا   ــاعــا هــــــــذه األنــــــفــــــس لـــــــــواله مل ــراة وجــي ــ ــوم عـ ــيـ أضـــحـــت الـ

ــف الــــكــــوخ لـــــــواله ملــا  ــيـ ــلـ ومضاعا وحـ غــريــبــًا  األرض  يف  ــاش  ع

ــا )كـــامـــل()1( والــشــعــب معي  ــه ي ــك يــعــتــز ويــــــــزداد ارتـــفـــاعـــا  إي ــ ب

ــوى دفــاعــا وبـــــك األحـــــــــرار تـــشـــتـــد قـ ــان  كـ أو  ــان  كـ ــًا  هــجــوم إن 

إذا    يـــعـــتـــل  املـــــوطـــــن  الــنــزاعــا  وبـــــــك  ــوا  ــاب إذ ه ــون  ــاه ال خــانــه 

ــًا ســاطــعــًا ــاع ــع ــل ش ــب شــعــاعــا  كــنــت مـــن ق ــت  ــ زلـ وال  ــات  ــ ــل ــ امل يف 

ــا الــــيــــوم تـــرانـــيـــم فــتــى   ــهـ ــاكـ انصياعا هـ يــنــاجــيــك  جــذالنــا  ــاء  جـ

ــر مـــرهـــف  ــ ــع ــ ــش ــ ــاوحيــــيــــيــــك ب ــاع ــت ــوه هيــفــو اس ــحـ كـــل حـــر نـ

وعندما تأهب اجليش العراقي الباسل للذهاب إىل خوض املعارك يف فلسطني ضد 
العصابات اليهودية املعتدية وذلك عام 1948 م عند اشتداد القتال بني القوات العربية 
الرابضني  األحرار  واملحاربني  واملجاهدين  العربية  اجليوش  الشاعر  حيا  والصهيونية، 

)1(  إشارة إىل األستاذ الكبري كامل اجلادرجي زعيم احلزب الوطني الديمقراطي.
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هناك بقصيدة عصامء نقتطف منها هذه األبيات: 

ــنــفــي ــا اجلـــبـــاال فـــلـــســـطـــن تـــنـــاديـــكـــم ب ــ ــرهتـ ــ ــد زفـ ــ تــــكــــاد هتـ

الــبــايــا   ــن  ــ م يــــــزال  ال  اشتعاال  وقـــلـــب  يلتهب  )صــهــيــون(  ومــن 

ــوا  ــب ــه ــا ف ــنـــرهتـ ــم لـ ــ ــوك ــ ــدع ــ ــاال  وت ــث ــت ــاءت لـــنـــرهتـــا ام ــ ــ ــا ش ــ ك

رجـــس   ــل  ــ ك ــن  ــ م ــوا  ــب ــل ــط ــت ت ــؤاال وال  سـ وال  الـــــراع  يف  جـــوابـــًا 

اضــطــلــعــتــم   فـــيـــا  ــوا  ــثـ ــريـ تـ ــتـــهـــاال وال  ــا قـــــوم صــــــرًا وامـ ــ ــه ي ــ ب

ــعــدوا  ــوا الــقــلــق املــــازم واســت ــ ــًا تــغــمــر اجلــــور انــخــذاال دع ــوف ــف ص

والشباب  اهلوى  والعاطفي، حيث قصائد  الوجداين  إىل شعره  الشاعر  مع  ولننتقل 
واألمل الباسم ففي قصيدته )تعايل( يناجي فيها حبيبته حيث يقول: 

ــع  ــي ــرب ــل ال ــص ــاد ف ــ ــد ع ــق جيــــــد بـــــأعـــــراســـــه الــــوافــــيــــه تـــعـــايل ف

ــور مــلــؤ األجـــاج    ــنـ ــعــطــر والـ ــال ــرة الـــصـــافـــيـــه وب ــ ــثـ ــ بــــغــــدرانــــه الـ

ــف  ــاص بـــاكـــيـــه وطـــــــاب اهلــــــــواء فــــا ع ــة  ــ ــم ــ ــي ــ غ وال  جيـــــــن 

* * *

الــنــخــيــل  ــات  ــقـ ــاسـ بـ إىل  ــايل  ــعـ ــه الــقــمــر تـ ــي ــّوى عــل ــ ــل ضـ ــق ــح ــل ول

ــيــع     الــرب ــا  ــاه ــس ك ــد  قـ ــة  ــ روضـ ــة لـــلـــبـــر  إىل  ــ ــن ــ ــت ــ وصــــــــّرهــــــــا ف

ــرر تــــــعــــــايل لـــــنـــــدفـــــن آالمـــــنـــــا  ــغ ــايل ال ــيـ ــلـ ــي اهلـــنـــا والـ ــي ــح ون

وعىل هذا االجتاه جتري قصائد الشاعر الوجدانية الطافحة بالعاطفة املشبوبة واملفعمة 
باحلرقة واحلنني. 
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وللشاعر ديوان حافل يف مديح ورثاء آل البيت الكرام اسامه )النشيد الظافر( يضم 
طائفة من القصائد املوفقة التي ألقاها يف احتفاالت كربالء واملهرجانات التي أقيمت يف 
  ساحاهتا ويف الروضتني املقدستني كذكرى مولد أيب األحرار اإلمام احلسني بن عيل
ومن  عام،  كل  كربالء  تشهدها  التي  الدينية  املناسبات  من  وغريها  استشهاده  وذكرى 
الروضة  يف  ألقيت  التي  القصيدة  هذه   عيل اإلمام  مولد  ذكرى  يف  اخلالدة  روائعه 

احلسينية بكربالء فيقول: 

رددي  فــيــا خــواطــر  ــويص  ــ ال ــد  ــد ولـ ــا يف جلـــال هـــذا املــول ــن ــغــم اهل ن

ترمتي     قـــوايف  ــرى  ــذك ال ــرد واستلهمي  ــ وأب ــع  ــي ــرب ال روح  ــن  مـ بــــأرق 

بشائرًا  الرقيق  الــدمــع  اسكبي  ــد ثــم  ــوق ــت ــض بــشــوقــي امل ــي ــف غـــــرًا ت

مرفوفًا   األريـــج  انتفض  كــا  ــد شــعــرًا  ــون املــّي ــص ــغ ــوق اجلـــــداول وال فـ

ــاضــت رقــة      ــديَّ ف ــي ــأس اهلـــوى ب املنشد كـ ــب  ــح امل ــغــم  ن ــمــي  ف وعـــى 

ــلــويص وكــيــف ال   ــؤادي ل ــ ــا ف األبعد وصــب احلبيب  إىل  املــشــوق  يصبو 

الروضة  يف  الشاعر  ألقاها  أخــاذ،  مجيل  أسلوب  يف  صاغها  أخرى  قصيدة  وهذه 
احلسينية بكربالء أيضًا يف ذكرى مولد اإلمام احلسني فقال: 

مفعم  ــة  ــاب ــصــب ــال ب ــب  ــل ق ــاك  ــاجـ يــتــكــلــم نـ ال  والك  ــر  ــغـ بـ ــم  ــ ــ وف

وينظم  وهـــفـــًا ملـــولـــدك املــخــلــد شــاعــر     يستمد  حــبــك  فــيــض  مــن 

مثلا  ــًا  حــب ــيــك  إل القصيد  مغرم  يــزجــي  األحــبــة  إىل  ــن  ــن احل ــي  ــزج ي

ــه  ــب شــوق ــه ــل ــاد ي ــ ــي ــ ــان وامل ــيـ ــّوم هـ والـــذكـــريـــات مـــرفـــرفـــات حـ

قلبه    نــمــأ  واألشــــــــواق  ــان  ــيـ ــم   هـ جمــسَّ ــوب  ــل ــق ال يف  ــك  ــب وح ال  مل 

* * *
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بخاطري  حسن  يــا  حبك  ومــغــنــم قدست  هـــــواك  عــــّز يف  واحلـــــب 

تلتظي     فــالــعــواطــف  ــك  ــرت ذك ــإذا  ــرط اهلــــوى اتـــرضم  فـ ــ وأكـــــاد مـــن ف

ــي يف  ــل أعــظــم أفــديــت لــإســام روحـــك وه ــة بـ ــ ــدة آي ــي ــق ــع ــرف ال ــ ع

ــا لــلــمــســلــمــن فــكــيــف ال  ــه ــت ــدي مسلم أف املـــــّرف  بــاحلــب  جيــزيــك 

* * *

خواطري  تستفيض  عيدك  ــوم  ي يتبسم يف  ــا  ــب ــص ال ــام  ــأحـ كـ ــرًا  ــعـ شـ

يل      وليس  الــفــؤاد  بــه  سكبت  ــر الــقــصــيــد وســـيـــلـــة أتـــقـــدم شــعــرًا  ــ غ

مــرقــًا   صــبــاحــًا  للدنيا  جــئــت  ــد  ــام مجـــالـــه املــتــوســم ق ــظـ يـــطـــوي الـ

مرعبًا  حــســامــًا  للدنيا  جــئــت  ــد  وتقصم  ق منه  الـــرك  رقـــاب  تــلــوي 

مناعة     احلــنــيــف  لــلــديــن  جــئــت  ــد  هتـــدم  ق ال  ــي  ــن ــث ــن ت ال  تـــلـــتـــوي  ال 

حـــاوة  تــســتــمــلــك  مل  علقم  وجمــــاهــــدًا  ــاوة  ــ احلـ ــعــض  ب ويف  ــدًا  ــ أبـ

* * *

إنــنــي  ــك  ــان ــب ب ــن  مـ زدن  ــوالي  ــ امللهم مـ ــت  أنـ ــت  ــ وأن أســتــعــن  بــك 

ــكــل بـــاغ راجـــف     ــت احلـــيـــاة ف ــم  جــئ ــأت وبـــكـــل بـــيـــت لــلــضــالــة م

ــة   ــوي ــل ــة ع ــيـ ــدسـ ــن دوحـــــــة قـ ــ ــول األعــظــم مـ ــرسـ ــه انــبــتــهــا الـ ــدي ــي ب

بساحة  ــدت  ــ ول ملـــا  ــدى   ــ اهلـ املجرم ضـــج  ــيُّ  ــدع ال اضــطــرب  لــه  نـــورًا 

مهابة     ــرؤوس  ــ الـ تنخفض  ــوم  ــي مظلم ال ــّم  ــ ه ــي  ــغ ــب ال دنـــيـــا  ويـــلـــف 

ــوي  ــكــت ــن وت ــ ــارق ــ ــع امل ــب ــف ن ــ فتعدم وجي الــشــقــاء  ــن  م الــطــغــاة  مــهــج 
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ــد طــاقــة  ــي ــول ــال ــرموتـــشـــع يـــثـــرب ب ــن األكـ ــس ــد هبــا احل ــي ــول نــعــم ال

* * *

ــًا ممــرعــًا   ــب ــي ــا رب ــن األبـــاطـــح ي ــا ابـ ينسم ي ــل  ــائ ــض ــف وال يــعــبــق  بــاملــجــد 

ــامل     ــة ع ــول ــط ــب ــر هــاشــم وال ــخ ــا ف ــّوم  يـ ــق ــات م ــي ــال ــغ بــالــتــضــحــيــات ال

ــارة   ــبـ جـ ــة  ــ ــ رصخ حــيــيــتــك  املــحــرم إن  ــّج  ــ وض ــا  هل ــاز  ــج احل دّوى 

مــصــلــحــًا  ــة  ــي ــرع ــل ل ــتــك  ــي حــي ــســأم  إن  ت ال  ــرًا  ــ ــاب ــ ص ــتــك  ــي حــي إن 

يف      وأنت  الصاخبات  اجليوش  ــتـــال مــشــّمــر مــتــقــدم ترى  ســــوح الـــقـ

* * *

ــوالك ديـــن حمــمــد مل يــســتــقــم()1(  ــ منظم )ل هـــنـــاك  رشع  ــن  ــك ي مل  ــل  بـ

ــرة     مـ ــة  ــيـ ــلـ ــاهـ اجلـ رشع  معتم ولــــعــــاد  لــيــل  الــصــبــح  ــف  ولـ ــرى  ــ أخ

ــم مجــة  ــ ــآثـ ــ ويــعــدم أتـــغـــض طـــرفـــك واملـ بــالــعــبــاد  يعصف  ــور  ــ واجل

يميدهم  ــّردون  ــ ــ م ــون  ــم ــل ــس ــأمل وامل ــت ت ال  ــف  ــي ــك ف الـــطـــغـــاة  ظــلــم 

الردى     ما  املخاطر  ما معنى  ــل لــــأبــــاة وأشـــــأم   ما اخلوف  ــ ــت ــ الـــــــذل أق

* * *

ارتـــأت  ــا  ك ــاة  ــي احل يف  أمــيــة  ــا املــتــجــهــم عبثت  ــره ــم ــا يـــشـــاء ض ــ وك

ــرًا      ــاخ ــة س ــان ــدي ــال ــم مــــروان يــعــبــث ب ــع ــن ــت م لـــــذاتـــــه  يف  ويـــــزيـــــد 

ــوا  ــارب ــة بــالــســيــاط وح ــوا الــرعــي وحتكموا سـ بسيوفهم  اهلـــدى  رشع 

)1(  للشاعر الكبري الشيخ حمسن أيب احلب املتوىف سنة 1305هـ.
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فــرّدهــا  العاليات  ــعــروش  ال لـــــأرض هــــذا الـــثـــائـــر املــتــقــحــم رفــعــوا 

ــدرك     ــا مـ ــل يـ ــا روعــــة اإلهلـــــام بـ ــا خمــذم يـ ــدى ي ــ ــا فــجــر اهل اإلســــام ي

رجسها   بــيــعــة  مــنــك  ــة  ــي أم ــاب مـــرادهـــا املــتــأثــم طــلــبــت  ــ ــات خ ــه ــي ه

يــــدًا هلا  ــل  ــي ــذل ال إعـــطـــاء  ــعــط  ت ــدم مل  ــن ــت وتـــقـــر إقـــــــرار الــعــبــيــد ف

أمـــيـــة      ــذل  ــ ــن ــ ل يـــــــدًا  ــد  ــ متـ مل  دم ال  جــرى  الــســيــول  مثل  ولــو  حتى 

ــو  ول ــى  ــت ح فـــاســـقـــًا  ــع  ــاي ــب ت مل  ــاء وفــارقــتــهــا األنــجــم ال  ــس هـــوت ال

* * *

رفعة  حسبك  األحــــرار  معهد  ــا  تــتــكــتــم  ي وال  ــى  ــفـ ختـ ال  ــاء  ــيـ ــلـ عـ

ــًا مــتــعــالــيــًا      ــاخمـ ــظــل جمــــدك شـ يــتــحــطــم  ســي وال  ــا  ــيـ ــدنـ الـ ــم  ــط ــح ــت ت

وهذه قصيدة أخرى رائعة يف مولد اإلمام احلسن بن عيل، أنشدها يف 15 رمضان 
 :سنة 1374 هـ، يف احلفل الذي أقيم يف صحن العباس

الــســامــي   ــر  ــ ــرام يف ذكـــر مـــولـــدك األغ ــض بــصــبــوة وغـ ــري ــق ــدو ال ــ أش

ــزة     ــي ع ــب ــس ــد الـــعـــظـــاء ح ــي مــــن يـــومـــك املـــتـــنـــور الــبــســام يـــا س

ــي الـــبـــرى فــقــمــت مــــرددًا  ــن ــى مــــدى األعـــــوام هــزت ــق ــب ــودة ت ــ ــش ــ أن

عواطفي  مصب  مــن  هــي  ــودة  ــش وعــــصــــارة األفــــكــــار واإلهلــــــام أن

شــدا     إذا  ــزار  ــ اهلـ مــثــل  هبـــا  ــدو  ــ ــي أش ــام ــغ أن احلـــفـــل يف  هــــذا  وأهـــــز 

* * *

لبأسه  الـــزمـــان  خــضــع  ضــيــغــًا  ــام مـــن رضغـــام يــا  ــ حــيــيــت يف اإلسـ
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وضعها     لنصلح  للدنيا  جئت  ــام قــد  ــ ــعـ ــ ــر واإلنـ ــ ــاخل ــ ــا ب ــهـ ــمـ ــعـ وتـ

النهى  اجلــهــالــة،  داجـــيـــة  ــاق بـــاإلكـــرام وتــســر  ــ ــاألخ ــ ــم ب ــل ــع ــال ب

بريقها     الــتــي  ــديـــن  الـ شــعــلــة  ــا  ــام اجلـــهـــل واألوهـــــام يـ ــ ــت ظ ــع ش

ــرق الـــرشـــاد بــنــورهــا   ــل ظـــام  وتـــنـــورت طـ ــ ــى لــــــــإرشاِق ك ــ ــرق ــ وت

* * *

آرائـــــه  يف  اإلســــــــام  ــد  ــ ــائ ــ ق ــدر املـــقـــدام يــــا  ــيـ ــد الـــرســـول وحـ ــع ب

وعمها     احلــيــاة  ــدك  ــول ــم ب ــرت  ــ نــــور مـــن اإلجــــــال واإلعـــظـــام زه

ــه  ــائ ــدم ــًا ب ــرضجـ ــر مـ ــا فــصــام والـــبـــطـــل خـ ــشــب مـــن صــــارم مـــايض ال

ــًا      ــ ومـــتـــوجـــًا بـــالـــنـــر واإلقـــــــدام قـــد جــئــت لــلــدنــيــا مهـــامـــًا أروع

زها  وقد  ولدت  مذ  بك  اهلدى  ــورك املـــرامـــي كمل  ــنـ ــه الـــزمـــان بـ ــ وج

* * *

ــر لــبــأســهــم   ــوم حتـ ــ ــن ق ــت مـ ــب ــج ــوام أن ــ ــادة األقـ ــ ــ ــد الـــرجـــال وس ــي ه

ــز وجمــــــد شـــامـــخ     ــ ــم عـ ــ ــو عـــى اإلجـــــرام  قــــــوم هلـ ــرهـ ــة تـ ــانـ ومـــكـ

ــه  ــأ دونـ ــأط ــط ت ــت  ــي ب ــأت يف  ــشـ ــام ونـ ــع ــب الـــســـاء مـــائـــك ال ــه ش

ــت بــاحلــســن احلــلــيــم ألنــا     ــي ــم ــام  س ــ اإلسـ يف  اإليـــــــان  ــور  ــ نـ ــك  ــ ب

* * *

ويتبل الشاعر أبو الطوس املناسبات الدينية فيستهل باملديح والرثاء ثم يتخلص من 
ذلك إىل فضح ما كان الساسة يتمتعون به من مميزات عىل حساب الشعب، وأبلغ ما قاله 

يف هذا الباب هذه األبيات:
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ــوى شاعر   ــك ــاء ش ــظ ــع ال ســيــد  ــأمل بـــصـــبـــاه رهــــــن حـــطـــام يــا  ــ ــت ــ م

ــا     ــادن ب أرض  جـــور  مـــن  ــدام شـــكـــواي  ــ طــــــــرًا وظــــلــــم خمــــاتــــل هـ

ووراءه  جــريــمــة  لــكــل  ــى  ــع ــس ــى اإلجــــرام ي ــب تــســاعــده عـ ــح ص

بائس  شــعــب  لــنــهــب  قـــد بــــات مـــن فــقــر بــغــر طــعــام يــتــلــصــصــون 

أنسهم     مـــدامـــة  ومـــا  ــرون  ــام ــس ــت ــام ي ــ ــت ــ األي أدمـــــــع  عــــصــــارة  إال 

ــذت مــن الــضــعــفــاء بــاإلرغــام ويـــشـــيـــدون مـــبـــانـــيـــًا بـــرواتـــب ــ أخ

عنهم   ــب  ــرضائـ الـ تـــأخـــرت  ــدام  فــــإذا  ــاألق ب الشعب  ــوا  ــ وداس ــرمــوا  ب

بـــاده     حـــق  ــي  ــن ــوط ال ــى  ــ ادع ــن واإلعـــــــدام وإذا  ــج ــس ــل فـــمـــصـــْر ل

با  ــرار  أح السجن  يف  ضويقت  ــام كم  ــكـ احلـ ــة  ــايـ ــنـ جـ وذاك  ذنـــــب 

الــكــام عــى الفتى  ــرم  ــــف حــســام الــيــوم قــد ح ــو رضبــــوه أل ــ ــى ول ــت ح

بــادنــا     حــقــوق  ــن  ع سكتنا  ــقــد  ــام ول ــ ــى اإلجل واخلـــــوف أرغــمــنــا عـ

فــرضنــا  اجلـــمـــود  داء  ــا  ــن ب ــام وطــحــا  ــظ ــر ن ــغـ واجلــــهــــل ســــّرنــــا بـ

ــل الــشــعــوب عــلــت وإنـــا مل نــزل بـــتـــفـــرق وختـــــالـــــف وخـــصـــامك

* * *

ــه صـــدح الــزمــان ومل يــزل  ــن ب ــا م ــوام ي ــ ــ واألق ــال  ــ ــي ــ األج إىل  يـــشـــدو 

ــًة     ــهــاب ــو الـــعـــظـــام م ــن ــره حت ــ ــذك ــ ــام وب ــ ــذع مه ــ ــي ــ ــم ــ ــه وكـــــــل س ــ ــن ــ م

به  صدحت  الذي  الشعر  لك  مــضــام أهدي  احلـــيـــاة  قــلــب يف  أوتــــــار 

حتيتي  ــان  ــه ــت ــس امل ــي  ــراقـ عـ ــى  ــع ــود ساميف ــ ــا شــبــل األس ي وعــلــيــك 
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وقال راثيًا اإلمام الشهيد احلسني بن عيل وهي بعنوان 

احلسني اخلالد )1(

أكــر  يـــوم  ــغــي  ــب ال رصاع  يف  ــر لـــك  األمحـ ــع  ــجــي ــن ال ــه  ــرويـ يـ زال  ال 

فتنجي     ــان  ــزمـ الـ هـــام  عـــى  ــو  ــزه ــر ي ــدح ــاة وت ــيـ ــم احلـ ــل ــوره ظ ــ ــن نـ مـ

ــده األيـــــــام حلـــنـــًا ثـــائـــرًا   ــيـ ــعـ يــنــســاب يف ســمــع الـــزمـــان وهيــدروتـ

ــه  ــات ــن طــي ــ ــعــطــرويـــمـــجـــه الـــتـــاريـــخ م ــت ــا ت ــ ــن ــ ــال ــ أرجـــــــــًا بـــــه آم

الــكــرامــة أســطــر  ــق أســطــر  فــنــشــع يف ســعــة  ــائ ــق مــنــه وتــســتــوحــي احل

ــد     ــك ذكــــر خــال ــيـ ــا ألبـ ــل ــث يــتــغــر لـــك م ال  ــر  ــ ــده ــ ال بـــقـــاء  بــــــاٍق 

خشعًا    األعـــاظـــم  يــقــف  ــا ويــــقــــرهــــا املـــتـــنـــكـــروفــضــائــل  ــ ــاهلـ ــ جلـ

فتزدهي  السليم  بطابعها  ــرق الـــرشـــاد وتــزهــرتــزكــو  بــشــعــاعــهــا طـ

ــاده ــه ــج ــد.. ب ــمـ ــحـ ــا ملـ ــل ــث ــك م ــ ــرل عـــــــزم وإقـــــــــــدام وخــــلــــق ن

* * *

ــر اآلبـــــاء وعــاملــًا  ــه ــا ط يزخر أحــســن يـ ــدس  ــق امل والـــوحـــي  ــور  ــن ــال ب

يمسه     حـــن  اإلســــــام  ومنكر ومـــنـــاعـــة  البغيض  اخلطب  مــن  عــوج 

وحصنه   األغــــر  الـــديـــن  يقهر وطـــاقـــة  ال  الــــذي  املــــوت  وصـــابـــة 

دنــا  إذا  ــن  ــق ــاب ــس ــت امل قـــــدوة  ــال ومجــــــره املــتــســعــريـــا  ــتـ ــقـ ــوم الـ ــ يـ

جتمعوا  حــيــث  الــطــاغــن  ــث جتــمــهــروا ومــقــارع  ــي ــم وح ــأرهب لــبــلــوغ م

)1(   طبعت يف كراس مستقل بعنوان )يوم احلسني اخلالد( سنة 1373 هـ / 1954 م، من منشورات مكتبة 
الزهراء يف كربالء.    
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ــه     ــاب ــت ــن ي ال  األنــــصــــار  قـــائـــد  ــا  ــ يــتــكــر ي صــمــصــامــه  وال  ــزع  ــ جـ

ــدريـــا دوحــــة نــبــتــت بـــروضـــة هــاشــم    ــي ــي وح ــب ــن ــا ال ــاه ــي ــح ــًا ف ــديـ هـ

ــا تــصــفــق هبجة  ــي ــدن ــا ال ــت هل ــض ــروم ــخ ــف ــاء وت ــ ــن ــ وجتـــــر أذيـــــــال اهل

* * *

شــهــادة  ــوم  يـ ــو  وهـ ــك  ــوم ي زال  ــن الــعــيــون وحيــر ال  ــام ع ــظ جيــلــو ال

وذعــرهــا     الــنــفــوس  مضيقة  ــزيــل  ــزأر وي ــ ــتــهــب تـــرعـــد كـــاألســـود وت ل

فتنثني   ــاة  ــيـ احلـ ــه  ــ وج يف  ــرف  ــ تظهرويـ ــارم  ــ ــك ــ وامل ــد  ــاس ــف امل عــنــهــا 

بمشعل  التضحيات  درب  ــاألذى ويــدمــرويــنــر  ــ لــلــفــكــر يــعــصــف بـ

ــدجــى  ــار حيـــرق ال ــن ــال ــدأ ك ــب ــم يتجر وب بـــه  ومــــن  الـــســـاح  رغــــم 

ــدٍة قــعــســاء لــيــس هيــزهــا     ــيـ ــقـ ــا خيطر وعـ ــضــحــاي ال طـــاغ عـــى رمـــم 

مــكــابــرًا    ــاب  هيـ ــن  ل ال..  يتبخروبــســاعــد  ــا  ــنـ اخلـ ــواق  ــ ــأس ــ ب أرشًا 

ــأ الـــــردى وشــواظــه  ــط ــة ت تــزجمــروصـــابـ اجلـــمـــوع  بـــدت  إذا  ــًا  ــق حــن

لعابر  ــق  ــري ط ال  أن  انــتــهــى  مــعــر وإذا  ــة  ــيـ ــنـ املـ أو  اخلــــنــــوع  إال 

ــاة مــكــرًا      ــص ــال ــؤذن ب ــ يسكر وانـــصـــاع ي ــة  ــدامـ ــاملـ بـ آخــــر  حـــن  يف 

* * *

متاسكت  اخلطوب  إذا  الذين  بن  ــل ومتــطــر يا  ــي ــس هــــــزأوا هبـــا وبــــا ت

األوىل     ــُح  ــاطـ واألبـ اهلــواشــم  ــابــن  ــدوي األعــر ي ــ ــت ت ــ بــفــعــاهلــم راح

مــدمــروابـــن األكــــارم ال يــمــس رداءهـــم   ــحــات  ــب ــق ــســت امل ــن  مـ ورض 
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بنفوسهم  احلــمــى  عــن  ــن  ــدي ــذائ مــقــدروال ــحــر  اســت إذا  ــن  ــري ــاب ــص وال

تــأألت   الــســيــوف  إذا  تقطر)1( والــبــاســمــن  ــاءًا  دم وغــدت  )نجدة(  من 

ــم ما     ــع ــن ــم ول ــه ــف ــن أك ــط ــاس ــب ــر وال ــزخ ــم األبــــــاة وت ــي ــى بـــه ش ــم هت

تـــدثـــرواخلــالــعــن عـــى احلـــيـــاة مــفــاخــرًا   ال  وحمــــاســــنــــًا  ــة  خــــاقــ

* * *

النهى  اهلــمــنــي  ــشــعــراء  ال ملهم  ــا  ــا عــــاك حمر ي ــيـ ــل مـــن دنـ ــق ــع ــال ف

ــرف كــأهنــا     ــ ــا بــرحــت ت ــر ذكـــــراك مـ ــزه امل الـــربـــيـــع  ــه  بـ يـــفـــوح  أرج 

ــرون وإهنــا    ــق ــرون عــى ال ــق ــر تــلــوى ال ــذك ــل ت ــ ــؤث ــ ــد امل ــ ــج ــ بـــالـــعـــز وامل

ــا وتــــرده  ــنـــورهـ ــع الــصــبــاح املــســفــرجتــلــو الـــظـــام بـ ــ ــه وض ــأنـ وكـ

ــزدري  ــج الــصــادقــن وتـ ــيء هن تسخر وتـ وبالشدائد  اخلــطــوب  عنت 

ــه     ــ ــبـــن وإن ــع الـــغـــاصـ ــ ــذر  وتـــفـــل مج ــن ــم والــــــذل املـــؤبـــد ي ــل ــظ ــال ب

ــامل    ــد والــبــطــولــة ع ــ ــط أمح ــب ــا س بــالــتــضــحــيــات الـــزاكـــيـــات مــنــور يـ

ــب مــفــزع  ــوانـ ــي اجلـ ــ ــه دام ــق ــري مقمروط ولـــيـــل  يــلــهــو..  ســـامـــر  ال 

فسحقتها   األذى  جــامحــة  ــهــقــر زمحــتــك  ــق ــت ت ال  شــــــاء  ــدة  ــيـ ــقـ ــعـ بـ

الــقــبــاح وتذخر  ومــضــت هتــامجــك الــطــغــاة بــكــل ما      الــصــور  مــن  ــوي  حت

تــقــهــر فــثــبــت كــاجلــبــل الــعــظــيــم أمــامــهــم    ال  بـــشـــجـــاعـــة  ــدًا  ــلـ ــقـ ــتـ مـ

رصخة  املضلل  ــه  وج يف  تتغرورصخــت  ــا  ــسـ الـ حــتــى  هلـــا  كـــــادت 

)1( يقول شاعر النبي حسان بن ثابت يف احلامسة والفخر: 
لنا اجلفنات الغر يلمعن يف الضحى                 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
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ــة ظـــامل  ــع ــي ــب ــت إقـــــــــرارًا ل ــ ــي ــ ويسكر وأب الفجور  بأحضان  يصحو 

ــده ــزي ــم حــيــث املــخــزيــات ت ــقــي يــتــعــثــروي إجـــــرامـــــه  ويف  ــًا  ــحـ ــبـ قـ

ــك املــنــيــة مـــوردًا    ويــنــكــر وقـــد ارتــضــيــت ل ــان  ــ هي ــًا  ــش ــي ع وال  ــًا  ــذبـ عـ

بكربا  ــســيــوف  ال تقطعك  ــأن  ــ ــدو املـــوغـــروب ــ ــع ــ ــه ال ــب ــه ــن ــاك ي ــ ــ ومح

* * *

ــاة حتــيــة   ــ ــي ــ ــج احل ــ ــا وهـ ــ ــوالي ي ــ ــ ــي تــطــوف عـــى دمــــاك وتــنــر م ــن م

ــدت     ــة غ ــي ــاف ــل ق ــك ــول ف ــ ــاذا أقـ ــ هلـــبـــًا تــســيــل وجـــــــذوة تــتــســعــر مـ

نثرهتا    اجلــريــح  الــقــلــب  مــن  ويزخر قــطــع  عليك  ــى  أس يفيض  شــعــرًا 

هيبًة  ــراعــي  ي لــلــذكــرى  ــدروخفضت  ــ ــن األبــــــا وحت ــ ــت م ــئ ــن وملـــــا ت

الهب  مصابك  عــى  ــروق  ــع ال ــنــثــر مــأ  ــوان فــيــه وي ــلـ ــسـ يــتــمــزق الـ

لوعة     لــرزئــك  ــوى  ــل ت مــهــجــة  ــك آهـــــة تــتــفــجــر  كــم  ــ ــوم ــ وحلـــــــزن ي

تنثني     ال  ــة  ــرقـ حـ قــلــب  كـــل  ــر يف  ــح ــت وبــــكــــل عـــــن دمــــعــــة ت

األذى   بــه  يستبد  شخصك  مثل  ــرأو  ــذاب األعـ ــ ــع ــ ــن ال ــز مـ ــه حيـ ــ وب

هداية  نــور  وهــو  وجــهــك  مثل  يتعفر أو  ــرى  ــث ال يف  ــكــرامــة  ال يــوحــي 

ــاهلــا     ــن ــك املــتــحــجــبــات ي ــاتـ ــنـ تسر وبـ وبــالــســيــاط  الــعــتــاة  ــور  ــ ج

حكمة    منبع  ــو  وه صــدرك  مثل  ــول يــكــر أو  ــ ــي ــ ــت اخل ــ ودرايــــــــة حت

فأضمروا   شــايــعــوك  لــقــوم  ــاد تــنــكــرواسحقًا  ــرش ــل لــك مــا يــشــن ول

ــوا زمــــرًا عــلــيــك وهــلــلــوا  ــب ــكــال بــاســم الــطــغــاة الــفــاجــريــن وكـــروا وت
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قــد مزقت     ــدًا  ــ ي أقــبــحــهــا  ــان  َقسوُر مــا كـ يــا  الظمى  عــى  الــفــؤاد  منك 

بــمــوقــف    ــك  ــت ــارع ق نــفــٍس  ــه يــتــفــطــر وأذل  ــ ــى ل ــ ــاد أسـ ــ ــ حـــتـــى اجل

صفحة  حسبك  الــشــهــداء  سيد  ــا  تــتــســر ي وال  ــى  ــبـ تـ ال  لــلــمــجــد 

ــا تـــتـــنـــور ومــكــانــة هتــفــو الــقــلــوب خــواشــعــًا  ــ ــورهـ ــ ــنـ ــ ــا وبـ ــ ــاهلـ ــ جلـ

اعتلت     إذا  للمسلمن  ــدى  اهل تتمطر أنــت  عليهم  ــوب  ــط اخل ســحــب 

غــاصــب    ــم  ــاه مح عـــى  أغــــار  ــى أوطــــاهنــــم مــتــجــر وإذا  ــ ــا ع ــطـ وسـ

العــب  ــانــة  ــالــدي ب يلعب  يــســتــهــروانـــصـــاع  ــا  ــره ــه ــط ب وراح  ــاغ  ــ بـ

حلــربــنــا  ــاب  ــ ــذئ ــ ال رش  ــت  ــع ــم ــمــر وجت ــنــا األن عـــر احلـــيـــاة وخــاصــمــت

ــد ســنــبــتــنــيــهــا أمـــة    ــي ــه ــا ش ــ ــك ي ــ ــدو وتــقــهــر)1(ب ــعـ ــنــي الـ ــث ــة ت ــي ــرب ع

ــع جمدنا    ــرف ن ــوف  ــدك سـ ــور جمـ ــن ــفــخــر وب ــه األبـــــــاة وت ــ ــه ب ــي ــت ــا ت ــقـ ألـ

ــًا   ــع ــائ ــذرونـــشـــق دجيـــــور احلـــيـــاة ط ــن وحتـ ــدي ــت ــع ــاب امل ــ ــيــســت هت ل

ــي املــطــل كــأنــه  ــام ــس وتزهر وبـــذكـــرك ال ــان  ــزم ال عــى  تــلــوح  شمس 

تقطعت     الرهيب  الداجي  وتـــغـــدر وبيومك  ــون  ــ ختـ ال  ــوس  ــفـ نـ فـــيـــه 

ــر أســه   ــوه وبــــا خيـــط مـــن الــعــلــو ويــســطــر وبــنــهــجــك الـــدامـــي وج

ــد بــســالــة   ــزي ــت ــس ــاتــك ن ــتــضــحــي وننر وب ــروح  ــ اجل رغـــم  ــا  هب نحمى 

)1( استحسن )أحدهم( قصيدة الشاعر كقصيدة دون إدراك مقاصده النبيلة ، والروعة الفنية ، وملا 
بلغ قوله )بك ياشهيد الخ( ثار بوجه الشاعر قائاًل أستاذ أشطب عىل كلمة )عربية( واستبدهلا 
بلفظة )وطنية( فاملعنى أمجل ، فدحض الشاعر رأي )أحدهم( واستخف بتلك العقلية البالية 
التي تعرتف باألمة اليهودية ومتجد األمة السوفياتية وتقر واقع األمة اإلنكليزية وغريها وتأبى 

االعرتاف بوجود أمة عربية موحدة.
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مجوعنا نستحث  طــريــقــك  ــى  ــا املـــســـر ويــقــر وعـ ــن ــا يـــطـــول ب ــه م

صفوفنا ــرد  تـ ــوى  ــل ــب ال ال  ــر  ــس املــنــكــرون ــذاب  ــعـ الـ ــل  ــي ل وال  فـــرقـــًا 

البسيط، وهنا  العامل  وكان الشاعر عباس مرآة تنعكس عليها آالم أهله ومتاعب والده 
يصور لنا حياته ومراحل اآلالم والشقاء التي مرت عليه يف قصيدته )الداء( )1( التي يقول فيها: 

النائبات  بعثرهتا  ــان  أمـ ــن  ع أبــحــث  ــل  أأظـ

الغامضات   الليايل  لطافتها  سحقت  وسعادة 

املــات  وكفنها  هبــا  الفناء  عصف  ومــاعــب 

الذكريات  تفيد  وهــل  الذكريات  غر  تبق  مل 

* * *

السجينه  نفي  عــى  منطويًا  بــت  قــد  ليلة  كــم 

الدفينه   آالمـــي  ــر  وح للنجوم  مهــومــي  أشــكــو 

احلزينه  أنغامي  أرق  الــزمــان  سمع  يف  ــب  وأص

املدينه  عــى  النسيم  خطر  كلا  ــدًا  وجـ وأحـــن 

* * *

ونكتفي هبذا القدر من النامذج الشعرية التي أوردناها لصاحب الرتمجة. وأبو الطوس 
فوق كل ذلك شاعر بارز بني الشعراء املعارصين ومن رواد املدرسة احلديثة يف الشعر، 
املدرسة التي محلت لواء التجديد يف أوسع نطاق، ومثلت روح الفن واملوهبة يف انتاج 
جواد  صالح  الدكتور  الشاعر  كربالء  مدينة  يف  املدرسة  هذه  أعالم  أبرز  ومن  الشاعر. 

)1(   راجع كتاب )دراسات أدبية( يف شعراء وأدباء كربالء ج2 ص85 لألستاذ غالب الناهي.  



219

آل طعمة الذي كانت تربطه بالشاعر املرتجم صالت أدبية طيبة، وكثريًا ما كان يتفقده 
ويتحدث عنه. وكذلك الشاعر األستاذ مهدي جاسم ومنهم الشاعر الشاب الرقيق زكي 

الرصاف والشاعر هادي الرشبتي. 

وال بد لنا أن نشري هنا إىل املواقف املرشفة التي حلق فيها الشاعر يف ندوات كربالء 
)رابطة  يف   1959  -  1956 عام  أدبية  ندوات  عقدت  فقد  فيها،  األدب  أهل  وحمافل 
عن  قيمة  حمارضات  فيها  ألقى  وقد  أعضائها،  أحد  الفقيد  كان  التي  األوسط(  الفرات 
النشاط الثقايف الكربالئي نرشت معظمها يف الصحف العراقية الصادرة يف حينها كالبلد 

واحلرية واليقظة. 

ولن يغرب عن البال تلك احللقات األدبية. ولست أنسى ما حييت تلك احللقات 
األدبية التي كان وما يزال يعقدها األديب الكربالئي حسن عبد األمري يف حمله التجاري 
الكائن يف سوق العالوي، وكان يقصده بني حني وآخر أدباء كربالء، ومنهم صاحب 
الطعمة، والدكتور  الرتمجة والدكتور حممد جواد رضا )دعبل( والدكتور صالح جواد 
والسيد  جاسم  ومهدي  األسدي  ومشكور  احلب  أبو  الدين  وضياء  احلب  أبو  جليل 
الباقي رضا واملؤلف  الرصاف وعبد  الوهاب وحسني فهمي اخلزرجي وزكي  مرتىض 

وغريهم ومن النجف العالمة املتغمد بالرمحة الشيخ حممد عيل اليعقويب. 

وقد ضمني يف اجتامع أرسة آل القزويني يف صحن سيدنا العباس بأدباء كربالء 
ومنهم الشاعر السيد مرتىض الوهاب والشاعر السيد مرتىض القزويني، وكان اخلطيب 
الشهري الشاعر الشيخ حممد عيل اليعقويب حارضًا وإذا بفقيدنا الشاعر أبو الطوس يمر 
بالروضة املقدسة وكان متجهًا نحو داره، وعندما الح له هذا االجتامع، أقبل للمسامهة 

يف حديث الشعر فارجتل األستاذ اليعقويب هذين البيتني حمييًا ومعجبًا بالشاعر ومها: 

ــا ــق ــل ــال ــطـــوسأهـــــــًا لـــقـــد رشفـــتـــنـــا ب ــيـــك أبـــــا الـ ــًا فـ ــ ــب ــ ــرح ــ وم
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بـــأحـــكـــامـــــــه اهلل  ــوسوفــــــقــــــك  ــ ط يف  املــــــدفــــــون  زيــــــــــارة 

ينشد احلارضين غرر شعره  التقدير وراح  إياه عىل هذا  الشاعر شاكرًا  وهنا جلس 
ويتحفهم بحلو حديثه. 

آثاره: 
يف . 1 الشاعر  ألقاها  التي  القصائد  ويشمل  سيايس  شعر   - خمطوط   - الشالل  هدير 

املناسبات الوطنية بني عامي 1948 - 1954. 

رباعيات - خمطوط - شعر سيايس واجتامعي من وحي السجون. . 2

يف حمراب باخوس - خمطوط - ملحمة شعرية تقارب املائتي بيٍت من الشعر الغزيل. . 3

أغاين الشباب - خمطوط - شعر وجداين ويتخلل الديوان بعض القصائد الوطنية. . 4

زئري العاصفة - خمطوط - قصائد ثالث للوطن وثورة متوز . 5

النشيد الظافر - خمطوط - قصائد يف الثورة احلسينية وبتمجيد نضال أئمة آل البيت . 6
النبوي من أجل القيم اإلنسانية. 

مذكرات أيب الطوس - خمطوط - . 7

مقاالت يف النقد واألدب - خمطوط - . 8

يوم احلسني اخلالد - مطبوع - قصيدة شعرية طويلة يف ثامنني بيتًا طبعت يف كراس . 9
عام 1950 م. 

وأخريًا، فقد وافاه األجل املحتوم صباح يوم السبت املوافق 26 / 12 / 1958 يف 
املستشفى احلسيني بكربالء، بعد أن أغمي عليه فأعيا مرضه األطباء طيلة مكوثه ثالثة 
مثواه  إىل  األدباء  البلد ويف طليعتهم  أبناء  من  هناك شيع جثامنه حشد غفري  أيام، ومن 

األخري يف الوادي القديم بكربالء. 



221

ومما يؤسف هلذا الشاعر أنه مات يف عمر الورد ويف نفحة األقحوان، دون أن يتزوج، 
فيولون  الغيارى  أدبائنا  من  لفيف  يتقدم  أن  وعسى  خالدًا،  فكريًا  تراثًا  لنا  خلف  وقد 
العريب واملكتبة  الشاعر وبذلك يسدون خدمة كربى للمجتمع  اهتاممهم بطبع دواوين 

العربية. 

* * *

17- السيد عباس احلسيين الكاشاني

) 1343هـ - 1432هـ(

هو السيد عباس بن السيد عيل أكرب احلسيني الكاشاين احلائري.

يف  علومه  وتلقى  هبا  ونشأ  1343هـ   لسنة  املصادف  1925م  سنة  كربالء  يف  ولد 
حوزهتا العلمية عىل أكثر أئمة العلم، فدرس املقدمات والسطوح عىل والده كام درس 
الفقه عىل العالمة الشيخ حممد بن داود اخلطيب والشيخ حممد الشاهرودي، ثم هاجر اىل 
النجف فحرض األبحاث العالية عىل مجع من العلامء، ثم رجع اىل كربالء، وأقام اجلامعة 

يف الصحن احلسيني الرشيف، وتفرغ للبحث والتدريس والتأليف واالفادة.

يروي باالجازة عن الشيخ حممد عيل احلبيب آبادي والسيد مرزا مهدي الشريازي 
والشيخ حممد اخلطيب )1(.

وهو حسن السليقة، جيد القرحية، ذو أخالق عالية ومزايا سامية اكتسب هبا حسنا 
وذكرًا جميدا حتى صار مرضب املثل يف صدق املحبة واالخالص.

)1(  ( املنتحب من أعالم الفكر واالدب: كاظم عبود الفتالوي، ص 194. 



222

مكتبته)1(
مكتبة  وهي  بغداد،  باب  بمحلة  الواقعة  داره  يف  قيمة  مكتبة  عباس  السيد  أنشأ   
املدينة،  خارج  من  والوفود  الزوار  وبعض  كربالء  أهايل  من  املثقفون  يرتادها  شخصية 
ملا فيها من املخطوطات ونفائس الكتب واملصادر الرئيسة يف خمتلف الفنون. وقد أشار 
)الذريعة(. كامل تعرض  الطهراين يف موسوعته  بزرك  أغا  اىل هذه املحطوطات شيخنا 
بعنوان  د. محيد جميد هدو يف كتاب أصدره  الباحث  منها صديقنا  لذكر 169 خمطوطة 
كربالء  يف  املطبوع  الكاشاين(  احلسيني  عباس  السيد  احلجة  العالمة  مكتبة  )خمطوطات 

سنة 1977م. 

احلقيقة أننا أمام شخصية جليلة هلا منزلة مقبولة بني الفقهاء ورجال العلم واألدب، 
وإذا كان لنا ما نغبط أنفسنا عليه فهو أننا من أصدقائه، ونحن إذ نكتب سريته بوحي من 

الوجدان احلي ال بوحي الصداقة والعواطف.  تويف يوم االثنني 19 / 7 / 2010م.

شاعريته
بالرغم من انرصاف الشاعر العامل للبحث العلمي، إال أنه استطاع أن يقرض الشعر 
الرشبف  نسبه  فيها  أثبت  التي  املباركة(  )الشجرة  املطولة  وقصيدته  فراغه.  أوقات  يف 
 ،البيت وقادة اخللق أهل  بمديح  افتتحها  الشعر،  لكتابة  إجادته  دليل عىل  أوضح 
وقد بدأها بشخصه الكريم ومنتهيا للنبي، والقصيدة تدل عىل طول نفسه وتضلعه 
التامة بسرية أهل البيت، وال ختلو من رقة املشاعر وسالسة يف  يف اللغة وإحاطته 

التعبري ورشاقة يف األلفاظ وتدفق يف العاطفة. وننقل للقارئ نص هذه األرجوزة:

)1(  ( تاريخ احلركة العلمية يف كربالء: نور الدين الشاهرودي، ص 319.
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الشجرة املباركة

اهلل بــــاســــم  الـــــكـــــام  ــح  ــ ــت ــ ــت ــ أمحـــــــــــــده محــــــــدآبــــــــا تــــبــــاهأف

ــبــي ــن ــى ال ــ ــده ع ــعـ ــاة بـ ــ ــص ــ ــم ال ــ الكوكبث ــوء  ض املضيئ  واملــرتــىض   

ــا ــ ــرف ــ ــاب الــوفــاوآلـــــــــه املـــنـــتـــجـــبـــن ال ــح ــار اص ــه  ســادتــنــا األط

ــي والــرســالــه ــوح ــم أهـــل بــيــت ال ــهه ــداللـ ــلـ ــاج لـ ــ ــت ــ ــح ــ وقـــــــــدوة امل

ــادهوقـــــــادة اخلـــلـــق ونـــعـــم الـــقـــادة ــيـ ــقـ الـ أعـــطـــاهـــم  قــــد  واهلل 

الـــبـــاد يف  ــي  ــ ــوح ــ ال ــار  ــنـ مـ ــم  ــ الـــعـــبـــادوهـ عـــــى  اهلل  وصـــــفـــــوة 

ــعــظــا ــن الــــكــــرام ال ــامـ ــيـ ــم املـ ــ ــا ساه ــي ــدن مـــن هبـــم الـــديـــن عـــى ال

ــن ــرمح ــل ــي  ل ــ ــوحـ ــ ــاء الـ ــ ــن ــ ــم أم ــ ــرآنه ــ ــقـ ــ ووزهنــــــــــم مـــــعـــــادل الـ

الــبــر وســــــادات  اهلل  ــج  ــج ح ــي عــرهـــم  ــ ــن ــ ــة األث ــ ــم ــ قـــادتـــنـــا األئ

ــوب ــيـ ــعـ الـ مـــــن  ريب  ــم  ــ ــه ــ ــزه ــ ــة الـــذنـــوبن وصـــاهنـــم مـــن وصـــمـ

ــامل احلـــــــــــــرام واحلـــــــــال ــ ــ ــع ــ ــ ــع االكــــبــــار واألجــــــالم ــ ــوض ــ وم

ــة ــامـ ــهـ ــشـ ــرة والـ ومــــعــــدن األيــــــــان والـــكـــرامـــةمـــنـــابـــع الـــــغـــ

ــود ــ ــوج ــ ــق ال ــلـ ــم قــــد خـ ــهـ ــلـ ــودألجـ ــبـ ــعـ ــر املـ ــ ــخ ــ ــم قـــــد ف ــ ــه ــ ــي ــ وف

ــاد ــبـ ــعـ الـ رزق  قـــــد  ــادبـــيـــمـــنـــهـــم  ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــ ــزدهـ ــ ــ ــم تـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وفـ

ــام ــ ــراالسـ ــ ــد نـ ــ ــم قـ ــدهـ ــهـ ــجـ ــم فــاضــت األحــكــامبـ ــداهـ ــن هـ ــ وم

ــرآن ــ ــق ــ ال رصح  قــــد  اإليـــــــانبـــطـــهـــرهـــم  ــل  ــ ــم ــ ك والهــــــــم  ويف 

ــزهــر ــوه ال ــوجـ ــيــض الـ ــب ــادة ال ــسـ ــد احلـــرالـ ــنـ وشـــفـــعـــاء اخلـــلـــق عـ

ــق ــ ــقأئــــمــــة الـــــديـــــن لــــســــان احل ــل ــم أمــــــان اخل ــلـ ــعـ خــــزائــــن الـ
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ــم اتـــانـــا الـــديـــن واإلســـــام ــه ــن ــن الـــكـــامم ــس ــح ــت ــس بـــذكـــرهـــم ي

ــة ــرامـ ــكـ ــةأدلـــــــة الــــنــــاس عــــى الـ ــام ــس ــس ال ــم ــت ــل وبـــاســـمـــهـــم ن

الـــطـــاعـــة عــلــيــنــا  اهلل  مــــن  ومـــنـــهـــم نـــلـــتـــمـــس الـــشـــفـــاعـــةهلــــم 

الـــــــزاد خـــــر  واهلل  أهنـــــــم  ــادإذ  ــع ــم ــل وذخــــــــري املـــــذخـــــور ل

والذخـــــــــره زاد  يل  ــس  ــ ــيـ ــ ــرةولـ ــد احلـ ــن ــا الـــنـــجـــاة ع أرجـــــو هبـ

ــل ــ أأم ــد  ــ ق ــم  ــ وهبـ ــي  ــ ــ والئ أدخـــلزادى  ــى  ــوتـ مـ بــعــد  اجلـــنـــان  اىل 

ــي ملــــوقــــف احلـــســـاب ــتـ ــلـ ــيـ ــايبوسـ ــتـ كـ أرى  يــــــــوم  وعـــــــــديت 

ــكــســب ال ــر  ــ خ اهلل  لــعــمــر  لـــلـــقـــيـــا ريبوذا  الـــــــــزاد  ــن  ــ ــسـ ــ وأحـ

ــه ــوبـ ــتـ الـ قــــبــــول  رشط  ــس عــنــد الــغــربــةألهنــــــم  ــؤن ــب امل ــاح ــص وال

الــــــــذادة نـــعـــم  واهلل  وأهنــــــــم  ــادة  ـــبـ ـــع ــم ســـتـــقـــبـــل ال ــ ومــــــن هبـ

ــة ــريـ ــق الـ ــ ــال ــ ــى عــلــيــهــم خ ــ ــن ــ ــةأث ــي ــح ــت وخـــصـــهـــم بـــأفـــضـــل ال

ــام ــكـ ــب الـ ــ ــّي ــ ــم ط ــهـ ــيـ ــو الـ ــلـ ــم والـــســـامحيـ ــريـ ــكـ ــتـ ــدح والـ ــ ــامل ــ ب

ــارش االحــــبــــاب ــ ــع ــ ــام ــ ــابوبــــعــــد ي ــ ــح ــ ــان واألص ــ ــ ــوة اخل ــ ــف ــ وص

ــشــجــرة ال ــذى  ــ ه انـــظـــم  ان  ــد  ــ ــرةاريـ ــتـ ــعـ املــــجــــيــــدة املـــتـــقـــنـــة املـ

أوالن ــا  ــ ب مـــعـــبـــودي  أشـــكـــر  ــان  ــس األح ذي  لــلــمــعــبــود  واحلــمــد 

يــرضــيــه مـــا  ــو  ــح ن هـــــدان  قـــد  ــهأذ  ــديـ ــه أبـ ــ ــر ل ــكـ ــالـــص الـــشـ  فـــخـ

ــب املـــعـــونـــه ــ ــل ــ ـــــــي أط ــةوِمـــــــن أهل� ــؤنـ املـ لـــلـــمـــا  ــأيت  ــ ــ ت ــه  ــنـ مـ اذ   

مكتبي ــو  ــح ن األنـــظـــار  ــت  ــفـ والـ مــطــلــبــي  لــنــجــح  أرجـــــــوه  واهلل 

ــا ــق ــي ــوف ــت ال ىل  اهلل  مــــن  والتحقيقاأرجـــــــو  ــن  ــدوي ــت ال ــل  ــم اك كــى 
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ــرة ــتـ ــعـ ــة مـ ــ ــوم ــ ــظ ــ ــن ــ الـــــــررةفـــــهـــــذه م ولــــكــــل  يل  ــرة  ــ ــخ ــ ــف ــ م

ــي ــائ ــن ــن أب ــ ــذ م ــفـ ــا الـ ــه ــي ــز ف ــت ــع ــاءي ــ ــاألبـ ــ ــر األبــــــنــــــاء بـ ــ ــخ ــ ــف ــ وي

الـــرف ذو  الـــغـــرالـــكـــرام  ــا  ــاؤنـ السلفآبـ نعم  وهــم  الفخر  سلف  هم 

ــل ــائ ــب ــق الـــــرذائـــــلمـــن أعـــظـــم الـــبـــيـــوت وال مـــــن  ريب  نـــزهـــهـــم 

ــعــلــم والــفــضــيــلــة ــال ــد خــصــهــم ب ــرةقـ ــفـ ــغـ وبـــــاملـــــزايـــــا اجلــــمــــة الـ

ــت الــتــحــيــة ــص ــد خ ــم قـ ــه ــم ــاس ــةوب ــ ــري ــ ال الذت  عــــاهــــم  ويف 

أنــا ــن  م عــنــي  ــعــرف  ت ان  شــئــت  الثناإن  هـــذا  يف  ــداق  املـــصـ انـــا  وهـــل 

النبي انا )العباس()1( من نسل  ــذا نــســبــيأن  ــ ــ ــروف وه ــ ــع ــ ــي م ــمـ إسـ

اجلـــالـــة ذو  الــــوضــــاء  بـــحـــيـــث الحيـــــتـــــاج لـــلـــداللـــةالـــنـــســـب 

ــي ــائـ أبـ يف  ــر  ــخـ ــفـ الـ ــر  ــثـ كـ ــيانــــــا  ــ ــائ ــ ــن ــ كــــــا ويــــعــــتــــز هبــــــم أب

ــآ هبــم ــيـــعـ ــاس مجـ ــ ــنـ ــ ــن اليــعــلــمويـــفـــخـــر الـ ــ ــل وم ــض ــف ــم ال ــل ــن ع مـ

ــان ــربـ ــي األكـــــــــر)2(( الـ ــ ــن)ع ــ الـــرهـــاناب ذي  الـــعـــيـــلـــم  ــامل  ــ ــع ــ ال

األيب ــم  ــ ــل ــ ــع ــ ال اهلــــــزيــــــر  ــو  ــتـــقـــيهــــ ــى الـــــــــــورع الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واألملـ

ــال ــص ــم احلـــســـن اخل ــي ــظ ــع ــو ال ــ ــم املــــوصــــوف بــالــكــالوه ــلـ ــعـ والـ

ــن خـــــــرة األعـــــــام ــ ــ ــام الــســامــيوأنـــــــــه م ــقـ ــل املـ ــض ــف ــن ال ــه مـ لـ

ــه ــي ــوج ال ــد  ــق ــي ــن ال ــم  ــي ــظ ــع ال ــهذاك  ــي ــب ــن ال املــــكــــرم  ــل  ــحـ ــطـ ــفـ والـ  
)1( اعقب السيد العباس اوالده السيدة فاضله والسيدة فضىل والسيده فضائل والسيد حممد مغيث 
املهدي  والسيد حممد  الدين  معز  اهلادي  والسيد حممد  الدين  غياث  والسيد حممد رضا  الدين 

صفاء الدين.

)2( أعقب السيد حممد مغيث الدين اوالده السيد عيل األكرب مجان الدين ورحيانه.
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ــو املـــــهـــــدى)1(( ــ ــيابـــــن )حمـــمـــد ه ــ ــزكـ ــ الـــــــعـــــــامل املـــــــؤيـــــــد الـ

ــر ــريـ ــحـ ــنـ ــق الـ ــ ــق ــ ــح ــ ــة امل ــ ــجـ ــ ــراحلـ ــبـ ــق اخلـ ــ ــ ــدق ــ ــ ــم امل ــ ــل ــ ــي ــ ــع ــ وال

ــذي الــنــيــقــد الـــريـــف ــ ــب ــ ــه ــ ــل الــغــطــريــفواجل ــط ــب والـــلـــوذعـــي ال

ــنوالــــعــــلــــم املــــجــــاهــــد األمـــــن ــوي ــك ــت ــن عـــــامل ال ــ ــه الـــعـــا م ــ ل

ــادي ــب ــى الــعــبــادومـــن لـــه الـــذكـــر اجلــمــيــل ال ــ ــة الـــطـــيـــب ع ــح ــف ــن ك

ــد صـــــــادق( الــعــظــيــم ــمـ ــن )حمـ ــ ــمابـ ــري ــك ــن الـــطـــيـــب ال ــ الـــطـــيـــب ابـ

ــال ــ ــق ــ امل يف  الــــــصــــــادق  ــالوانــــــــه  ــرجـ الـ يف  ــوق  ــ ــرم ــ امل ــلـــم  ــعـ والـ

ــا كــــامــــل املـــعـــان ــيـ ــظـ ــانكــــــان عـ ــ ــي ــ ــب ــ ــال ــ ــد بــــــالــــــرد وب ــ ــق ــ ــن ــ ي

ــي ــع االمل ــب  ــي ــه امل املــجــد  أخ  األروعذاك  ــر  ــزبـ اهلـ ــل  ــض ــف ال ــع  ــب ــن وم

ــة الـــفـــقـــيـــه ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــل ــ ــع ــ ــهال ــيـ ــوجـ ــذ املـــعـــظـــم الـ ــ ــب ــ ــه ــ واجل

ــن الــعــابــديــن( الــعــامل ــارموهـــو ابـــن )زيـ ــكـ ــاملـ املــــرجــــع املـــحـــفـــوف بـ

األملـــع ــي  ــوذعـ ــلـ الـ ــه  ــي ــق ــف ال األورعذاك  الــصــفــي  الــعــظــمــى  واأليــــة 

ــول ــ ــق ــ ــن ــ ــق املــــعــــقــــول وامل ــ ــق ــ ــروع واألصــــــــولحم ــ ــ ــف ــ ــ مــــدقــــق ال

ــع الـــشـــان ــ ــي ــ ــآ ورف ــم ــي ــظ ــن عـــدنـــانكـــــان ع ــ ــب م ــجـ ومـــرجـــعـــًا أنـ

ــره ــعـ ــيـــل الـ ــلـ ــم وسـ ــ ــي ــ قـــــدرهوهـــــو زع عـــلـــيـــنـــا  اهلل  رفــــــع  قـــــد 

الباقي( )عبد  الندب  الريف  ــفــطــحــل املـــوصـــوف بــاألخــاقابــن  ال

الـــــرزيـــــِن املــــلــــة  إمــــــــام  ــل الـــديـــنذاك  ــ واملــــرجــــع الـــفـــذ الهـ

األورع ــف  ــري ال ــرى  ــك ال ــة الــعــظــمــى الــفــقــيــه األملــعــياحلــجــة  ــ واأليـ

)1( أعقب السيد حممد رضا غياث الدين ولة السيد امحد امني شهاب الدين.
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ــة الــــربــــان ــ ــام ــ ــع ــ ــم ال ــلـ ــيـ ــعـ ــانالـ ــاإليـ بـ ــوف  ــ ــوص ــ امل والــنــيــقــد   

ــا ــه ــي ــق ــا زاهــــــــــدا ف ــيـ ــقـ ــاكـــــــان تـ ــهـ ــيـ ــبـ ــا مـــــدقـــــقـــــا نـ ــ ــقـ ــ ــقـ ــ حمـ

ــــف الـــســـيـــد املـــســـدد ــري ــ ــن ال ــ ــنـــي األمـــــر األملـــعـــي )حمــمــد(ابـ اعـ

العبا أل  مـــن  الــغــر  اهلـــــداة  ــســل  الــنــجــبــان الـــعـــظـــام  ــب  ــ ــاي ــ االط اي 

املــاجــد الــنــيــقــدى  ــه  ــي ــق ــف ال والـــفـــطـــحـــل املـــبـــجـــل املــجــاهــدذاك 

ــل ــفــضــائ ال ذو  الــنــحــريــر  ــذب املـــنـــاهـــلاآليـــــة  ــ ــ ــر عـــمـــيـــق ع ــحـ بـ

والــعــا املـــعـــايل  ذو  الــعــظــيــم  ــو  املـــاوهـ فــــــاق  وعـــقـــلـــه  بـــعـــلـــمـــه   

الدين( )شمس  الشهم  اإلمـــام  ــى األمـــنابــن  ــف ــط ــص ــل امل ــي ــل وهــــو س

ــه ــفــقــي ال املــــرتــــىض(  )عـــــي  واملـــــــرجـــــــع املــــــفــــــوه الـــنـــبـــيـــهذاك 

عـــره يف  الــنــقــبــا  ــب  ــي ــق ن ــان  ــ ــه بــــن أهـــــل دهــــرهكـ ــ ــي ــ ــى ال ــ ــوم ــ ي

ــرلـــــه كــــــرامــــــات وذكــــــــر بـــاهـــر ــاه ظ الــــيــــوم مـــشـــيـــد  ــره  ــ ــ وقـ  

يـــــــزار ــة  ــ ــ ــرب ــ ــ غ يف  يــــؤمــــه األخــــــيــــــار واألبــــــــــرارمـــــــرقـــــــده 

ــن( ــر الــدي ــخ ــذ)ف ــف ــنابـــن اإلمـــــام ال ــبـ ــج اجلـ ــ ــلـ ــ ــر أبـ ــ ــزبـ ــ وهـــــــو هـ

الــكــبــر األفـــخـــم  الـــريـــف  ــرذاك  ــص ــب واألملـــــعـــــي الـــــعـــــارف ال

ــايل ــع امل ذو  الـــفـــذ  الـــوجـــيـــه  ــو  ــ ــق لـــلـــرجـــالوه ــ ــاب ــ ــس ــ واملـــــبـــــدع ال

ــا ورعــــــــــا مهـــامـــا ــ ــي ــ ــق ــ ــاكــــــــان ت ــ ــامـ ــ ــر األنـ ــخـ ــتـ ــفـ ــده يـ ــ ــج ــ ــم ــ ب

ــار ــ ــط ــ األق ــر  ــ ــائ ــ س يف  ــه  ــ ــمـ ــ الــنــهــارواسـ ــة  ــ ــع ــ رائ يف  كــالــشــمــس 

ــن( ابــــن الـــريـــف اجلــهــبــذ األمـــن ــدي ال الــر)ســعــد  الـــزكـــي  ذاك 

الشهامه ذو  الــغــطــريــف  ــىض(  ــرت ــةامل ــرام ــك ــال  والـــعـــلـــم املـــحـــفـــوف ب
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مــفــخــا مــــاجــــدا  ــا  ــ ــي ــ زع ــان  ــ ــ ك مـــعـــطـــر الــــذكــــر ذكــــيــــًا مــلــهــا 

ــريـــم األصـــلوانــــــــه كـــــــان رشيـــــــف الـــفـــعـــل مـــن نــســب عــــال كـ

ــد ــج ــدحــلــيــف ســــــؤدد ربـــيـــب امل ــ صــــــــارم ايــــــــان حــــديــــد احل

الدين )فــخــر  الشهم  الــريــف  ــن  ــناب ــ ــت ــ حمــــــمــــــد( املـــــــهـــــــذب امل

ــي ــق ــت ال الـــــــورع  الـــعـــظـــيـــم  األيبذاك  املـــــرتـــــفـــــع  والـــــعـــــلـــــم 

ــع ــي ــرف ــيـــم املـــاجـــد ال ــم املـــنـــيـــعوهــــو الـــزعـ ــ ــك ــ ــح ــ لـــــه املـــــقـــــام امل

ــر ــق ــب ــع ال ــر  ــ ــزبـ ــ اهلـ ذاك  ــول األطــهــروانــــــــه  ــ ــرس ــ ــه نــــور ال ــل ــل  ج

ــادة األطــيــاب ــسـ ــرام الـ ــكـ ــســل الـ ــابن ــجـ ــن قـــــــادة أنـ ــ مـــنـــتـــجـــب مـ

ــنــحــريــر ــر(ابــــن الـــريـــف الـــعـــامل ال ــ )أم الـــعـــا  ذو  ــر  ــزبـ اهلـ ذاك   

ــســيــب هـــو الـــوجـــيـــه الــســيــد احلــســيــب ــن ال ــد  ــاهـ ــجـ املـ ــل  ــطـ ــبـ والـ  

ــقـــي ــتـ ــم الـ ــ ــل ــ ــع ــ األيب                                                                                                                         واألملـــــــعـــــــي ال املـــــظـــــفـــــر  واألســــــــــــــد 

املــهــتــدى األرحيـــــي  ــعــمــيــد  ال ــدذاك  ــهــن كــامل األرساف  يف  وكــــــان 

ــل ــض ــف ــيـــم ال ــلكـــــان زعـــيـــا وعـــظـ ــ مـــكـــرم اآلبـــــــاء زاكــــــي األص

الـــديـــن(  ــاد  ــ )عـ ــا  ــي ــل ــع ال أخ  ــن  ــ ــناب ــ ــاألم ــ ــم املــــنــــعــــوت ب ــ ــل ــ ــع ــ ال

ــد ــاب ــع ال ــي  ــوذعـ ــلـ الـ اهلـــزبـــر  ــاهـــدذاك  واألملـــــعـــــي الـــبـــطـــل املـــجـ

ــر الـــنـــدى وصـــاحـــب املــنــاقــب ــح الــتــجــاربب ذي  الــفــضــل  أهـــل  ســيــد 

ــام ــد األســـــد الـــرضغـ ــي ــم ــع اهلـــــامهـــو ال املـــــهـــــذب  ــد  ــ ــق ــ ــي ــ ــن ــ وال  

ــد األجم الــعــظــام  ابـــن  العظيم  مــؤيــدوهـــو  الـــســـا  رب  ــن  مـ ــان  ــ ك ــن  مـ

الــديــن( )مــعــن  املــجــد  أخ  ــن  ــ اب بالتعين  ــل  ــض ــف ال حــلــيــف  ــو  ــ وه
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ــع األملـ ــوذعـــي  ــلـ الـ ــم  ــي ــظ ــع ال األروعذاك  الـــزعـــيـــم  الـــفـــذ  ــر  ــق ــب ــع ال

ــام ــ ــف األســـــــد اهلـ ــ ــريـ ــ ــو الـ ــ ــن نــــــوره الـــظـــامهـ ــ ــي م ــج ــن ــن ي ــ م

ــد املـــســـدد ــ ــاج ــ ــدوهـــــو الـــكـــبـــر امل ــ ــؤي ــ ــه م ــ ــف ــ ــط ــ ــل ــ ــن ربـــــــــه ب ــ ــ مـ

ــل ــض ــف ــلوأنـــــــه كــــــان حـــلـــيـــف ال ــرس ــر ال ــنــمــى خلـ ــن مــنــســب ي مـ

الدين( )شمس  الشهم  االمـــام  ــعــيــنابــن  ــت ــال ي الـــعـــر  ذاك  فــقــيــه 

ــر ــ ــي االوقـ ــ ــع ــ ــو الــعــظــيــم االمل ــ ــره ــه ــط الـــطـــيـــب ابـــــن الـــطـــيـــب امل

ــد الــتــقــي ــ ــزاه ــ أيبوهــــو الـــريـــف ال ــم  ــ ــ ــل ــ ــ ع هـــــــزبـــــــر  بــــــــر   

ــره ــه ــت ــش ــه فـــضـــائـــل م ــ مـــزدهـــرهفـــكـــم لـ عــــره  يف  غــــدت  وقــــد 

ــائـــل الــكــثــرا ــن الـــفـــضـ ــ ــراحـــــاز م ــ ــظ ــ فـــــــا تـــــــــرى ملــــثــــلــــه ن

ــقــر )االمــــر( ــعــب ــن الـــريـــف ال ــ ــنــحــريــراب ال ــم  ــل ــع ال ــم  ــي ــظ ــع ال ذاك 

واحلـــلـــمقـــد كــــان شــهــا وربـــيـــب الــعــلــم ــدى  ــ ــن ــ ال ذا  واألملــــعــــي 

ــزكـــي الـــواضـــح املـــكـــارم ــو الـ ــ ــموه ــقــاق ــن اهلـــــدى ال ــام ــض ــل م ــج ن

بــالــتــعــيــن ــر  ــعـ الـ ذاك  ــم  ــي ــظ ــنع ــوي ــك ــت ــن عـــــامل ال ــ ــه م ــ ــص ب ــ خ

ــردعـــمـــيـــد عــــــره ســـلـــيـــل املـــجـــد ــف ــم ال ــعــظــي ــر ال ــ ــذ احل ــهــب  واجل

ــذي الـــبـــطـــل الــــرزيــــنابــن الــريــف الــر)شــمــس الــديــن( ــ ــب ــ ــه ــ اجل

ــره ــرهكــــــان عـــظـــيـــم وجــــهــــاء عـ ــ ــن اهــــــل دهـ ــ ــًا بـ ــ ــري ــ ــق ــ ــب ــ وع

الــعــلــيــم الــعــيــلــم  الــفــقــيــه  ــمذاك  ــي ــل والــــلــــوذعــــي الـــنـــيـــقـــد احل

بــالــتــعــيــن ـــر  ـــع ال ذاك  ـــيـــم  ــنزع ــق ــي ــال ــضـــل ب ــفـ ــام اهـــــل الـ ــ ــ امـ

ــار ــهـ ــادة األبـــــــراروهـــوســـلـــيـــل الــــســــادة األطـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــب ــ ــج ــ واألن
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الــديــن ــاء  ــ )ع الــفــضــل  ذرى  ــن  ــديــنابـ ــادي ألجـــل ال ــفـ ــرتـــىض( الـ املـ

الـــرزيـــن الـــــــورع  الــفــقــيــه  ــنذاك  ــتـ املـ ــدس  ــ ــ ــق ــ ــ امل والــــعــــلــــم   

ــاع اســمــه وانــتــرا ــ ــه ضـــــاع كـــمـــســـك نــثــراهـــو الــــذي ش ــتـ ــيـ وصـ

اإلمــــــــاره لـــــه  اهلل  ــط  ــ ــس ــ ب الـــصـــدارهقـــــد  يف  الـــنـــاس  بـــن  ــاش  ــ وع

ــــره ــاء ع ــ ــب ــ ــق ــ ــب ن ــيـ ــقـ ــو نـ ــ ــ ــرهوهـ ــ نـــبـــغـــاء دهـ ــن  ــ  وواحـــــــــد مـ

ــن ــدي ال ــاء  ــ ع الــقــاســم  )ايب  ــن  ــ ــوف بـــالـــرزيـــناب ــ ــ ــوص ــ ــ عــــــي( امل

ــرم ــكـ املـ ــم  ــلـ ــعـ الـ الـــفـــقـــيـــه  ــمذاك  ــرغ ــه األنـــــــوف لــــأعــــادي ت ــ ب

ــولحــــاوي فــــروع الـــديـــن واالصــــول ــقـ ــنـ وجــــامــــع املـــعـــقـــول واملـ

ــة رفـــيـــعـــه ــ ــان ــ ــك ــ ــت لـــــه م ــ ــانـ ــ ــةكـ ــع ــي ــش ــل ــه   ل ــ ــع ــ ــي ــ ــن ــ ــة م ــ ــب ــ ــي ــ وه

ــه ــوم ي يف  الــنــقــبــا  نــقــيــب  عـــلـــمـــهوهـــــو  يف  مـــــــــرز  عــــــامــــــة 

ــِم ــلـ ــي األعـ ــ ــع ــ ــن اإلمـــــــام األمل ــ  خـــــِر مـــلـــوك عـــــره املــفــخــِمابـ

ــن ــدي ال ــز  ــ )ع الـــدهـــر  وحــيــد  ــيـــى( هـــو املـــنـــعـــوت بــالــيــقــنذاك   حيـ

ــم ــظ ــع ــذ م ــبـ ــهـ ــرموهـــــــو امـــــــــام جـ ــ ــك ــ امل الـــنـــيـــقـــد  األملـــــعـــــي   

ــم املـــــــقـــــــدم الـــبـــهـــي ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــيالـ ــ ــزك ــ ــام وال ــ ــرضغـ ــ واألســــــــد الـ

ــو نـــقـــيـــب وزعــــيــــم أوحــــد ــ ــ ــدوه ــ ســـلـــطـــان عـــــره اهلــــــام األجم

ــيـــس رؤســــــاء الــشــيــعــة ــعــة كــــان رئـ ــلــري ل ــخ  ــامـ ــشـ الـ ــم  ــلـ ــعـ والـ  

ــرهوهــــــــو كــــبــــر عـــــلـــــاء عــــره ــ ــوم بـــوضـــع ده ــ ــق ــ وأخــــــر ال

مــرشــدا فــــذا  الـــنـــاس  رأه  ــداوقــــد  ــج ــن ــرًا م ــ ــص ــ ولـــلـــمـــضـــامـــن ن

ــدى جمــــردا ــهـ ــلـ ــف حــــق لـ ــ ــي ــ الــعــدىوس ــاف  ــ أن هــشــم  ــذي  ــ ال ذاك   
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ــوم عــظــيــم الـــشـــان ــ ــي ــ ــانمـــــــزاره ال ــنـ ــبـ ــالـ بـ ــار  ــ ــشـ ــ يـ ــوه  ــ ــ ــح ــ ــ ون  

طـــهـــران يف  املــــرفــــوع  األمــــــانكــالــعــلــم  ــه  ــ بـ اهلل  ــن  ــ مـ تــــرجــــى 

ــات ــ ــاج ــ احل تـــطـــلـــب  فِــــتــــاه  ــرة اهلــــــداةويف  ــ ــعـ ــ ــيـــل الـ ــلـ فـــهـــو سـ

ــدا ــلـ ــه ختـ ــمـ ــلـ ــعـ حممدا(ابـــــــن الــــــــذي بـ احلــمــى  الفضل  ــا  )ابـ أعــنــي 

الــعــدا عــنــه  تــقــهــقــرت  ــذي  ــ ال أوحــــداذاك  فــــذا  الـــنـــاس  رآه  ومــــن 

ــب الــنــقــبــا ــي ــق ــدر الـــصـــدور ون ــ ــاص ــا وأبـ ــ ــاس أم ــنـ ــل الـ ــاق جـ ــ ــن ف مـ

ــَم األشـــهـــرا ــيـ ــزعـ ــه الـ ــت ــوق ــَل املــــوقــــراكــــان ب ــ ــج ــ ــب ــ والــــعــــَلــــم امل

ــو الــعــظــيــم الـــبـــطـــل املـــقـــدام ــ ــامه ــر والـــرضغـ ــري ــح ــن ــم ال ــل ــي ــع  وال

ــن ــدي ال ــر  ــخ ف الــقــاســم  )ايب  ــن  ــ ــل املــــرتــــىض األمــــناب ــبـ ــي( شـ ــ ــ ع

ــشــهــر ال الـــعـــلـــم  الــنــقــيــب  املــنــرذاك  ــر  ــمـ ــقـ الـ والـــعـــســـجـــدى   

ــلـــمـــجـــد أمـــــــر األمـــــــرا ُيــرىنـــــــاه لـ ال  شخص  الــدهــر  يف  مثله  َمــن 

ــخــرا ورشف ــاز ف ــد حـ ــو الـــذي ق رفه كتفيه  عــى  ــد  ــع ــَس ال ــم  ــَل ع اذ 

ــخ لــلــريــعــة ــ ــام ــ ــش ــ ــهالـــــعـــــامل ال ــعـ ــيـ واملــــــعــــــي عـــــظـــــاء الـــشـ

ــد ــؤيـ حممد(ابــــــن اإلمــــــــام الــــــــورع املـ ــا  ــع ال الــفــضــل  ــو  ــ )اب ذاك   

الـــزكـــي الـــنـــيـــقـــد  الـــفـــقـــيـــه  ــيذاك  ــق ــت ال ــنـــك  ــحـ املـ ــل  ــحـ ــطـ ــفـ والـ  

ــؤدد ــس ال الَح  ــيــه  ف ــدرا  ــ ب كـــان  ــدقـــد  ــؤي م الـــســـا  رب  ــن  ــ م وكــــــان 

ــا ــاإلب ــدا ب ــ ــاس جم ــنـ ــل الـ ــاق جـ ــ ــاوفـ ــب ــق ــن ــيـــب ال ــقـ وهـــــو رئـــيـــس ونـ

ــة نــحــريــر ــامـ ــوث الـــــــورى عـ ــ ــدى بـــحـــاثـــة قـــديـــرغـ ــ ــنـ ــ بـــحـــر الـ

ــر( ــه ــط ــُرابــــن االمــــــام )احلـــســـن امل ــف ــظ امل األســـــد  ــم  ــي ــظ ــع ال ذاك   
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ــدام ــ ــق ــ ــل امل ــطـ ــبـ ــامهــــو االمــــــــام الـ ــ ــــرضغ ــنـــك ال ــحـ ــد املـ ــقـ ــيـ ــنـ والـ

ــة ــع ــري ــل ــم املـــــرفـــــوع ل ــ ــل ــ ــع ــ ــهوال ــع ــي ــش ــاء ال ــغـ ــبـ نـ  ونــــابــــه مــــن 

األوفـــرا النصيَب  باملجد  ــاز  ح قــد  ــدِر  حــي ذرارى  مـــن  ــكــبــر  ال وهـــو 

ــا ــب ــق ــن ــب ال ــيـ ــقـ ــا ونـ ــ ــي ــ ــان زع ــ ــ ــاء الــكــبــار الــنــجــبــاك ــ ــ ــن األج ــ وابـ

عي( احلسن  )ابى  الفذ  الريف  ابن  ــويل  ــال ب ــا  ــن ــي ف يـــعـــرف  ــذي  ــ الـ ذاك 

ــد ــج ــم ــلـــم امل ــعـ ــو الـــعـــظـــيـــم الـ ــ ــدده ــ ــس ــ واألملــــــعــــــي الـــنـــيـــقـــد امل

األصــيــد ــو  وهـ ــذ  ــف ال الــعــظــيــم  مــؤيــدذاك  الـــعـــا  رب  ــن  مـ ــان  ــ ك ــن  مـ

ــفــخــم ــب الـــنـــقـــبـــاء امل ــي ــق ــو ن ــ ــد املــلــهــموهـ ــي ــم ــع ــر الـــذكـــر ال ــط ــع م

ــر بــالــتــعــيــن ــعـ ــم الـ ــيـ ــان زعـ ــ ــنكـ ــق ــي ــال ــضـــل ب ــفـ ــام اهـــــل الـ ــ ــ امـ

ــن الـــعـــا )حمـــمـــد الـــريـــف( ــ الـــــزاكـــــي املــــكــــرم الــغــطــريــفابـ

ــي ــزكـ الـ ــم  ــلـ ــعـ الـ االمــــــــام  ــيذاك  ــقـ ــنـ ــل الـ ــ ــجـ ــ ــبـ ــ ــد املـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ املـ

ــد مـــن يــاســن ــدي ــن ــص ــنوالـــســـنـــد ال ــي ــع ــت ــى ال ــ ــم عــــــره عـ ــ ــي ــ زع

ــوىل ــ ــه ألجــــــل املـ ــيـ ــالـ ــيـ ــا لـ ــ ــي ــ ــاأح ــض ــف ــاز ال ــ ــ عــــبــــادة بـــــــذاك ح

ــــره ــاء ع ــ ــب ــ ــق ــ ــب ن ــيـ ــقـ ــو نـ ــ ــ ــات دهـــــرهوهـ ــ ــت ــ ــل ــ ــة مـــــن ف ــ ــت ــ ــل ــ وف

ــاده ــ ــس ــ ال ــاء  ــ ــظ ــ ع مــــن  ونــــابــــغ  الــــوســــاده  لــــه  مـــــدت  وقـــتـــه  يف 

مــكــرمــا ــدا  ــ ــاجـ ــ مـ فــــــذا  ــم مـــعـــظـــارأوه  ــ ــه ــ ــن ــ ــي ــ ــروه ب ــ ــ ــصـ ــ ــ فـ

ــا ــاالبـ ــا بـ ــيـ ــظـ ــان فــقــيــهــا وعـ ــ ــ ــاق الــشــهــبــاك ــ ــ ــم فـ ــ ــق ــ مــــــــــزاره ب

ــم قـ يف  تــــــــنــــــــورت  ــه  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــن مـــزيـــد اهلـــمقـ ــ ــا ع  يـــفـــرج فــيــه

ــج ــ ــوائ ــ احل بــــه  اهلل  مــــن  ــى  ــ ــرج ــ املــنــاهــجت ــزت  ــ ــت ــ اع ذكــــــاه  ويف   
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احلـــاجـــات يف  ــع  ــي ــم اجل ــده  ــص ــق ي ــات  ــ ــراي ــ ال ــق  ــافـ خـ ــايل  ــ ــع ــ امل ويف   

ــره ــه ــت ــش ــم كـــــرامـــــات لــــه م ــكـ وقــــد غــــدت لــشــخــصــه مـــزدهـــرهفـ

يــنــجــيابن الريف الشهم )ابى القاسم عي( الــــظــــام  ــاه  ــ ــي ــ حم يف  مــــن 

ــر ــم ــرام األق ــ ــك ــ ــل املـــيـــامـــن ال ــس ــرن ــهـ ــة احلــــــق اهلـــــــــداة األطـ ــ ــم ــ أئ

ــو عـــظـــيـــم وزعــــيــــم أوحــــد ــ ــ مــؤيــدوه الـــعـــا  رب  مـــن  كــــان  قـــد 

ــرا وعـــظـــيـــم الـــشـــان ــخـ ــانوكــــــان فـ ــعـ واملـ االوصــــــــاف  ــل  ــم ــت ــك م  

ــره ــدهـ ــا بـ ــبـ ــقـ ــنـ ــن نـــبـــهـــاء عـــرهكــــــان نـــقـــيـــب الـ ــ ونــــابــــغــــًا مـ

ــد( االمـــــــام املـــاجـــد ــ ــم ــ ــدابـــــن )حم ــاه ــج امل الـــعـــلـــم  ــه  ــي ــق ــف ال ذاك 

ــا ــب الــنــســيــبــااعـــنـــي )ابــــــا جـــعـــفـــر( احلــســي املـــبـــجـــل  والـــفـــطـــحـــل   

ــار كــــــرام نــقــبــا ــ ــه ــ ــن نـــســـل أط ــ ــام ــعــب ــل ال ــ ــم أهـ ــ ــق وهـ ــ أئـــمـــة احلـ

ــو كـــريـــم صـــاحـــب اإلحـــســـان ــ ــانوه ــره ال ذو  ــوب  ــب ــح امل ــذ  ــب ــه واجل

ــرُم ــ ــك ــ امل الـــنـــقـــبـــا  نـــقـــيـــب  ــم األوحـــــد املــعــظــُمذاك  ــي ــزع ــو ال ــ  وه

ــر( ــزة األكـ ــقــاســم محـ ــى ال ــ ــن )اب الــغــضــنــفــرابـ ــم  ــل ــي ــع ال ــام  ــ ــ االم ذاك 

ــداكـــــان عـــظـــيـــا وزعــــيــــا أوحـــــدا ــأيـ ومـــــن الـــــه الــــكــــون قــــد تـ

ــا ــقــب ــن ــو الــفــقــيــه ونـــقـــيـــب ال ــ ــل عـــي الـــنـــدب جـــد الــنــجــبــاوهـ ــب ش

ــم ــلـ ــعـ ــماألملــــــعــــــي وربــــــيــــــب الـ ــل واحل ــدى  ــنـ الـ ذو  ــي  ــوذعـ ــلـ والـ

ــو زعـــيـــم الــــســــادة األبــــــرار ــ وخـــــــــرة الـــــــقـــــــادة واخلـــــيـــــاروهـ

ــْم ــظ ــع ــرْمابــــن الـــريـــف املـــاجـــد امل ــكـ املـ ــد  ــق ــي ــن ال ــم  ــي ــظ ــع ال ذاك 

ــيـــب)امحـــــد وهــــو الــــــرخ( الــنــجــيــب ــبـ ــلـ األســــــــــد املــــظــــفــــر الـ
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ــا ــب ــي ــس ــا ح ــ ــط ــ ــا ب ــ ــيـ ــ ــددا نـــســـيـــبـــاكـــــــان زعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــا مـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وعـ

ــا ــيـ ــزكـ هبــيــاوالـــنـــيـــقـــد املـــحـــنـــك الـ نــــســــك  ذو  ــا  ــ ــَذبـ ــ ــهـ ــ مـ  

ــد ــ ــد أجم ــ ــي ــ ــم ــ ــب وع ــيـ ــقـ ــو نـ ــ ــ ــدوهـ ــ ــؤي ــ ــل امل ــ ــج ــ ــب ــ والـــــــــــــورع امل

ــْد ــ ــام األجمـ ــظـ ــعـ ــامـــن الـ ــيـ ــن املـ ــ ــْد(ابـ ــ ــم ــ )حم ــا  ــن ــن ــي ب املــــعــــايل  وذو 

ــرا ــ ــوق ــ ــر( امل ــفـ ــعـ ــوح األقــمــرااعــــنــــى)ابــــا جـ ــب ــص ــر ال ــ ــر ال ــاه ــط ال

ــو نـــقـــيـــب وزعــــيــــم اوحــــد ــ ــ ــدوه ــ ــؤي ــ ــم امل ــ ــظ ــ ــع ــ ــد امل ــ ــق ــ ــي ــ ــن ــ وال

ــدا ــدا وســهــا أجمـ ــدي ــن ــان ص ــ ــدداقـــد ك ــسـ ــر واملـ ــري ــح ــن ــل ال ــح ــط ــف وال

ــة ــع ــري ال ذا  ــوع  ــ ــرف ــ امل ــةوالـــعـــلـــم  ــع ــي ــش ــاء ال ــغـ ــبـ ونـــابـــغـــا مــــن نـ

ــاج ــ ــ ــاج(ابـــــــن عـــظـــيـــم نـــــــــوره وه ــس ــي ال ــا  ــن ــي ــل ــاع )اس ــو  هـ ذاك 

ــل اإلبـــا ــ ــوق مـــن أه ــرمـ الــعــبــااملـــاجـــد املـ أل  ــن  مـ ــار  ــ ــه ــ األط ــه  ــب ــج أن

ــب الـــســـاده ــي ــق لــلــقــيــادهقـــد كــــان عـــــزًا ون الــــائــــق  والـــــرجـــــل   

ــرار ــ ــك ــ ــدر ال ــ ــي ــ ــاروهـــــو ســـلـــيـــل ح ــهـ ــى اهلـــــــداة الــــســــادة األطـ ــ أبـ

الـــعـــبـــاد ــى  ــ ــ ع اهلل  ــج  ــ ــجـ ــ ــم الـــزهـــر عـــى الــبــادوحـ ــ ــج ــ  واألن

ــم الـــبـــطـــل املـــســـدد ــيـ ــزعـ ــر )بــــاالرقــــط(ابـــــن الـ ــه ــت ــش ــد( م ــ ــم ــ )حم

املـــحـــدْث ــد  ــاجـ املـ الـــريـــف  ــدْثذاك  ــه حـ ــن ــت ع ــئ ــا ش ــت عـ ــ   وانـ

ــم ــظ ــه األع ــي ــق ــف ــب وال ــي ــق ــن ــو ال ــب املــفــخــمهـ ــجـ ــتـ ــنـ ــم املـ ــ ــل ــ ــع ــ وال

واألطـــهـــار الـــوحـــي  ــيــت  ب آل  ــرارمـــن  ــ ــ ــارف األبـ ــ ــط ــ ــغ ــ األنــــجــــم ال

ــا ــدمـ ــقـ ــر آلــــــــه مـ ــ ــخ ــ ــاوكـــــــــان ف ــرم ــك ــا وكــــــذاك ال ــلـ فــضــا وعـ

ــروف بــــــاألّواه ــ ــع ــ ــل الـــعـــا امل ــج اهلل(ن )عـــبـــد  الـــعـــر  ذاك  ــقــيــب  ن
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)الــبــاهــر( ــال  اجلـ ذو  العظيم  ــرذاك  ــواهـ ــه فــــاق عـــى اجلـ ــن ــس مـــن ح

ــوال ــ ــرس ــ ــه كــــــان جــــــده ال ــبـ ــواليـــشـ ــقـ ــنـ بــحــفــظــه املـــعـــقـــول واملـ

ــا مـــســـطـــورهوكـــــان حيـــي لـــلـــرســـول الـــصـــورة ــن ــب ــت ــك ــت ب ــ ــ كــــا أت

ــده ــ جهدهوقـــــــد تـــــــوىل صـــــدقـــــات ج عــن  العطا  أهــل  قــرت  مــن   

ــن األبــــاة الــطــاهــْر ــو الــفــقــيــه ابـ املـــآثـــْروهـ ذو  الـــبـــيـــت  آل  حــفــيــد 

ــا ــا مهـــــا م ــ ــط ــ ــاكـــــــان هـــــزبـــــرا ب ــ ــامـ ــ األيـ ــح  ــمـ ــسـ تـ مل  ــه  ــلـ ــثـ ــمـ بـ

ــان ــش ــانوهــــو ابــــو األجمــــــاد عــــايل ال ــدن ــي ع ــن ــن ب ــث هـــصـــور مـ ــي  ل

ــاقـــد كــــان حــبــا لــلــهــدى مــتــيــنــًا ــن ــي ــرن ع مـــكـــتـــبـــه  يف  وكــــــــان   

الــشــيــعــهوهـــيـــبـــة لـــلـــديـــن والـــريـــعـــة رؤوس  ــا  ــق ح ورافــــعــــًا 

ــره ــث ــك الـــغـــفـــرهبـــل صـــاَحـــب املـــنـــاقـــب ال ــه  ــ ــم ــ اجل ــا  ــ ــزايـ ــ املـ وذا 

الــــــرذائــــــل مــــــن  اهلل  وحـــفـــه بـــالـــلـــطـــف والـــفـــضـــائـــلبـــــــــــّرأه 

)السجاد )الــســيــد  االمـــام  الـــعـــبـــادابــن  عـــــى  اهلل  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ  

املهدي ــد  جـ ــع  ــ ــراب ــ ال الولدامـــامـــنـــا  خر  السبط   احلسن ذاك 

ــُي حــــيــــدٍر هـــزبـــرالـــغـــاِب ــ ــم ــ ــابس ــس احل يف  ــوه  ــرجـ نـ الـــــذي  ــو  هـ

ــم املــحــنــه ــدب عــظــي ــنـ اجلــنــهالـــصـــابـــر الـ قـــســـيـــم  ــدر  ــ ــي ــ ح ســـلـــيـــل   

عـــظـــام ــن  ــ حمـ ــن  ــ مـ رأى  أمهــــــهــــــا دخـــــــولـــــــه لـــلـــشـــامفـــكـــم 

ــاممـــــع الـــنـــســـا ومجــــلــــة األيــــتــــام ــ ــ ــن واألس ــ ــدي ــ ــات ال ــنـ ــم بـ ــ  هب

ــال اخلــشــنــه ــب ــاحل ــد اوثـــقـــوهـــم ب ــه قـ ــن اجل ــم  ــي ــس ــق ل ذرارى  وهـــــم 

ــى مـــعـــظـــم األعـــــــداء ــاكـ ــبـ والــســاءهلــــا تـ األرض  ــل  ــ اه كـــل  بـــل   
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ــة ــزكــي ال  فاطمه ــم  هلـ ــكــي  ــب الــــذريــــةت وآلــــــــه  الـــنـــبـــي  مـــــع   

ــة اإلســــــام ــرمـ ــحـ ــذ بـ ــلـ ــيومــــــن يـ ــامـ حمـ او  ــل  ــ ــافـ ــ كـ ومـــــاهلـــــم 

ــن حمــنــه ــ ــذه مـ ــ ــه ــ فـــأكـــثـــر الـــــدمـــــع هلـــــا واألنــــــهأهــــــل تــــــرى ك

ــه ــي ــح ــت ــل ال ــ ــض ــ ــه أف ــ ــي ــ ــن بــــــارئ األكــــــــوان والـــريـــههتــــــدي ال ــ م

السبطن أحـــد   )ــنابن)احلسن ــون ــك وابــــــن الــــــوىص ســـيـــد ال

ــام ــ اإلس اىل  ــى  ــح ض ــذي  ــ الـ ــامذاك  ــ ــق ــ ــاء وامل ــ ــ ــن ــ ــ ــنـــفـــس واألب ــالـ بـ

بـــالـــكـــرامـــه اهلل  حــــبــــاه  ــهلـــــــذا  ــام ــي ــق ــال ــع اخلـــلـــق ب ــي ــف فـــهـــو ش

ــه ــ ــام ــ اإلم ــصـــت  ــتـ اخـ بـــنـــيـــه  ــهويف  ــرامـ ــكـ ــن والـ ــ ــدي ــ ــاة ال ــ ــم محـ ــ وهـ

ــد الـــطـــف والـــرحيـــانـــه ــي مـــكـــانـــهوهــــو شــه ــا  ــ ــن ــ ب اهلل  رفـــــــع  ــن  ــ ــ م

ــه ــنـ ــن ُجـــنـــهوســــيــــد ســـــــاد شــــبــــاب اجلـ ــ ــامل ــ ــع ــ ــل ــ وحــــبــــهــــم ل

ــاء ــ ــس ــ ــن رافـــــــــع ال ــ ــ والـــثـــنـــاءمـــطـــهـــر م بـــاملـــجـــد  ــه  ــ ــفَّ ــ ــذح ــ م  

ــال عـــى األعــــداء ــ ــو الــــذي ص ــ ــاءوه ــن ــث ــت ــا اس ــ ــع ب ــوسـ ــالـ وجــــــاد بـ

ــة الـــــــــوالء ــ ــف ــ ــس ــ ــل ــ وتـــــربـــــه الــــضــــامــــن لــلــشــفــاءوحــــــبــــــه ف

ــبـــاء ــلـ ــب لـــلـــعـــنـــاءواســــــمــــــه الـــــــدافـــــــع لـ ــ ــ ــذه ــ ــ وذكـــــــــــره امل

ــاء ــرخـ ــلـ ــه املـــــوجـــــب لـ ــ ــن ــ ــم ــ لـــلـــبـــكـــاءوي اجلـــــالـــــب  ورزؤه 

ــيـــات شــهــيــد األمــــه ــحـ ــتـ ــهلــــك الـ رمحـ لـــلـــرايـــا  ــــت  ــي ــ أت ــن  ــ ــام ــ ي  

العجائب مظهر   )عي( ووالــــــــــد األئـــــمـــــة أألطــــائــــبابـــن 

ــنـــي حــيــدرا ــرار أعـ ــ ــك ــ كــوثــراامـــامـــنـــا ال ــاد  ــب ــع ال يــســقــى  ــذي  ــ ال ذاك 

ــن الــطــاهــر ــنـ ــؤمـ ــروب الــقــاهــروهـــــو امـــــر املـ ــ ــد احلـ ــدى عــن ــع ــل ول
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ــبـــاب ــوه بـــاقـــتـــاع الـ ــ ــرف ــ ــن ع ــ ــابم ــغـ وقــــاهــــر اجلـــــن وأســــــد الـ

ــن األم املــصــطــفــى   النبي ــنصــهــر  ــدي وصـــاحـــب احلــــوض بــيــوم ال

املــخــتــار  أمحد ويص  األطـــــهـــــاروهـــــو  األئــــــمــــــة  وأول 

حيمينا ــا  حـــرنـ يف  الـــــذي  ــا يـــرويـــنـــاوهــــو  ــ ــظ ــ ــوم ال ــ ــ وكــــأســــه ي

ــوم  احلـــر ــ ــي ــ ــاس ب ــ ــن ــ ــع ال ــ ــاف ــ ــرضوش ــكــشــف ال ــو ل ــدعـ ــد املـ ــ ــ واألس

ــول ــئ ــص ــد ال ــ ــ ــام األس ــ ــ ــو اإلمـ ــ تـــصـــولوهـ بـــاســـمـــه  الـــــــذي  ذاك 

ــر ــه ــط ــو املــفــخــروهـــــو الــــــويل الـــطـــاهـــر امل ــ ــام اخلـــلـــق وه ــ ــو أمـ ــ وه

الــورى خــر   املصطفى ــه  ط� ــيـــدرافبعد  حـ إاّل  واهلل   نـــرجتـــي  ال 

ــرا ــاط ــع ــه الـــثـــنـــاء ال ــم ــاس ــا ذاكـــــراهنــــدى ب ــه ــي ــل مــــــــادام لــلــحــق ع

ــرر ــغ ــس الـــفـــداء لــلــمــيــامــن ال ــف البرن اصــنــاف  بالعلم  ــوْا  عــَل ــن  وم  

الـــعـــبـــاد عــــى  اهلل  ــج  ــجـ حـ املـــعـــادهــــم  يف  الـــصـــيـــد  ــاء  ــعـ ــفـ ــشـ والـ

األنـــــــــام ــى  ــ ــ عـ اهلل  ــاموخـــــــــــرة  ــ ــه ــ ـــف ذريـــــــــــة املـــــــســـــــدد الـ

ــق وســـــادات الــبــر ــل القمروصـــفـــوة اخل ــور  نـ عــى  نــورهــم  ــاق  فـ قــد 

ــنـــاس األبـــــاة الــكــرمــا سا وقـــــدوة الـ الـــديـــن  هبـــم  الـــذيـــن  ــنـــي  اعـ  

ــن ــرمحـ ــلـ ــرآنواســــــطــــــة األنــــــــــــام لـ ــقـ ــلـ ــل لـ ــضـ ــفـ ــالـ مـــــعـــــادل بـ

الـــســـيـــادة الـــعـــى  رب  ــم الـــقـــادهقـــلـــدهـــم  ــع ــت ن ــي ــب ــرب ال ــ ــم ب ــه ف

ــة ــ ــل ــ ــرذي ــ ال مـــــن  ريب  ــةبـــــرأهـــــم  ــل ــي ــض ــف ــل ال ــامـ ــكـ ــم بـ ــهـ ــصـ وخـ

الــذكــر يف  لــنــا  جــــاء  ــم  ــره ــه ــط ــرت ــك ــف ــل وذكـــــــرهـــــــم مـــــنـــــور ل

كالزهر الــقــلــوب  فـــوق  ــدررأســـاؤهـــم  ــور كــالــعــقــد الـ ــن ــال مــنــقــوشــه ب
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كــالــقــمــر ــاءا  ــ ــي ــ ض اهلل  غـــررصـــاغـــهـــم  ــن  ــ ــام ــ ــي ــ وم ديــــــن  قـــــــادة   

مــفــخــرى دوامــــــا  هبـــم  األىل  والـــشـــفـــعـــاء يــــوم هــــول املــحــرهـــم 

ــور ــزهـ ــب الـ ــيـ ــــن اطـ ــة م ــاقـ ــم بـ ــ ــوح بـــــاالريـــــج والـــعـــطـــوره ــ ــف ــ ت

ــاء ــ ــس ــ ال اىل  فـــــــاح  ــم  ــ ــ ــه ــ ــ وذكــــــرهــــــم يـــــدافـــــع لـــلـــبـــاءارجي

ــة الـــنـــجـــاة ــ ــل ــ ــي ــ ــم وس ــ ــه ــ ــب ــ واملــــــاتوح احلــــيــــاة  يف  والـــــفـــــوز 

كفر مـــن  كـــفـــروكـــل  ــم  ــه ــض ــغ املــســتــقــروب ذاك  ــس  ــئـ وبـ ســـقـــر  يف 

ــســـب الـــفـــضـــائـــْل ــتـ ــم اكـ ــه ــب ــح ــْلب ــ ــرذائ ــ ال ــن  عـ ــس  ــف ــن ال واردع   

ــة ــحــي ــت ــل ال ــم ــك ــت ــس ــادة الـــريـــةبـــذكـــرهـــم ت ــسـ ــلـ ــدا لـ ــ ــف ــ نـــفـــي ال

ــار ــ ــه ــ ــرة األط ــ ــع ــ ــال ــ ــارفـــســـلـــويت ب ــهـ ــنـ ــيـــل والـ ــلـ ــالـ اذكـــــرهـــــم بـ

الــشــيــعــةاذهـــــم محــــاة الـــديـــن والــريــعــة شـــفـــعـــاء  ــم  ــ ه ــٍد  ــ غـ ويف 

ــه ــهأرجـــــو هبـــم غــــدآ دخـــــول اجلــن ــنـ املـ كـــــــال  اهلل  مـــــن  وهـــــــي 

ــي عـــبـــدهـــم )الـــكـــاشـــان( ــ ــن ــ ــرانوان ــفـ ــغـ ــالـ ــان بـ ــ ــن ــ ــام ــ ــي ي ــنـ ــفـ احتـ

ــر ــبـ كـ مــــــذنــــــب  ان  يـــاجمـــرأقــــــــــر  األكــــــــــر  وعــــــفــــــوك   

ــع الـــقـــرآن ــ ــي م ــ ــوح ــ ــزل ال ــنـ ــامـ وواهــــــــب اخلــــــــرات لـــإنـــســـانيـ

ــه ربـــــان ــفـ ــطـ ــل لـ ــضـ ــفـ ــل املـــســـيـــئ بـــاإلحـــســـانومـــــــن بـ ــ ــابـ ــ وقـ

ــران ــفـ ــغـ ــالـ ــدك بـ ــ ــب ــ ــى ع ــ ــانمــــــنَّ عـ ــ ايـ ــىض  ــ ــرتـ ــ املـ بـــحـــب  وزد 

ــاق ــ ــا ارجــــــــــوه مـــــن خ ــ ــلـ ــ ــيوكـ ــاق ــت ــدى ال ــ ــي لـ ــبـ ــه ذنـ ــرانـ ــفـ غـ

االيـــــــان اىل  أدعــــــــو  ــانوأنـــــنـــــي  ــ ــن ــ امل ــم  ــ ــع ــ ــن ــ امل ريب  ــل  ــضـ ــفـ بـ

ــان ــ ــس ــ ــن ــ اجلـــنـــانوواثـــــــــــــق انـــــــــك الت اىل  الـــعـــبـــد  ــر  ــ ــأمـ ــ وتـ  
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ترضينى ــد  ق الــفــائــض  ــودك  جـ ــن  تعطينىم قـــد  اخلــلــد  نــعــيــم  ــن  ــ وم  

ــار ــ ــت ــ ــخ ــ ــزة امل ــ ــ ــع ــ ــ الـــغـــفـــاريـــــاربـــــنـــــا ب ــك  ــ ــل ــ امل رب  رســـــــول 

حممد أنـــبـــيـــائـــنـــا  االجمــدأفــــضــــل  ــول  ــرس ال اهلـــادي  املصطفى 

ــة الـــزكـــيـــة ــقـ ــديـ ــصـ ــرة الـــبـــهـــيـــةوحــــرمــــة الـ ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ الــــــــــدرة الـ

ــة ــي ــرض ال  فاطمة ــا  ــنـ ــوالتـ ــةمـ ــيـ ــة املـــرضـ ــيـ ــقـ ــنـ الــــرحيــــانــــة الـ

الشفيعه هـــي  غــــدًا  الــتــي  ــك  ــل ت ــع الــشــيــعــة  ــي ــم ــور جل ــشـ ــنـ ــوم الـ ــ يـ

ــي عــر ــ ــن ــ ــة االث ــ ــم ــ ــة األئ ــ ــرم ــ ــبــروح ــة االســــــام ســــــادات ال ــمـ ائـ

ــر كــالــعــقــد الـــدرر ــغ ــداة ال ــ املنتظرهـــم اهلـ االمـــــام  مــــوالي  آبــــاء 

ــة أطـــــــايـــــــٌب وذوغـــــــــرر ــ ــمـ ــ ــل الــقــمــرائـ ــث ــة انــــوارهــــم م ــع ــاط س

ــاْر ــ ــه ــ اط اشــــــــاوس  ذروة  ــاْرهــــم  ــتـ املـــخـ  امحد وأوصـــــيـــــاء 

ــْر ــ ــا الـــلـــيـــث االغـ ــنـ ــامـ ــُم االَحـــــَد عــْرأوهلــــــم امـ ــ ــة وه ــم ــائ ابـــو ال

ــر ــذكـ ــايل الـ ــ ــدرع ــ ــي ــ ــا ح ــن ــع ــي ــف ــوم احلـــرش ــ واحلــــاكــــم الــــعــــادل يـ

ــي ع املـــصـــطـــفـــى  حـــــق  ــاس هــــو الــــويلويّص  ــنـ ــلـ ــان لـ ــ ــ مــــن ك

الــشــان عــــايل  االجمــــــاد  ابــــو  ــوق مـــن عــدنــانذاك  ــ ــرم ــ والـــبـــطـــل امل

ــرام الـــــررة ــ ــكـ ــ ــرةابـــــو االئــــمــــة الـ ــاخـ ــا لـ ــ ــرنـ ــ ــا وذخـ ــ ــزن ــ هــــم ع

ــن والـــريـــعـــة ــ ــدي ــ ــةفـــهـــم محـــــاة ال ــع ــي ــش ال محــــــاة  ــو  ــ مهـ ــد  ــ غـ ويف 

ــظــر ــت ــن ــو اإلمــــــــام امل ــ ــهـــم ه ــامتـ ــثـــان عرخـ ــذ الـ ــق ــن ــو االمـــــام امل ــ وه

ــان ــ ــ ــاالي ــ ــ ــم ب ــ ــتـ ــ ــم خيـ ــ ــه ــ ــب ــ ــح ــ ــانب ــزمـ ــدر لــصــاحــب الـ ــيـ  مـــن حـ

ــم ــدائ ــاء ال ــن ــث ــى ال ــم ــمهنـــدى هلـــم اس ــائ ــق ــر ال ــذكـ واخلـــتـــم لــلــذكــر بـ
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ــى ــاحلــســن ــمـــي ب ــــــى عـ استغنىاخـــتـــم اهل� ــك  ــدي ل بـــا  ــفــى  اكــت ومـــن 

العدى كيد  من  االســام  لنا  ــداواحفظ  ــل نـــظـــام ديـــنـــنـــا مــشــي ــ ــع ــ واج

االطــيــاب ذي  الشيعة  لنا  ــابواحــفــظ  ــتـ ــكـ ــع الــــعــــرة والـ ــ ــاب ــ مــــن ت

ــارا ــفـ ــكـ ــاراوالــــعــــن مـــنـــاوئـــيـــهـــم الـ ــنـ ــوم اجلـــــــزاء الـ ــ ــم يـ ــهـ ــلـ ادخـ

ــاة ــ ــص ــ ــال ــ ــي وآلـــــــــه اهلـــــــداةاكــــــــــرر املــــــقــــــال ب ــ ــب ــ ــن ــ ــى ال ــ ــ ع

ــا ــب ــق ــن ــوة املـــنـــتـــجـــبـــن ال ــ ــف ــ ــص ــ ــاال ــب ــع ال آل  ــم  ــ ــ وه ــق  ــ ــ احل ــة  ــ ــم ــ ائ

ــة ــريـ ــم بــــــــارُئ الـ ــه ــي ــل ــى ع ــ ــن ــ ــم بـــــوافـــــر الـــعـــطـــيـــةاث ــ ــه ــ ــص ــ وخ
                                                  

* * *

18- الشيخ عباس القصاب

كان حيًا عام 1289 هـ
قد ال يرىض الدهر أن تكون لقسوته حدود، فرتاه إذا أناخ بكلكله عىل من أختذه هدفًا 
لبطشه وجربوته حياول أن يطمس كل أثر من آثاره، فهو إذ حيوز عىل ضحيته يف حياهتا 
يدل  أثر  أي  فيعمل عىل طمس  وفاته،  بعد  نراه يالحقها  واهلوان  الذل  أنواع  فيجرعها 
عىل جريمته، ألن آثار الضحية دليل قاطع عىل إجرام اجلاين ولعل شاعرنا الشيخ عباس 
القليل،  النزر  إال  آثاره  من  نجد  مل  لذلك  الدهر،  ضحايا  من  كان  الكربالئي  القصاب 
وهذا األثر عىل شحته يدلنا عىل أنه كان شاعرًا رقيق الطبع، مليح السبك، عذب اللفظ، 
فهو أحد أدباء كربالء يف القرن الثالث عرش اهلجري ولد ونشأ يف كربالء، نشأ وفيه ميل 
فطري لنيل األدب والفضل، وكان يعمل قصابًا والظاهر أن شعره مفقود، ومن يدري 

لعله ذهب يف احلوادث التي اجتاحت املدينة يف ذلك القرن. 
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يدي  إىل  وصل  ما  إال  أستطع  فلم  شعره،  من  يشء  عىل  احلصول  يف  سعيت  ولقد 
قليلة تدل عىل شاعرية خصبة وأسلوب مرشق وديباجة رصينة، ومن هذه  أبيات  من 
األبيات قوله يف تاريخ تشييد خزان لرشب املاء يف الروضة احلسينية الذي أمرت بإنشائه 
والدة السلطان عبد املجيد خان العثامين يف عام 1282 هـ يقع يف الركن اجلنويب الرشقي 

من الصحن الرشيف احلسيني، وقد هتدم اليوم بسبب توسيع الصحن والبيت هو: 

احلــســنســـلـــســـبـــيـــل قـــــد أتــــــى تـــارخيـــه تــنــســى  وال  ــاء  ــ امل ارشب 

ويروى أنه أنشد هذا البيت لدى سامعه نبأ افتتاح اخلزان املذكور. 

الكبري  جعفر  الشيخ  بن  عيل  الشيخ  بن  مهدي  الشيخ  العالمة  وفاة  مؤرخا  وقال 
كاشف الغطاء املولود سنة 1226 هـ واملتوىف سنة 1289هـ املدفون يف مقربهتم املشهورة 

يف النجف)2(:

ــوا ــ ــاب مــهــدي األنـــــام ارخ ــ األمـــمقـــد غ ــدي  ــه م غـــاب  وحـــقـــًا  ارخ 
   

* * *

. )43 :1  1(   ذكره املحقق األديب السيد حممد حسن مصطفى الكليدار آل طعمة يف كتابه )مدينة احلسني(
)2(   راجع )مايض النجف وحارضها( للعالمة الشيخ جعفر حمبوبة ج3 ص209. 
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19- الشيخ عباس الكربالئي

كان حيًا عام 1242 هـ
ظل هذا الشاعر يف طي النسيان ردحًا من الزمن، ومل يعرف عنه شيئ، سواء أحداث 

حياته أو آثاره شعره. 

فقد جرف تيار الثورات والنكبات التي مرت عىل مدينة كربالء كثريًا من خملفات 
املجد  للباحث  ذلك  يظهر  ومل  اإلمهال،  مقابر  يف  هبا  وألقت  الشعراء  ودواوين  العلامء 
الدؤوب الذي يأخذ عىل عاتقه التنقيب يف املظان الشهرية واملصادر اخلطية ليربز أسامء 

أولئك النوابغ الالمعني. 

ونحن بطريق املصادفة عثرنا عىل هذه القصيدة التي تنم عن شاعرية خصبة وتكشف 
الثالث  القرن  شعراء  أحد  عباس  الشيخ  املنيس  الشاعر  نظم  من  وهي  فذة  موهبة  عن 
عرش يف كربالء، وال نكتم عن القارئ احلقيقة املرة، وهي أننا ال نعرف عن هذا الشاعر 
شيئًا يزيل مالبسات اإلهبام والغموض، ونجهل اسم أبيه ونسبه وتاريخ مولده ووفاته، 
والقصيدة نفسها تلقي ضوءًا كشافًا عن الفرتة الزمنية التي عاش فيها، فهو يمدح السيد 
حممد عيل)1( السيد موسى خازن املشهد احلائري الذي محل لواء الثورة ضد الوايل العثامين 

الدين  كامل  طعمة  بن  الكبري  الدين  رشف  بن  مساعد  آل  من  ردن(  )ابو  املعروف  عيل  حممد  السيد  هو    )1(
)األول( من آل فائز، كان صهرًا آلل دراج نقباء احلائر وتوىل سدانة الروضة احلسينية املقدسة بعد خروج 
السيد عبد الوهاب السيد حممد عيل آل طعمة من كربالء عىل أثر واقعة املناخور وتوىف عام 1244 هـ، 
وكان السيد حممد بن السيد أمحد بن السيد حييى آل طعمة صهرًا له. أنظر ترمجته يف كتاب )مدينة احلسني 

1: 79 و 80(.  
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يف  وأبىل  املتعسف،  احلاكم  ذلك  جنود  به  وحارب  اجليوش  وقاد  باشا،  نجيب  الظامل 
ساحات املعركة بالءًا حسنًا. 

التي  النادرة  البطولة  لنا  وأظهر  الشعواء  احلرب  تلك  الشاعر يف وصف  أجاد  وقد 
املقدس  البلد  كرامة  عن  الذود  إىل  شهامته  دفعته  الذي  الثائر  السادن  ذلك  هبا  يتحىل 

واحلفاظ عىل الرشف العريب الذي يريد الدخالء وصمه باخلزي والعار.

سريى القارئ الكريم روعة الوصف وفيض الشعور وحرارة العاطفة التي تتوهج 
وقوة  األلفاظ  جزالة  إىل  باإلضافة  املعركة  قلب  يف  يعيش  وجتعله  األبيات  خالل  من 

السبك وإرشاقة الديباجة، فهو بحق شاعر جميد ال يشق له غبار يف هذا املضامر 

ورد يف النسخة األصلية من كتاب )نزهة األخوان يف بلد القتول العطشان()1( املحفوظة 
بمكتبة كلية اآلداب ببغداد نص التعريف واألبيات عىل النحو اآليت: ومما قال جناب الشيخ 
نجل  السيد حممد عيل  الكرام  السادات  ونادرة دهره سيد  فريدة عرصه  مادحًا جناب  عباس 

املرحوم السيد حممد موسى تغمده اهلل برمحته وسقاه سحائب مغفرته حيث يقول:

األحد  الواحد  بحول  إال  النر  السند ما  الــســيــد  ــذا  هـ ــد  أمحـ ــط  ــب وس

وغى      يــوم  الــفــرســان)2(  نازلة  مرتعد سليل  األعــضــاء  مضطرب  زي  يف 

باغية   كـــل  مــــردي  جـــّديـــه  مطردســمــي  الــكــعــب  مستقيم  ــاســمــٍر  ب

ــّدرع  ــذمــار مــزيــل الــعــار م ــار حــقــًا مـــن بــيــضــة الــبــلــدحــامــي ال ــخ ــف ال

يدمله  لــيــس  كلهم  أصــبــح  ــعــمــري مـــدة األبـــد  لـــواله  ــاة ل ــ مجـــع األسـ

من      املؤمنات  املحصنات  عصمة  ــاألود يا  بـ األديـــــان  قــيــم  ــوا  ــ رم األىل 

)1(  عندي نسخة خطية منه يف مكتبتي اخلاصة كتبتها عن نسخة السادة آل النقيب. 
)2(  ويروى أيضًا: )سليلة آكلة األكباد.........(. 
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ثبتًا)1(    بالوغى  قلبًا  تربلت  الـــزردلقد  منسوجة  ســابــغــة  فـــوق  ــن  م

كا   املــارقــن  جيوش  خنقًا  والتلدوسمت  املـــال  بجمع  يـــداك  عــاشــت 

تنهشهم   ــر  ــط ال ــاع  ــب وس مــتــقــد تــركــتــهــم  اهلل  ــار  ــ ــن ــ ب صـــعـــيـــد  عــــى 

منتهجًا      ــار  ــ األطـ رشق  يف  ــبــت  ــاب يف لــظــى جــدد ف ــي ــود ث ــس ــم ب وهـ

وعن   اآللـــه  ــداء  أعـ بسيفك  ــذِد فاقمع  ــاء اخلــنــا ف ــن حــوض الــريــعــة أب

فيلقهم       أرجـــعـــت  إذ  درك  لبد هلل  ذي  قــلــب  يف  مــهــمــهــٍة  ــأس  ــي ب

فغدوا   نحوهم  املنايا  ركب  ــة األســـد وسقت  ــب كــاحلــمــر نـــافـــرة مـــن وث

الــــذل عــنــدهــم  تــغــنــهــم ولـــــواء  ــف نــكــس جــبــان كــثــرة الــعــددمل  يف ك

منزهلم  قطر  يف  ــرى  ي ال  الــوتــد  فأصبحوا  أو أشــعــث  أثــافــيــهــم  ســـوى 

طغوا      الــذيــن  رد  إذ  اهلل  والنكد  فنحمد  ــذل  ــال ب ــوا  ــ ورم بغيضهم 

ــا   ــن ــادت ــا وع ــ ــم دأبـ ــادهتـ ــذل عـ ــالـ األحدفـ الــواحــد  بحول  عليهم  نر 

ــروف قــارصه    ــع ــا مــصــدر امل منفرد إلــيــك ي ــغــي  ال بــصــفــات  ــارص  قـ ــن  م

راحلة       اآلداب  يف  يملك  ليس  يرى عليها وال يف الشعر طول يد)2( إذ 

ومما يبدو إن هذا الشاعر من خالل قصيدته املحكمة السبك هذه كتب الكثري، وليس 
من املعقول أنه قال قصيدة واحدة واكتفى هبا، فعسى أن يبحث املؤرخون لألدب عن 

هذه الشخصية، وربام عثروا عىل ترمجته وشعره وجوانب أخرى من سرية حياته. 

)1(  ويروى أيضًا: )سليلة آكلة األكباد.........(. 
)2( نزهة األخوان يف بلد الغريب املقتول العطشان: جمهول املؤلف نسخة كلية اآلداب: ص 89 و 90. 
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20- املوىل عباس اليزدي

املتوىف سنة 1329 هـ
هو اآلخوند املوىل عباس بن حممد رضا بن أمحد اليزدي احلائري املعروف بـ)األخفش(
وإليه تنتسب األرسة العلمية )آل سيبويه( يف كربالء ذكره شيخنا أقا بزرك الطهراين يف 

)الذريعة( فقال: 

اليزدي  أمحد  بن  بن حممد رضا  أو شعره )هو  اليزدي  املوىل عباس  ديوان اآلخوند 
احلائري املعروف باألخفش لتربزه يف األدبيات تويف 13 رمضان سنة 1329 هـ، ودفن 

يف حجرة بصحن العباس بكربالء رأيت خممسًا من شعره: 

ــاء     ــي ــل ــع ــك ال ــ ــا عـــلـــيـــًا عـــلـــت ب ــ اإلطـــــراء  ي ــفـــك  وصـ يف  وتـــنـــاهـــى 

ــاء       ــب ه والك  ســـــوى  يشء  ــل  ــ ــاء  ك ــل ــظ ــه ال ــ ــى ب ــ كـــنـــت نـــــــورًا جت
حــــــــــــواء)1( وال  آدم  ال  حــــــن 

ديوان شعر خمطوط كام رصح صاحب  وله  الشاعر،  يقرض  أن  للشاعر  تسنى  لقد 
الذريعة، غري إننا لن نقف عليه، وربام نعثر عليه يف املستقبل. 

)1(  الذريعة - الشيخ أقا بزرك الطهراين ج9 ق2 ص681.   
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21- السيد عباس سنبة الطباطبائي

1351 - 1411 هـ
هو الشاعر اخلطيب السيد عباس بن السيد هاشم بن السيد حري آل سنبة الطباطبائي 

احلسني. 

ولد يف النجف سنة 1932 م / 1351 هـ ونشأ فيها، أكمل االبتدائية، وانتقل إىل 
بغداد فالكاظمية حيث أكمل املتوسطة والثانوية ثم التحق بمعهد إعداد املعلمني وخترج 

سنة 1957 م وعمل يف حقل التعليم انتقل إىل كربالء وألقى فيها عصا الرتحال. 

دأب يف طلب العلم وقت الفراغ، فدخل املدارس الدينية كمدرسة البادكوبة ومدرسة 
رشيف العلامء ومدرسة السليمية وتلقى فيها دروس الفقه واألصول وشغف باخلطابة، 
وراح يرقى أعواد املنابر احلسينية يف جمالس كربالء وحمافلها، ومما جيدر التنويه به أنه كان 
جمودًا للقرآن الكريم، ذا صوت جهوري أخاذ يسحر األلباب، ويف سنة 1984 أحيل 

عىل التقاعد من املدارس احلكومية. 

قرض الشعر، وله حماوالت يف نظم القصائد واملقطوعات الشعرية يف املدح والرثاء 
و)ذكريات  واآلداب(  )كاألخالق  كربالئية  جمالت  يف  قصائده  ونرش  واألخوانيات 
اشتهر  عام  فضاًل  اجلانب  حمبوب  املعرش  حلو  ظريفًا  الفقيد  وكان  وغريها  املعصومني( 
به من مرح الروح وسامحة الشامئل ونصاعة الفكاهة العذبة، سجن مدة )15( يومًا يف 

فندق كربالء أبان االنتفاضة الشعبانية سنة 1991 ثم أطلق رساحه. 
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م   1991  /  9  /  10 بتاريخ  وذلك  الفور  عىل  وفاته  إىل  أدت  قلبية  بنوبة  أصيب 
احلديثة، وأعقب عدة  هـ، ودفن يف مقربة كربالء  األول سنة 1411  ربيع  املصادف 1 

أوالد هم السادة: عيل وفاضل ومهدي وعبد اهلل وحممد وحمسن ومكي. 

شعره: 
وهبات،  صالت  من  إليه  يعود  بام  اهتاممه  بقدر  كليًا  اهتاممًا  بالنظم  الشاعر  يتم  مل 
ويرى النقاد أن شعره ليس أكثر من كالم عادي موزون، ولكن ذلك لن حيط من قيمة 
القصيدة التي يكتبها، فهو يرثي صديقًا محياًم من أرسة غنية املال، ويتودد عطف ذويه، 

وكان باستطاعة الشاعر حتايش هذا املأخذ. 

اليومية تنم عن ذوق رفيع وحس مرهف،  ويف شعره هذا صور مألوفة من حياتنا 
يغلب عليه التكلف والصنعة. 

ولنتأمل هذه القصائد املنبعثة من قلب حي شاعر فهي تعطينا ناحية واحدة من خلق 
املرحوم كام حتكي جانبًا من أدبه. 

 :قال راثيًا سيد الشهداء اإلمام احلسني بن عيل

ــل الــفــداء   ــط ــا ب ــدت ذكـــــراك يـ ــ ــوان اإلبـــــاء  غ ــ ــن ــ بـــيـــوم الـــطـــف ع

ــق      ــري ــى ط ــ ــائـــريـــن ع ــور الـــسـ ــ ــ والـــبـــهـــاء  ون ــلـــج  ــبـ ــتـ الـ يف  ــق  ــ ــأل ــ ت

هند   البــــن  ــى  ــحـ أضـ فــيــه  ــوم  ــيـ ــوالء فـ ــ ــرى عـــقـــد الـ ــ ــى ســـفـــه يـ ــ ع

ــًا   ــوب ــري ألـــبـــس اإلســــــام ث ــم ــع ــاءل ــ ــب ــ مــــن الـــــــذل املــــــــورق وال

خــلــيــقــًا  أبـــــــدًا  يـــكـــن  مل  ــك  ــذلـ ــاء فـ ــض ــق ــل ــة ل ــصـ ــنـ ــوىل املـ ــ ــ ــأن ي ــ ــ ب

ــان     ــك م يف  ـــــه  ط� بـــاســـم  ــاء ؟ وحيـــكـــم  ــي ــق ــيــس احلــكــم حــكــم األش أل
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ــغـــل هــنــد    ــاج نـ ــهـ ــتـ ــابـ ــل بـ ــ ــرف ــ ــاءوي ــغـ ــبـ ــة والـ ــ ــل ــ ــرذي ــ ــراب ال ــ ــأتـ ــ بـ

ــي بــــاحلــــام عــــى حــســن  ــ ــق ــ األدعــــيــــاءوي ــل  ــسـ نـ ــم  ــيـ ــضـ الـ أيب 

ــاء وجيـــمـــع لـــلـــتـــحـــزب كــــل عــلــج  ــوبـ الـ ــن  ــ م األنـــــــام  ــى  ــ ع أرض 

ــًا       ــقـ حـ هلل  دعــــــــوا  مـــــا  ــر األنـــبـــيـــاء أنــــــــاس  ــ ــل خ ــلــي بــحــفــظ س

ــًا طـــمـــعـــًا بـــال  ــسـ ــفـ ــراء فـــبـــاعـــت أنـ ــ ــث ــ أنـــــــاس شـــفـــهـــم حــــب ال

ــزاء فــــبــــاءوا بـــالـــبـــوار غــــــداة حــر     ــ ــوء اجلـ ــ ــالــــوا ويـــلـــهـــم سـ ونــ

هتـــادت    قـــد  ــيـــول  خـ عـــقـــرت  ــزة الــســاء أال  حلــــرب عـــديـــل مــعــج

حـــرٍب  يــــوم  كــمــيــًا  محــلــت  لــلــفــنــاءوال  عــســاكــر  ــدت  ــشـ حـ وال 

ــاب  ــئ ــت ــاك ــل الـــســـبـــط حيـــيـــا ب ــثـ ــســاء أمـ ــن ــع ال ــن مـ ــن ــب ــى ال خيــــاف عـ

ــف غضب     ــي ــس وال ــمــه  ــري ح ــه زاكــــيــــة الـــدمـــاء تــــراع  ــيـ وجتــــــري فـ

ــق    ــه قـــــربـــــان ح ــسـ ــفـ ــدم نـ ــ ــقـ ــ ــل بـــالـــلـــواءفـ ــرفـ ــن يـ ــ ــدي ــ حلـــفـــظ ال

ــرًا  ــ ــاس ط ــ ــن ــ ــار ال ــيـ ــه خـ ــ ــوا دونــــــه قـــصـــد الـــوفـــاء حيـــيـــط ب ــانـ ــفـ تـ

هتـــــــــادوا  أقـــــــــــــوام  هلل  ــا  ــ ــيـ ــ األتـــقـــيـــاء فـ دون  املــــــوت  لــــــورد 

 :وقال مادحًا اإلمام الباقر

بقيع   بــــأرض  ــًا  ــدثـ جـ احلــيــا  ــا  ــي التضييع  ح غــمــرة  يف  اهلــــوى  ضـــم 

ــد ضــمــت بــحــور نـــدى وقــد      ــراق بضيع وم ــد  جتـ ــم  ــل ف ــار  ــ ــدي ــ ال ــت  ــف ع

ــد   ــار الــقــبــور وأمحـ ــ ــف آثـ ــع ــل ت مـــقـــرب وشــفــيــعهـ ــر  ــر خـ ــ احل يف 

أتـــوا  إذا  املــبــدعــون  يــقــول  ــة الــتــشــنــيــعمــــاذا  ــب ــغ لــــــروا جــــــزاء م
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بدعة  ذي  بــقــوهلــم  الــقــبــور  ــوا  ووضـــيـــع هــدم ــر  ــك ــن م اعــــتــــذار  رب 

بضعة      ــن  ــم ــض ت جــــدث  مـــن  ــع  اهلل  ــي مـــن أمحــــد املـــبـــعـــوث خـــر أن

ــًا     ــع ــن هتــمــل أدم ــع ــوالي مــنــي ال ــ دمــوعــيم مــعــن  فيها  األســـى  مـــزج 

الردى  لك  يدس  الطاغي  ارتأى  ــه املـــنـــقـــوعيوم  ــمـ ــة سـ ــ ــرب ــ ــًا ب ــ ــق ــ ح

صــابــرًا  شــهــيــدًا  مسمومًا  ــر ورصيـــع فقضيت  ــابـ ــم بـــه مـــن صـ ــظـ أعـ

حمــمــد      الـــنـــبـــي  رشع  ــًا  ــيـ ــامـ حـ ــا  ــ ــف بـــالـــغ الــتــصــديــع ي ــ ــل زي ــن كـ مـ

رأوا  إذ  النصارى  رهــبــان  الــتــقــريــع جــاوبــت  ــرة  ــث ــك ب يـــعـــجـــزوك  أن 

النهى     مــنــك  رأوا  ــا  مل ــك كــالــيــنــبــوع فــتــصــاغــروا  ــن ــري م ــ ــم جي ــل ــع وال

ــًا    ــامـ ــدا كـــبـــرهـــم يـــعـــض أنـ ــغـ الــتــضــيــيــعفـ ــة  ــذلـ مـ ــه  ــتـ دهـ ــد  ــ ق إذ 

ــا صـــعـــدت بـــربـــوة   ــ ــن مل ــديـ ــمـ ــة وخــشــوعوبـ ــرقـ ــاء بـ ــ ــدع ــ قــصــد ال

ــًا  ــف ــن يف شــعــيــب واق ــدي ــرة وخـــضـــوع ذّكــــرت م ــعـ ــه بـ ــ ــ ــو اآلل ــدعـ يـ

بظلمة     الـــســـاء  رب  ــم  ــه ــل ــأظ ــوع ف ــرب ــادت لــتــخــســف بـــاملـــا ب ــ كـ

عى     هبــا  مسحت  اليمنى  ــر بــمــعــجــز مــســمــوعوبكفك  ــص ــب ــن ال عـ

ــًا   ــيــقــن ــد يـــبـــر حـــولـــه مــت ــ ــارت ــ صنيعف كـــل  فــــوق  املـــعـــاجـــز  أن 

حتية  ــع  ــي ــق ــب ال أرض  ســـاكـــنـــًا  ــا  ــع يـ ــدى الــرجــي ــ ــا ص ــرق هلـ ــ ــي ي ــن م

ــي نــابــض      ــب ــل ــرًا لــلــعــلــم ق ــ ــاق ــ ــا ب هجوعي يـ ــيــوم  ب ــرضن  ــأح ف بــاحلــب 

 :)وقال يف قصيدة )من وحي ذكرى الصادق

ــن وحـــي ذكـــرى مــولــد الــصــادق   فـــائـــق  م تـــقـــى  ذي  ــق  ــ حـ إمــــــــام 
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ــة املـــرتـــىض      ــعـ ــبـ ــــــه نـ ــل ط� ــيـ ــلـ ــق  سـ ــاب ــس ــن ال ــ ــا م ــي ــل ــع ودوحـــــــة ال

خـــلـــقـــه   عـــــــى  اهلل  ــة  ــ ــ ــج ــ ــ ــالـــق وح اخلـ إىل  ــاس  ــ ــن ــ ال ــد  ــ ــرش ــ وم

ــه واهلـــــدى   ــ ــزم ب ــ ــع ــ ــم ال ــه ــل ــت ــس ــن زهــــــره الــعــابــقن ــ ونــجــتــنــي م

ــه  حــب يف  الـــعـــلـــيـــاء  ــشــاهــق وتـــعـــشـــق  ال الـــعـــا  رصح  ــي  ــق ــرت ــن ل

ــه اخلــــالــــد طـــــول املــــدى     ــه ــق ــف ــق ف ــام ــن نـــــراس عــلــم بـــاهلـــدى ال

ــا شـــافـــيـــًا     ــنـ ــى لـ ــ ــح ــ ــقوطــــّبــــه أض الصـ ــق  ــ ــره ــ م داء  كــــل  مــــن 

ــد أصـــبـــحـــت شــعــلــة  ــ ــارقعـــلـــومـــه ق ــشـ الـ ــارب  ــ ــغ ــ ال درب  تــنــر 

مـــرق  الـــــــورى  يف  عـــلـــم  الصادق  فـــكـــل  الفاضل)1(  علم  فيض  من 

ــى أزدهــــى خــاطــري        ــوس ــا م ــر عـــى الـــــوارق فــيــا أبـ ــطـ مـــا ســجــع الـ

ــت شــمــس وقـــد أســفــرت     عـــن انـــبـــعـــاث ضــوئــهــا اخلــافــق  أو أرشقـ

زيــنــت     ــد  ــ وق ــل  ــي ــل ال عــســعــس  ــا بـــالـــكـــوكـــب الـــطـــارقأو  ــ ــاؤن ــ س

ــــــه ازدهــــــــى نــــوره   اخلـــافـــقيــــــوم بــــه ط� يف  ــاح  ــبـ املـــصـ ــق  ــلـ ــتـ واعـ

ــد  ــول م يف  مــــــوالي  ــا  ــ ي ــرازق  ذكـــــــراك  ــ ــ ــة ال ــم ــع ــا ن ــن ــي ــل ــى ع ــفـ أضـ

.1( الفاضل: من ألقاب اإلمام الصادق(

ــعــمــة        الحـــق فـــنـــحـــمـــد املــــــــوىل عـــــى ن ــد  ــ غـ يف  ــيـــهـــا  فـ ــوز  ــ ــفـ ــ الـ

ــه ــق ــة اخلـــالـــق والكـــــــــُم فــــــرض عـــــى خــل ــح ــف ــن ن ــ ــم م ــ ــك ــ وروح

وقال مؤبنًا أحد أفراد أرسة آل قندي: 

ــن سعد         ــ ــن مــظــهــر واب ــاب ي ــت احلـــــــام بـــعـــيـــد جــهــد أمـــالـــك  ــ ــرع ــ جت
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ــت بــــــــاآلالم أليــــًا      ــ ــي ــ بنكد وكــــــم الق ــًا  ــوب ــح ــص م األوقــــــات  ــن  مـ

ــًا     ــ رسابـ إذن  ــاة  ــ ــي ــ احل ــت  ــيـ ــفـ ــم شهدوألـ ــع ــه ط ــي ف ــوت  ــ املـ فـــكـــأس 

ــاء رب   ــ ــق ــ ل ــاء  ــ ــق ــ ــل ــ ال ــرت  ــ ــآثـ ــ ــل عبدفـ كـ ــوىل  ــ م ــح  ــف ــص ال كـــريـــم 

ــى فـــنـــاء  ــ ــاء عـ ــ ــق ــ ــب ــ بـــجـــنـــات ومــــــا تـــلـــقـــى بــخــلــد  وآثـــــــــرت ال

ــرًا         ــ ــن األجـــــــــداد واآلبـــــــــاء ط ــ ــد( م ــع )س آل  حــتــًا  األهــــل  هــنــاك 

والء  إذن  الــــكــــام  ــر عــهــد ومـــعـــيـــار  ــ ــدرة الـــســـمـــيـــدع خ ــ ــي ــ حل

عــرس        يــــوم  ــًا  ــ ــاف ــ زف ــد  ــه ــش ت ــســعــد ومل  ب بـــحـــنـــاء  ختـــضـــب  ومل 

بنعش     حمـــمـــوالً  الـــبـــان  ــن  وورد   أغـــصـ بــــــأزهــــــار  ــًا  ــ ــوفـ ــ ــفـ ــ وحمـ

بــكــاء     نــعــشــك يف  ــي بــجــهــدوكـــاظـــم خــلــف  ــمـ وأمحـــــــد مـــثـــقـــل يـ

ــاب   ــاء الــعــمــومــة مـــن شــب ــ ــن ــ تــفــديوأب األرواح  ــك  لـ وأخـــــــوان 

ــاك فــخــرًا   ــف ــاب ك ــشــب ردى فــيــا نــعــش ال يسمعني  فــلــم  خــطــوًا  ــل  أقـ

شــجــوًا         نعيت  الــشــبــاب  ــض  غ ــودي ويـــا  ــان يـ ــب ــش ــال ــوت ب ــ فــكــيــف املـ

ــدر رحــيــب ــ ــه يف ص ــق ــف ال ــت  ــل حلــد مح بــــــرب  احلــــــــام  وواراه 

شيبت         الـــتـــأبـــن  ــة  ــل ــف ح ــر حــد  أمـــالـــك  ــ ــن غ ــ ــرات غـــــدت م ــ ــح ــ ب

صعب      كـــل  الــــرزايــــا  ــقــحــمــت  ــدي   ت ــن ق آل  ــا  ــ ــرزاي ــ ــل ــ ل فــــصــــرًا 

ــخــلــق      ــود ب ــ ــمـ ــ ــل عــهــدأبــــــا وســــــن وحمـ ــ ــوىف ك ــ ــل تـ ــ ــ ــي األص ــ زكـ

ــت اإلخــــــاء بــكــل وقــت    ــ ــي ــ ــا قـــابـــلـــت إنــــســــانــــًا بــصــدوراع ــ فـ

جيدي  أحمــــمــــود لــــك الــــقــــدح املــعــى  الصدق  حيث  ــود  ال صدقت 
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حـــضـــور         ــم  ــهـ ــعـ أمجـ اهلــــــر  ــدى وآل  ــفـ ــخ املـ ــيـ ــشـ ــد عــــي الـ ــ ــب ــ وع

ظـــرف ــل  ــ ك يف  ــًا  ــ ــاظ ــ ك ــد يــــــوايس  ــوع ب املــــــوىف  املـــخـــلـــص  أراه 

ــرًا         ــت خ ــزي ــن ج ــس ــا احل ــت أبـ ــ ــدى  وأن ــب ــر احلـــــق ت ــم ــع ــا ختـــفـــى ل ــ ف

ــل هر      ــي ــر ق ــف ــغــضــن ــت ال ــل ــر حيـــكـــي طـــبـــع أســـد فــــإن ق ــ ــت اهلـ ــل ــق ف

ــوف      ــ وق ــاء(  ــ ــن ــ ب )آل  ــم  ــ ه ــا  ــ ــدوهـ ــار وق ــ ــهــم ن ــزن مــن ــ ــا احلـ ــاي ــظ ش

ــي    ــك ــواز حمـــــــزون وم ــ ــفـ ــ ــدأبـــــو الـ ــب كـــفـــه مـــــقـــــروح كــب ــلـ ــقـ يـ

عــمــيــق   ــزن  ــ حـ يف  ــك  ــ ــ ذوي ــل  ــ فــقــد  وكـ ــوم  ــ ــ ي يف  ــم  ــ ــزه ــ ع ــك  ــ ــال ــ ف

ــًا        ــدمـ ــًا وأبــــــــاه قـ ــهـ ــنـ ــزي مـ ــ ــع ــ ــد ن ــم وجـ ــي ــظ ــع وإخــــــوانــــــًا لــــه ب

ـــرًا ــف ــق سـ ــ ــوٍم شـ ــ ــيـ ــ ــة بـ ــ ــؤرخـ ــ ــدي  مـ ــن ق آل  ــن  ــ م ــًا  ــكـ ــالـ مـ فـــقـــدنـــا 

58 + 400 + 341 + 188 + 235 + 92 + 90 + 31 + 164 = 1411 هجرية 

وهذه أبيات شعرية يف رثاء املرحوم فهد السعود 

مظهٍر        ــد  والـ الــنــفــس  أســـي  ذا  ــم  تــتــكــُر  ك ــن  ــك ت مل  ــت عـــمـــرك  ــي ــّض ق

ــاة مــنــزهــًا     ــيـ ــرت أغـــــوار احلـ ــ ينكُر  وسـ أو  الفتى  يـــزرى  مــا  كــل  عــن 

مــعــززًا      قضيت  ــد  ق ــًا  ــام ع ــرتسعن  بــــن األنــــــــام وأنــــــت نــــــاٍه آمـ

املــكــانــة تؤثر ومــلــكــت أفــئــدة اجلــمــوع مــكــرمــًا    الــســعــود( لــك  )فــهــد 

مـــعـــززًا  ــت  ــب الـــتـــاريـــخ غ ــة  ــ ذم ــد فـــقـــدك تــذكــر   يف  ــع ــك ب ــد لـ ــامـ وحمـ

الــعــى        رب  رمحـــة  ــرك  ــم ع ــال  ــ تقر وأطـ شــبــلــك  املـــهـــدي  رأى  حــتــى 

ــه ــات ــي ــح ب ــه  ــ ــال ــ م يـــقـــســـم  ألحــــق بـــالـــود الــكــبــر ويــشــكــر  أأب 
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مكسفًا        ــك  ــت رأي وقـــد  األمـــر  تظهر  عــبــد  ــر  ــأث ــت ال وذا  ــور  ــب ــث ال ــو  ــدع ت

سجية     الـــريـــف  لــلــمــرء  ــرر  فــاخلــلــق  ــق ي ــاة  ــ ــي ــ احل قـــيـــد  يف  دام  ــا  ــ م

ــًا      ــن ــي ــب ــا لـــديـــه م ــ ــاة ب ــ ــي ــ ــج احل ــ ــدرهن ــص امل فــــذاك  رشًا  وإن  خــــرًا 

فلنفسه    صـــاحلـــًا  يــعــمــل  كـــان  ــر إن  األك ــذاب  ــع ــال ف ــوءًا  ــ ــان س كـ أو 

ــورى  ــ ــ ــم ال ــعـ ــا نـ ــ ــن ــ ــر رب ــغـ ــروا   ملــــا يـ ــغ ــفــســهــم لـــــذاك ي ــأن ــى ب ــت ح

وتــأمــل        ــاة  ــي احل ذي  يف  ــون  ــرج ت لتضمر  ال  وبــالــفــؤاد  ــوب  ــت ت قــد  إن 

ــأمــل ــل املـــتـــاب ت ــب املعر  فـــــارسع فـــا ق فــيــك  ــاق  ضـ ــوت  مـ ــل  ح إن 

بمعزل  املــات  بعد  مــن  ــرىض  ت ــر؟هــل  ــج ــم وحت ــعــي ــن ــن ال ــراه مـ ــ ــا تـ عـ

لــربــه  ــود  ــع ــس ال ــهــد  ف )مـــىض  ــر(أرخ  ــزه ــداه وي ــ واملــجــد يــعــبــق مــن ن

1411 هـ
وقال مؤبنًا أحد أفراد آل البناء: 

ــرًا        ــنـ ــًا مـ ــ ــراسـ ــ ــيـــك نـ ــا فـ ــدنـ ــقـ ــنــرا  فـ ت أن  لــــوال  اخلـــســـف  عـــــراك 

طفل     ــن  ــس ب الــرحــيــل  ــرا  وأزمـــعـــت  ــث ــك ــايس الـــســـنـــن تـــعـــي ال ــ مخـ

ــًا      ــي ــدن ب ــأ  ــب ــع ت مل  اخلـــلـــد  ــًا قـــريـــراأطـــفـــل  ــ ــوق ــ ــًا ش ــي ــب ــل ــت م ــرحـ فـ

ــن بـــرى     ــ ــل ــ ــن األه ــ ــى م ــق ــل ــا ت ــ ــشــرا مل ــود( و)حــــســــون( ب ــبـ ــعـ )كـ

ــاك اإللــــــه جـــنـــان خــلــد  ــ ــطـ ــ ــورا   وأعـ ــص وحـــــور الـــعـــن يــتــبــعــهــا ق

حــرى         وراك  الــوالــديــن  ــت  ــرك ســعــرا ت أورت  حـــزهنـــم  ــة  ــوع ــل ف

ــزن يــقــي  ــ ــ ــاد احل ــ ــا غـــبـــت كـ ــ ــا ثــبــورا  وملـ ــه ــي ــا ومــــا ف ــيـ عـــى الـــدنـ
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ــا أبــــــا بــــــدر مجـــيـــًا  ــ ــرًا يـ ــ ــصـ ــ ــرافـ ــكــب ــر ال ــ ــلــت بـــصـــرك األجـ ــن ف

كــأســًا سقيت  الـــويص  ــف  ك ــون رشابـــــــه عــــذبــــًا نــمــراومـــن  ــ ــك ــ ي

ــًا  ــه ــرا(نــــــؤرخ )حمـــنـــة األبــــويــــن م ــن ــم طــفــلــكــم بــــــدرًا م ــدت ــق ف

498 + 100  +  76 + 624  179 +  207 + 301 =  1985 م 

عيل  حممد  السيد  املحامي  لألديب  القرآن(  تاريخ  من  )ملحات  كتاب  مقرضًا  وقال 
السيد يوسف األشيقر: 

ــه هــنــات        ــي ــا ف ــك مـ ــر لـ ــ ــاب ذك ــ ــاْت  ط ــف ــه ص ــي ــا ف ــن يــطــوى ملـ ــك مل ي

ــرى     ــ بــعــده األعـــــال تــبــقــى صــاحلــاْت  إنــــــا اإلنـــــســـــان فـــــــاٍن وتـ

ــدى      ــاَس ه ــ ــن ــ ــاب يـــــورث ال ــت ــك صـــدقـــاْتف أو  صـــالـــح  نـــجـــٌل  ــم  ثـ

ــقــد يــعــفــي املـــاْت فـــخـــلـــو املـــــــــرء مـــنـــهـــا دائـــــم    وســــوى هـــذا ف

ــوى  ــ اهل دنـــيـــا  يف  الــغــفــلــة  ــذر  ــ واكــتــســب عــلــًا فــفــي الــعــلــم حــيــاْةفـ

ــل لـــســـجـــن مــظــلــم        ــ ــه ــ ــلــقــى الــعــثــراْت  إنــــــا اجل ــه اإلنـــســـان ي ــ وب

كـــاتـــب ــــــه  ط� آل  ِمــــــن  ــاْت   فــــأتــــى  ــظــل ــه ال ــن أرشقــــت بــالــفــكــر م

قــد  اهلل  ــاب  ــتـ كـ ــن  ــ م ــاْت )ملــــحــــات(  ــن ــي ــب ــال ب لـــه  رشح  مـــن  جــــاء 

أتـــى  إذ  خــــــــرًا  اهلل  ــزاه  ــ ــجـ ــ ــاب هــــو لــلــفــكــر نـــــــواة ْفـ ــتـ ــكـ بـ

ُطـــِرقـــت  ــد  قـ ــن  ــك ت مل  بـــحـــوث  ــن خــطــواْت يف  ــت م ــورك ــذا ب مــثــل هـ

ــى أرخـــــوا ــق ــب ــاْت(هـــــذه األفــــكــــار ت ــح )طــبــعــت فــخــرًا فــهــاؤم مل

          1968م 
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22- عبد األمري املرشدي

1935 - 1991 م/ 1354 -  1412 هـ
ولد الشاعر عبد األمري بن جعفر املرشدي يف كربالء سنة 1935 م / 1354 هـ ونشأ هبا 

يف ظل أرسة حمافظة، وأهنى دراسته االبتدائية والثانوية ببغداد)1(.

ويف مدينة كربالء تعلم وتأدب وحرض جمالس أهل الفضل، فنشأ حمبًا لألدب شغوفًا 
بالشعر حتى سام قدره وعال أمره، وبدأ يقرض الشعر بعد أن حفظ الكثري من قصائد 
اجلاهليني ال سيام املعلقات وتعلق بالشعر اإلسالمي فحفظ من عيونه وأتى عىل الشعر 
العبايس فدرسه كام درس الشعر احلديث، وراح يلتهم كتب األدب فقرأها حتى حصلت 

له الكفاءة واملقدرة عىل قرض الشعر. 

ويف سنة 1974م هاجر من القطر إىل إيران وألقى فيها عصا الرتحال وما لبث أن 
أثبت وجوده يف عامل الشعر، وطبع له ديوان عىل أحسن وجه. 

وروى يل بعض أصدقائه إنه كان عىل جانب عظيم من اخللق الكريم والنهج القويم، 
وعرف باالستقامة والنزاهة والتضحية واملفاداَة يف سبيل الواجب كام كان يتحىل برحابة 
األديب  نشاطه  يواصل  برح  وما  شعبيته،  قوة  عىل  دليل  وهذا  املعارشة  ولطف  الصدر 
ويعمل جهده يف هذا السبيل حتى القى محامه سنة 1991 م واملصادف سنة 1412 هـ 

ودفن يف قم املقدسة. 

)1(   األدب العريب املعارص يف إيران / جاسم عثامن ص 174. 
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شاعريته  
نظم عبد األمري الشعر الرائق، فكانت له مسامهات جادة يف هذا املضامر حتى كان 
موضع اإلعجاب واإلكبار من لدن األدباء والنقاد، ومن يطلع عىل قصائده املنشورة يف 
الصحف واملجالت، يلمس خفة طبعه ورقة شعوره، فهو ال ينظم يف حاالت خاصة، 
االقتدار  وهذا  بالعربية  اقتداره  ذلك  إىل  يضاف  الرصينة،  املحكمة  األلفاظ  ويستعمل 
النفس بأحاسيس التجربة واملعاناة من اجل إيصال االنفعال الوجداين إىل قرارة  يغمر 

النفس. 

كتب املؤلف غر املطبوعة:
الرصاع بني اإلسالم واالستعامر .. 1

يف رحاب اإلسالم.. 2

اإلسالم وجرائم احلكام .. 3

َحر )شعر(.. 4 ديوان قناديل السَّ

مناجاة:

مــــــــــــــاء وطــــــــــــــن وعـــــلـــــق يــــــا خـــــالـــــق اإلنـــــــســـــــان مــن 

ــن   ــ ــى وم ــ ــطـ ــ ورزق يـــــا خـــــر مـــــن اعـ خـــــلـــــقـــــًا  أوجــــــــــــد 

ــًا يـــــــا عـــــاملـــــًا   ــ ــ ــدع ــ ــ ــب ــ ــ ــق  يـــــــا م ــ ــل ــ يـــــــا مـــــــن أمــــــــــــات وخ

ــق اغــــــفــــــر ذنــــــــــــويب راجــــــيــــــًا  ــلـ ــفـ الـ رب  يــــــا  ــك  ــ ــف ــ ــط ــ ع

* * *
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ــي   ــ ــن ــ ــت ــ ــذب ــ ه قــــــــد  رب  ــي عـــاطـــفـــة يــــــــا  ــ ــب ــ ــل ــ ومـــــــــــأت ق

ــة والــــنــــفــــس رغـــــــم صـــفـــائـــهـــا    ــفـ ــائـ مــــــن يــــــــوم حــــــــرك خـ

تـــقـــلـــب   دار  دنــــــــيــــــــاي دنـــــــيـــــــا زائـــــفـــــة  دنـــــــــيـــــــــاي 

عــــاصــــفــــة  تــــــاهــــــت مجـــــيـــــع أمــــــورنــــــا  يف  فـــــكـــــأنـــــنـــــا 

) دنيا (

ثـــراء  أو  ــًا  ــاب ــب ش ــا  ــي ــدن ال يف  ــرور  ــغـ املـ أهيـــا 

نــاطــقــًا يف كــريــاء   ــًا  ــ ــاس رأس ــن ال ــًا يف  ــاخم ش

ــاء  ــق اهلل أرضـــــًا وسـ ــل ــة خ ــل ــن مج مـ ــت  ــ أن

غــربــاء   فيها  نــحــن  ضــيــوف  الــدنــيــا  يف  نــحــن 

الضعفاء   ــى  ــام وح احلـــق  آثـــر  ــن  م )خــرنــا( 

ــل دك األبــريــاء  ــاط ــب ال ــارص  نـ )رشنــــا( مــن 

ــاء  ــتـ وابـ ــان  ــحـ ــتـ وامـ ــار  ــبـ ــتـ اخـ دار  إهنــــا 

ــاء  رجـ أو  بــقــاء  أو  خــلــود  فــيــهــا  ــن  ــك ي مل 

وحـــيـــاة املــــرء كــالــنــفــس عـــى صــفــحــة مــاء

) أنت ركن الدين باهلل القسم (

ــوم خــالــد  ــ ــي ــ ــد شـــعـــشـــع الــــبــــدر ب ــولـ وشـــــــدا الـــبـــلـــبـــل حلــــن املـ

ــب حـــامـــًا    ــ ــدي ونـــســـيـــم الـــفـــجـــر ه ــن ــر الــــــورد والـــعـــطـــر ال ــب ــع ل
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رقصت    نــشــوى  ــروض  ــ ال ــور  ــ ــاد اإلمــــــــام الـــقـــائـــد  وزه ــ ــي ــ ــوم م ــ ــ ي

ــًا   ــف ــات ــو ه ــزهـ ــى جـــرئـــيـــل يـ ــ ــ ولــــــــد احلــــــــق لـــــديـــــن أمحــــد  وأت

* * *

املصطفى   صــهــر  الــبــيــت  ــد  ــي ول وأيب يــا  بـــــأمـــــي...  أفــــديــــك  أنـــــا 

الـــرك مــن مهد اهلــدى    ــوت  الـــديـــن مـــذ كــنــت صبي  قــد حم ــلــت  ــب وق

ــي    ــ ــي أنـــــت وصـــيـــي وأخ ــ ــا ع ــ ــال الــــرســــول الـــعـــريب   ي ــ ــذا قـ ــكـ هـ

أوالً    إمـــــــامـــــــًا  الــنــبــي فـــقـــبـــلـــنـــاك  آل  مـــن  لــلــكــون  ســـيـــدًا 

* * *

ــى لــيــلــة   ــ ــم ــ ــُة اهلــــجــــرة أس ــلـ ــيـ حــيــنــا نـــــام مـــكـــان املــصــطــفــى  لـ

ــدًا    ــ ــ ــًا واح ــفـ ــار صـ ــفـ ــكـ اخلفا هـــجـــم الـ يف  ســعــيــًا  ــي  ــوح ال دار  نــحــو 

ــم مـــشـــركـــًا     ــهـ ــافـ ــيـ وفــــــــؤاد الــــقــــوم لــلــقــتــل هــفــا  جــــــــردوا أسـ

حــــيــــدرة    رأوا  ملــــــا  ــا  هبـــــتـــــوا  ــوف ــم قـــالـــوا: هــكــذا مــعــنــى ال ثـ

* * *

ــد   ــدٍر هــــب كـــالـــرعـــد وقـ ــ ــبـ ــ ــدْموبـ ــ وعـ ــًا  ــ ــوت ــ م الـــكـــفـــاَر  أورد 

ــًا    ــم صـــارخـ ــه ــي ــرار ف ــ ــك ــ ــم ال ــج الصنْم  ه حيمي  ــن  وم الـــرك  يسقط 

أنــا     األرض  يف  اهلل  ســيــف  ــدْمأنــــا  ــ ــر ن ــ ــن غ ــ ــار م ــفـ ــكـ قـــاتـــل الـ

املصطفى:   ــال  قـ األصـــحـــاب  ــاهلل الــقــســْم   كــر  ــ ــن الـــديـــن ب ــ ــــت رك أن

* * *
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ــاْر  يــــوم أحـــــٍد ذلــــك الـــيـــوم الـــذي   ــ ــف ــ ــر جــــبــــاالً وق ــفـ ــكـ مــــأ الـ

الـــعـــدى     ــف  ــ ك يف  اهلل  ــاْر  ورســـــــول  ــ ــس ــ ــن يـــمـــن وي ــ ــوه مـ ــ ــوقـ ــ طـ

ــن قــلــب الــســا:    ــيــل م ــاح جــرائ ــراْر صـ ــق ــاس اســمــعــوا هـــذا ال ــن أهيـــا ال

وال   ال  عــــــــي...  إال  ــى  ــتـ فـ الفقاْرال  ذو  إال  سيف  الــســيــوف  يف 

* * *

ــا بـــــدا مـــنـــك بـــيـــوم اخلـــنـــدِق هبـــــت الــــكــــفــــار ملـــــا ســـمـــعـــوا  ــ م

ــردًا واحـــدًا    ــ ــذ دخــلــت احلـــرب ف ــقــِي م ــل اإليــــــان والـــقـــلـــب ن ــامـ كـ

ــى    ــوغ ال ــدر  ــ ــان يف ص ــي ــف ــو س ــ ــِق  وأبـ ــل ــي ــف ــدًا أعـــــى لــــــذاك ال ــ ــائـ ــ قـ

ــِقفــرفــعــت الــســيــف لــكــن مــذ هــوى   ــغـــسـ دحــــــر احلــــــق ظــــــال الـ

* * *

اخلـــداْع  يــــوم صــفــن وكــــم قـــد ســلــكــوا  ــواَن  ــ ألـ املــكــر  دروب  ــن  م

فــقــده    يف  ــر  ــ ــائ ــ ح ــد  ــنـ هـ ــاْع وابـــــــن  ــ ــج ــ ــه وش ــ ــدي ــ كــــل مــــغــــوار ل

ــيـــدرة    حـ ذا  األفـــــــــاك:  الــرضــاْع  نــــــادت  ــوم  يـ مــن  اإليــــان  رشب 

حــقــه   ــا  ــن ــب ــص غ ــد  ــ ق ــوا  ــولـ ــقـ تـ ــاْع  ال  ــض م مـــن حـــق  اهلل  ــد  ــن ع ــس  ــي ل

* * *
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ــد  ــا احلــــاكــــم بـــالـــعـــدل وقـ ــ ــ ــْر أهي ــتـ ــك وانـ ــديـ ظــهــر الـــعـــدل لـ

ــًا شـــاخمـــًا     ــ ــن ــ ــام رك ــ ــإس ــ وبـــــك اإلســــــــام عــــم وانـــتـــْر  كـــنـــت ل

قــائــًا     جـــهـــرًا  الــــفــــاروق  ــاش عمْررصخ  مــا عـ ــوالك  ــ ل ــي..  ــ يــا ع

ــارص   ــ ــر ن ــ ــص ــ ــل خيــفــى الــقــمــْر؟ أنـــــــت لـــلـــحـــق ن ــٍك وهـ ــا شـ ــ دون

* * *

الــــوداع  ــوث يف حـــج  ــع ــب امل ــج الـــفـــاْح وقـــف  ــى هنـ ــي عـ ــًا: حـ ــ ــي ــ داع

ــوا إىل     ــغ ــنــاس اســمــعــوا واص ــول إلمتــــــام الـــكـــفـــاْح أهيــا ال ــ ــق ــ ــر ال ــ آخـ

ــرتــىض    امل عــمــي  وابــــن  ــي  ــي وص ــاْحذا  ــن صـ ــدي ــل ــن بـــعـــدي ل ــو مـ هـ

ــروا    ــبـ ــتـ ــه واسـ ــ ورواْحهـــلـــل اجلـــمـــع ب غـــــــدو  يف  هـــــنـــــأوه 

* * *

ــطــفــل الــذي   ــب الــبــيــت وال ــي أبـــــــدا يــا رب أم  ــه  ــ ــل ــ ــث ــ م ــد  ــ ــلـ ــ تـ مل 

ــاده     ــ ــي ــ م يف  اهلل  ــت  ــ ــي ــ ب ــع  ــ ــ ــدا ش ــولـ ولـــــه الـــكـــعـــبـــة كـــانـــت مـ

ــده    املـــرتـــىض يف جم ــي  ــاه ــض ي قـــل ملـــن عــــــادوه مـــوتـــوا كــمــدا  مـــن 

ــه   ــ ــه فـــــخـــــرًا وعــــــــــزًا أن ــفـ ــكـ ــشــهــدا  يـ عــنــد حمـــــراب اآللـــــه اســت

* * *
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23- املال عبد اجلليل احلائري

كان حيًا عام 1241 هـ
وهو شاعر مغمور مل يتطرق إىل ذكره أي دارس من داريس األدب العراقي يف القرن 
الثالث عرش اهلجري، ولذا فإننا نجهل تاريخ حياته سواء سنة مولده أو وفاته، إال أنه ترك 
لنا قصيدة رائعة سجل فيها الواقعةالتارخيية حادثة املناخور التي حدثت عام 1241هـ/ 

1826 م عىل يد الوايل دواد باشا والتي ذهب ضحيتها عدد كبري من أبناء كربالء. 

وقد متكن الشاعر بقدرته عىل التصوير أن يصف لنا أدوات احلرب وبطولة الرجال 
القصيدة  يقرأ هذه  باستامتة، ومن  وأمواهلم  بلدهتم ورشفهم  يدافعون عن  كانوا  الذين 
خييل اليه أنه يرى غبار املعركة ويسمع صليل السيوف فال ينتهي من قراءهتا إال وقد متلكه 

العجب والقصيدة هي: 

ــل مـــدبـــر        ــبـ ــقـ ــأن الــــــزمــــــان مـ ــ ــ ــر    شـ ــع ــر م ــ ــي ــ يـــــومـــــًا ويــــــــوم م

ــًا      ــسـ ــأنـ ــتـ ــسـ ــم مـ ــ ــس ــ ــب ــ ــرق مــبــدر  وتــــــــــــارة ي ــ ــ ــه م ــنـ والـــــوجـــــه مـ

ــد طـــوى       ــ ــا قـ ــ ــة يـــنـــر مـ ــ ــاعـ ــ ــنــا األعــروسـ ــوى ل ــط ــدت ت ــم غـ وكـ

ــن      م ــال  ــ ــ ــب ــ ــ إق يـــقـــبـــل  إنـــــــه  ــر  أو  ــزه ــًا ي ــنـ ــدر سـ ــ ــب ــ ــه ال ــوقـ ــن فـ ــ م

بـــاســـًا   ــا  ــ ــن ــ اهل ثــــــوب  يف  ــال  ــ ــت ــ ــظــهــر     خي ي ــه  ــ ــاالتـ ــ حـ يف  ـــر  ــ ــب ــ والـ

كـــفـــه       يف  يــــــربــــــع  أتـــــــــى  ثـــــوب حـــريـــر ســـنـــدس أخـــرض  ثـــــــم 
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حـــلـــة  ــه  ــ ــن ــ ــم ــ ي يف  ــر)1(  ألــــبــــســــنــــا  ــك ــس ــع وال ــفــيــحــاء  ال ــة  ــل احل ال          

ــة    ــ ــت أهــــــــًا هلـــــا ذل ــ ــس ــ ــك ك ــ ــل ــ أحـــر ت وإن  اخلــــــــزي  ــتـــصـــل  تـ

ــة املـــفـــضـــل أحــــــرى هلــم  ــس ــب ــن ل ــ واملــعــجــر م ــج  ــلـ ــدمـ الـ يــثــبــتــوا  مل 

ــى  ــ ــر ملــــــا أت ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ بــــكــــثــــرة كــــــل هلــــــا املـــحـــرض  ووافـــــــــــر ال

ــد الـــرى   ــ ــاة الـــشـــوس أس ــ خـــواضـــة املـــــوت فــهــم شــمــروافــيــهــا ك

ــا   ــن ــق ــر فــيــهــا الـــبـــهـــالـــيـــل وســـمـــر ال ــن ــق والـــبـــيـــض واألطــــــــواب وال

ــى        ــوغ ــهــا الــصــنــاديــد لـــيـــوث ال ــي )2(    ف يــنــفــروا  ســطــا  إن  فيهم  ــوت  ــامل ف        

قـــــــوم وال       ــل  ــ ــ ك ــا  ــ ــ ـــنّ ــ ــى ومـ ــ ــت ــ ــى عــنــر ف ــقـ ــتـ ــلـ ــواه عـــنـــد املـ ــ ــقـ ــ يـ

قـــســـور      لــــبــــد  ذو  وال  بـــــل مــــالــــك والــــــــــده األشـــــركــــــا 

ــا      ــرب ــات حـــــوت ك ــ ــاب ــ ــال غ ــ ــب ــ ــا يــصــدر  أش ــبـ فــالــكــرب مــنــهــم والـ

ــا   ــه ــاق ــى س ــ ــت احلـــــــرب عـ ــامـ ــقـ غـــدت تكر     فـ بــالــبــيــض  ــض  ــي ــب وال

ــا أخــلــقــت       ــات)3( هبـ ــبـ ــيـ ــر  والـــــــواز غـ ــث ــع وامــــتــــد فـــيـــهـــا لــيــلــهــا ال

ــج ملـــا الــتــقــى الـــ  ــ ــرن ــ ــيـــب األف ممطر  وصـ ــارض  ــ عـ ــوب  ــ ص ــجــمــعــان  ـ

ــن     ــرق ومـ ــ ــ ــح ب ــ ــل ــ ــام امل ــ ــ ــن ظ ــمـ أصـــــــواهتـــــــا عــــــد لــــــه كــــــروا فـ

ــال رضبـــــًا مـــن مجــيــع الــوغــى ــسـ ــرفـ ــ أهن هلـــــم  ذاك  إذ  بـــــالـــــدم 
ــا)4( ــش ــان ســـل مـــا ت ــان مـــا قـــد كـ ــك  فــفــســحــة الــــــدوب هـــي األخـــرف

)1(  يف نسخة أخرى يقرأ البيت هكذا: ال احللة الفيحاء وال العسكر.
)2(  يف نسخة أخرى يقرأ البيت هكذا: فاملوت منهم إن سطوا ينفر.

)3( يف نسخة أخرى: فالزاغبيات.
) 4(  يف رواية أخرى: من تشا.
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ــا أدقـــيـــت   ــ ــر م ــ ــوش ك ــ ــ ــل وح ــ ــر وسـ ــ ــا األكـ ــ أضـــحـــيـــة الـــعـــيـــد هلـ

ــًا وســل   ــعـ ــاع الـــطـــر مجـ ــبـ ــر وســــل سـ ــف ــع ج روى  ممـــــا  ــا  ــاهنـ ــتـ ــيـ حـ

ذا         كـــيـــف  حــــائــــر  وإن  تعر    مــــعــــذا  ــن  مـ األرض  ــن  ــط ب تـــقـــذف 

الـــعـــى       رب  ــد  ــ ــم ــ ــح ــ ن ــد لـــنـــا تــشــكــر فــــإنــــنــــا  ــ ــم ــ ــن احل ــ ــسـ ــ وألـ

ــاءه       ــ ــا شـ ــ ــا حـــيـــث مـ ــ ــن ــ ــاء لــــه يــنــرشــــــاء وك ــ ــ ــن ش ــ ــ نـــــــرًا وم

ــع بــــغــــداد مــــا أضـــمـــروا      ــ ــائـ ــ ــي األشـــهـــر  ووقـ ــ عـــقـــائـــد تـــســـع هـ

ــوا بــــا قـــــدروا   ــ ــ ــل قــــد القـ ــكـ ــالـ ــإن األمــــر ال يــنــكــروا     فـ ــ ســـل هـــم ف

إذا        ــا  ــ ــن ــ ــي ــ رم إذ  ــا  ــ ــن ــ ــي ــ رم ــر  ومـــــــا  ــق ــا ي ــ ــن ــ ــاع ــ ــه ب ــ ــنـ ــ ــا وعـ ــ ــ ك

ــه ــ إن الـــــوغـــــى  يف  لــــذنــــا  ممـــــن أبــــــــوه املـــــرتـــــىض حـــيـــدر  إلــــيــــه 

ــأن    ــرى ب ــ ــو أحـ ــ ــا وه ــرن ــج ــت ــه اس ــي مــفــخــرف لـــنـــا  إذ  ويـــكـــفـــي  حيـــمـــي 

والـــكـــوثـــر بـــل وهــــو الـــذخـــر غـــــداة الــظــمــى  ــد  ــلـ اخلـ ــه  ــديـ يـ يف  إذ 

ــه  ــال ــض ــهـــرت عـــن بــعــض أف ــر  قـــد ظـ ــحـ ــا املـ ــ ــ ــف هل ــ ــ ــل ج ــ ــائ ــ ــض ــ ف

ــشــقــى   ــا أتـــــت رايـــــــات أهـــــل ال ــ ــرمل ــذكـ تـ ــة  ــ ــ ــع ــ ــ أرب إذا  وهـــــــي 

ــم أكــــــــوع أشـــكـــع   ــهـ ــيـ ــر  يــــقــــدم فـ ــ ثـــــــم زنــــــيــــــم شــــــائــــــن أبـ

ــل بــــل نــعــثــل        ــجـ ــعـ صـــر    وســـــامـــــري الـ َأذملٌ  دعـــــــــي  ــج  ــ ــلـ ــ عـ

ــه        ــال ــب ــول أش ــ ــث حـ ــي ــل ــــر فـــأعـــجـــب ل ــاه حــــقــــًا افــــتــــح وك ــ ــق ــ ــل ــ ي

ــبـــارهـــم       كـ رأي  لـــعـــمـــري  ــل  ــ ــا رأهيــــــــــم دبــــــــرواظـ ــ ــس ــ ــئ ــ ــاب ــ ب

ســـوى       فــيــهــم  اآلراء  ظـــلـــت  ــا  ــ ــا ســـطـــروا  م ــ ــط مـ ــ ــي خـ ــ ابــــــن عـ
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ــدى   ــ ــســخــر     فـــقـــد كـــفـــى ابـــــن رســــــول اهل امل رده  ــم  ــه ــن م ــد  ــيـ ــكـ والـ

الضحى        شــمــس  كالشمس  ــهـــر  مــعــاجــز  ــه أظـ ــتـ ــبـ ــلـ بـــــل جـــــن مـــــا قـ

ــتــشــت   ــة األطــــــــواب كـــيـــف ان ــايـ يــكــر  فـ إذ  املــــعــــروف  ــر  ــنـ ــقـ والـ

أذكــــــر وبـــــــــات مـــــــــأوى هلـــــا مـــوقـــعـــًا      آنــــــفــــــًا  يشء  اقـــــبـــــح 

ــذا( والـــشـــوب واإلحـــــــراق واملـــــاء هلم   ــ ــر )ك ــك ــح أجــــاج ولــنــا س ــل م

ــدر بـــدا  ــ ــور الـــســـبـــط بـ ــ ــر  والــــنــــور نـ ــ ــع ــ ــة وامل ــ ــب ــ ــق ــ ــك ال ــ ــل ــ مـــــن ف

ــاب الـــكـــســـا مــنــهــم    ــ ــح ــ ــر  مـــعـــر أص ــن ــك أذفـــــــــر ع ــ ــس ــ ــوم م ــ ــفـ ــ يـ

رأت    قـــــد  رائــــــــــٍي  عـــــن  ــل  ــ ــك ــ ينكر ف مـــن  لــيــس  إذ  أنــــوارهــــم 

ـــ        ــافـــت عـــى ال ــيـــت واملــشــعــر     والـــقـــنـــر املـــرئـــي طـ ــبـ ــي الـ ــهـ ـــقــبــة فـ

ــوم الــظــا      ــ ــ ــف ي ــ ــط ــ ــي ال ــقـ ــة سـ ــبـ ــر  قـ ــ واملــــــــــاء مـــــــوت دونـــــــــه أمح

يــصــر أتـــــتـــــه مــــــن حــــــيــــــدرة عـــزمـــة       ال  ــط  ــ ق ــورًا  ــ ــيـ ــ غـ أفــــــدى 

ــه      ــابـ ــى بـ ــ ــق ــ ــت ــ ــال ــ ــر  ثــــــــار بـــغـــيـــظ ف ــي ــه أخـــــــــرت خ ــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــث ــ م

ــى   ــوغ ــداة ال ــ ــي غـ ــط ــع ــنـــدق امل ــبـ خيــطــر     والـ لــلــفــتــى  ــه  ــنـ مـ ــس  ــيـ لـ إذ 

يــقــر  كـــــل عـــطـــى حــــقــــًا عـــــى رضبـــه      وال  وزنــــــــًا  يـــــزد  مل  مــــا 

كــفــه  يف  ــام  ــ ــرضغـ ــ الـ ــار صــــــارم مــشــهــر  والـــــفـــــارس  ــقـ ــفـ كـــــذى الـ

ــًا هبــم     ــ ــب ــ ــل ــ ــاحـــن وق ــوم مـــنـــهـــم خـــيـــفـــة تــنــفــر يـــســـطـــو حـــنـ ــ ــقـ ــ والـ

ــم غـــدا  ــه ــن ــد م ــلـ ــب اخلـ ــريـ ــرى كــفــر فـــكـــم تـ ــ ــث ــ ــال ــ وكــــــم رجـــــــال ب

ــا   م تـــــعـــــداد  اهلل  عـــلـــيـــه  يبر   صـــــى  ال  الــــــدوب  بـــــأرض  مــنــه 
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ــذ أتـــى   ــ ــعـــظ ابـــــن فــــــارس م ــا تـ ــ ــمــكــرم ي إذ  اهلل  مـــكـــر  يــــأمــــن 

ــة   وأفــــرنــــجــ آت  ــر فـــــســـــاعـــــداه  ــف ي ال  جـــــــاء  وعـــــــا  ــت  ــ ــف ــ ش

ــت       ــ ــزل ــ ــا أن ــ ــن ــ ــفــر    فـــــرايـــــة الـــــذكـــــر ب ــن ي إذ  ــن  ــ ــع ــ ال يف  قـــلـــلـــهـــم 

ــر والـــــعـــــكـــــس مــــنــــا هلــــــم بـــالـــه       ــثـ ــاز بــــه األكـ ــ ــ مــــن مـــعـــجـــز ف

ــا       ــهـ ــصـ أحـ مل  تــــــــاهلل  ــى أذكـــرمــــعــــاجــــز  ــس ــزًا مـــا ع ــ ــج ــ عـــــدًا وع

آيـــــة       هبـــــــا  أكــــــــــــرم  ســـــيـــــا  ــى الــعــصــا أكــر  ال  ــوس ــن م ــي م ــل ه ب

ومـــــن    نـــــبـــــي  إال  يــــــأهتــــــا  ســــــــواه حــــقــــًا عــــاجــــز يـــعـــذر    مل 

ــن       ــك ي مل  تــــكــــن  مل  لــــــو  يــذكــر  ألهنــــــــا  كــــربــــاء  يف  ملــــن  ــر  ــ ــ ذك

ــا  ــ ــاذه ــ ــق ــ إن اهلل  وشـــــــــاء  حتـــذر  كـــــــان  إذا  ــا  ــ مـ ــن  ــ مـ إنــــقــــاذنــــا 

قــطــفــريــــــا عــــلــــه اإلجيــــــــــــاد لــــوالكــــم     ــا  ــ ــزه ــ ع يف  وال  ذا  ال 

لــنــا  وأنــــتــــم  ــًا  ــ ــي ــ ض نـــخـــتـــي  مــنــكــر ال  غـــــدا  بـــــات  وإن  ذخـــــر 

يــشــعــر  مـــعـــجـــزة الــــشــــورى وأكـــــــرم هبــا   غـــــــدًا  ــر  ــ ــن ــ ال ــة  ــلـ عـ يف 

ــع الــــورى   ــن فــــاق مجـ ــى يــــدي مـ ــازن ســبــط املــصــطــفــى األجـــدر عـ ــ خ

الـــبـــاء    أو  ــرب  ــ ــكـ ــ الـ ــن  ــ مـ ــاء ســـــــادة خـــدر  فـــيـــه  ــ ــس ــ ــبـــت ن ــيـ صـ

كــــــأهنــــــا أعـــــــــداؤهـــــــــا حتـــر    نــــفــــائــــس املــــــــــال تــــــعــــــادا هلــا        

ــبـــى شــر  يـــنـــمـــيـــه جـــــد حــــيــــدر املـــرتـــىض      ــتـ ــط ثــــم املـــجـ ــ ــب ــ ــس ــ وال

ــد غـــــدا جــامــعــًا       ــ ــراب واملـــنـــرلـــلـــمـــكـــرمـــات ق ــ ــ ــح ــ ــ ــا امل ــ ــه ــ ــام ــ إم

وإن      يــــومــــًا  أوعـــــــد  إذا  واعـــــــد عــــن وعــــــد فــــا يــصــر يـــعـــفـــو 
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الـــقـــنـــا   ــر  ــ ــم ــ س كـــفـــيـــه  يف  الــبــكــر     ختـــــط  املــهــا  خـــص  إذ  ــض  ــي ــب وال

الــوغــى       يف  لــظــى  منها  أحــجــمــت  ــد  ــر  ق ــزخ ــر ال ــحـ ــن األبـ ــ ــب وه ــج ــأع ف

إكـــلـــيـــلـــه   ــة  ــ ــامـ ــ هـ يف  زال  هتمر  ال  عـــســـجـــدًا  ــن  ــكـ ولـ ســحــبــًا 

ــن    ــكـ ــا ألـ ــ ــهـ ــ ــك بـــــكـــــرًا زفـ ــ ــيـ ــ ــه تعر إلـ بـ أنـــتـــم  ــا  ــف مـ ــ ــن وص عـ

ــا مـــهـــرهـــا  ــ ــ ــا مـــنـــكـــم هل ــ ــوهل ــ ــب ــ مهر ق ــاء  ــس ــك ال أصـــحـــاب  واحلــــق 

ــبـــد لــكــم   ــا ســــــاديت املـــنـــصـــف عـ ــ عــبــد اجلــلــيــل األشــــــأم األحــقــر  ي

ــو لــكــم يـــومـــًا يــظــل الــفــتــى    ــرجـ ــريـ مـــــيـــــزان مـــــا جـــــــاء بـــــه خت

ــر)1(    صــــــى عـــلـــيـــكـــم ربـــــنـــــا كــلــا        ــف واألع ــدوب  الـ أرايض  صلت 

وله أيضًا: 

ملل       مـــن  اهلل  وأيـــــم  ــن  ــب ــس حت يلهيني  ال  عنك  وشيئًا  انقطاعي  كــان 

عنا      أدار  أن  ــاَّ  ــ مل ــر  ــدهـ الـ ــا  ــكــن يلهيني)2( ل فيه  يف  ــدا  غ ــايل  ح بـــدار 

* * *

)1(  احلائريات / عيل اخلاقاين )خمطوط(.
)2( نزهة األخوان يف بلد املقتول العطشان - ملؤلف جمهول - خمطوط لدى املؤلف.
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24- الدكتور عبد اجلواد الكليدار آل طعمة

1308 - 1379 هـ
هو املغفور له الدكتور السيد عبد اجلواد بن السيد عيل سادن الروضة احلسينية بن 
السيد جواد سادن الروضة احلسينية بن السيد حسن بن سلامن بن درويش بن أمحد بن 
حييى بن خليفة )نقيب األرشاف( بن نعمة اهلل )نقيب األرشاف( بن العامل الفاضل السيد 

طعمة )الثالث( بن السيد علم الدين من آل فائز املوسوي احلائري. 

يف  وترعرع  نشأ  هـ   1308 لسنة  املوافق  ميالدية   1890 سنة  كربالء  مدينة  يف  ولد 
كنف عائلة حمافظة تعني بالعلم واألدب فأدخل املدرسة الرشدية وعمره ثامن سنوات 
كربالء  ملدينة  إيران  حربية  وزير  أسعد  الرسدار  زيارة  ولدى  بغداد،  يف  دراسته  أتم  ثم 
وهو من أصدقاء بيت الكليدار اصطحب السيد عبد اجلواد معه إىل إيران، حيث درس 
هناك الفارسية يف دار العلوم، ومن هناك شد الرحال إىل فرنسا حيث درس القانون يف 
بلجيكا،  بروكسل يف  السياسية يف جامعة  العلوم  بباريس، كام درس  السوربون  جامعة 
وبعد ميض أربع سنوات حاز عىل لقب دكتوراه يف احلقوق وليسانس يف العلوم السياسية 
ثم عاد إىل بغداد يف أواخر عام 1928 م ورشح للتدريس يف كلية احلقوق ولكنه رفض 
واستقال   1929 نيسان   28 يف  تألفت  التي  السويدي  توفيق  وزارة  أثناء  الرتشيح  هذا 
بدالً  احلقوق  كلية  للتدريس يف  القشطيني  األستاذ حممد  أيلول 1929 م وعني  يف 18 
من الدكتور عبد اجلواد، ويف سنة 1933، أصدر جريدة )األحرار( وقد صدر منها 36 
عددًا، وعىل إثر نرش مقال خطري حتت عنوان )أمر دبر بليل( كتبه السيد أمحد مجال الدين 
عطلت اجلريدة وألقي القبض عىل صاحبها وأغرم مخسني دينارًا، بعد أن أجريت حماكمته 
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وتوقيفه لبضعة أشهر ثم أطلق رساحه. 

وكان تعطيل اجلريدة بقرار من وزارة الداخلية ثم ألغي امتيازها عند حدوث انقالب 
بكر صدقي سنة 1936م. 

ما ييل:  العراقية(  الصحافة  )تاريخ  الرزاق احلسني يف كتاب  السيد عبد  املؤرخ  وقد ذكر 
)األحرار: جريدة يومية سياسية حرة أنشأها يف بغداد الدكتور عبد اجلواد الكربالئي فعارضت 
الوزارة الكيالنية القائمة معارضة شديدة أدت إىل تعطيلها شهرًا كاماًل ثم تعطيلها مرة ثانية 
ملدة ستة أشهر وحبس صاحبها الدكتور وتغريمه وكان صدور أول عدد منها يف العارش من 
أيلول 1933 وعىل الرغم من الكوارث التي نزلت باجلريدة وبصاحبها فإهنا مل تغري خطتها ومل 

تثن عن معارضتها()1(.

ويف سنة 1357 هـ / 1938 م زاول التدريس يف متوسطة كربالء)2(.

والتأليف  اخلاصة  أعامله  ومزاولة  أمالكه  شؤون  إىل  لينرصف  أخريًا  استقال  ثم 
والبحث. 

كان املغفور له جمدًا يف العمل، يتمتع بحب اجلميع، وكان عىل جانب كبري من الثقافة 
والدراسة العالية، كام كان جييد الفرنسية واإلنكليزية والفارسية إضافة إىل لغته العربية.

غزير  إطالع  عن  تنم  التي  الناضجة  واألدبية  التارخيية  املقاالت  من  الكثري  نرش 
وثقافة أدبية شاملة يف عدد من املجالت والصحف املحلية كالغروب والعرفان واملرشد 

واالعتدال والغري ورسالة الرشق وغريها. 

)1(   راجع: تاريخ الصحافة العراقية / للسيد عبد الرزاق احلسني / ج1 ص82. 
)2(   نرشت جريدة )األسبوع( الكربالئية يف عددها الصادر ا شعبان 1357 هـ / أيلول 1938 م إن مالك 
الكليدار وحسن  الرسول نجم وأبو رشيف وجواد  العام مكون من: عبد  مدرسة متوسطة كربالء هلذا 

عجينة ونصوحي سعدي وحممود جلبي. 
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آثاره املطبوعة: 
تاريخ كربالء وحائر احلسني ط1 بغداد 1948 م، ط2 النجف 1967 م. . 1

معامل أنساب الطالبيني قم 2001 م. . 2

خدمة  رئيس  طعمة  آل  أمحد  السيد  مرتىض  السيد  املرحوم  عمه  أبن  بكريمة  اقرتن 
الروضة احلسينية ومل ينجب. 

الروضة  خدمة  )رئيس  طعمه  آل  امحد  السيد  مرتىض  السيد  عمه  ابن  راثيًا  وقال 
احلسينية( املتويف 24 مجادي الثانية 1365هـ املصادف 26 مايس 1946م:

عرينتها  ــم  ــاش ه مــن  الــــردى  ــدَّ  ــ ــل مــنــهــا ســمــعــهــا وعــيــوهنــا َج ــتـ واسـ

صفوها  ــدر  وكـ مهجتها  ــاب  ــ ومعينهاوأص ــهــا  ــن َصــي ــاب  ــ أصـ ــى  ــت ح

شملها  وشـــتـــت  فــيــلــُعــهــا  واحـــتـــل مــنــهــا جمــدهــا وحــصــوهنــاوأبـــــاد 

ــدهــا ــن لـــوي وال ضنينهاولـــوى لــعــمــري م ورجــــىَّ  جــوانــبــهــا  ــى  ــ ورم

ــده  ــع ــن ب ــ ــن جـــفـــوهنـــا م ــم ــل ــس ــت وواشــيــنــهــاول يمينها  ــاب  ــ أص فــلــقــد 

ــهــا  لــيــثــهــا وركــنــيــهــا؟أأيــــا عـــي كــيــف عــاجــلــك الـــردى واحـــتـــل مــن

ــؤدٍد سـ ــة  ــ دوح لــلــمــجــد  تــكــن  معينها؟أومل  ــن  ــوارديـ ــلـ لـ ــن  ــك ت أومل 

ــك شاعر ــ ذات بــمــجــد  ــط  ــي حُي ــى  ــ تبينها وأن ــرض  ــقـ مـ ــق  ــي ــط ي هـــل  أم 

ــه انـــا عــاجــٌز ــف وبــــه يــبــاهــي األرتــــقــــاء أمــيــنــهــايـــا ســـيـــدًا عـــن وص

ــًا ــر املــشــاهــد ســادت ــد كــنــت يف خ تعينهاق الــغــزيــر  والــلــطــف  بالعطف 

حتوطهم  االجــئــن  مـــأوى  كنت  ــك أرامــــــل لــتــصــوهنــابــل  ــيـ تـــــأوى الـ
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قــدركــم  تـــراعـــي  ال  لــدنــيــا  ــًا  ــبـ ــوهنــاتـ ــقــي دي ــكــم ت فــلــقــد غـــدت ب

ــر بـــأربـــاب احلــجــى ــ ــا وت ــأس الـــــردى فــنــوهنــاأفـــهـــل هلـ ــ فــتــذيــقــهــم ك

باملرتىض الــعــزا  لــك  احلــســن(  تبينها)عبد  لـــوأطـــق  ــل  ــائ ــض ــف ال جـــم 

متى  تبتعد  اجلـــواد(  )عــبــد  يــا  ــنــهــاوتــعــز  أجــري الــــداريــــن  نــــال يف  ــد  قـ

وان  الـــعـــلـــيـــا  أخـــــــا  ــر  ــ ــاصـ ــ ــا وحــزوهنــافـ ــوهل ــه ــمَّ املـــصـــاب س ــ ع

ــٍز( ــائ )ف ونبعة  الــدنــيــا  ــح(  ــال )ص ــا  مسنوهناي عــارفــًا  املــصــائــب  يف  ــن  ك

ــو اهلــــادي اهلــــادي )كــمــل( ــذا أبـ ــاهـ ــوهنـ ــه جيــــي دجـ ــل ــك ــش حـــــال م

ــاب املــنــهــى  ــ ــ ــه عـــلـــًا ألرب ــرم بـ ــ وســلــيــل جمــــٍد يــرتــقــي مــيــمــوهنــااكـ

الدجى ينكشف  )العباس(  ــوهنــاوبطلعة  شــئ يــســتــزيــد  ــم  ــس ــب ت واذا 

لــغــركــم  ــلــيــق  ت املـــدائـــح ال  ــذي  ــ مــكــنــوهنــال جتــتــنــى  ان  ــم  ــك ــي ــل ــع ف

لتؤمكم نــمــقــت  كــالــســبــائــك  فـــخـــذوا لــكــم اوصــافــهــا وفــنــوهنــاهــي 

ــزيـــل مــضــاعــف  مكنوهنادآللــــه االجــــر اجلـ ــًا  ــص ــف م ــاب  ــت ــك ال ــاء  ــ ج

بصحائف رتــلــت  ــر  ــائ ــش ــب ال ــه  ــي يــقــرعــيــوهنــاف كـــي  ــب  ــائ ــص امل ألوىل 

بمصابكم األســـى  تشاطرنا  ــهــاولــقــد  ــن فــــــاهلل نـــســـألـــه بــــــأن يــكــفــي

ظلكم  يف  ومـــن  هبــجــتــكــم  ــاويـــديـــم  ــوهن ــق ــل ي ومـــــســـــدٍة  ــٍة  ــمـ ــعـ نـ يف 
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وفاته 
إىل  جثامنه  ونقل  ببغداد  القرية  برأس  الكائنة  داره  يف  قلبية  سكتة  إثر  املنية  أدركته 
كربالء وذلك يف يوم 21 شعبان سنة 1379 هـ املوافق ليوم 27 كانون الثاين سنة 1959 
م وشيعته العلامء واألدباء وخدمة الروضتني بقلوب دامية وعيون دامعة إىل مثواه األخري 

يف مقربة والده يف احلرضة العباسية.

كنت عىل صلة وثقى باملرحوم الدكتور عبد اجلواد الكليدار وكثريًا ما كنت أختلف 
عىل داره العامرة يف كربالء ونجلس معه يف مكتبته ونتحدث يف الشؤون التارخيية واألدبية 
ما  ولكنني  ويؤلف  وينقد  يبحث  وكتبه  أوراقه  عىل  منكبًا  األحيان  أكثر  يف  أراه  وكنت 
السيد  الكبري  العامل  اجلليل  أستاذنا  تفضل  الشعر حتى  يتعاطى قرض  بأنه  كنت ألعلم 
حممد مهدي املوسوي الكاظمي فأهداين نسخة من كتابه القيم )إيامن زيد بن عيل( وكان 

من الذين قرضوا كتابه شعرًا املغفور له الدكتور عبد اجلواد الكليدار. 

شعره: كان مقاًل ومل نظفر بغري قصيدة واحدة له وربام يكون بعض شعره موجودًا يف 
رسائله إىل أصدقائه، لذلك نستنفرهم لتقديم ماهلم من شعره، حفظًا لرتاثه األديب وهذه 
القصيدة نمت عن روح شعرية وثابة وباع طويل يف قول الشعر، فقد كانت تامة البناء 
من حيث اللفظ واملعنى والوزن مما جعلني أن استشهد هبا وأن يذهب يب التفكري إىل أن 
الشاعر البد أن تكون له قصائد أخرى غري هذه القصيدة عسى حسن احلظ يمكننا من 
القصيدة وحدها ألن جتعل منه شاعرًا إضافة إىل كونه  العثور عليها ولكن تكفي هذه 

مؤرخًا والقصيدة هي:

صدر        لقد  الشهيد(  )زيد  يف  السفر  الــســر  ذا  بـــن  أبـــحـــاثـــه  فـــامـــتـــاز يف 

ــه      ــإن ف املــــــــرام  أوىف  قــــد  ــراه  ــ ــ اخلر   فـ أصــل  مــن  التاريخ  يف  يغنيك 
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ــرة      ــي لـــزيـــد س ــك ــرى حي ــ ــد انـ ــ ــرآة قـــد عــكــســت صــوروق ــ ــه املـ فــكــأن

ــذة      ــور ف ــ ــن أمـ ــدى احلــقــائــق مـ ــ أثر  أبـ يبقى  ولــن  طمست  قــد  ــواله  لـ

الــذي  صاحبه  ونــعــم  الكتاب  واشتهر     نعم  تسامى  والتقوى  بالفضل 

النهى        ذوي  ــر  خ ــدي  ــه امل ظهر  وحمــمــد  لــه  الــبــديــع  السفر  ذا  والــعــلــم 

املقتدى ــف  ــري ال ذا  ــف  ــؤل امل األثر   إن  هــذا  يف  السبق  قصب  حــاز  قد 

النظر مــــاذا أقــــول وأنــــت تــشــهــد أنــنــي    من  أطلت  كم  الرسالة  ذي  يف 

مبالغًا   لست  الشعر  نظمت  القمر فـــإذا  بــزغ  الدجى  يف  عنه  قلت  إن 

والــعــى  املــكــارم  أبـــا  الشهيد  وانفطر  زيـــد  مصابك  يف  قلبي  ذاب  كم 

واحــد   أول  ولــســت  الشهيد  ــرركنت  ــغ ــم املــيــامــن ال ــك ــل مــنــكــم وك

الـــورى   ــًا يف  ــق ــوم ح ــل ــظ ظهر لــكــنــك امل مــا  املصائب  يف  كيومك  لكن 

الـ    يرتي  ال  التي  مصيبتك  كفرجلَّت  وإن  ــدو  ــع ــل ل مــنــهــا  ــان  ــسـ إنـ

ــام أن   ــ ــا دعـــا األي ــابــن الــرســول ف والــغــر ي بــالــنــوائــب  عليكم  تسطو 

حربكم  يف  أصبحت  الثعالب  الكر  حتى  ــدى  إح لعمرنا  وتلك  أســـدًا 

للـ   الــنــاس  ــوت  دع أمــا  عليك  ــرهلفي  ــع ــرف وال ــ ــان لــلــعــمــل املـ ــ إيـ

ــل بــلــيــة مــنــهــم كــا    ــ ــت ك ــي ــق ــل البر ف خر  املصطفى  القــى  قبل  من 

بالـ التنكيل  ــن  م ــًا  ــوع ن ــوا  ــرك ي والسورمل  احلقائق  طمس  أو  أحـــرار 

به  ــو  ــل أغ ــرهـــذا شـــعـــوري احلـــي ال  ــه الــبــطــل األغ ــإن ــد الــشــهــيــد ف زيـ
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25- الشيخ عبد احلسني احلويزي

1287 هـ

حياته 
أيام حلوة من العمر، صافية، زاهية، أيام تعود يب إىل الذكريات املبهجة التي مرت 
كام يمر السحاب، إهنا ذكريات مجيلة ال تزال ماثلة أمام ناظري، وال تزال تالحقني منذ 
يف  كربالء  يف  للبنات  االبتدائية  العباسية  ملدرسة  األمامية  الواجهة  يف  هنالك  سنوات، 
حملة باب الطاق، كان يقطن الشاعر العراقي الكبري الشيخ عبد احلسني احلويزي يف دار 
صغرية ترشف عىل الشارع الذي ينتهي بمحلة )باب السالملة( )1( منطويًا عىل نفسه يف 

غرفة متواضعة وأمامه عدد من املجّلدات الضخمة من الدواوين الشعرية. 

كنت أتردد عىل هذا الشاعر بني حني وآخر، وكان سبب تعريف عليه ارتباطه الوثيق 
بجدي السيد أمحد السيد صالح آل طعمة وعارشته زمنًا وعرفته معرفة اتصال ومودة، 
ومضت سنوات عىل صحبتنا، عرفت فيه الشاعر املوهوب والشخصية الالمعة يف تاريخ 
األدب العراقي التي غابت عن األنظار صيف 1377 هـ / 1957م ويف ذات يوم من 
أيام آذار عام 1955 م كنت عىل موعد مع الشاعر احلويزي لزيارته فاصطحبت معي 
وقصدناه  آنفًا،  وصفناها  التي  داره  إىل  الطوس  أبو  عباس  املرحوم  الشاعر  الصديق 
فاستمتعنا معه ساعة واحدة كانت من أسعد ساعات حياتنا وأمتع أوقات فراغنا حتدثنا 

)1(  من حمالت كربالء القديمة، وكانت تعرف فيام مىض بمحلة )آل فائز( نسبة إىل القبيلة العلوية التي كانت 
تقطنها.  
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عن كل يشء وكانت تلك الشيخوخة التي تربو عىل التسعني عامًا تكنز هبا ثروة طائلة 
من الشعر العريب الرصني وتعمر بالفكر الثاقب اجلدير بالبقاء مما تدل عىل غزارة علمه 
وطول باعه يف خمتلف العلوم، وتتابع الشيخ حديثه وأنشدنا من شعره ومضيت أسأله 
عن أشهر شاعر تأثر به وبشعره من السابقني فأجاب عىل الفور املتنبي والبحرتي وقلت 

له: من الشاعر الذي تلقيت عليه علم العروض وتاريخ األدب العريب؟

 فأجاب: إنه السيد إبراهيم الطباطبائي آل بحر العلوم وبعد برهة قصرية من الزمن 
فوجيء هبذا السؤال: ما رأيك بالشعر احلديث الذي نطلق تسميته اليوم بالشعر احلر ؟ 

فابتسم وأجاب ساخرًا: إن الشعر ال يكون إال متى التزم البحور الشعرية املعروفة 
والقافية الواحدة، أما ما يسمى بالشعر احلر فلم يعدو كونه مجاًل مرصوفة وهي أقرب إىل 

النثر وخيطر ببايل هذا السؤال الذي وجهته إليه أيضًا: ما هو أغزل بيت حتفظه ؟ 

فقال: 

النجموبيضاء إن ظلت من العيس ما اهتدت بــســاريــة  ال  الــديــاجــي  يف  هبــا 

     

وهذا البيت أيضًا: 

النجم يلبث  وجهها  حسن  ــى  ــارهوع ــ ــي ــ ــدي س ــ ــ ــت ــ ــ وقـــــــوفـــــــًا وهي

وكانت له اآلراء املستنرية اجلديرة بالبحث يف جمال األدب وال غرابة يف ذلك ألنه 
صاحب مدرسة شعرية فقد خترج عليه عدد كبري من الشعراء وأهل الفضل كام إنه عارص 
مشاهري شعراء العراق أمثال السيد حممد سعيد احلبويب والشيخ عبد املحسن الكاظمي 
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آل  كاظم  والشيخ  اهلنداوي)1(  وخريي  الرصايف  ومعروف  الزهاوي  صدقي  ومجيل 
نوح)2( وسواهم، وله معهم صوالت وجوالت يف ميدان األدب. 

أما أرسة الشاعر فقد هاجر جدها األعىل يوسف من احلويزة إىل العراق ونزل أرض 
الفوار التابعة اليوم لقضاء عفك من لواء الديوانية وبارش الزراعة فيها ويقال إنه أول من 
زرع التمن )احلويزاوي( نسبة إىل احلويزة ثم انتقل ابنه حسني إىل النجف أيام الطاعون 

عام 1427 )3( وينتمي إىل قبيلة )بني ليث( ومن بيت آل قمر وكانت هلم الرئاسة. 

ربيع  من  األضحى  يوم  يف  احلويزي  عمران  بن  احلسني  عبد  الشيخ  الشاعر  ولد 
األول عام 1287 هـ وقيل عام 1289 هـ يف النجف )4( املصادف لسنة 1870 ونشأ يف 
أرسة حمافظة، وحيدثنا األديب الكربالئي حسن عبد األمري فيقول: )ودرس عىل شيوخ 
كبار أمثال العامل اجلليل السيد إبراهيم الطباطبائي آل بحر العلوم والشيخ حممد حسني 
يف  الرابحة  والده  جتارة  عليه  تدر  ملا  اهلني  العيش  من  رغد  يف  الشيخ  وكان  الكشوان، 
البزازة إىل أن دالتها املقادير فرتكها بعد أن خلف لولده الشاعر أنقاضها، فأخذ يدير ما 
تبقى منها إدارة قدير عليم برس املهنة فتشعبت وأخذت تأيت أكلها وبنفس الوقت قد اختذ 

)1(  من مشاهري شعراء العرب ولد يف سنة 1303 هجرية يف قرية باصيدا من أعامل دياىل وتويف عام 1376 
عام  العامرة  للواء  مترصفًا  تعيينه  وأمهها  ونضاله  ومواهبه  تتناسب  مناصب  عدة  توىل  م   1957 املوافق 
وله  العرصي( ج1 ص161  )األدب  بطي يف  رفائيل  األستاذ  ترمجة  ديوان شعر خمطوط،  وله  م   1933
ترمجة يف )أعالم األدب والفن( لألستاذ أدهم اجلندي ج2 ص302 وصدرت عنه دراسة موسعة باسم 
)خريي اهلنداوي حياته وشعره( وهي حمارضات ألقاها الدكتور يوسف عز الدين أمني املجمع العلمي 

العراقي عىل طالب معهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول العربية يف القاهرة.  
)2(  هو خطيب الكاظمية وشاعرها الالمع ولد فيها عام 1302 / 1884 وتويف هبا عام 1379 / 1959 كان 

شاعرًا غزير املادة ذا نفس وطنية صادقة له ديوان مطبوع يف ثالثة أجزاء. 
)3(  شعراء الغري: ج5 ص231. 

)4(  املصدر السابق. 
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متجره ناديًا أدبيًا يلتقي فيه األدباء والشعراء وكبار رجال احلكم ووجهاء البلد فيأخذون 
بالسمر عنده وقد غفل الشيخ ملا تركه الدهر آمنًا ملأواه بعد أن ترك خمزنه مملوءًا باألقمشة 
من خمتلف األلوان واألصناف فلام أصبح الصباح وفتح متجره وجده فارغًا من كل يشء 
بالرسقة من شاعر ال يملك  البضاعة املرسوقة من قبل لصوص ما وجدوا أحق  ينعى 
الفادحة  املصيبة  أثر  من  له  لتقلل  الشعر  آلهلة  الشاعر  فاستكان  إاله،  الدنيا  حطام  من 

واحلادث اجللل.. الخ )1(.

وعىل إثر هذا احلادث املفجع قفل راجعًا إىل كربالء ليستوطنها وكان ذلك عام 1335 
هـ املصادف 1914 م وظل فيها طيلة نصف قرن يرسل اآلهات وينفث احلرسات وهو 
قابع يف داره ويمأل الطرس بروائع شعره ال سيام يف أواخر أيامه وعسانا مل نأت بجديد 
حينام نقول إن الشاعر ضاقت به عرسة األيام وسدت يف وجهه سبل العيش وقد اختذ من 
شعره موردًا للرزق وقنع من الدنيا بعد ذلك براتب متواضع يتقاضاه من بلدية كربالء 
يف ذلك العهد وذلك بسعي بعض رجاالت كربالء ومنهم املرحوم السيد عبد احلسني 
السيد أمحد آل طعمة مدير أوقاف كربالء الذي طاملا كان يساعد الفقيد الشاعر يف حمنته 

القاسية، وظل هذا مورده الوحيد إىل سنني معدودة قبل وفاته. 

شعره: 
مكنتة  كالسيكية  مسحة  ففيه  الديباجة  وإرشاق  الشاعرية  بتدفق  اشتهر  شعره  أما 
من التوغل يف رضوب كافة الشعر فله يف املديح والرثاء والغزل واهلجاء قصائد طوال: 
ونظم يف حياته الزاخرة باألمل - كام رأيت - قصائد عدة وقد مجع شعره يف حياته وقسمه 
بيت  آالف  عرشة  عىل  حيتوي  ديوان  وكل  ديوانًا  عرش  مخسة  بلغت  دواوين  شكل  عىل 
وكل هذه الدواوين مع سائر آثاره انتقلت إىل أخيه احلاج جميد العطار يف الشامية طبع 

)1(  جريدة )القدوة( الكربالئية – العدد 24 السنة الثانية 6 / 4 / 1953. 
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له اجلزء االول من )ديوان احلويزي( )النجف سنة 1350هـ(ويشتمل عىل حرف اهلمزة 
والباء بضم طائفة من القصائد يف مديح ورثاء أهل البيت عليهم السالم وقصائد متفرقة 
يف وجوه العراق وأعيانه.وطبع له )ديوان احلويزي( يف جزئني بتحقيق األستاذ محيد جميد 
الثاين )النجف 1965م( إن أول ما يلفت  هدو، اجلزء األول )بريوت1964م( اجلزء 
نظرنا يف شعر الشيخ عبد احلسني احلويزي هو طول القصائد سواء أكانت يف املدح أم 
أو أكثر،  بيتًا  القصيدة ثالثني  الغزل أم غريها من األغراض وكثريًا ما تقترص  أم  الرثاء 
وقد تتجاوز اخلمسني، ومن الطبيعي أن يعرب الشاعر عن معان سهلة قريبة من املتناول 

بأسلوب سهل وألفاظ مألوفة وقد يكون بعض شعره مرجتاًل.

:)1(قال يف مولد اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

ــَدُم ــِق ــك ال عدم ال جتــزعــنَّ بــأن يــعــزى ب والـــورى  ــود  وج أنــت  بالصنع 

منتميا  مــنــك  ــا  ــب ــل ق اهلــــم  ــه يف لــوحــه الــقــلــم  واهلل  ــط ــا خ ــع مـ ــي مج

ــدًا  ــ ي ــد  ــ م ــن  ــ ــرمح ــ ال ــه  ــ ب ــل  ــ حم قدم  ويف  العا  مرقى  يف  لرجلك  رســت 

هوى   منك  فيه  كــم  لــه  بيتًا  صنم طهرت  الشقا  ألحــاف  احلضيض  إىل 

بذخت   بعدما  قريش  عــزى  منتقم أذللت  ــاس  ــ األرج مــن  ــت  وأنـ ــزًا  عـ

تدخلها  الكفار  الــقــرى  أم  ــرم   وكيف  احلـ ــادك  ــيـ مـ ــرف يف  ــ ت ــد  ــ وق

* * *

ــن أتــى ــب ــام حــق بــه الــوحــي امل ــ مرتسم إم العرش  ســاق  فــوق  وشكله 

كلهم  الــنــاس  خــر  هــو  مــن  قيل  والعجم إن  العرب  عــاه  لباب  أومــت 

)1(   زودين املغفور له اخلطيب السيد حسن السيد عيل املصباح بمجموعة من قصائد الشاعر التي قيلت يف 
مناقب أهل البيت عليهم السالم.  
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رفعته  إدراك  عن  العزم  أولــو  عزموا   كلت  جهدهم  يف  هنجه  عــى  وهــم 

قسيمها    أضحى  قد  والنار  تنقسم واخللد  احلر  يوم  شطرين   والناس 

حــائــرة    ــام  ــ األوه ضــلــت  كنهه  ــن  عموا ع الــعــارفــون  إليه  هنــج  كــل  عــن 

هبا  يستضاء  قــدس  شمس  الظلم  وجـــوده  يف الرق والغرب عنها تنجي 

* * *

نبئًا  للهدى  صــدق  عنه  ســائــي  ــا  النعم ي ــده  ــن ع متـــت  ــه  ــي ــوال م ــم:  ــع ن

ملكت   قد  الدهر  يف  أمــم  به  ــورى أمــم  ضلت  ــ وقـــد نــجــت هبـــداه يف ال

قــدم  مــن  ــان  كـ نــــورًا  آدم  لــه األمـــاك كلهم   بــصــلــب  ــودًا  ــج ــرت س خ

ــان أنــقــذه   ــوف ــط ــن ال ــلــك نـــوح م مــلــتــزم وف ــاذ  ــقـ ــاإلنـ بـ وهــــو  والؤه 

ــه حـــن أرضمــهــا   ــي ــار نـــمـــرود ف ــ الغرم ون رحها  مــن  جنٰى  اخلليل  عــى 

أشعته  من  موسى  الطور  ذرى  الكلم   ويف  بــدا مــن صــوتــه  ــداة  ــوا غـ اهلـ

يتبعه  القدس  وروح  عيسى  ــدم والــروح  ــك مجـــعـــًا عـــنـــده خ ــائـ ــع املـ مـ

ومن  املتن  احلبل  هــو  الكائنات  تعتصم يف  األرض  ثــقــان  بــكــهــفــه 

* * *

مناقبه  تطوى  الــعــدى  تستطيع  ــه علم هــل  ــن الــعــلــم مــنــشــور ب ــم م وكـ

هلا  وهــــو  اهلل  عــلــم  مــديــنــة  ــــه  ــام واحلكم  ط� ــك األح تــدخــل  ــه  ب بــاب 

الــتــي قويت  الــوثــقــى  ــروة  ــع ال تنفصم وإنـــه  األرض  تكن من خطوب  ومل 

عجزت   ــه  دون  ، منه  بــان  معجز  كلهم كم  األرض  ــل  أه جتــاريــه  أن  مــن 
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خاطبه   الثعبان  ــواده  ــ أع فــوق  ــم مــن  ــرم وكــلــمــتــه المـــــوات الــبــى ال

ــوم الـــروع صارمه  الغمم    عــن وجــه أمحــد ي تــكــشــف  املــتــجــى  بــومــضــه 

* * *

اهليجا شكت ظمأ  له األرض يف  دم متى  الــرقــاب  رضب  من  فــاض  بحده 

شبًا   بعضب  الدنيا  جبابرة  ــدى  صينت لعرض اهلدى من رضبه احلرم أخ

لقًا  ابن ود يف الصعيد  مزدحم؟من غال عمرو  ــوت  امل جيش  فيه  بمعرك 

ومن    احلـــروب  يف  قريشًا  ــاد  أب منهزم؟ ومــن  األحــزاب  مركب  صمصامه 

ــرت  ــد ق يـ ــاب يف  ــ ب ــر  ــي ــا خل ــ اهلمم؟  وم الغضا  باملقادير  بطشها  عن 

أنــامــلــه  تـــرســـًا يف  الـــبـــاب  ــول  ــح اخلــذم   ف الــصــمــصــامــة  تــتــقــى  بنفعه 

* * *

نبتت الــوغــى  يف  ــٍد  حم غابة  مــن الــوشــيــج عــى أطــرافــهــا األجــم رضغــام 

قرعت  بالقنا  مها  تطربه  اللجم واحلــرب  هبا  وامتكت  النوارس..  هام 

نـــازلـــة   ــل  ــ ك يف  ــه  ــ ــات ــ راي عــفــاه مــركــزهــا الــعــقــبــان والــرخــم عـــقـــبـــان 

ــه احلــــادثــــات به    ــت ــرب ــه ج ــام ــس السقم  ح ــرع  يـ ــم  ــي أث ــل  ك قــلــب  ــن  م

متضح   احلــــق  مجــيــل  مــنــه  الــشــمــم أشــــم  ــنــه  ــي عــرن عـــى  الح  لــلــعــز 

عى   العباب  جّياش  العلم  من  ملتطم    بحر  بــــاألمــــواج  املـــجـــرة  هنـــر 
حوهلا  شــهــبــاء  ســنــة  ــم  ك ــر  ــده ال الغيم  يف  أكــنــافــهــا  يف  تنهل   خـــرضاء 

* * *
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أنعمها ــول  ح ــًا  ــاع رق ــان  األمـ ــرم  النعمك تــرتــع  الـــبـــوادي  يف  ــا  ك نــعــم 

بأن  ود  األرض  يف  قــدم  عــى  ــراح فم يمي  ــف ــل ــل مــنــهــا ل ــع ــن يــقــبــل ال

متى   للنجوم  كــحــل  نعليه  ــراب  األمل  تـ ــا  هب يشفى  ــدت  رمـ أبــصــارهــا 

فكرته   الــغــر  املــعــايل  ذكـــرى  تنس  الـــرتـــم  مل  ــه  ــ ــام ــ إهب ــى  ــ ع تـــشـــد  ومل 

ــة    ــم ــائ ــه اآلمــــــــال ع ــلـ ــائـ ــج نـ ــلـ مبتسم  بـ ــعــام  ال ثغر  البحر  يف  ومــنــه 

وبه   نطقه  من  جــرى  اخلطاب  املــشــاكــل حــن اخلــلــق ختتصم   فصل  حــل 

* * *

ــدًا ــرع عــهــد لــلــهــدى أبـ ــواله مل يـ ــ ذمــم ل ــورى  ــ ال ــن  ب حفظت  ــه  ل وال 

عى   فهمن  الــبــاري  صاغها  ختم أفعاله  حسنها  يف  اهلـــدى  يمنى  بــنــان 

ــة   ــق ــل ــع ــه م ــ ــن ــ ــة م ــبـ ــقـ ــنـ ينتظم  وكـــــــل مـ اجلــــــوزاء  بــســالــفــة  عـــقـــدًا 

حسن    ــا  أب احلسنى  عــى  ــوايل  ي مل  ــم يف طــبــعــه اخلـــــران والــنــدم مــن  ــل ي

كونه    ــعــرش  ال رب  ــذر  الـ عــامل  يكتتم  مــن  الغيب  عــيــاب  بــصــدر  رسًا 

ــد يف خــائــقــه   ــزيـ مـ ــس  ــي ــل ف والـــكـــرم    متـــت  اإلحـــســـان  ــه  ــمــل ــأن ب إال 

األيــــام هتتضم طــابــت نــفــوس تــســامــت يف واليــتــه ــدى  مـ ــس  ــي ول ــزًا  ــ ع

وقال يف مولد اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أيضًا: 

رشدا العمى  بعد  من  الدين  أبحر  سعداقد  الشقا  بحر  عــى  حــظــًا  ونـــال 

ــان بــالــورود صفا  رغــدا ومــاء حــوض األم نــاعــًا  غضًا  أصبح  والعيش 
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أتى  الوجود  يف  كل  والقسط  فقدا والعدل  قد  ــاق  األف يف  والظلم  ــور  واجل

قواعده    التقوى  عى  قامت  قعدا والدين  أعــقــابــه  عــى  نكصًا  ــرك  والـ

منطلقًا   احلــق  لسان  ــادى  ن فأسمع الصم ذاك الصوت رجع َصدى والــكــون 

ــي(   ــر املــؤمــنــن )ع ــذا أمـ ــول هـ ــق بدا  ي منه  ــقــدس  ال نــور  اخلليقة  كــل 

ــى حــرمــًا ــت الــســا صعداتـــرف الــبــيــت فــيــه واع أفـــاك  فـــوق  ــدره  ــ وق

* * *

بـــقـــدرتـــه نـــــــــورًا  صـــــــوره  اتقدااهلل  أنـــواره  من  والــلــوح  والــعــرش 

يرى  الساء  لسكان  قــدس  ــوت  جسدا اله النهى  أربـــاب  تبر  ومــنــه 

ــورى بر   ال ــواه يف  الــوجــود س قـــد ولـــدا ما يف  بــيــت اهلل  ــط كــعــبــة  ــوس ب

أحد   مــن  البيت  ــذا  ه رب  ــرد  ي وجدا ومل  قد  الطفل  هذا  أين  فمن  أجل 

ــده    ــي لـــه اســــًا يـــوم مــول ــع من بعد أسائه احلسنى بصحف هدى شـــق ال

بمن   احلـــرام  البيت  يفخر  مل  ــدا  فكيف  ــدا ويـ ــ ــد غ ــًا وعــيــنــًا قـ ــ ــ هلل أذن

* * *

ومل الــعــقــول  الــعــر  ضــلــت  مــددابكنهه  العى  أشـــواط  نحو  لــه  تــدرك 

ــتـــه  واليـ خـــصـــت  ــد  ــ ق اهلل  ورداآليـــــة  قد  التسجيل  لدى  فضل  بنعت 

عرفت    للذي  مــآب  وحسن  ــكــســاء ردا طوبى  ــان ال كــل األنــــام لــه كـ

ــان هلا  ــو كـ ــه وهـ ـ ــنــة الــعــلــم ط� رصــدا مــدي ــدى  اهل بــات  حفظه  عــى  بابا 

له     ــن  ــامل ــع ال رب  ــاة  ــرض ــم ب فدا فـــدى  الــنــفــوس  كــل  هلــا  تـــروح  نفسًا 
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ــن حــاســمــة   ــدي ــل ــوال حــراســتــه ل ــ عبدا  ل ما  األرض  أهل  بن  السا  رب 

رشعت  إن  ــرضاء  اخلـ للقبة  ــًا عـــزمـــه عــمــداولــيــس  ــي ــق ــي م ــوى عـ ــ س

* * *

ــرآن فـــاه سنا ــقـ األوداإمــــام عـــدل بـــه الـ م  ــوَّ ــ قـ ــايل  ــعـ املـ قـــنـــاة  ــن  ــ وم

سعرت  إن  اهليجاء  لــدى  خيــال  ــزن يف أكــتــافــهــا مــردا ليث  ــ صــواعــق امل

نجدته   الفرسان  تفرس  الـــروع  والنقدا  يف  ــام  ــع األن يــفــرس  كالليث 

رقــدا ولــيــلــة هــاجــرت نــفــس الــنــبــي هبا    لــلــردى  اشتياقًا  الــفــراش  عــى 

ــدة     ــش فــيــه راصـ ــري ــاة ق ــت ــت ع ــاف ومـــذ رأتــــه تــشــفــى شــمــلــهــا بـــددا ط

ملتهجًا    ــار  ــ ص ــا  ملـ قــصــدا  وبـــالـــفـــواطـــم  أرسائـــــه  يف  طــيــبــة  ألرض 

ــدة ــاه ــو املـــجـــاهـــد واأليـــــــام ش ــداهـ ــه ــش ال ــد  ــي ــا س ــ ــراي ــ ال ــأنـــه يف  بـ

* * *

ساطعة الشمس  كشعاع  ــداأوصــافــه  ــداء اهلـــدى رم ــ ــْت ألعـــن أع ــثَّ ب

ترى   اليقن  العلم  مسند  يف  حل  منعقدا إن  ــر  ــن ال ــواء  ــ ل رف  عــلــيــه 

فضائله    من  شيئًا  اخلصم  ينكر  شــهــدا  هل  لـــه  ــه  ــ ط� ــى  ــف ــط ــص وامل واهلل 

قـــد هلكا   فــيــه  ــاٍل  ــ ــاٍل وقـ ــ غ ــدا فــكــل  ــن ع ــا  ــه ــن م ــل  ــ ك ــر  ــ ــاألم ــ ب ألن 

خافته    يف  ــشــك  ب هـــذا  ــاس  ــنـ معتقدا  والـ ضـــل  قـــد  ــه  لـ ــا  ــ رب وذاك 

ــة الــوســطــى الــنــجــاة هبا    ــال ــا احل فندا   وإنـ أقــل  مل  لعمري  صــدق  وذاك 

* * *
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هبــا  ــوم  ــلـ ــعـ الـ غـــيـــب  أهلـــمـــه  ــا نفدااهلل  ــا ومـ ــي الــدن ــا ســعــة  ــًا ف ــدم ق

ضوارمه   جاشت  إن  العلم  من  نــدا بحر  ــبــطــاح  وال مجــعــا  الــــروايب  روى 

هبا    ــوان  ــع ال احلـــرب  قصد  إن  ــم  قصدا  أش القنا  أطــراف  يغادر  أضحى 

ــذي كـــر األوثـــــان يف يــده   ــ سجدا هـــو ال ــد  ق لــلــرمحــن  ــق  ــل اخل وأول 

سطوته     الغاب  أســد  ختش  مل  ــدا  وكيف  ــ أس ــه  ــ ل قـــدمـــا  صــــــوره  واهلل 

* * *

ــة نــشــأت    ــاي ــة لـــلـــورى يف غ احتــدا   يـــا عــل وصفها  يف  معلوهلا  والــكــون 

ــن    ــه آلــــه الـــعـــاملـــن وم ــي ــل نــدا   صـــى ع ــالــســام  ب عليه  يعلو  ــل  جــري

ويف والدة الزهراء ألقيت قصيدة احلويزي يف مدرسة بادكوبة أمام حشد كبري 
من العلامء واألدباء 

ــراء  ــ ــزه ــ ــا ال ــ ــدت هب ــ ــ ــة ول ــل ــي ــا ل ــ ــاءي ــاء ذكـ ــعـ ــا الـ ــس ــا ل طــلــعــت هبـ

ليلة   أرشف  لــلــقــدر  أشــبــهــت  ــاء قــد  ــي فـــيـــهـــا تـــبـــلـــج لـــلـــرشـــاد ض

بشهبها    الـــســـاء  تــزيــنــت  ــوزاء  وهبــــا  ــ ــت مــطــالــع بــرجــهــا اجل ــل وج

وجــهــه   تــبــلــج  ويف  الح  ــون  ــكـ ــضــاء  والـ ــي بـــزغـــت هـــنـــالـــك غـــــرة ب

أمحــد    بضعة  الــطــهــر  ــبــتــول  ال ــاء   تــلــك  ــس ــا ون ــ ــال دوهنـ ــ خــضــعــت رجـ

ــم لــرفــعــة قــدرهــا    ــه ــل ســاء   الـــنـــاس ك وهـــي  التحقيق  لـــدى  أرض 

* * *

ــا  ــدرهـ قـ ورشف  ــا  ــلــه فــض ــزة قــعــســاء اهلل  ــ ــا اســـتـــطـــالـــت عـ ــ وهلـ
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نطفًة هــي  ــزل  تـ مل  آدم  صــلــب  ــت عـــى أمــشــاجــهــا حـــواء يف  ــج ــث ن

هلا     ــران  ــمـ عـ وبـــنـــت  ــم  ــي ــل ــك ال إمـــاء  أم  اخلــلــيــل  زوج  ســـــارة  مـــع 

ــٌة  ــم ــري ــْت هلـــا أســـاء صـــديـــقـــة بـــنـــت الـــنـــبـــي ك ــن ــُس ــر قـــد ح ــذك ــال ب

ــا    ــذاهت ــن ب ــل ــرس ــاء  أوصـــــاف خـــر امل ــي ــــن جمــــــِده س ــا م ــهـ ــهـ وبـــوجـ

ذكرها     بنفحِة  ــذًى  ش تطيب  ــًا هبـــا األرجــــاء    طوبى  ــ ــ ــت أرَج ــوع ــض وت

أتــراهِبــا  عــى  ــت  ــ رُشف إن  ــدع  ــ بِ ــوُل احلــــــرُة احلـــــوراء ال  ــتـ ــبـ ــي الـ ــه ف

* * *

ــد  وق ــه  ــبـ أذهـ ــرجـــس  الـ عــنــهــا  كــســاءاهلل  ــعــفــاف  ــل ل ــا  ــاه ــن س وارى 

بصرة    الـــزمـــان  أنــمــلــهــا  ــاء  وبــمــســح  ــي ــم ــع ــد مـــنـــه املـــقـــلـــة ال ــ ــارت ــ ف

حيدر     حليلة  أمــســت  الــنــبــي  أبــنــاء   بــنــت  الــــــورى  األئـــمـــة يف  وهلــــا 

العدٰى  عصَمتها  الدهر  أنكرت يف  ــم شــهــداء إن  ــه ــل ــا املـــائـــك ك ــه ــل ف

ــت عـــلـــوٌم مجــٌة ــِزنـ ــاء   وبــصــدرهــا ُخـ ــف ــر فــيــهــا انـــطـــوى اإلخ ــ ورسائـ

يكن     مل  ــٍي  عـ ســـوى  ــاء  ــيـ األوصـ األكـــفـــاء    يف  ُعــــــّدِت  إن  ــا  هلـ ــوًا  ــفـ كـ

* * *

فاطم تــغــضــب  حــن  يــغــضــب  والءاهلل  تــــم  واله  بـــحـــبـــل  وهلــــــا 

ــة    ــي ــائ غ ــة  ــلـ عـ اخلـــلـــيـــقـــة  يف  ــي  ــ األشياء ه وجودها  بمحض  وجــدت 

باسمها     ــر  ــائ ــض ال حتــــرزت  ــدة وبــــاء   وإذا  ــ ــ ــاب عـــنـــهـــا ش ــجـ ــنـ تـ

ــا    ــ أهن إال  بـــالـــغـــيـــب  ــة  ــ ــامـ ــ ــداء عـ ــ األع قــدرهــا  نحيلة  جــهــلــت 
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وما     فاطمة  األدنـــاس  عــن  رداء ُفطِمت  ــفـــاف  ــعـ الـ ــر  ــ غ لـــقـــوامـــهـــا 

غــذاؤهــا     كــان  العلم  الــلــبــان  ــاء   وعــن  ــ امل ال  ــا  ــ ــ اآلب ــــض  حم ورشاهبـــــــا 

حكمٍة  خــطــابــة  هلــا  ــام  ــك ــال ب ــاء واخلـــطـــبـــاء كــم  ــ ــك ــ ــا احل ــ ــى هب ــي ــع ت

* * *

حمزونة ــدت  غ جــوهــرة  الــقــدس  ــا حــصــبــاء يف  ــاس نــســبــتــهــم هلـ ــ ــن ــ وال

بمجدها    العبور  الشعرى  طالت  ــراء قد  ــع ــش مــــاذا تــقــول بــمــدحــهــا ال

ــرزٌخ ــ ــة بـ ــ ــامـ ــ ــوة واإلمـ ــبـ ــنـ ــن الـ ــ ــا آالء    ب ــد ظـــهـــرت هلـ ــ أضـــحـــت وق

ــدًا     ــم ــي حم ــب ــن ــرت ال ــ ــراء والـــرســـل ب ــ ــا ال ــه ــم ــاس ــت ب ــانـ ــهــا وبـ ــي ف

ــًا      ــب ــواك ــة الـــســـاء م ــك ــائ ــاء  وأنــــت م ــش ــبـــرٰى شــخــِصــهــا إن ــم بـ ــ وهل

فاغتَدْت     ناظرهيا  عن  الغطا  غــطــاء   ُكِشف  هــنــاك  وال  الــعــلــوَم  تــتــلــو 

* * *

اهلــدى   لقبها  بــالــزهــراء  آالء  حــــوراء  ملــــجــــدهــــا  أضــــــــــاء  ملــــــا 

يمينها    ــوع  طـ األقـــــدار  ــراء وطـــــوارق  ــ ــا إجـ ــ ــن رأهيــــــا يـــمـــي هل ــ ع

ــٍة       ــب ــٰى ق ــ ــ ــد أهب ــلـ ــى اخلـ ــأعـ ــا بـ ــ ــرضاء     وهلـ ــ ــا اخل ــ ــه ــ ــن إدراك ــنــحــط عـ ت

حياهتا     ــن  ره الشهب  اشتباك  ــاء  مثل  ــص ــب مـــاهلـــا إح ــاق ــن ــازت م ــ حـ

مصحف      أعــظــم  الغيب  بعلم  ــا  ــه األنـــبـــاء   وهل ــ ــة ب جــــــاءت مـــصـــدقـ

ــل خـــادمـــهـــا ومـــيـــكـــال هلا      ــريـ ــده الـــنـــعـــاء   جـ ــ ــي ــ ــوق ج ــ ــط ــ ــد ت ــبـ عـ

* * *
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ــا   ــه ــراَث م زوٰى  ــهــا  عــن ــن  ملـ ــل  ــ ــا اآلبــــــــــاُءوي ــهـ ــيـ ــنـ ــبـ وختـــــصـــــه لـ

ــزة املـــخـــتـــار بــعــد وفــاتــه    ــ ــزي ــ أرزاء  وع ــقــضــا  ــل ل فــنــاهــا  ــت  ــرفـ طـ

ــة هاشم       ــ ذؤاب ــن  م الــكــريــمــة  نـــــور فــكــيــف تــضــمــه الـــغـــراء     تــلــك 

ــا      ــاهب ــص ــة مل ــ ــع ــ ــن دم ــ ــل عـ ــ ــك ــ ــنـــم إطـــفـــاء  ول ــهـ ــق نــــــار جـ ــ ــري ــ حل

املصطفى       ــبــي  ــن ال ــنــت  ب عـــى  ــتــى  ــاء   ت ــ ــن ــ وث ــة  ــ ــي ــ حت ــن  ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ يف 

 :وقال يف ميالد اإلمام احلسني بن عيل

ــعــمــى رسا  بدا نور قدس حجب الشمس والبدرا   وشـــق بـــمـــرآه بــلــيــل ال

ومغربا    رشقــًا  األرض  رحب  طــرا وطبق  كــلــهــم  ــق  ــل اخل ــم  وعـ رسورًا 

هبجة        وازداد  الــكــريس  أرشق  ــد  ــه فــخــرا    وق ونــــال بـــه جمــــدًا وطــــال بـ

ــور مــن اهلــدى     الزهرا  وذلـــك يف املــشــكــاة ن األنجم  مصباحه  يف  فاق  وقد 

حمــمــد       ســـبـــط  نـــــور  إال  ــو  ــ ه ــا  ــ الــزهــرا   ف فاطمة  الطهر  ولــدتــه  ــد  وق

* * *

الــعــرش جيده    ــه  ــ مــن آلالئ اخلرضا  جتــمــل  بقبتها  شعت  السا  وشهب 

القضا    قلم  اسمه  خط  قد  اللوح  سطرا  عى  ألفاظه  الوحي  لعن  فراقت 

أبــيــض وجهها       قــد  الــدنــيــا  احلمرا    بــمــيــاده  مرض  بنو  البرى  به  والقــت 

السا      مائكة  جائت  ــدي لــعــلــيــائــه الــبــرى   وللمصطفٰى  ــده هتـ ــمــول ب

ــن شــعــاره        ــاب ــالــت لـــه هــنــيــت ب ــق الشعرا   ف يبلغ  أجلها  من  اهلــدى  بناء 

* * *
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يافعًا    ريب  ــي  ــوح ال بحجر  ــرى   صــغــر  ــك ــة ال ــاآليـ ــان بـ ــي ــب ــت ــه ال ــب ــق ول

ــه     ــى وإن ــث أن ــدي  ثـ ــن  يــرتــضــع م درا  ومل  فمه  اغتذى  اهلادي  املصطفى  من 

حياته       مــن  املصطفى  حياة  ومـــن عــمــره مـــد اإللــــه لـــه عــمــرا     فكانت 

ــذا الـــذي جــريــل قــد هــز مهده      له أرسى وهـ وفطرس أرسى حن فكت 

ــال بــه قــدرا   عــتــيــق حــســن مـــن مــائــكــة الــســا       ــط ــت تــعــظــم شــأنــًا واس

* * *

ــورى    ال يف  ينعت  التنزيل  ــه  ب تـــرٰى  إمـــام  تــــزل  مل  آيـــاتـــه  حــقــه  ويف 

أنزلت    هي  التي  األوىل  الصحف  عى الرسل قد أبدت شهادته الذكرٰى   ويف 

ــرت       ــاه الـــعـــقـــول حت ــن ــع ــم عرا     فـــريـــد ب أعدادها  األفــاك  مع  وكانت 

صفاته       لبعض  مجــعــًا  النهى  حــرا  وأهـــل  هلـــا  تــطــيــق  ال  ذكـــرهتـــا  إذا 

للهدى       ــد  ــواع ق قــامــت  ــا  م ــواله  ــل جــرا   ف كـــره  مصلح  ــواه  سـ ولــيــس 

* * *

مثيله    عــن  ــقــرى  ال أم  عقمت  حجرا  فتى  بيتها  مــن  إلســاعــيــل  ــل  وح

سفينة    ــاة  ــج ــن ــل ل ــا  ــدمـ قـ ن  بحرا  تـــكـــوَّ جــرت  حن  اهلل  لعلم  فشقت 

آمــنــًا       ــان  كـ راكـــبـــًا  فيها  ــل  ح احلــرا     فــمــن  ورد  إذا  ــواالً  ــ أه تبقى  فــا 

الناس خارسًا      ــد اجلــمــرا  ومن حاد عنها ضل يف  ــق ــاره ات ــ ــًا ن ــي ــى مح ــ والق

ــه        والئ بكهف  الــدنــيــا  يف  الذ  األخرى   ومـــن  لدى  الشفيع  كان  بالوال  له 

ــر صنوه ــه غ ل ــر ال شــفــع  ــوت ال ــو  والوتراه الشفع  أنكر  عنه  حــاد  فمن 

* * *
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السبع من فيض جوده   البحار  ــزرا  تفيض  ــعــرف ضـــوارهبـــا ج ــد مل ت ــامل وب

ــوءه    ــ ــاب ون ــح ــس القطرا  تــســخــر كــفــاه ال مرسل  للورى  قطر  كل  عى 

روافــد       منه  بــالــبــذل  ــرجــا  ال الدهرا     وتغنى  طــّوق  ترها  صيغت  سبائك 

بنانه       ــن خـــال  م بــحــر جـــود  الــدرا  فــكــم  جلها  من  الــغــواص  التقط  قد 

بنهجه       املــبــن  ــق  ح ــرت  ــف أس شعرا  وكـــم  نظمت  كم  األوهام  مدحه  ويف 

* * *

ــرب رضحيــه   ــا تــســتــاف تـ ــس ــود ال ــه قرا  تـ ــدى عــى هــام الـــراح ل ــب وت

ــة قــره    ــرب ــاء ضــنــا األجـــســـام ت ــف والعطرا  ش الند  هبا  اشتاقت  إذا  تقح 

بقبة        ــاب  ــج ــت ــس م ــا  ــ ــراي ــ ال ــاء  ـــ الغرا     دع عــى  مــن  ألكنافها  ظللت  لــه 

ــه أم قــرا  بـــروضـــتـــه فــــرض الـــصـــلـــوة خمر      ــؤدي ي الــعــبــد إمتـــامـــًا  ــه  ب

شهادة        الــطــفــوف  يف  أجـــرى  اهلل  أجــرا   لــه  فــقــده  عــى  يبكي  مــن  ليحرز 

فضيلة  ــى  ــ أع اهلل  ــعــمــر  ل عمراوتـــلـــك  وال  هــنــاك  ــدًا  زيـ عنت  مــا  لــه 

* * *

ــزه  ــن بــيــضــة ع ــدي ــل ــًا ل ــظ ــاف ــا ح ــ أزرا  أي ــشــأ  ن يـــوم  ــان  ــ اإليـ بـــه  وشـــد 

ثقلها     ــرزت  ــ أح أنـــت  ديـــن  ــة  ــام ورصفت منها يف الورى النهى واألمرا  إم

حقيقة      منك  األوهـــام  تــعــرف  رسا     فكم  حمتجبًا  الغيب  رهــن  كنت  هبــا 

تكن      مل  مصائب  الدنيا  يف  ــًا ذرا  وكابدت  ــت تــرى أرواحــهــا عــامل وكــان

بأعبائها        حتملت  الساء  أفاك  أن  ــم الـــظـــهـــرا   فلو  ــصـ ــقـ مــــن حتـــتـــهـــا انـ

* * *
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موطن   كل  يف  والــديــن  اهلــدى  والشكرا  لسان  احلمد  نعته  يبدي  لعلياك 

ثــابــت    حــقــك  ــام  ــ اإلسـ عــنــق  الغرا  ويف  رشعته  السيف  بحد  حفظت 

ــاس كلها       ــن ال أعــقــاهبــا  ــى  ــوم ع ــ النرا     وي تطلب  للدين  انقلبت  قــد 

ونـــارصًا       ــًا  عــون للدين  تكن  مل  والكفرا  فلو  الرك  تتقى  بنوه  ألضحت 

جاهلية        ــدى  اهلـ رغـــم  ــى  ع نــرا   وردت  وال  ــاك  هــن ودًا  ــوا  ــرك ت ــا  ومـ

* * *

أكن    وإن  عـــذرًا  السجاد  ــا  أب عـــذرا  إليك  ــٌة  ــي ــال غ عــلــيــاك  إىل  ــت  ــف زف

وفكريت    ــاك  ع الــشــعــرٰى  تبلغ  عى الشعر أضحت تأنف النظم والنثرا  فــا 

 وله يف والدة احلجةصاحب العرص والزمان حممد املهدي

ألقاها اخلطيب الفاضل السيد حسن املصباح يف الصحن احلسيني الرشيف يف ليلة 
النصف من شعبان سنة 1368هـ.

ــوار   األنـ جبينك  بصلت  ــو هنــار   سطعت  ــرك وهـ ــ ــجــاب لــيــل ال ــان ف

هبا     عــن  اجلــالــة  حجب  ــار  وتكشفت  ــ ــت ــ ــق بــــنــــوره األس ــشـ ــدر تـ ــ ــ ب

ــورى         ــودك يف ال ــدى ومـــنـــار     يــا زيــنــة الــدنــيــا وجـ ــ ــ ــاح اهل ــب ــص ــم ــور ب ــ نـ

ــدى       ــ ــد ضـــمـــه حـــجـــر اهل ــولـ ــا تـ ــ ــار  مل ــط األق وجـــِهـــِه  ببهجه  ــت  ــ وزه

السا        رب  صــاغــه  قـــدس  نـــور  ــو  األرسار    ه ــضــمــره  ب ُأدِرجــــــت  قـــد 

ــن بـــاخلـــفـــا حــجــب  ــ ــل ع ــ ــن ك ــ ــار ع ــهـ ولـــــه بـــواعـــيـــة اهلــــــدى إظـ

يــأت مل  ــعــى  ال فــلــك  يف  إنــكــار كالشمس  لضوئها  الــعــيــون  ــٰى  ــرئ م يف 

* * *
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ــر كــلــهــا    ــائـ ــبـــصـ ــر حتـــــرت الـ ــ ــت األبـــصـــار   ب ــ ــ ــداه وزاغ ــ ــا هـ ــســن ب

القضا    حــكــم  ــه  ب ــاري  ــ اجل ــار  وبــعــزمــه  اجل وحيــمــى  ينفى  ــدى  ــع ال جـــور 

ــســعــى وطـــــوع يــمــيــنــه األقـــــدار     وطـــــوارق اآلجــــال خــلــف ركــابــه        ت

خاضعًا       يــرضع  املــلــكــوت  ــار   وألمـــره  ــصـ ــا أنـ ــ ــس ــ ــة ال ــكـ ــائـ ــه مـ ــ ــ ول

بمجده        العبور  الشعرى  ــاوز  ج ــه األشـــعـــار   قد  ــف ــوص ــط ب ــي أفـــهـــل حت

ــب أخـــرت  ــ ــر مـــن كـــل ري ــه ــط ــاروم ــ ــه ــ ــه آبــــــــاؤه األط ــتِـ ــعـ عــــن نـ

* * *

حاجب   مــريــم  بــن  عيسى  لــه  ــار  ملك  ــى س ــدجـ الـ ــك يف  ـــائـ امل ولــــه 

ــرِه    ن ــة  ــ راي ــدس  ــق ال روح  ــل  ــق ــا ســيــار   وي ــ ــاهل ــ واخلـــــــرض حتــــت ظ

ــب يف أيــامــه        ــذئ ــرعــى ال ــرب ي ــال ــكــه األطـــيـــار     ب ــت والــصــقــر تـــأمـــن ف

ــات عـــدن زخــرفــت      ــن ــوده ج ــجـ ــار   وبـ ــ ــا األهنـ ــه ــت ــن حت ــ ــجـــرت م ــفـ وتـ

تنمحي        نـــورًا  ــيء  ي منه  ــون  ــك ــار   وال ــ ــ ــق واألقـ ــ ــ ــوم األفـ ــ ــج ــ ــه ن ــنـ مـ

فصوله   روح  هيــب  ــع  ــي ــرب ال ــن  ــارومـ ــ ـــُق األزهـ ــن الـــربـــوع ُتـــنـــمَّ ــ وم

هنــوضــه  ــد  ــن ع ــه  ــن م ــر  ــ أك يشء  الــقــهــار ال  الـــواحـــد  إال  الـــكـــون  يف 

* * *

يف   خلــر  املحيط  الفلك  يف  ــاح  ص ــد وجــنــبــه مــنــهــار   لــو  ــي ــع ــص وجــــه ال

ــو الـــكـــرهيـــة قــابــض     ــح ــه ن ــ ــام ــ ــار  وأم ــ األع ــف  ــصَّ ــق ُت ــه  ــن م األرواح 

ــد بــدت        ــاء أمحـــد ق ــن ســي ووقـــــار      وعــلــيــه م ســكــيــنــة  الـــعـــاملـــن  يف 
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َسمُعها      ينصت  ــاق  ــ واآلف ــقــول  املــخــتــار  وي ــُد  ــ الـــريـــعـــِة أمحـ ــا يف  ــ أن

جانبًا         ــُع  أرفـ ــل  ــُرْس ال مجيع  ــن  ِم ــا  ــي ُتــــــدرك األوتـــــار   أن ــف ــي وبـــحـــد س

دجت   إن  واملــاحــم  العظائم  يف  ــب حـــيـــدُر الــكــرار أنــا  ــاه ــي ــغ فــيــهــا ال

* * *

ــزِه   ــَة عـ ــض ــي ــن ب ــدي ــل ــا حــافــظــًا ل ــٰار  يـ ــث ال ــُع  ــضــي ي ــار عـــزِمـــك ال  ــمــن ب

ــٌة     ــ ــك أذلـ ــديـ ــا لـ ــيـ ــدنـ ــرار   وأعــــــــزُة الـ ــ ــُد األحـ ــَب ــع ــت ــس ــهــا ُت وبــضــمــن

النوى        بغيبتك  طــالــت  إن  بِـــدع  ــار      ال  ــص ــاُن واألع ــ ــا األزمـ ومــضــت هب

ــوة      ــعــمــر نــــوح أسـ ــك الـــبـــقـــاء ب ــه األخـــبـــار  لـ ــث ــدي ــنــقــل ح ــت ب ــح ص

حقيقٌة ُتــّقــُر  ُســئــلــْت  إن  ــق  ــل بـــقـــيـــاِمـــك اإلســـــــام والـــكـــفـــار    واخل

ــٌم  ــائ ق يــمــيــنــك  ويف  تــقــوم  ــد األمـــصـــٰار فــمــتــى  ــَهـ ــِف فــيــه متـ ــي ــس ــل ل

* * *

ــا    ــاهَب ــب ــِر ُع ــم ــن ــال ــر ب ــِج ــف ــجــار  ومـــتـــى ت ــت ال ــن رشــحــاهتــا  مـ ــَرو  ــ ــ ُت مل 

شــامــًا    ذالً  الــعــيــش  يف  ــوب صــفــو مــيــاهــهــا األكـــدار وتــســومــهــا  ــش وت

تنمحي       الــضــائــر  منها  ــوت  ه ــوم  ــار     ق ــ ــم آثـ ــ ــدك ــ ــن جم ــ ــن املــــــأ مـ ــ بـ

الثرى       ــوَق  ف هلــم  تبقى  ال  ديـــــار   وعــهــدَت  وال  دار  ال  ــاك  ــ ــب ــ ــظ ــ ب

ــار   فــأطــر فــــراخ اهلــــام عـــن أوكــاهنــا         ــردى أوكـ ــ مــنــهــم بــحــيــث هلـــا الـ

ذكرهم   رســم  ملحوا  احلتوف  ــة الـــســـيـــوف يــشــار تومى  ــن ــس ــأل وهلــــم ب

* * *
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ــا حمــلــك الفــتــدى   ــي ــعــرف الــدن ــو ت ــرار   ل ــو فـ ــ ــق وه ــ ــل احل ــ ــوس أه ــف ــن ل

جبهاهتا     عـــى  تــســعــى  ــرار   ولـــبـــادرت  ــ ــداك ح ــ ــ ــروى ن ــ ــ ــا ل ــوهبـ ــلـ وقـ

بقصدها         النفوس  منظرك  ــار      وبيمن  ــظ ــدى الــســبــيــل وتــســعــد األن هتـ

الــقــرى       أم  بـــظـــهـــوره  ــدا  ــيـ سـ ــرب ونِـــــزار   يـــا  ــعـ حتــظــى وتــفــخــر يـ

ساَمها         ــيــك  إل العليا  بــنــو  مـــا دامـــــت اآلصــــــال واألبـــكـــار    هُتـــدي 

وقال راثيًا العامل الفاضل آية اهلل السيد حممد هادي اخلراساين احلائري املتوىف يوم 12 
ربيع األول سنة 1368 هـ: 

ــىض ســيــد    ــ ــا م ــيـ ــدنـ ــن هـــــذه الـ ــ ــد واجَلــــــِد   ع ــ ــاجِل ــ ســـــاد الـــــــورى ب

ــْت     ــح ــب ــا أص ــهـ ــاُمـ ــًا أيـ ــ ــس ــ ــواِح ــ ــعــِد   َن ــَس ــمــن وال ــُي ــاب نــجــم ال ــذ غـ م

بــه          ومـــــنـــــارًا  ُنـــــــــورًا  كـــــان  ــِد       إذ  ــُج الـــرشـ ــه ــن ــلــخــلــق يـــزهـــو م ل

ــى جـــيـــُده عــاطــًا        ــح ــِد   والــعــلــُم أض ــق ــِع ــِر ال ــوهـ وانـــبـــتَّ ِســـمـــط جـ

ــد          ــ ــاج ــ )م تـــــارخيـــــه  يف  ــد(     أروع  ــلـ اخلـ يف  فــــر  ــا  الـــــرايـــ ــاد  ــ ــ ه

 1358 هـ  

سادن  طعمة  آل  الكليدار  احلسني  عبد  السيد  العالمةاحلاج  ومهنيًا  مادحًا  وقال 
الروضة احلسينية وذلك عند عودته من حج بيت اهلل احلرام: 

ة وهــنــا   ــرَّ ــ ــ ــأيس َم ــ ــق ك ــ ــم واسـ ــا   قـ ــن ــَوَه ــــرف ال ــك ي ــن فـــهـــا ع رصَّ

ــا     ــن ــروح ت ــا  ــ ــه ــ راح ذي  ــن  ــأسـ ــا   كـ ــن ــل َع ــزيـ ــك عــنــا غــــدت تـ ــلـ وتـ

طلعت          عندها  الشمس  ــرى  ت ــا      كــل  ــن ــر َس ــط ــت ــس ــون ت ــ ــل ــ صـــافـــيـــة ال
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ــف نــشــوهتــا       ــزيـ ــنـ ــا   متـــلـــك قـــلـــب الـ ــن ــَرهَت م ــرام  ــغـ الـ نــصــب  بـــات  إن 

ــد بـــوجـــنـــتـــه         ــ ــيـ ــ َجنى     طـــــــاف هبـــــا أغـ جــنــاه  مــن  احلــســن  مــن  روض 

ببهجته    وجـــُهـــه  الـــَســـنـــا  الـــَوَســـنـــا   أبـــــدى  فــــتــــوره  يف  ــه  ــنـ ــفـ وجـ

ــه     ــون الـــــــدالل قــامــت ــنـ ــازت فـ ــ ــ ــا   ح ــن ــنَ ــَف ــن اعـــتـــداهلـــا ال ــ خيـــجـــل ل

رمــقــت          إن  والـــلـــحـــاظ  ــنــا       أعــطــافــه  ــض ظـــبـــًا خــلــتــهــا وســـمـــر َق ــي ب

ــدة       ــاج ــه الــعــاشــقــون س ــّرت لـ ــ ــا   خـ ــن ــه وَث ــور احلـــســـن شــكــل ــ ــذ ص مـ

ــالــوصــال رأت          ــم مــنــك ب ــا ريـــم ك ــا    ي ــن ــدود َف ــ ــص ــ ــال ــ ــاة وب ــيـ نـــفـــي حـ

ــت لـــلـــهـــوى طـــريف    ــركـ َسَكنا   غــــــداة حـ احلشا  مــن  وســطــًا  شخصك 

فلو      الــضــلــوع  منحنى  يف  ــت  ــي َأِذنـــــــــا   واف لـــــه  ملـــــا  واىف  غـــــــرك 

سفحت         ــارض  ــع ب عــنــي  ــت  ــرض ــًا َهــتِــنــا      أع ــارضـ عــيــنــي بـــه الـــدمـــع عـ

صبغت       الـــتـــي  ــرة  ــ ــوف ــ ال ــر  نـ ــد  ــل فـــامحـــًا َدِجــنــا   قـ ــي ــل ــحــًا مـــن ال جــن

ــه          ــل ــاس س يف  الـــقـــلـــب  سجنا    فـــقـــيَّـــد  قـــد  ــرام  ــغـ الـ بــحــبــس  وهـــو 

بالـ   ــســامــري طــرفــك  ال ــل ســامــر  فتنا   ه بـــه  بـــاهلـــوى  وَمـــــن  ــر  ــح ــس ـ

بري     عن  غبَت  احلسن  يوسف  ــــرُت يــعــقــوب اشــتــكــى احلــزنــا   يا  ف

رنــا      مـــــرقـــــع بــــــاجلــــــال نــــاظــــره         ــن  ح الــغــزال  أخـــزى  بالغنج 

ــا    يــســيــل مـــــاء احلـــيـــا ولـــيـــس لــه        ــل أن ــيـ ــده األسـ ــ ــوى خ ــ ــًا س ــومـ يـ

ــال دنــت          ــ طـــْت أُذنـــــا    قـــد صــيــغ طـــوقـــًا لـــه اهل مـــنـــه الـــُثـــريـــا فـــقـــرَّ

ــِن    ــاك وم ــذَب ِمـــن مُلـ ــع ــا    فــهــب لــنــا ال ــن ــاٍر بــوجــنــتــيــَك َم ــ ــ عـــــــذاِب ن

ــتـــه     زجـــاجـ ــا  ــ خـ ســــــاق  ــا   ورب  ــن ــَزم ــه الــــــراح ُتـــســـكِـــر ال ــراحـ بـ
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ــرى          ــال بــغــنــج الـــلِـــحـــاظ أيــــَن ت ــ هنا      ق فــقــلــُت  ــا  ــنـ اهلـ كـــــأَس  أديـــــر 

ــت        ــق ــبِ ــا   فـــهـــذه الــــنــــدوة الـــتـــي ع ــن ــَط ــا ق ــ نِـــــــدًا ونِــــــد اهلــــــوى هب

ــِه          ــت ــزم ــع ــُرى ب ـــ ــ ــان ال ــ ــن ــ ــى ِع ــنـ ــًة وَثـــنـــا    ُثـ ــوٍس حتــــيــ ــ ــطـ ــ ــو بـ ــلـ ــتـ يـ

ــا   ــد خـــر بـــــاِب ُع ــي ــل ــا   خــــــازُن أق ــن ــُرك ــَر ال ــاخـ ــت فـ ــي ــب ــِة ال ــب ــع ــك ل

مـــواهـــبـــِه      ِمــــــن  اهللُ  ــا   أودعــــــــــُه  ــ ــن ــ ــَؤمَت ــ ُم رآه  ــذ  ــ مـ ــه  ــ ــوَم ــ ــل ــ ع

ــِه          ــن الـــعـــلـــوِم ب ــُدرك بـــحـــٌر مـ ــ ــ ــا      ص ــن ــَم ــا َث ــ ــا َغـ ــهـ ــوُمـ جــــواهــــٌر سـ

ــدًا       يـ ــاُن  ــ ــزم ــ ال قـــبَّـــل  إن  بِـــــدَع  ــا   ال  ــ ــُزن ــ ــا امُل ــ ــواهُلـ ــ ــي َنـ ــاكـ ــَك حيـ ــنـ مـ

ــا          ــهـ ــتِـ راحـ جـــــــوِد  أمَّ  ــَده ِمــنَــنــٰا    فـــطـــامَلـــا  ــ ــي ــ ق اجلــــــوُد ِج وطــــــوَّ

نــدًى بحَر  احلــســن(  )عــبــَد  ــَه الــــروَض ُخــلــُقــك احَلــســنــٰا   وافــيــَت  ــب وأش

ــِه     ــت ــّل ــُظ ــأوي الـــــوُرى لِ ــ ــك َتـ ــف ــْه ــٰا  َك ــنـ َاِمـ ــد  ــ َق املـــخـــوُف  ــاك  ــ مِحـ ويف 

بــحــجــَلــتــهــا         ــٰى  ــ ــُع ــ ال أُم  ــَك  ــ ــت ــ ــنــا      رَب ــَب ــَل ــفـــًا وغـــــذاك رضُعـــهـــا ال طِـ

ــا   وأنـــــــَت ســـيـــٌف نـــضـــاه بـــارُئـــه        ــن ــم ــَي ــد قــــُط وال ــنـ مـــا عــــرف اهلـ

ــه         ــدٰاوُلـ ـــت جـ ــا    وأنـــــَت بـــحـــرًا ُطـــمَّ ــن ــُف ــه ُس ـ ــُلـــجِّ ــان بـ ــ ــ ــري األمـ ــ ــ جَت

ــي عـــاديـــٌة    ــ ــِه وهـ ــ ــاديـ ــ مَعنا    نــــــادت أيـ ــدى غـــدا  ــنَ ال مــعــنَــى  ــُن  ــع َم ــا  ي

معتذٌر      ــو  وه الــَغــْمــر  ــدى  ــنَ ال َضمنا    ُيعطي  قــد  ــم  ــري ــَغ ال ــِن  ــدْيـ لـ ــل  وهـ

ِهـــبـــٌة          َيـــمـــيـــنـــُه  ْت  أرسَّ عَلنا      إذا  ــا  ــ امَل يف  ــُر  ــدهـ الـ هبـــا  ــاَح  ــ ص

هلــا        ــَن  ــ ــري ــ ق ال  ــاه  ــيـ ــلـ عـ ــا   وذاُت  ــُرن ــُق ــال ب تــقــاس  أن  ُغــــًا  أَبــــت 

ــران مــعــًا          ــكِـ ــنـ ــك واجلــــــود يـ ــأُسـ ُجــُبــنــا    بـ أو  الـــزمـــاِن  ألهــــِل  ُبـــخـــًا 

ــٰى    ــَت ع ــبـ ــذ ركـ ــق مـ ــ ه األفـ ــا   فـــَجـــرُّ ــن ــهــا رَس ــب خــلــُت ــه ــُش ــارِة ال ــيـ سـ
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بــأمجــعــهــا     ــرى  ــ ــَث ــ ال روايس  ــى  ــ ــا    ع ــ ُوزن إذا  ــا  ــجـ احِلـ ــك  ــن م ــح  ــرَجـ يـ

ســـابـــغـــًة ــاظ  ــ ــفـ ــ احِلـ عـــلـــيـــه  ــا      زرَّ  ــن ــَع َط إن  ــان  ــنـ ــِسـ الـ ــَد  ــ ح ــم  ــُل ــث ت

ــٌة        ــزل ــنَ ــاُت ُم ــُرمـ ــكـ ـــت بـــك املـ ـــت الــَبــَدنــا   َحـــلَّ َمـــنـــِزلـــة الــــــُروح حـــلَّ

ــك املــــــاُل قـــد أبـــيـــَح وكــم          ــف ــك ــا    ب ــِزن ُخ ــم كـــنـــُزه  ــل ــِع ال يف صــــدرك 

ــٍة ــب ــاق ــاَك ث ــ ــ ــن ع ــ ــٍة م ــ ــزم ــ ــم ع ــ ــاك ــن ــَوَط ــد شــعــَب الـــِعـــراق وال ــرُص ت

ــزحــًا  ــت ــاتـــبـــٰاعـــد اهلــــــوَن عــنــك مــن ــاك َدنـ ــ ــن مِحـ ــِز مـ ــعـ ومـــوكـــُب الـ

وقال راثيًا اخلطيب الشهري الشيخ حممد حسن أبو احلب املتوىف سنة 1357هـ:

معَذبا   ــوِن  ــف اجل أِرق  ــدى  اهلـ ــاَت  املجَتبٰى    بـ ســمــى  حــســٍن  ــى  ع يبكي 

ــٍد     ــُة أمحـ ــعـ الَعبا   وبــكــت خلـــادِمـــهـــا رشيـ أصحاِب  ذكــَر  ُيطرى  كان  من 

ــرَدٰى         ال أذَهــبــه  ــداَة  غ النعيُّ  ــَدى  بِــعــروقــِه أشــجــٰى جلــعــَفــر مــذَهــبــا      وص

ــاُل بـــأرسِه ــكـ ــَع الـ ــم ــت ــرٌد بـــِه اج ــ ــا   ف ــب ــن ُركِ ــس ــد وُح ــِه مح ــم ــٰى اس ــ وع

خيطبا    لــســن املـــنـــابـــر صــدقــتــه خــطــاب         لـــن  ــه  ــل ــث م ذراهــــــا  وعــــى 

باحلجى    مــقــامــك  أحـــد  دعـــى  ــإذا  ــدّي فــكــذبــا   فـ ــ ــن ــ ــه ال ــت ــال ــق ــى م ــقـ ألـ

ــا     ــرب ــه مـــشـــاهـــد ك ــ ــت ــ طباطبا   عـــمـــت رزي آل  ــه  ــي ف وخـــّصـــت  ــًا  ــع مج

لــســانــه         ــل  ــف ي ــًا ال  ــب ــق ــد كــــان ع بــاخلــطــوب جمربا      قـ ــارب  ــض امل مــايض 

عجيبها        ــار  ــ ث الـــغـــربـــاء  ــده  ــق ــف األقربا   ول حــال  فكيف  الرير  خلف 

حمسن         ــد  وال الدهر  رصوف  ــاءت  وإإلبــــا    س الـــتـــكـــرم  إال  أبــــى  وهبــــا 

ــعــد هــويــة   ــق ب ــ كــوكــبــا    وأســـــودَّ وجـــه األف املـــؤثـــل  املــجــد  دارة  مـــن 
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نُقْل     مل  اخلليقة  حــســَن  يــا  ــِض  مت ــان ومــرحــبــا   إن  ــزم ــل ــِر أهــــًا ل ــب ــال ب

قطينها          ــف  خ فــيــك  ــرَب  ــع ي ــاء  ــن تشّعبا      أب فيك  الشعب  هــذا  ــل  ــزي وت

ــاء بــيــِت الــعــز طـــاح عـــاده        ــبـ َخبا   وِخـ ــه  ب الـــرشـــاِد  ــاُء مــصــبــاِح  ــي وض

ِمنَكبا    يـــا نــكــبــة اإلرشـــــاد هـــدت جــانــبــًا         املــوطــد  الـــرف  مــن  ولـــوت 

مثقٍف    متن  ــدِل  ــع ال ليمنى  ــنَـــدِه َشــبــا   وثــنــت  ــهـ ــلـــت مـــن ُمـ َلـــــدٍن وَفـ

ــدًا     ــ ــك واح ــال ــوت غ ــ َموكِبا   ال حتــســبــن امل يعرَب  فــرســاِن  من  غــال  بل 

الفنا          يــنــزلــه  ــم  ــت ال ــدَر  ــ ب ــُت  ــل خ ــا  بـــا      م ــِن مـــَرّ ــبـ ــُر اجلـ ــعــف ــن ويـــعـــوُد م

منطٌق        ــارِم  ــك ــم ــل ل ــدك  ــع ب فــــَاه  ُقطبا   ال  مــنــهــا  بـــاألَزمـــات  ــُه  ــوجـ والـ

ــه         ــاَب ــز حـــزنـــك لــلــزمــان شــب ــتـ أشيبا    وابـ مــوتِــك  عــنــد  لــك  ــه  ــأضــاف ف

العٰى    أنــدبــة  مــن جــنــبــاِت  َسبا    وعــلــيــَكَ  ــدي  ُأيـ تــفــرَقــت  ــوُع  ــم اجل تلك 

طالعًا      باسمك  اليمن  وجه  كان  ــوم عـــن عـــن احلــقــيــقــة ُغــّيــبــا   قد  ــيـ والـ

ــٍع أدم صبابة  مسحْت  الــُعــى  ــك  با      ول خَتضَّ ــاُن  ــن ــب ال ــا  ــه دِم ومـــن  نــزفــت 

مــشــتــاقــًة        ــزل  ــ ت مل  ــرك  ــ ق ــرب  ــ ّطيبا   ولـ ــًا  ــرفـ َعـ شــــذاه  هيـــب  روحـــــًا 

ركــانــب         كـــوم  ــال  ــ اآلمـ مـــن  بــك خيبا    ردت  ــا  ــه ــائ عــن وردهــــا ورج

ــوا غبا    لـ بــاحلــنــن  تـــرّجـــع  ــبــا   طــفــقــت  ــة عـــواطـــش ُســغَّ لـــنـــداك شــاكــي

ــَت بــــدرًا واهلـــدايـــُة بــرجــُه      ــن با   قــد ك حمجَّ الصفيح  يف  خُتــبــى  والــيــوم 

هضبة          لنعشك  محلت  الطا  ــى؟       كيف  ــَرب وال ــروايس  ــ ال عــادلــة  للحلم 

ــا   إن غبت ليث رشى َفغاُبَك كم حوى        ــر بـــاحلـــفـــائـــظ أغــلــب ــم ــن شـــبـــا ت
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ــرة         ــغ غيَهبا    وأبــــــو ضـــيـــاء املـــســـتـــنـــر ب لــلــديــاجــِر  تكشف  بــيــضــاَء 

مصقعًا   خطيبًا  الــدنــيــا  ــه  ب لقبا    علمت  ــًا  ــقـ حـ احلـــرمـــن  ــة  ــاحـ سـ يف 

ــه      ــون ــئ ــش ــى أقـــــرانـــــه ب ــ ــا عـ ــسـ منصبا   فـ املـــجـــرة  عـــى  ــوق  ــف ت رتـــبـــًا 

كفه          ســحــائــب  وكــفــت  ــت  ــرق أب ــبــا      إن  ُخــلَّ بـــرقـــًا  ــواه  ــ س بــكــف  وأرى 

ــرٰى         ــواضــع ســهــل اخلــلــيــقــة ال ت ــبــا   مــت تــعــجُّ ــُه  يــتــي وال  لـــديـــه  كِــــــرًا 

جنا         وقــد  الصواب  منطقة  ــدِي مــَؤَدبــا    ويصيب  ــنَـ الـ ــًا وقـــــورًا يف  ــه ش

ــب الـــذي هــو مل يــزْل    ــا احل ــدو حمــبــبــا   ُيــدعــى أب ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــب ــ ــنـــد األح عـ

ــًا بــبــيــانــِه     ــدُت حمــســَن حمــســن ــهـ ــبــا   وعـ مــســبِّ ــاح  ــجـ ــنَـ الـ واىل  ــِه  ــانـ ــنـ وبـ

ــارِه         ــب ُمتَعبا      كـــم مـــن جمـــار ظـــل خــلــف غ ــم  ــوائ ــق ال ــون  ــوه م ــرى  ــاجل ب

ــًا        ــاكــي ــة ب ــب ــاملــصــي ــرف ولـــكـــن ب ــ ــة مـــا َنــبــا   ط ــب ــالــرضي ــف ولــكــن ب ســي

ــَن يــقــرُع خــاطــبــًا        وأعــَذبــا    وُيــبــن نــثــرًا حـ اجلــنــيِّ  العسِل  مــن  أشــهــى 

صنعٍة أحسُن  وهــي  الفصاَحة  ــَز والـــبـــاغـــَة مــكــَســبــا    خَتــذ  ــيـ ــا متـ ــه ــي ف

ــه     ــدُت ــوج ف ــا  ــن ــَث ال بـــه  ذرعـــــُت  ُمعِشبا   اّن  واٍد  بــكــل  احلـــصـــاِد  ــَد  ــن ع

ــًا         ــوق ــش ــاَن ت ــ ــن ــ ــْنِ مــهــَذبــا      ووفــــــاه أّمـــلـــه اجل ــارَضـ ــعـ ــَق الـ ــل فــــرآه ط

ــٌة         ــي ــرب ــٌة ع ــابـ ــصـ ــد أنــجــبــتــه عـ ــ ــت َيــعــُربــا   ق ــَي ــاق أح ــ بــمــكــارِم األخ

نفوِسها          نفيٍس  ــٰى  ع ــاُن  ــزم ال ــا    أثــنــَى  ــب ــاِء وأطــنَ ــن� ــث ــال ــَز ب ــأوجـ ــًا فـ ــدمـ ِقـ

ــا     ــِره ــت لـــوافِـــر ب ــ ُمــطــنَّــبــا   وأكــــــارم رشَعـ الـــَفـــراح  أوِج  عـــى  ــًا  ــت ــي َب

ــًا     ــاِس ــَة ب ــرهي ــك ــلــقــى ال ــاُســهــا َي ــَر امُلــغــَضــبــا  عــب ــزبـ ــه اهِلـ ــجــدُت فــــروُع ن
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رقــدهــا          هتــلــل  إن  ــل  ــامـ األنـ ــط  خُمِصبا      ســب ــًا  ــام ع امَلـــْحـــل  ــعــود  ي منها 

ــدى املــديــح اِبـــاءه        ــه َأبــا   كــم قــد ذكـــرت ل ــن عــظــِم املــصــاب َل ــْت ِم ــي ورث

ــت الـــرثـــا عـــن غــــرٍة عــربــيــٍة ــغ ُمعِربا    ص املــبــَجــِل  ــِن  ــَس احل بمحاسِن 

ــا تـــيـــقـــنـــُت اجِلـــــنـــــاَن مــقــاَمــه  ــ مَشببامل املـــديـــَح  أيــــدي  ــِه  ــ ب حــقــًا 

ــرِه  ــَة ق ــرب ــواِن ت ــِرضـ ــا الـ ــى حــَي ــّي الَصباَح ــُح  ريـ حــافــاتِــه  عــى  ورَسْت 

 1357 هـ 

الكربالئيون يف  أقامه  ألقاها يف حفل  والتي  املؤمتر اإلسالمي  بأعضاء  وقال مرحبًا 
متوسطة كربالء 21 حمرم سنة 1352 هـ. 

ــاِم قـــر عــيــونــًا   ــ ــ ــُس اإلس ــل ــٰا    بـــك جم ــن ــي أم األمــــــــوِر  ــَى  ــ عـ رآك  ــا  ــ مل

وقضته         احلـــادثـــات  ــه  عــن حصينا      دافـــعـــت  ــاد  ــب ال يف  بعزمك  حصنًا 

عقوده        احلصيف  ــالــراي  ب ــر لـــؤلـــؤًا مــكــنــونــا   ونظمت  ــاظ ــن فـــزهـــت ت

جهدها     غاية  فيك  نالت  عــاك شئونا   والــعــرب  مــن  قــصــدًا وحـــازت 

ــام فــإهنــا         ــ ــرت مــســاعــيــك األنـ ــك جبينا      ش ــود  ــ ــوج ــ ال ــن  مـ ــر  ــن ت ــرر  ــ غ

ــة         ــاي ــن ع ــك  ــيـ فـ هلل  ــن  ــكـ تـ مل  معينا   لــــو  رصت  ــلــديــن  ل ملـــا  خــصــت 

صــادقــًا          يمينًا  الــدنــيــا  ــك  ب يمينا    حلفت  مــنــه  اإلســــــام  عــــدك  قـــد 

ــد أهـــل الــعــلــم الــســنــة الـــورى    ــري ــا    أف ــن ــي ــئ ــك االفــــــــًا بــــه وم ــتـ ــدحـ مـ

بلطفه     ــه  ــ اآلل ــك  ــ أودعـ ــق  ــل اخل ــا   يف  ــزون ــخ ــزًا تــضــمــن عــلــمــه امل ــنـ كـ

ــودك مل نجد         ــ ــن وج ــل ع ــاث امل قرينا      عـــدم  قــط  الــشــمــر  ــرن  قـ غــر  لــك 
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ــاد بحر وجــهــك أســعــدًا         ــدهــر ع وعـــهـــدت طـــائـــره بــــدا مــيــمــونــا    وال

ضائر    للقلوب  ــك  ب رحــبــتــك  ــد  ــا   ق ــون ــدف م ــزل  ــ يـ مل  حـــبـــك  ــن  ــه ــي ف

عًا     حــكــوا  ســاكــنــوه  بيتًا  ــا   عظمت  ــارون ــى الــكــلــيــم وصــنــوه ه ــوس م

نــحــوه         لــيــًا  الـــعـــرش  ــه  ــ إل يــاســيــنــا      أرسى  عـــبـــده  ــة  ــك م أرض  ــن  مـ

أقـــى مسجد        فــهــو  ــقــدس  ت ــل جمـــــده ســيــنــيــنــا   رشفـــًا  ــ ــاب ــ ــور ق ــطـ ــلـ لـ

عصائٌب         الــيــهــود  مــن  عليه  ــم ســنــيــنــا    فــرقــت  ــي ــق ــه ت ــت ــاح ــس ــت ب ــ ــ رام

ــه   ــام ــق ــل األنـــبـــيـــاء م ــ ــا    كـــانـــت حت ــن ــي ــن ــًا بــــه وب ــ ــاط ــ ــب ــ ــم أس ــيـ ــقـ وتـ

يكن     فلم  الــيــهــود  أيـــدي  ــه  ب ــت  ــلَّ ــا   ُغ ــون ــأم ــم م ــاهـ ــان محـ ــ ــزم ــ طــــول ال

اللقا         يف  ــك  ــزم ع بــثــبــات  ــا  ــن ــرت ــًا حلـــيـــدر مـــرهـــفـــًا مــســنــونــا      ذكَّ ــف ــي س

مرحِب        قــاتــِل  نــجــُل  ــك  أن ــدَّ حــصــونــا   َعرفتك  ــ ــ ــًا وَه ــابـ ــا بـ ــا هلـ ــ ودحـ

بسالٌة          اهِلـــزبـــر  ذاَك  ــن  م ــُل  ــب ــش ــا    وال ــن ــاَز ولـــيـــدًة وعــري ــ بــــــاإلرِث حـ

مديرًة النجوم  لنهضتِك  ــى أفـــاكِـــهـــا مــشــُحــونــا   شــِهــدت  ُفــلــكــًا عـ

ــة     ــوف صــحــاب ــطـ ــرًا فـــيـــه تـ ــ ــ ــا ن ــ دجونا   ي للضال  جلت  كالشهب 

ــٌل لــلــُعــى          ــكـ ــًا فـ ــعـ أهــــًا َتـــــراه مـــع الــُتــقــٰى مــقــرونــا      أهـــــًا هبـــم مجـ

جمِدكم        ــُق  خــائ ــت  ــِرس ُغ ــَن والــزيــُتــونــا   بــِعــراِقــنــا  ــت حمـــَض اإلخـــا ال ال

ــنــْت وُزيِ ــُل  األصــي الـــرُف  ــا    حيَّاكم  ــن ــي ــزي َت ــى  ــعـ الـ َدُر  ُســـقـــيـــاكـــم 

ــعــْت َرّج ــا  م عليُكم  ــُم  ــٰل ــَس ال ــٰى  ــت َحنيناُي بـــســـِرِهـــّن  ــِج  ــي ــج احل ــُل  ــ إِبـ
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وقال مادحًا ياسني اهلاشمي رئيس الوزراء:

مُجاهَنا   الــُعــقــوِد  َســْمــِط  ــن  ِم ــيــَت  ــا   َحــلَّ هــي زيــنــٌة ومجــــاُل وجــِهــك زاهَنـ

ــٌؤ     ــؤل ل ـــَج  َتـــبـــلَّ بــثــغــِرك يل  ــا   ومــتــى  مــنــَحــتــك جُلــــُة أدمـــعـــي مــرجــاهَن

ــزْل         َت مل  هــي  الــتــي  معاطُفك  ــْت  ــاَت ــا      ب ــاهَن ب ــِل  ــ ــٰائ ــ ــارِض يف اخل ــنـ ُتـ ِرّيــــــًا 

شــقــائــٌق        ــدوُد  ــ ــ واخل ــذاُرك  ــ ــ ُع ــا   آٌس  ــواهَنـ ــه ألـ ــٰا بــســقــيــطِ ــيـ صـــبـــَغ احلـ

ــٌة          ــَك غــضَّ ــت ِشــــاُل َشـــائـــٍل لـ ــبَّ أغصاهَنا   ه فلّطَفْت  الــِريــاِض  نــحــَو 

َرعية     الــقــلــوَب  لــواِحــُظــَك  سلطاهَنا   مَلكت  تـــزْل  مل  ــِن  ــاس ــح امل ومـــَن 

جتْد فَلم  العاشقَن  نــفــوُس  أماهنا   طلبت  ــرام  ــغ ال ســيــِف جــفــنــاِت  مــن 

ــي فــواتــك        أجفاهَنا      وصـــــوارم األقـــــدار وهـ اهلــوى  يف  جفوَنك  ــذت  خت

رأْت        ــا  مّلـ عــيــنــي صــبــوًة  ــك  ــْت ــاَف إنساهَنا   ش ــنــًا  ســاكِ شخِصك  ــاَن  ــس إن

نطَقها         املــنــاطــُق  منك  ــْت  ــرب أع لساهَنا    إن  بــالــَلــحــوِن  ــَق  أطــل ــاخِلــر  ف

هــا    ــٌد ِوشـــاُحـــك مــدَّ ــبِ ــوٰى ك ــاهل طــــَراهَنــــا    يل ب يــــنَــــْل  مل  ــوق  ــ ــُف ــ ــخ ــ ب

قدَتني     الصبابة  إىل  اجلنيب  ــٌة مــلــكــَت ِعــنــاهَنــا   َقـــوَد  ــاحم ــُس ج ــف ــن وال

هــوْت         كــا  األراِك  ظبي  يــا  ــواك  ــَو شأهَنا      أهـ ــن يــكــْن ه ــُن الــــوزارِة َم ع

ــْت فــرائــُد جمــِدهــا        ــَل ــواُه غ ــ ــًا وأرخــــــَص جمــــُده أثــاهَنــا   فــعــٰى س ــومـ َسـ

ــُر فــاَضــل ُبــرِدهــا         ــا    وافــــْت إلــيــِه جتـ ــ ــرًا وتــســحــُب بــاخُلــطــى أرداهَن ــكِ ب

وجِهها     َ ــرِّ َنـ ــاِن  ــس اإلح أُخــو  ِحساهَنا   فجى  للكِعاِب  ُتضاهي  فــبــدْت 

ــا      ــَره ــُل يـــاســـٍن ُيـــرتـــب أم ــث بــيــاهَنــا   َمـــن م ــدّي  ــنَـ الـ ــن يف  ــس نــظــمــأ وحي

ــْت        ــنّ ــزي ــِه َف ــدي ــا يف ي ــدهْي ــْت ي ــع ــا      وض ــاهَن ــن َب الـــَبـــنـــاِن  ــُم يف  ــ ــوات ــ اخَل ــه  مــن
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غـــرِه يف  ــى  ــع ال ــزاُن  ــيـ مـ خـــفَّ  ــا  إن  ــزاهَن ــي ــُل وزُنـــــه ِم ــُقـ فـــِحـــجـــاُه أثـ

حزَمها         الـــــوزارُة  لــيــاســِن  ــا    أعــطــْت  ــاهَن ــِه ُحــســاَمــهــا وِســن ــي دَفـــعـــْت إل

أنُوَفها    للخطوِب  ــزُم  خَيـ ــا    فــَلــســوَف  ــراهَن اهَلــــــواِن ع ــن يف  ــمــكِّ ي وهبِــــا 

ــراِق بـــرأيـــِه     ــ ــع ــ ــُة ال ــك ــل عمراهُنا    وُتـــشـــاد مم ُمصلِحًا  ويــنــَهــُض  َجــنــبــًا 

ــٌة         ــي ــُأ صـــــَدره وطــن ــ ــا      والـــشـــعـــُب مت إخــواهَن ــّســا  ال مصابيَح  حــِســبــْت 

بصائٌر        الــعــزيــِز  ــِن  ــوط ال يف  ــشــُع  برهاهُنا   وت ــى  ــُذك وال تــوضــُح  بــالــرشــِد 

بعَدما        ــاُرم  املـــكـ بحفلتِها  ــامــت  ــَدْتـــه مــكــاهُنــا    ق ــه وأقـــعـ ــي ــَســمــت إل ب

شـــهـــٌم يــــقــــّوم رأيــــــه ُبـــنـــيـــاهَنـــا   وقــــواعــــُد الـــعـــلـــيـــاِء تــعــلــُم أنــه   

راميًا     ــك  رأي بسهٍم  تصيُب  ــًا أعــيــاهَنــا   عهدي  ــب ــاط ــواِب خُم ــصـ ــَن الـ عـ

رَضَعها         للفصاحِة  َيمُينك  ُلباهَنا       حَلَبْت  ــَت  ــ ْب رَشِ ــد  وق ــَت  ــوي ارت حتى 

ــا        ــوِده ــَب ُع ــّي ــَل أالهَنـــا   مل تــلــَق مــعــِضــلــٌة ُص الـــزمـــاِن  يف  وَعـــزُمـــك  إال 

مجُرها          ــر  ــطــاَي َت ــًة  ــادث ح ُخــضــَت  ــا    أو  ــراهَن ــضَّ بـــأُســـك خُمـــِمـــدًا ن ــق ــن َي

روحها         املــكــاِرم  ــوِر  ُص من  ــًا أبـــداهَنـــا      ونــشــْأَت  ــش ــِع ــن فــأقــْمــَت فــيــهــا ْم

الُعٰى         ــم  ِذَم حافظًا  عزمك  انفكَّ  ــا   ما  ــراهَن ــاِت وحـــاِمـــيـــًا ج ــب ــائ ــن ال يف 

ــودًة ــ ــات م ــُرمـ ــكـ ــَر املـ ــ ــَت غ ــي ــب شأهَنا    أح ــة  ــري ال يف  ــك  شــأَن وجــعــلــَت 

حييتها    مــذ  عــلــيــك  ــاة  ــف ــع ال ِجفاهَنا   تــثــنــى  الطعام  أشهى  من  ومــأَت 

بعزمه ــاق  ــســي ال قــصــب  ــِرزًا  ــ حمـ ــا  ــت بــمــيــداِن الـــُعـــى أقـــراهَنـــا   ي ــَب ــل َغ

اللِقا         يف  ــدُة  ــفــري ال وهــي  ــا       أرســلــُتــهــا  ــواهَن ــدار الــقــضــا أع ــ فــحــســبــْت أق



302

ــل مــلــمــة        ــ ــع ك ــدفـ ــد لـ ــعـ أســنــاهَنــا   عـــمـــر املـ ــى  ــَوغ ال ــَرِك  ــُع ــم بِ رصت 

ــًا          ســواري الــنــجــوَم  غرَيمته  ــبــت  ــا    ركِ ــواهَن ــي ــاز ثـــاقـــُب عـــزِمـــه ك ــت ــاج ف

حملُّها  َعــــداه  إن  الــــــوزارِة  زبــاهَنــاُرَئــــب  ــِل  ــِج ــِس ال طــيَّ  طــوى  فلَقد 

ــْت  ــقــدَم ــِع ت ــي ــم ــَل اجل ــب ــه ق ــنُ ــمــي ــاَت مــن الـــورى إيــاهَنــاوي والــســهــُم فـ

غنًى  سجَعت  ما  العلياِء  بني  ــا دمتم  ــاهَن أحل ورددت  األراِك  َورُق 

وقال خممسًا األبيات املنسوبة للسائل الذي جاء لإلمام احلسني بن عيل، والبيت 
األخري )جواب اإلمام للسائل(: 

حسن   وبــالــفــعــال  ــن  ــس ح ــت  ــ ثمنأن الـــقـــبـــول  لـــه  ــًا  ــظـ نـ ــك  ــت ــع ب

الـــرجـــاء بمن   يــمــنــح  ــن  مـ ــرك  ــ ــن  غ وم رجــــاك  مـــن  اآلن  خيـــب  )مل 

احلـــلـــقـــة(  ــك  ــ ــاب ــ ب دون  مــــن  ــرك  ــ ــ ح

* * *

أســـد  الـــلـــقـــا  ويف  خـــضـــم  ــت  ــ ــدى عــمــدأنـ ــهـ ــلـ أنــــــَت عــمــيــد ولـ
ــل لـــإلـــه يــد   ــفـــضـ  أنـــــت مــــن الـ

)أنــــــت جــــــواد وأنــــــت مــعــتــمــد  

ــل الــفــســقــة(  ــ ــات ــ ــان ق ــ ــ أبـــــــوك قــــد ك

* * *

ــن دالئــلــكــمحتــلــت الــكــتــب مـــن فــضــائــلــكــم   ــب مـ ــه ــش وشـــعـــت ال

ــم   ــك ــل ــائ ون ــم  ــركـ بـ يف  ــم  أقـــســـمـــت  ــك ــل ــن أوائ ــان مـ ــ ــوال الــــذي ك ــ ل

ــم مــنــطــبــقــة  ــيـ ــحـ ــت عــلــيــنــا اجلـ ــ ــان ــ ك

* * *
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ــر شـــأنـــه غــر    ــ ــدهـ ــ ــه أَثــــــٌروافــــيــــت والـ ــ ــا عـــفـــى لـ ــ ــا مـ ــ ــدنـ ــ وجمـ

ــدٌر ــ ــد ب ــ ــن نـــــدى ي ــ ــادرت م ــ ــبـ ــ ــك مـــعـــتـــذٌر  فـ ــ ــي ــ ــإن إل ــ ــ ــا ف ــ ــذه ــ خ

شــفــقــة   ذو  ــيـــك  ــلـ عـ بــــــأن  ــم  ــ ــلـ ــ واعـ

* * *

ــا خــلــصــا  ــ ــره ــ ــك ت ــبـ ــا سـ ــنـ ــفـ ــمــن حصاأكـ ــث ال اجلـــوهـــر  ــا  ــده ــن وع

ــًا فــعــى    ــعـ ــائـ ــان طـ ــ الـــغـــداة عصا  ودهــــرنــــا كـ ــا  ــان يف ســرن كـ ــو  )لـ

ــا عـــلـــيـــك مــنــدفــقــة( ــ ــان ــ ــت س ــ ــس ــ أم

* * *

غر   ذو  ــان  ــ ــزم ــ ال ريــــب  ــن  ــكـ ــفــقــة(  )لـ ــن ــة ال ــل ــي ــل والـــكـــف مــنــي ق

مما تفضل به األستاذ احلويزي يف مدح اخلطيب الفاضل احلاج السيد حسن املصباح 
يف حفل أقيم عند عودته من احلج سنة 1379هـ

ــْر ــا زهـ ــدى ملـ ــ ــاح اهلـ ــب ــص ــوء م ــ بــســنــا طــلــعــتــِه انـــشـــق الــقــمــْر   ض

النُهى         ــاِب  ــ أربـ ــن  ب أدري  ــســُت  بـــْر       ل أم  ــدو  يـــبـ ــن  ــع ــل ل ــًا  ــكـ ــَلـ مـ

ــه أورقــــْت ــن ــروِف م ــ ــع ــ الثمْر   دوحـــــُة امل الــفــكــُر  َيــقــطــف  جــنــاهــا  ــن  م

ــه          ــَرْ    وخـــــــــداع الـــــدهـــــر عـــــن مهــت ــِق ال فيها  ــدى  املـ طـــول  يف  ــل  ح

ــدًى  ــ ــِر ن ــ ــ ــع ال ــ ــَر م ــحـ ــبـ ــَر الـ ــمـ ــُن َبـــْرغـ ــ وهـــو بـــاإلحـــســـاِن َبــــٌر وابـ

الــســحــْرخـــُلـــقـــه فــــــاَح خـــُلـــوقـــًا عــبِــقــًا  ــت  ــ ــتَّ يف وق ــ كــنــســيــم ه

ــه  ــَت ــع رف ــرْت  ــ ــك ــ أن إن  ــدى  ــ ــع ــ واألثــــــْر  وال ــا  ــه ــي ــل ع ــن  ــعـ الـ يف  دل 
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ــى  ــُع ــب فـــــوَق أعـــــــواِد ال ــي ــط اخلــْروخ ــدَق  الـــورى صـ عنه  أخـــذْت 

* * *

ــًا بـــمـــفـــى عـــزمـــتـــه     ــ ــي ــ ــق ــ ــْريـــــا م عــث الـــدهـــر  إن  الـــدهـــر  ــثـــرة  عـ

ــت عـــى كـــل الــــورى        ــل وبـــك الــشــعــب الــعــراقــي افــتــخــْر       ســـيـــدًا ط

ــْر   قــد ســعــى بــطــلــب مــرضــاة اهلــدى        ــك ــيـــت ش ــبـ ــى الـ ــ وملـــســـعـــاه مح

ودْر    وفــــــرانــــــاه ازدهـــــــــت صــافــيــة           ُدٍر  يف  هتــــــزأ  فــــغــــدت 

بيته  يف  الــضــحــى  شــمــس  مــقــْروجـــدت  ــو  ــ اجل ذرى  يف  طــافــت  ــوم  ــ ي

العى   شـــوط  يف  جـــال  ســبــق  تــســتــطــع األوضـــــاح مــنــه والـــغـــرْرطـــرف 

ــرُب لــه   ــ ــعـ ــ ــٍم تـــشـــهـــد الـ ــ ــيـ ــ ــٍر ومــــرْض  وزعـ ــ ــه ــ ــِي ف ــ ــ إَنـــــــه مــــن ح

ــل  ــامـ ــر حـ ــهـ ــفـ ــكـ ــم اســتــقــْروســـــحـــــاب مـ ــص ــًا يف مــهــجــة اخل ــارقـ بـ

ــْر جــــــرت يــــــوم الـــلـــقـــا راحـــتـــه   ــك ــن ان ــلــعــى حـ ــدن ل ــ ــدر ل ــ ص

ــاف ســبــعــًا بــحــمــى بــيــت اهلــدى  ــوق احلـــجـــْر طـ ــشـ ــالـ ــم بـ ــث ــل ــو ي ــ وهـ

ــًا  ــائ ن  - أرخ  ــاح  ــب ــص امل ــْر( )حــســن  ــم ــت واع طــوعــًا  اهلل  ــِت  ــي ب ــَج  حـ

كربالء 1376 هجرية

وقال مهنئًا اخلطيب السيد حسن املصباح عند عودته من احلج 1376 هجري 

ــِر      ــن امل ــس  ــْب ــق ال ذي  ــاح  ــب ــص امل ــَة الـــــــوِد الـــوفـــر   إىل  ــ ــدي ــ رفـــعـــت ه

ــري       فـــتـــى احلـــــق املـــبـــن يــــــذود عــنــه          جم ــن  ــ َم نـــــادى  ــق  ــ احل ــا  مـ إذا 

املــعــٰى         الــقــدح  اإلســــام ذي  بـــكـــل شـــائـــل اخلـــلـــق الــنــضــِر    فــتــى 
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ــت          ــمـ وادهلـ ــايل  ــيـ ــلـ الـ ــت  ــ دجـ ــِر    إذا  ــن ــت ــس ســـيـــجـــلـــوهـــا بـــفـــكـــر م

قـــويـــم   هنــــــج  إىل  ــوِروداعـــــــيـــــــة  ـــبـ ــد ص ــلـ ــد جـ ــ ــاه ــ ــزم جم ــ ــع ــ ب

سلها  اإلرشـــــــاد  مــنــابــر  ــك  ــل ــت الغزيِرف الِعْلم  ذي   - املصباح  عــن 

الـــقـــوايف  ــِت  ــ ــب ــ َن إذا  ــذرة  ــعـ ــمـ ضــمــري   فـ عـــا يف  الـــتـــبـــيـــاِن  عـــن 

ــًا   ــاع ــع ــة فـــئـــولـــت ش ــ ــال ــ ــن ذب ــأيـ املنِرفـ القبس  ذي  ــاح(  ــصــب )امل مــن 

وقال راثيًا الشيخ علوان اجلار اهلل رئيس عشرية بني سعد يف كربالء ومعزيًا بعض 
أرحامه:  هوى من بني سعد هالل سعود )2(

سعود     هــال  سعد(  )بني  من  ــود)1(   هــوى  ــورًا يف غــيــاهــب سـ ــ وحــجــب ن

ربه         ــاور  جـ اهلل(  ــار  )جـ نجل  ــدار خــلــود       أجــل  ــ ــا ب ــي ــدن ــاض عـــن ال ــ وع

مأمتا       الناس  يف  الفطر  عيد  عيد   وأعقب  ــع  ــال ــط م بـــانـــت  ال  ــت  ــي ل ــا  ــي ف

واإلبــا          اجلــد  حــوى  الدنيا  من  ــدود   زعيم  ــ ــ وج لــــه  آبـــــــاء  إرث  مهــــا 

ــده  ــوع ــود ب ــوفـ ــويف الـ ــ ــدكــريــم يـــد ي ــي ــوع ــًا ب ــفـ ــلـ ــن تـــــــراه خمـ ــ ــك ــ ول

أعلنت  ــه  ــادي ــن ب مــهــا  ــى  ــع ال ــد)2(يــلــبــي  ــ ــدي ــ ــدة وع ــ ــوى ع ــأقـ هـــتـــافـــًا بـ

فنا  يف  تــوســد  أن  ــرًا  ــخ ف بلحود فحسبك  )املــصــطــفــى(  سليل  رواق 

غابه  صــدر  الـــردى  هــاب  أســـدًا  وأخـــفـــى لـــدى اجلـــى زئـــر أســـودفيا 

)1( ألقيت يف جملس الفاحتة املقام عىل روح املرحوم الشيخ علوان اجلار اهلل رئيس قبيلة سعد وهذه القبيلة هي 
من القبائل العربية املعروفة يف كربالء وهلا ماض ناصع ومواقف حممودة وكان ذلك يف اليوم العارش من 

شهر شوال عام ثلثامئة وستة وستني وألف للهجرة. 
)2( الوعيد: الوعد بالرش والتهديد.
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جمده  أشبال  الليث  ذاك  بعد  ــب غـــر قــعــودغــدت  ــط ــع اخل ــدف ــًا ل ــام ــي ق

أوجه     بأنوار  الحت  الدجى  تــشــق جــابــيــب الـــدجـــى بــوقــود   كشهب 

ــدرًا مــطــوالً         ــ ــز ق ــد ع ــم( ق ــزه ــزي مشيد        )ع بــالــعــاء  ــر  قـ ــل  كـ ذرى 

حــوزهتــا فحميت  ــى  ــع ال ــت  ــن ــب    وص ــه ــش ــال ــقـــض ك ــنـ ــم تـ ــ ــزائ ــ ــع ــ ب

وزنــــت          إذا  أحـــــــام  ــت عـــى األطـــــواد واهلــضــب   وثــــبــــات  ــح رج

ــود الـــعـــرب قـــد عــّقــدت   ــن ــق الــلــجــبهـــذي ب ــل ــي ــف ــن كــبــش ال ــم ــي ب

ــا  ــه ــل ــام ــبأنــــــى تـــســـر وأنــــــــت ح ــط ــة اخل ــغ ــل ــب ــوب ب ــ ــط ــ نـــحـــو اخل

ــوب كــــم حـــــــادث جـــلـــيـــت ظــلــمــتــه  ــن ــت حـــد قـــواضـــب ال ــم ــل وث

ــوى عــلــًا   ــ ــر ط ــ ــن ده ــت مـ ــب ــج العجبوع يف  الــفــكــر  يــلــقــى  ــاك  ــج حل

ــدًا  ــ ــت متـــســـك لـــلـــحـــام ي ــ ــا زلـ ــ تــصــبم مل  ــى  ــ ــرم ــ ــال ــ ب ــه  ــ ــام ــ ــه ــ وس

ــة      ــ ــادي ــ ع اآلمــــــــــال  ردت  قـــتـــب)1(   قـــــد  وال  كـــــور  ــا  ــ ب تـــعـــدو 

ــدة          ــن ــس م ــادي  ــ ــنـ ــ الـ يف  ــوم  ــ ــقـ ــ ــب       والـ ــش ــاخل مـــعـــقـــودة األفـــــــــواه ك

ــًا  ــي ح ذات  لـــلـــرضـــوان  ــك  ــت ــي ــع يف صــبــب)2(ح ــدم ــاء جتـــري ال ــف وط

البــســًا      بالقبيلة  ــن(  ــس )ح ــاد  ــ بــرود   وس الـــوضـــاح ويش  ــرف  ــ ال مــن 

عاجًا         للمحامد  )عجيل(  ــيــد       وســـاد  ــر وئ ــي رسيــــع اخلـــطـــو غـ ــم ب

يافعًا        شب  اإلبــا  حجر  يف  ــارف صيد   و)طعمة(  ــطـ غـ ــن  مـ ــا  ــه ف ــم  ــ وآهلـ

)1(  الكور: املحمل ، القثب: الرحل الذي يوضع عىل ظهر الناقة.
)2( وطفاء: سحابة مسرتخية لكثرة مائها.
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عمهم           ابن  بـ)هادي(  العليا  عـــقـــود    وهادية  بـــســـمـــط  درًا  مـــقـــلـــدة 

أصابكم  ما  عى  العليا  بني  بــخــر فقيدفصرًا  ــاري  ــ اجل الــقــضــا  حلــكــم 

ــزى الـــرثـــا أبـــنـــاء )قـــنـــر( إهنــم   ــ ــوق عــهــودوع ــ ــاء مــن وث ــي لــكــم أصــف

حجى  ذوو  وأمحد(  ومهدي  ــل عــقــد فــريــد )حسن  ــث و)حمـــمـــود( كـــل م

كوامًا   ــدورًا  بـ سعد(  )بنو  ــدأطلتم  ــزيـ ملـ ــة  ــ ــاج ــ ــت ــ حم أرهـــــــــا  ومل 

ــي )حــلــيــمــة(   ــب ــن ــر ال ــئ ــم ظ ــدود)2(وجـــدهتـ ــج ب رشفــت  )ســعــد(  عقيلة 

لباهنا صــفــو  ــه  ــذت غ حــجــرهــا  ــود ويف  ــه ــًا أنـــامـــتـــه بــطــيــب م ــ ــي ــ ول

بــذكــره  ــل  ــي ــل ج خــطــب  هبـــم  ولــيــد أمل  كـــل  رأس  ــعــمــري  ل يــشــيــب 

العى  أخ  فــيــه  ــل  ح ــرًا  قـ اهلل  ــراب بـــرود ســقــى  ــ ــال ــ بـــوابـــل عــــذب ب

وطبع له )ديوان احلويزي( سنة 1350 هـ، حوى نموذجًا من شعر الشاعر يشتمل 
عىل حريف اهلمزة والباء، يقع يف 70 صفحة كام طبعت له ملحمة شعرية باسم )فريدة 
هائية  غرار  عىل  وهي  بيته،  وأهل   حممد األعظم  الرسول  مديح  يف  وهي  البيان( 
األزري، وأصدر الصديق األديب محيد جميد هدو جزأين من ديوان احلويزي طبع األول 

يف بريوت سنة 1964 م والثاين طبع يف النجف سنة 1965 م.

الشعر  مقومات  عىل  فيه  حافظ  وقد  املتوسطة،  الطبقة  من  العموم  عىل  وشعره 
العمودي ومل خيرج عنه قيد أنملة. ويذكر األديب غالب الناهي: إنه مولع باملحسنات 

واحلاج  وأمحد  املهدي  عبد  حممد  وأبناء  وعباس  وحسن  حسني  القنرب  عيل  احلاج  أوالد  هم  قنرب:  )1( أبناء 
حممود وطليفح وقربط. وآل قنرب من األرسة العربية املشهورة ومن وجوه البلد وقد سامهت هذه األرسة 
معتمد حزب  كان  الذي  املهدي  عبد  املرحوم  العروبة وخاصة  أجل  من  وناضلت   ، القومية  امليادين  يف 

االستقالل يف كربالء ، وال يزالون يتمتعون بتلك الروح العربية الطيبة.
)2( الظئر: املرضعة للولد.
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اللفظية ولقد كان للعرص الذي يعيش فيه  وإن يسمح لنا فإننا نقول إن هذه الفرتة كانت 
من بقايا الفرتة املظلمة يف تاريخ الشعر فتأثر بمن زامله كالسيد حممد سعيد احلبويب أو 
من درس عليه، لذا فعامل الضعة باٍد عىل شعره، أما شعره الوصفي ففيه براعة مصور، 

وشعره الصادر عن عقيدة جتد فيه من غرر احلكم)1(.

اجلانب  نتلمس  شعره  عىل  وقفنا  إذا  الكربايس:  موسى  املرحوم  االستاذ  ويقول 
شعره  خالل  من  ملسنا  إذا  والغرابة  عمومه،  عىل  ويتغلب  الوضوح  كل  فيه  التقليدي 
االهتامم البالغ باملحسنات البديعية ألنه متأثر كل التأثر بسابقيه من الشعراء الذين حفلوا 
بطابع التقليد وأنسوا به. تناول فنون الشعر املتعددة وقال فيها وطغت عليه مسحة املديح 

.)2(والرثاء ألهل البيت

أغراض  يف  القصائد  من  غرر  له  كانت  احلويزي  الشاعر  أن  سبق  مما  لنا  يبدو 
للمديح والرثاء لبعض  متعددة كالسياسة والفخر واالجتامعيات واالخوانيات اضافة 

الشخصيات العراقية.

وفاته 
وافاه األجل املحتوم يف يوم 17 / 8 / 1957 م ونقل جثامنه إىل النجف األرشف 
حيث دفن فيها، وأقامت له )جلنة أدباء كربالء( حفاًل تأبينيًا يف الروضة احلسينية املقدسة 
1957 من بمناسبة حلول أربعني يومًا عىل وفاته وممن ساهم يف رثاء   / 9 يوم 25 / 

الشاعر املرحوم عباس أبو الطوس فقال: 

ــرًا      ــ ــة زاخـ ــآب ــك ــال ــًا ب ــب ــل ــك ق ــي ــك ومــواهــبــًا كــســت احلــيــاة مــفــاخــرا   أب

)1(   دراسات أدبية / لألستاذ غالب الناهي ج2 ص71. 
)2( )( البيوتات األدبية يف كربالء: االستاذ موسى الكربايس، ص 198.
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مشفقًا        ــعــواطــف  ال مــرتــج  ــقــد األمــــــان نـــارصا       أبــكــيــك  ولـــكـــل مــفــت

ــروي الــبــيــان عــواطــفــًا ومــشــاعــرا   أبــكــيــك صـــداحـــًا بــشــعــرك هــاتــفــًا         تـ

حشاشة           الــامــعــات  ــوايف  ــق ال ساحرا    تلك  حلــنــًا  الــدهــر  بسمع  ســالــت 

وساهم مؤلف هذا الكتاب يف ألقاء قصيدته التي مطلعها: 

ــول           ــذه ــواه ال ــتـ ــل     عــبــس الــفــجــر واحـ ــي ــاب اجلــل ــ ــص ــ ـــه امل حــيــنــا لـــفَّ

وأبنه الشاعر املبدع السيد مرتىض الوهاب بقصيدة مطلعها: 

والنثر           النظم  نــاعــي  بالويل  الــدهــر    نــعــاك  صفحة  يف  مــنــطــويــًا  فغبت 

وهو إن رحل عن هذه الدنيا بجسمه الفاين، إال إن ذكره العبق يتجدد عىل مر السنني.

* * *

 26- الشيخ عبد احلسني الدارمي

املتوىف عام 1386 هـ
ولد الشيخ عبد احلسني بن الشيخ حممد بن الشيخ أمحد الدارمي يف لواء العامرة سنة 
1908 هكذا روى يل نسبه وتاريخ والدته تلقى دروسه األولية عىل والده وأكملها ثم 
انتقل إىل النجف األرشف فدرس الفقه واللغة واملنطق والتاريخ حتى أصبح مدرسًا فيها 
وصار عضوا يف الرابطة األدبية ويف هذه الفرتة التهم كتب األدب وسري الرجال حتى إنه 
كان يقول: مل اترك كتابًا أو جملة أو صحيفة يف اجلمعية االدبية إال وقرأته واستوعبت ما 

فيه. 
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كام أنه شارك يف األمايس األدبية التي كانت تعقدها الرابطة، صاحب رجال العلم 
املربزين يف النجف والزمهم وله منهم بعض اإلجازات. 

متواضعًا وعرف  متقشفًا  لذا عاش  الدنيا ومباهجها  العزوف عن هبارج  كثري  كان 
بمواقفه اإلسالمية وحبه للعروبة وإخالصه للوطن.

هاجر مع أستاذه العالمة السيد حسني القمي إىل كربالء وألقى فيها عصا الرتحال، 
سامحة  انتدبه  وقد  الدينية  العلوم  طالب  عىل  املحارضات  إلقاء  يف  عنه  ينوب  وكان 
كربالء  يف  الدينية  املهدية  مدرسة  عامدة  لتويل  الغطاء  كاشف  آل  حسني  حممد  الشيخ 
كام  نافعة  وخدمات  جليلة  بأعامل  خالهلا  قام  سنوات  ثامن  قرابة  املنصب  هذا  فأشغل 
توىل بعدها سكرتارية مدرسة اخلطيب الدينية الرسمية الرتباطه الوثيق بالعالمة الشيخ 
حممد بن احلاج داود اخلطيب وكان يدير احلوزة العلمية يف املدرسة املذكورة وقد سعى 
بناية املدرسة ألجل حتقيق هذا  يف سبيل تأسيس مجيعة أدبية عقدت اجتامعات عدة يف 
اهلدف املنشود وتنفيذ هذه الفكرة إال إن ضعف الروح األديب وعدم التشجيع أدى هبا 
إىل التاليش، وكان ممن حيرض هذه احللقات الشيخ جابر العفكاوي والشيخ أمحد شذر 
حممد  والشيخ  احليل  فاضل  والشيخ  البيضاين  نعمة  والشيخ  البيضاين  حسني  والشيخ 
شمس الدين ونجله الشيخ جاسم والسيد عبد الواحد اجلزائري والشيخ حيدر الشيخ 

حممد ملجا وغريهم من رجال الدين األفاضل. 

انتقل إىل جوار ربه يوم 24 رجب سنة 1386 هـ املوافق 8 ترشين الثاين سنة 1966 
تأبينية تليق  الفواتح كام أقيمت حفلة  م وشيع جثامنه تشييعًا مهيبًا وأقيمت عىل روحه 
به يف 9 رمضان 1386 هـ، 22 / 12 / 1966 بمناسبة حلول أربعني يومًا عىل وفاته 

شارك فيها بعض األدباء. 
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وأرخ وفاته الشاعر الكربالئي املعارص السيد مرتىض الوهاب فقال يف هذه األبيات: 

ــان           ــدثـ الفينان     انـــحـــى بـــصـــارمـــه أبــــو احلـ اهلـــدى  دوح  ــى  ع ــهــوى  ف

هـــوادة           دون  األصـــل  مــنــه  ــى    فــاجــتــث  ــدان ــت أســـفـــًا وأبـــقـــى فـــرعـــه امل

ــه           ــاق أخ يف  ــروف  ــ ــع ــ امل ــان    الـــصـــانـــع  ــ اإلي يف  اإلخـــــاص  ــر  ــ ــواف ــ وال

عــدنــانــه            فــفــي  أودى  أن  غـــرو  ــدان    ال  ــيـ املـ الـــديـــن يف  لــنــر  أمــــل 

سا           ذكـــرًا  ــا  الــدن يف  وخــلــف  ــان عــمــر ثـــان(     أودى  ــس ــإن )والـــذكـــر ل

ــه           ــارخي ت ــاه يف  ــع ــن ي ــى  ــق ــت ال ــان(     أمـــســـى  ــدن )والــــدارمــــي قـــىض أبـــو ع

1386هـ 

وأبنه الشاعر الشيخ حسني البيضاين بقصيدة أوهلا: 

ــدا          ــن ه ــديـ ــن الـ ــ ــد رك ووجــدا    مـــصـــاب هـ شجي  القلوب  يف  وخلف 

رزء           اإلســــــــام  بــــدولــــة  ــعــدا    أخـــــل  ت قـــد  ــة  ــي ــص ــق ال الــــــدول  إىل 

ســلــيــم           قـــلـــب  ذي  ــل  ــ ك ــاول  ــ ــن ــ ــردا    ت ــ ف اإلســـــــام  ــن  ــ م ــرك  ــ يـ ومل 

ورثاه الشاعر حممد عيل اخلفاجي بقصيدة أوهلا: 

ــراب املـــاء           ــ ــاغ عـــى الـ ــس ــوا ف ــ الــعــيــون ضياء    ذابـ ــل عــى  ومــضــوا وض

ــم            ــارهـ ــًا عـــى آثـ ــاديـ ــنـ ــدي الــغــربــاء    تـــركـــوا قـ ــت ــه ــي أبــــــدًا تــشــع ف

خطوهم           أالحظ  املرى  يف  كنت  ختـــرض مــنــه الـــســـاحـــة الــســمــراء    أنا 

ــم عـــى حــلــبــاهتــا           ــه ــت ــن ــالـــت أع ــاء أزمــــــــة وحــــــداء     جـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ والـ
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نصوص من شعره: 
العرب  ينبه أذهان  القومي فهو دومًا  الديني والشعور  بالطابع  الدارمي يمتاز  شعر 
الشاملة  العربية  الوحدة  حتقيق  عىل  الوطنيني  بإخوانه  وييب  هبم  املحدق  اخلطر  إىل 
وحترير فلسطني العربية من الصهاينة عمالء االستعامر وأذنابه املأجورين، اسمعه يف هذه 

القصيدة، يستثري اهلمم ويدعو جيش العروبة لالقتداء هبدى اإلسالم: 

بالظفر            اجليش  فــاز  العروبة  ــن أصــبــح مــأمــونــًا مــن اخلطر    بــرى  ــدي وال

زعمت            من  اهلل  جيش  عزيمة  ــدر    فلت  ــق ال ــن  مـ تــنــجــيــهــا  ــال  ــبـ اجلـ أن 

فاصطدمت           اإلحلـــاد  بــقــوى  سقر    مــغــرة  إىل  ــارت  واهنـ احلــق  صخرة  يف 

ــا           ــن ــادت ــه ق ــتـ ــا بـــا القـ ــ ــذرهت ــ بالنذر     قـــد أن للطيش  اعتنت  مــا  لكنها 

وزر    حلت عواقب ذاك الطيش واندحرت           إىل  تـــأوي  ال  ــراذم  ــ الـ تــلــك 

كتائبه            أحــيــت  ــد  ق أقــســم  أثر     بــاجلــيــش  ــن  وم فتح  مــن  للعرب  ــان  ك مــا 

العرب واإلسام وارتفعت           ــد والــظــفــر    عزت هبا  ــج ــاء امل ــا يف سـ ــوادهـ قـ

قاسية            ــداء  األعـ عــى  ــًا  دروسـ والعمر    ألقت  ــام  ــ األي مـــدى  منها  ــاع  ــرت ت

ــوض احلـــرب رشذمــة           حادت عن الدين وانحازت إىل البطر    قــد أجلــأهتــا خل

اإلســـام سلمها            هبــدى  هتــتــدي  ــو  الـــرضر    ل مـــن  يشء  يف  تـــؤاخـــذ  وال 

بملتنا           لــلــتــقــوى  ــرب  ــ أق ــو  ــف ــع للبر     وال اإلحسان  طبعها  من  والعرب 

وله من قصيدة حييي هبا مولد الرسول األعظم حممد ويشيد بجهاده الفذ ومواقفه 
احلاسمة وحتمله للمشاق يف سبيل إعالء كلمة اهلل ونرش الدين اإلسالمي احلنيف وأوهلا: 
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العمر            مــدى  بتمجيد  اإلنـــام  ــوث مــن مرض    أوىل  ــع ــب خــر الــريــة وامل

بطلعته   فــانــجــابــت  البسيطة  حرض واىف  ومــن  بــدو  من  اجلهل  غياهب 

اكتسبت  قــد  الدنيا  بــه  الوليد  بالظفر هــذا  الــعــرب  وفــاز  الــكــال  روح 

ــفــخــر أمجــعــه  ملفتخرإنـــا بـــه قـــد مــلــكــنــا ال فـــخـــرًا  ــعـــده  بـ يــــدع  ومل 

نــاحــيــة ــل  كـ يف  ــا  ــن ــاول ــط ي ذا  ــن  الــنــذر  مـ ســيــد  مــنــا  ــب  ــجـ أنـ واهلل 

مـــكـــرمـــة  كـــــل  ــه  ــ ــي ــ ف متـــــم  ــر لــلــبــر اهلل  ــ ــام اخلـ ــظـ ــاه نـ ــبـ ــا حـ ــ ك

يفهمها  كــيــا  ــة  ــنـ آمـ ابــــن  والــرضر جــــاء  النفع  ــرق  وط احلياة  معنى 

ضائرها   مــاتــت  ــذ  م اخلليقة  الــصــورأحيـــا  هيئة  وظــلــت  بــاملــوبــقــات 

قاطبة  ــق  ــل اخل ــاة  ــي ح فــيــه  ــم  ــعــل ــن حمــكــم الــســوروال وكـــل عــلــم أتـــى م

وانتظمت  الكون  ســاد  أمحــد  ــل اخلــلــق والــعــر فرقان  فــيــه مــصــالــح ك

مناهله  من  حــازا  ــرق  وال مبتكر والغرب  كــل  ــاال  ــ ون ــوم  ــل ــع ال ــذي  هـ

علمهم  ــان  الـــرمحـ ــورة  ــ س يف  ــاهلل  والقمرفـ ــاك  األفـ إىل  الصعود  هنــج 

ــدلــس  أن تـــامـــذة يف عــهــد  والبركـــانـــوا  السمع  فوق  اليوم  وأصبحوا 

طائفة  خيــتــص  ال  للخلق  واغتفري  والــعــلــم  اليوم  جدي  الضاد  أمة  يا 

وقال مادحًا سبط الرسول أيب عبد اهلل احلسني بن عيل يف هذه األبيات الفياضة 
بالشعور العميق واحلب اخلالص لذلك الثائر الشهيد الذي أريق دمه يف أرض الطفوف 

دفاعًا عن احلق ومكافحة الباطل: 

ــز والـــــــرف الــتــلــيــد  ــعـ ــواء الـ ــ ــ لـــــواء مــديــنــة الــســبــط الــشــهــيــد ل

ــا  ــ ــراي ــ ــه فــــــاق ال ــ ــائ ــ ــي ــ ــي إح ــفـ اخلـــلـــود فـ ســـمـــة  أمـــــواتـــــه  ويف 
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ــود أفــــاض عـــى الـــدنـــا خــــرًا عــمــيــًا  ــه ــع ــم أهـــلـــهـــا حـــفـــظ ال ــلـ وعـ

ــدًا  ــ ــن يـــــوم نـــشـــأتـــه جم ــ ــودســـعـــى م ــم ــن اجل ــر الـــعـــقـــول مـ ــري ــح ــت ل

ــعــقــل مــلــكــًا  ــال ــدا ب ــ ــد غ ــب ــم ع ــك بعيدف مـــن  ختــضــع  األحـــــــرار  لـــه 

ــدًا ــ ــي ــ ــر أمـــــــره فــــــــردًا وح ــ ــدب ــ ــرودي ــ ــق ــ ــب وال ــ ــاألرانـ ــ ويـــفـــتـــك بـ

ــرًا   ــف ــو األحــــــرار س ــ ــى أب ــ ــد أم ــ ــان مــــدى الـــوجـــود  وق ــ ــزم ــ ــه ال ــل ــرت ي

وقال يف قصيدة عنواهنا )احلياة كفاح(: 

ــًا  ــامحـ مـ بـــاحلـــيـــاة  ــر  ــ ــع ــ ألش ــدامإن  ــ إقـ ذا  ــان  ــ كـ ــن  ــ م ــا  ــ هب ــو  ــل ــع ي

ــه صــمــصــامــه  ــان ــس ــل ب ــذد  ــ ي مل  ــن  ــزام مـ ــ ــ ــون فـــريـــســـة األق ــكـ ــا يـ ــه ــي ف

عا  وإن  مــســتــظــام  فــيــهــا  ــاد والــصــمــصــام واحلــــق  ــمــي ــل ــفــضــل ل ــال ف

وله يف حتية العلم العراقي هذه األبيات التي يقول منها: 

ــلـــم الـــعـــراقـــي  ــون وأنــــت بــاقــيتـــرفـــع أهيـــــا الـــعـ ــع ــام ــط يــــزول ال

ــعــرب وارســم  ــراق ورفـــرف يف ســاء ال ــعـ عـــى اآلفــــــاق ثــــــورات الـ

ــاِء   ــض ــف ال ــق يف  ــف ــن خت ــتــاقــي ورتـــــل حـ ال ــوم  ــ ي ــد يف  ــي ــص ال ــد  نــشــي

ــاش الـــعـــراق بــظــل جيش  ــل عـ ــا يــاقــيوقـ ــبـــأس يــنــســف مـ ــوي الـ ــ ق

مستضامًا  ــة  ــروب ــع ال شــعــب  ــي رأي  ــراق ال يف  ــت  ــلَّ ح ــد  ــج امل وروح 

ــوه  ــسـ ــرة مــــن دنـ ــ ــه ــ ــاق فــــــــأردى ج ــوثـ ــالـ وشـــــــــدوه جـــــهـــــارًا بـ

ذكرى والدة موالنا اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أي طالب وقصيدته هذه كان 
قد ألقاها يف مهرجان اإلمام عيل يف كربالء سنة 1382 هـ: 
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احلسنكالشمس يف الكون أو كالروح يف البدن أيب  ــا  ــوالن م والدة  ذكـــرى 

منهزم  ــرك  ال فــداعــي  أقيمت  ــإن  الفننف مــيــاس عــى  الــديــن  وصـــادح 

طهره  الــبــيــت  يف  ــاده  ــي م يــمــن  الوثن إذ  عابد  وأفــنــى  رجــس  كــل  مــن 

زاهــرة   بــاإلســام  األرض  عــدنوصـــارت  أو  الـــفـــردوس  ــة  جــن ــا  ــأهن ك

قــواعــده  ــدت  ه مــا  الريعة  والسنن حصن  الَغْرِض  حريم  استبيح  وال 

معامله  تــفــنــى  لــن  الــدهــر  مــع  ــاق  كالسفن بـ ــداث  ــ األح ــه  ب حميط  بحر 

قــدرًا  انقصت  منه  الــرواضــع  الــزمــن وال  مـــدى  ــه  ــ زادت الـــروافـــد  وال 

واقــعــه  نــفــس  ــن  م حقيقته  ــت  ــام ــان مل يكنق ــد كـ ق الـــذي  ــأن  ــام كـ طـ

ثمنا غــا  در  ــوى  سـ شــيــئــًا  حيــو  بـــا ثمنمل  ــاس أهـــــداه  ــن ــل ل والـــــدر 

قيمته  تــدر  مل  مــن  عنه  ــت  ــرض الزكنوأع عن  حــادت  إذ  السوم  وفاهتا 

ــه  ــدرت ــق ــواه خـــالـــقـــه رمـــــــزًا ل ــ ــ واملــنــن س الــصــنــع  لعجيب  ومــظــهــرًا 

* * *

علم  ويف  علم  يف  اخلــلــق  عــى  املحنعــال  يف  الصر  وطــود  الرسول  بعد 

بقيمته  ــت  ــط ح وال  زلــزلــتــه  ــا  الــنــوائــب مل جتــري عــى ذهن مـ هــوج 

ــه  ــا حتــارب ــي ــدن ال ــي  ــن ب أن  يـــدر  بالفتن مـــن  الــعــلــم  ويــضــيــع  ــه  ــوم ي يف 

ــل حمــمــدة  ــا يف كـ ــويص سـ ــ الـ ــو  الــــدرنهـ مـــن  يشء  بـــه   َّ َامَل ومــــا 

ــن نــشــأتــه  ــن حـ ــه مـ ــق ــال مؤمتن صـــفـــاء خ خــر  فأضحى  الــرســول  مثل 

بمعضلها الــدنــيــا  بــنــو  ــيــه  إل ــأوي  وهيــــتــــدي هبـــــــداه كــــل مــفــتــتــن تـ
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واملــدنحــتــى يــســروا يــنــهــج مــا بــه عــوج  ــاف  ــ األري ــادة  سـ ليصبحوا 

انتظمت  بــه  بــقــرآن  أخــذنــا  ــن حسن فــهــل  كــل الــقــوانــن مــن جمــد وم

ــًا نـــقـــود هبا   ــي ــال ــع ــل قــبــلــنــا ت ــ الوهن وه مــن  صيحات  العقول  كــل 

نعمرها  املجد  بسوح  حللنا  ــل  والضغنوه باجلهل  ال  والبأس  بالعلم 

حنق  ــع  ــامـ طـ إال  الـــريـــة  يف  اهلتن مـــا  كاحليا  دمعًا  الناس  بكى  وإن 

مــواهــبــه  يف  ــام  ــص ــع ك ــن  ــك ت مل  ينجدن إن  احلــي  هــذا  صيد  تقل  ــا  ف

* * *

بمنتقص  تعبأ  وال  الــطــريــق  ــق  بالغبنش فــارض  وإال  حــق  دون  مــن 

ــرج  ــورى ف ــلـ ــيء إمــــام لـ ــ ــى جي ــت يقي عى كل ما يف األرض من أحن ح

ــٍة  ِدَعـ ويف  أمــن  يف  ــنــاس  ال بدن وتصبح  يف  كالروحن  والذئب  والشاة 

وولولة شكوى  با  احلقوق  األمـــن ُتعطى  جمــلــس  ــا  ــه ــي ف حيــكــم  وال 

بالشطن  ولـــن يــصــد زحـــوف اجلــهــل دالــفــة  السحل  فن  ما أحكمت غر 

وصرنا  ــورًا  ج مــأت  قد  مـــأوى وال وطن واألرض  بــا  ــاة  ــدع ال ــوء  س

دعــة  ويف  ــن  أمـ يف  صــهــيــون  واحلـــزن  أبــنــاء  اهلـــم  حليفو  ــون  ــئ ــاج وال

واتضحت  الدس  أهل  دسائس  والفطن بانت  املخلوق  مــن  البليد  عند 

مناهجها  ختــفــى  تــكــد  مل  ــة  ــاألذن  مــعــروف ب السمع  كــفــاه  يــراهــا  ال  مــن 

ضيعتهم   رس  مــنــا  ــاذل  ــخ ــت ال ــان  الشجن كـ سوى  جُينى  ال  التخاذل  ويف 

يقلقها   ــل  ــي إلرسائ الصفوف  اليمن رص  يف  األحباش  رضبة  يف  والعلم 
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طائشة   ــاجلــهــل  ب مــثــلــهــا  أتـــت  يزن  ملـــا  ذي  ابــن  سيف  وجهها  يف  وقــام 

هتن عوجوا اجليوش إىل األرض التي اغتصبت   مل  ــعــرب  ال أن  ــغــرب  ال وفــهــمــوا 

ــا  ــادهت ــتــهــا واحلـــــرب غ للبدن واملـــجـــد غــاي ــر  ــح ــن وال عــادهتــا  ــح  ــف ــص وال

طابعها  ــر  ــن وال طــالــعــهــا  العرن والــســعــد  يف  اآلســـاد  جيشها  مــن  تــرتــاع 

به   يــصــول  جيش  يف  الشعب  كالشكن  وهيبة  العلم  ودور  ــروب  احل عند 

* * *

ــه  ــدركـ ــود لــنــا جمـــد ونـ ــعـ ــا مــن الــوســن ولــــن يـ ــدان ــأع حــتــى هنــب ك

مرتبة  ــل  ك ــازوا  ــ ح بالعلم  ــوم  ــق للسكن ال النجم  ــوا  وأمـ السمو  مــن 

نؤججها  ــايض  ــ امل فــتــن  يف  ــن  ــح الدمن ون عى  يبكي  ال  الفذ  والشاعر 

انترت   قــد  دنــيــا  بكى  تــرقــى  والقنن وإن  النجم  هــام  فــوق  ــه  أعــام

ــادرة   ــ بـ ــل  ــ ك ــن  ــ م حـــافـــظـــه  واخلشن واهلل  الــقــول  بلن  ــام  األنـ ــدي  هي

ووعظهمو  الــدنــيــا  بني  قبل  والظنن  طبقه  الــشــك  خــيــال  يـــزول  حتى 

* * *

فضائعهم   ــه  ــادتـ أبـ عــهــد  عـــاد  ــر جــبــاره الــعــان عــى الــذقــن ال  وخـ

خالقه  يـــرض  مل  ــن  م نتيجة  ــم بـــالـــوحـــي واملــــدن  هـــذي  ــك وقــــد حت

بمنهجها  يمي  من  العدالة  ــا حـــاق ســـوء بـــذي عـــدل ومــتــزن تنجي  م

يرفعه  فــالــرمحــان  ضــامــه  الــدهــر  ُمنى إن  كيف  ــق  احل عــي  حــيــاة  فانظر 

ــف ومـــئـــزره   ــي ــن ل ــان مـ ــ ــه ك ــل ــع القطن ون عن  جازت  ما  والرد  والثوب 
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ــا متــجــده  ــي ــدن ــي ال ــن ــوم كـــل ب ــيـ يبن والـ مل  قبل  من  ــذي  ال ــدى  أب والعلم 

          
)تصفيق( 

ــًا   ــت خمــت ــول  ــ ــق ــ ال بـــكـــل  ــح  ــ ابـ كرمنيومل  الــرمحــان  به  حيث  بالصدق 

* * *

وقال راثيًا العامل اجلليل آية اهلل السيد مرزا مهدي احلسيني الشريازي: 

ــه الــشــنــيــعــة  ــت الريعة أعـــــاد الـــدهـــر فــعــل ــى  مح بــالــطــفــوف  ــأودى  ــ ف

دهــتــهــم  إذا  ــن  ــم ــل ــس امل ــة وكـــهـــف  ــع ــي ــظ ف داهـــــيـــــة  اهلل  مــــعــــاذ 

أقــيــلــت  ــة ال  ــع ــي ــط ــق ال دهــــر  القطيعةفــيــا  ــذي  هـ يف  ــرات  ــث ــع ال ــك  ل

فلت  ــث  ــي ح يــمــيــنــك  ــت  ــل ش املنيعةأال  والــــــدرع  ــن  ــديـ الـ حــســام 

ــود عــلــم  ــطـ ــن بـ ــاملـ ــعـ ــت الـ ــع ــج رفــيــعــة ف وأخــــــاق  ــوى  ــقـ تـ وذي 

ــن صــغــر وشبت  م الــفــضــل  الطبيعة تـــردى  ــه  بـ الــعــلــوم  ــب  حـ ــى  عـ

مــنــهــا  اآلثـــــــار  دارس  مجــوعــه فـــأحـــيـــي  أفــنــى  ــل  بـ الــــرك  وراع 

احتياط  أخــو  وهــو  ــن  ــدي ال ــاط  خــضــوعــه وحـ أبــــــدى  ــا  ــ م اهلل  لـــغـــر 

ــد  ــ وزه ورع  ذا  ــأش  ــ ــ اجل ــوي  ــ ــت بـــه يـــومـــًا خــديــعــة قـ ــاجـ فـــا عـ

ــن أخـــــــراه دنـــيـــًا  ــ ــه ع ــرتـ ــا غـ ــ ربــوعــهومـ بـــه  الـــصـــاح  زان  لــقــد 

ــن  ــر دي ــن خـ يضيعهقــضــيــت جمـــاهـــدًا عـ ــن  ل ــرك  أجـ ــرش  ــع ال ورب 

ــوى  ــث م ــر  ــ خ يف  مـــهـــدّيـــنـــا  رضيعهفـــنـــم  ذبــحــوا  مــن  جــــاورت  بــه 
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ــدوى  ــرك ع ــه خــيــل الـ ــت ــق الـــوديـــعـــةومـــن داس ــ ــه ح ــ فـــلـــم حتـــفـــظ ب

ــا  ــذن ــة املــــهــــدي ل ــب ــي ــغ فــلــا غــبــت أعــــــوزت الــذريــعــه وفـــيـــك ب

الــعــر عجل   إمــــام  يـــا  ــا  ــن ــح الفجيعه وص بــشــيــعــتــك  ــت  ــل ح ــد  ــق ف

ــه قــبــيــا  ــ ــاب ب ــ ــص ــ ــــص امل ــا خ ــ الــوســيــعــهومـ ــا  ــي ــدن ال وال  ــا  جــي وال 

ــون حــتــى  ــ ــك ــ ــل ال ــ ــم ك ــ ــن ع ــكـ مروعه ولـ كسفت  قــد  الشمس  رأيــنــا 

ــرًا  ــ ــاب الــريــعــهأدهــــر املـــــــرزءات تــعــســت ده ــطـ ــد أرديـــــت أقـ ــق ف

ــوا  ــان ك ــم  ــل ــع ال ــاء  ــ ــام قـــد كـــانـــوا دروعــــهبـــــــدورًا يف س ــ ــإس ــ ول

ــه أحــاطــوا الــديــن واجــتــهــدوا وجــدوا  ــروع ــوا ف ــنـ ــه وبـ ــولـ ــحــفــظ أصـ ب

ــان هلـــم جــســومــًا  ــزمـ ــى الـ ــن ــعــهفـــإن أف ــم ِعــــّلــــًا وشــي ــ ــا ُيـــفـــنـــي هل ــ ف

آن   كـــــل  يف  ذكـــــرهـــــم  ــهجتـــــــدد  ــع ــي بــــا تـــــــذري وأّنـــــــــات وج

ــوف بــكــل رزه  ــف ــط ــرت عــى ال ــ ــهأغ ــع ــي ــن ش لــــدهــــيــــاء  ــق  ــ ــب ــ ت ومل 

ــلـــديـــن حــصــن   ــك إهنـــــا لـ ــم ــل ــع فــزوعــه ل ــت  ــام ش إن  ــرك  ــ ال تــبــيــد 

الــقــريــب غـــداة عانت  أمـــس  ــه فــفــي  ــة رصوعـ ــع ــال ــوى اإلفـــســـاد خ ــ ق

ــا املــــذلــــة واخلــــزايــــا  ــنـ ــد بـ ــ ــري ــ الوضيعهت ــا  ــي ــدن وال ــن  ــدي ال ــرك  ــ وت

ــه أبــــادهتــــا رجــــــال الـــطـــف حــتــى  ــع ــرة رصي ــ ــائ ــ تـــولـــت وهـــــي خ

ــهــًا   ــي ت الـــفـــخـــر  ــال  ــ جمـ يف  ــًا  ــه ــي ــت ــردَت بـــصـــد بـــنـــي الــلــكــيــعــه ف ــ ــف ــ ت

ــام  ــ ــوى إم ــتـ ــفـ ــدر الـ ــ ــ ــك أص ــيـ ــه وفـ ــزوعـ نـ نـــعـــهـــد  مل  احلـــــق  ــر  ــغـ لـ

ســمــيــعــهأعــــاد الـــديـــن مـــذ أفــتــى جـــديـــدًاً  آذان  الـــشـــعـــب  ــل  ــ وكـ
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حــق  اهلل  ــن  ــ ــدي ــ ل يـــغـــمـــط  هــجــوعــه وأن  ــى  ــق ــل ي ــن  ــ ل اهلل  ــق  ــ وحـ

ــه أهــــُل الـــديـــن طـــرًا  ــر اإللـــــــه لــــه صــنــيــعــه وقـــد شــكــرت ــكـ كــــا شـ

ــا  ــرامـ ــاالً كـ ــ ــجـ ــ ــه أنـ ــيـ ــه أعـــــــزي فـ ومـــن ثـــدي الــعــى حــلــبــوا رضوع

ــم  ت بـــــــدر  املـــــعـــــايل  يف  سطوعه فــــكــــلُّ  حبيت  ــو  ل الــشــمــس  تـــود 

ــد بـــالـــرئـــاســـة قــــد تــــردى  ــمـ ــوعــه حمـ ــان مـــرتـــقـــبـــًا طــل ــ وكــــــلُّ كـ

ــة املـــــــايض أبــيــه   ــنـ مطيعه ســيــحــيــي سـ ــا  ــيـ ــدنـ والـ الــعــلــم  بــبــث 

ــم تــنــمــى  ــل ــع ــل ــوزة ل ــ ــ ــى ح ــ ــرع ــ املــريــعــهوي الـــســـنـــة  يف  اهلل  رعــــــاه 

ــزاء  ــ ــي ج ــغـ ــت بـــشـــاعـــر أبـ ــسـ ــعــه ولـ أشــي أن  ــذا  ــ هبـ ــدي  ــصـ قـ وال 

ــل الـــعـــلـــم ُمـــْعـــٍل  ــ أطيعه ولـــكـــنـــي ألهـ أن  ــب  ــوج ي ــعــلــم  ال وحـــق 

متن  ــر  ــع ش يف  ــل  ــض ــف ال ــدي  ــأبـ ــه فـ ــع ــي ــوق وأرثـــــــي أهـــلـــه عـــنـــد ال

عنهم  اإلســــــام  ــامل  ــعـ مـ البديعه أخـــــذت  ــكــت  ــن وال الــعــلــم  ــت  ــل ون

ــرًا  ــاء صـ ــي ــل ــع ــي ال ــن ــا ب ــرًا يـ ــصـ فجيعهفـ مصيبتكم  عــظــمــت  وإن 

* * *
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27- الشيخ عبد الرمحن الكوييت

املتوىف حدود سنة 1350 هـ
ولد الشاعر يف الكويت ومل تعرف سنة والدته وارحتل إىل العراق ومر باحللة ومكث 
هبا زمنًا قصريًا ادعى فيها املهدوية وفشل يف إدعائه، ثم هاجر منها إىل كربالء واستوطنها 
ومارس  الغريبة  العلوم  من  وغريها  والطالسم  واألعداد  واجلفر  الرمل  يتعاطى  وكان 
وديوان  الرشتي  آل  كديوان  الوجوه  ودواوين  األدبية  املجالس  وارتاد  أيضًا،  الطبابة 
كتابه  البكتاشية وغريها واختذ من  املازندرايب وتكية  العابدين  زين  الشيخ عيل  العالمة 
به  ينوء  ما  العيش  وشظف  اآلالم  من  عانى  وقد  للتكسب،  سبياًل  واألدعية  األوراد 
األقوياء، وكان يتقرب من موظفي الدولة ويعيش عىل ما يمنحه له رساة القوم شأنه يف 
ذلك شأن الشعراء الذين انفردوا بمدحهم األشخاص طمعًا يف جزيل ثواهبم واالحتامء 
باملناصب الرفيعة، وعلمنا أنه كان يتلقى إعانة من بلدية كربالء وقدرها عرشون روبية. 

روى يل األستاذ حممود حلمي صاحب املكتبة العرصية يف بغداد فقال: كان له إملام 
اليوم من  العربية كالنحو والرصف ودرس عليه األديب عيل دشتي وهو  باللغة  واسع 
العاملية  احلرب  الشاعر  أدرك  وقد  اإليرانية،  الوزارة  يف  استوزر  الذي  إيران  أدباء  أبرز 
يف  أخيه  وفاة  نبأ  وافاه  وحني  للعراق،  الربيطاين  االحتالل  وشهد   1914 سنة  األوىل 
الكويت، وكان الشاعر وريثه الرشعي ترك العراق عائدًا للكويت هنائيًا، ويقال إنه عني 
قاضيًا للقضاة هناك وتويف هبا وذلك منذ أكثر من ثالثة عقود، وممن درس عليه علمي 

العروض والبيان والوضع مال نافع بن حممود بن عالوي الكردي)1(.

)1(   الروض األزهر يف تراجم آل سيد جعفر - مصطفى نور الدين الواعظ، الذي نرشه وأضاف إليه ولده 
إبراهيم الواعظ ص199. 
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املناسبات وله مقطوعات يف أغراض  القصائد يف شتى  ينظم  الرمحن  والشاعر عبد 
الوهاب  السيد عبد  النقيب والسيد هاشم  السيد مهدي  السيد كاظم  ، وذكر يل  خمتلفة 
متقد  الروح  لطيفًا مرح  أنه كان ظريفًا  اخلطيب ومن كان يصاحبهم يف جمالس كربالء 

العاطفة ملتهب الشعور إال أن شعره ينصب يف مدح الوالة واملوظفني والرؤساء. 

عثرت عىل قصيدة له يمدح هبا الزعيم احلاج عبد الواحد احلاج سكر وقد نرشت 
القصيدة يف جريدة االستقالل يف وقتها ومنها هذه األبيات: 

ــه  ــ ــم ــ ــزع ــ ــدكـــــــم مـــــــن فـــــتـــــى ب ــ ــ ــواحـ ــ ــ الـ ذات  ــد  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ يـ

ــتـــى  يــــــكــــــون عـــــبـــــد الــــــواحــــــدهـــــيـــــهـــــات مـــــــا كـــــــل فـ

الـــــفـــــراقـــــدهــــــــو الــــــــــــذي مــــــــن دونــــــــه  ذرى  أعــــــــــى 

غــــــــره  رضب  فـــــــفـــــــي حــــــــديــــــــد بــــــــــاردوكــــــــــــــــل 

ــى  ــ ــ ــع ــ ــ بـــــــاألســـــــيـــــــف الـــــــــبـــــــــواردنـــــــــــال املــــــــعــــــــايل وال

اهلـــــيـــــجـــــاء   قـــــــامـــــــت  ــدإن  ــ ــ ــداف ــ ــ ــف ــ ــ بـــــــــاألرجـــــــــاء وال

األســــــــــــــاودفـــــغـــــمـــــد جــــــفــــــن ســـيـــفـــه  أرؤس  يف 

ــدع  ــ يـ مل  يـــــــومـــــــًا  حـــــــل  مــــــــــن وافـــــــــــــــــد لـــــــوافـــــــدأو 

ــدفـــــــــــــجـــــــــــــوده مــــــبــــــتــــــذل  ــ ــ ــاص ــ ــ لـــــــكـــــــل مــــــــــــــرء ق

وال  كــــــــــا  حـــــــــاتـــــــــم  ــد الـــــواحـــــد ال  ــ ــب ــ ــع ــ ُمـــــــْعـــــــٍن ل

القراء تشطريمها  البيتني األولني طالبة من  وقد نرشت االستقالل يف أحد أعدادها 
فشطرمها العالمة السيد إسامعيل اخلطيب املتوىف سنة 1369 هـ / 1950 م فقال: 

ــه  ــ ــم ــ ــزع ــ جـــــــــاهـــــــــد غــــــــــر قـــــاعـــــدكـــــــم مـــــــن فـــــتـــــى ب
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ــدويـــــــــــــــدعـــــــــــــــي بــــــــأنــــــــه   ــ ــ ــواحـ ــ ــ الـ ذات  ــد  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ يـ

ــتـــى  يــــــــوصــــــــف بـــــاملـــــجـــــاهـــــدهـــــيـــــهـــــات مـــــــا كـــــــل فـ

امـــــــــرئ  كـــــــــل  وال  )1(كـــــــــا  الـــــواحـــــد(  )عـــبـــد  يـــكـــون 

وله حماورة جرت بينه وبني الشاعر الشهري احلاج حممد حسن أبو املحاسن، فسأله 
الكويتي هبذا اللغز: 

ــه  ــ ــرت ــ ــظ ــ ن إذا  اســــــــــم  أهبــــــــــج عــــيــــنــــي مــــنــــظــــره؟مــــــــا 

ذاتـــــــــــه   خــــــــــــــرت  فـــــــــــــرح روحــــــــــــــــي خمـــــــرهوإن 

والــــســــا  مــــنــــه  األرض  مـــــــســـــــمـــــــيـــــــات حتــــــــرضهيف 

ريـــــــــاضـــــــــهـــــــــا تـــــــطـــــــورهابـــــــــــن الـــــــســـــــا أبـــــــــــــوه يف  

صـــــــورهفـــــــحـــــــبـــــــه حــــــــتــــــــم عــــى  لـــــــــوال  األرواح 

ــرهأصــــــــــــــم وهــــــــــــــو نـــــاطـــــق   ــجـ ــنـ ــتـ ــسـ ــا تـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــن كـ ــ ــ عـ

رأس   يف  كـــــــــــل مـــــــلـــــــك يـــــــقـــــــدرهوبــــــــعــــــــضــــــــه 

تــــــــصــــــــورهأعــــــــــــــــــــــــداده تـــــشـــــاهبـــــت    رتـــــــــــــــب  يف 

ــه   ــ ــنـ ــ ــطـ ــ بـ يف  يـــضـــمـــرهوهـــــــــــــــــــــذه  وكــــــيــــــف  رأوا 

ــه   ــ ــفـ ــ ــصـ ــ ــنـ ــ كـــــثـــــلـــــث ربــــــــــــع تــــــزبــــــرهفـــــــــربـــــــــعـــــــــه كـ

تــــظــــهــــرهفـــــــهـــــــي تـــــــعـــــــد طـــــيـــــبـــــًا    أو  تــــــضــــــمــــــره 

ــت  ــفـ ــعـ ضـ إن  ــه صـــــــورهوالــــــــكــــــــر  ــ ــنـ ــ ــح مـ ــ ــصـ ــ مـــــــع تـ

)1(  شذا الطيب يف ذكرى العالمة السيد إسامعيل اخلطيب ص66 )1968م(.
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ألـــــغـــــزتـــــه  مـــــــــا  حـــــــــل  ــرهيف  ــ ــ ــخ ــ ــ ــف ــ ــ فــــــــــــا حيــــــــــــد م

ــه  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ هلـــــــــــــا فـــــــــــســـــــــــاء خـــــــــرهوحــــــــــاســــــــــد أصـ

ــه  ــ ــثـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ وثـــــــــلـــــــــثـــــــــه تــــــســــــطــــــرهونـــــــــصـــــــــفـــــــــه كـ

قـــلـــبـــه  تـــــصـــــحـــــف  )1(وإن  تــــكــــره  ــًا  ــ ــث ــ ــي ــ ل وصــــفــــت 

فأجابه الشاعر حممد حسن أبو املحاسن: 

ــن مــــنــــظــــرهيــــــا مـــــلـــــغـــــزًا بـــــاســـــم زهــــا  ــ ــ ــري ــ ــ ــاظ ــ ــ ــن ــ ــ ــل ــ ــ ل

ــق   ــ ــل ــ خ يف  ــه  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ خمـــــــرهأشـ يــــــطــــــيــــــب  ذاك 

ــذره ابـــــــــــن الـــــــســـــــا أبـــــــــــــوه يف   ــ ــبـ ــ ــن الــــصــــعــــيــــد نـ ــ ــطـ ــ بـ

وهــــــو  ودًا  ــه  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــصـ ــ ــوره يـ ــ ــ ــصـ ــ ــ يـ تــــــــلــــــــون  ذو 

والــــــــــــــــده   عــــــــقــــــــه  مـــــــــــــات وعــــــــفــــــــى أثــــــــــره إن 

عـــــــــــــاوده   إذا  ــه يــــنــــره  حـــــــتـــــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـــــطـــــفـــــًا عـ

ــه  ــ ــت ــ ــي ــ رق إن  ــرهوالــــــشــــــطــــــر  ــ ــخ ــ ــن ــ فــــــاســــــم تــــــعــــــاىل م

ــره   ــ ــطـ ــ ــشـ ــ تـ إذا  تــــــقــــــلــــــبــــــه فـــــتـــــضـــــمـــــره وهـــــــــــــو 

أصــــلــــه    شـــــعـــــر  بـــــيـــــت  لــــــــــــه عــــــــــــــــــــداد حتــــــــره يف 

ــه  ــ ــ ــب ــ ــ ســــــــيــــــــف يــــــــقــــــــد أثـــــــــــره بــــــجــــــفــــــن مـــــــــــن أح

آحــــــــــــاده ضـــــعـــــفـــــت  ــره إن  ــ ــ ــذك ــ ــ ــب ن ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــو حـ ــ ــ ــه ــ ــ ف

يــــــرمــــــي بــــجــــفــــن يــــكــــره وضـــــــعـــــــف بـــــــــــاق غــــــرض   

يف  األمري  عبد  حسن  االديب  املرحوم  مكتبة  يف  اخلطية  نسخته  توجد   / الكربالئي  املحاسن  أيب  )1( ديوان 
كربالء.
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ــره   ــ ــطـ ــ ــشـ ــ تـ إذا  تــــــقــــــلــــــبــــــه فـــــتـــــضـــــمـــــرهوهـــــــــــــو 

ــه   ــ ــت ــ ــي ــ رق إن  ــرهوالــــــشــــــطــــــر  ــ ــخ ــ ــف ــ فــــــاســــــم تــــــعــــــاىل م

بـــقـــى   مـــــــــا  نــــــــــــــزول  نــــــصــــــف لـــــــربـــــــع تــــــزبــــــره ويف 

أبــــــحــــــرهونـــــــصـــــــف عـــــــــر نـــصـــفـــه  حــــــــوتــــــــه  يشء 

ــرهوالـــــــــربـــــــــع ربـــــــــــع ربــــعــــه   ــ ــذكـ ــ تـ ــه  ــ ــنـ ــ مـ الـــــــبـــــــدء  يف 

إذا   وأول  صــــــحــــــف طـــــــــر تــــــزجــــــرهثــــــــــــــــان 

ــت ــركـ تـ ــا  ــ ــ م تـــصـــحـــف  فـــــاســـــم فــــعــــل تـــــــذكـــــــره)1(وإن 

جاء يف كتاب )الروض األزهر( ما هذا نصه: ولألستاذ الشيخ عبد الرمحن الكويتي 
وكنا مدعوين سوية عند عبد اهلل علوان املحاسب يف لواء كربالء سنة 1927 وقد تأخر 

علينا يف احلضور فكتب املشار إليه هذه األبيات: 

يبارى  ال  الوظيفة  يف  باهتام  حياسب  من  يا 

لو كنت بطني مثل بطئك كنت حمبوب العذارى 

جيارى  ال  التأخر  يف  عتب  )إبراهيم(  وعليك 

حــيــارى)2(  بــه  متشاهبن  الـــورى  منذ  أنسيتا 

قال األستاذ أمحد حامد الرصاف: )كان يرتدد عىل دار اجللبي حممد رشيد بكربالء، 
أما يف احللة فكان ينفق عليه حبيب بك وهو زعيم السنة فيها وهو والد عمر موفق بك 
زعيم املدفعية املتقاعد، وجد املحامي طالل، ومن النكات العجيبة التي حصلت يف احللة 
أن املرحوم العالمة الكبري السيد حممد القزويني الذي له صداقة متينة مع حبيب بك كان 

)1( ديوان أيب املحاسن الكربالئي ، خمطوط.
)2( الروض األزهر يف تراجم آل سيد جعفر / إبراهيم مصطفى الواعظ ص618.
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قد زاره ذات يوم وأخذ ابنه واسمه )عمر( يف حضنه، فدخل الكويتي فارجتل قائاًل: 

يشء األشــــــــيــــــــاء  شـــيـــعـــيأعــــــجــــــب  ــن  ــ ــضـ ــ حـ يف  ــر  ــ ــمـ ــ عـ

وقال مقرضًا جملة )اللسان( البغدادية عام 1338 هـ وأول شطر منها تاريخ تأسيسها:

ــدق هــادي ــان صـ ــس يــتــلــو عــلــيــنــا صــــورة اإلرشــــــاد)1(يف اآلخـــريـــن ل

كان يف  اآلن عندما  نزيل كربالء  الكويتي  افندي  الرمحن  األديب عبد  نظم األصل 
مدينة السليامنية ملا ظهرت أول شيبة يف ملته، والتشطري لألستاذ الشيخ جعفر نقدي قايض 

كربالء.

خلقه(  الـــعـــوامل  خــلــق  ــذي  ــ ال ــوان)إن  ــ ــأ مـــبـــدأ األكـ ــشـ كـــرمـــت وأنـ

ــعــه ومــصــنــوعــاتــه  ــائ ــه بــالــصــنــع واإلتـــقـــان(عــظــمــت صــن ــدت ل ــه )ش

نطفة(  بخلقي  إرادتـــــه  ــران )ســبــقــت  ــ ــد مـــبـــدئـــي ويـ ــ ــأوج ــ متـــنـــى ف

ــي ألــطــافــه  ــادئـ ــبـ ــمـ ــان(وتـــنـــقـــلـــت بـ ــس واإلح باحلسن  )وتــطــورت 

األزمـــــان )تــتــقــلــب األطـــــوار مــن أفــضــالــه(  ــتــقــلــب  ب )حـــكـــمـــة(  يب 

ــض نــعــمــتــه عــــي بــمــنــه  ــيـ ــفـ ــســان( وتـ ــصــورة اإلن )حــتــى ظــهــرت ب

لطفه(  مطمح  باللحظات  زلت  ــه يــرعــان)ما  ــن ــعــي ــف ب ــي ــط ــل وهــــو ال

شبيبتي  ــدء  ــب ب يـــذكـــرن  ــان  كـ ينسان()2( مـــن  أن  الشيب  بعد  )حاشاه 

جاء يف جملة اللسان / اجلزء املمتاز شعبان 1338 السنة األوىل ص44 ما هذا نصه: 

)التقريض واالنتقاد( 

)1(   جملة )اللسان( عدد ممتاز ص44. 
)2( جملة )العرفان( / ج 4 و 5 املجلد 23 ذو القعدة وذو احلجة 1351 هـ. 
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لقد أحتف اللسان هبذه الدرة العصامء والقصيدة الغراء حرضة الفاضل شيخ األدباء 
تتحىل  زالت  ال  املرشفة  كربالء  نزيل  الكويتي  الرمحن  عبد  الشيخ  البلغاء  آمال  وحمط 

بفضائله األيام: 

هادي)1(   صدق  )لسان(  اآلخرين  ــا صـــــورة اإلرشـــــاد  يف  ــن ــي ــو عــل ــل ــت ي

ــن جنة   مـ تــقــدمــوا  ــن  ــذيـ الـ ــق  ــب ــى األمــــثــــال واألنـــــــداد س ــ فـــســـا ع

ــانـــة   ــتـ ــة ومـ ــ ــاغـ ــ ــة وبـ ــاحـ ــصـ ــفـ ــداد بـ ــغـ ــتـــهـــا عــــى بـ أربـــــــت بـــرقـ

العرا   الظرف  مسحة  عليها  ــازي يف فــصــاحــة عــاد بزغت  ــج ــاحل قــي ك

ــًا   ــدم ــق ــت ــادفـــأضـــاءنـــا مـــتـــأخـــرًا م ــ األرفـ ــرح  ــ م الـــعـــى يف  ــو  ــح ن

ــئ عــره  ــواش ن الــعــلــيــاء  بـــادي فــدعــا إىل  أو  حــــارض  قــطــر  كـــل  يف 

ــلــورى  ــة ل ــدايـ ــي اهلـ ــ ــادي لــبــيــك يـــا داع ــد بـ ــ ــدي وجم ــ ــن جم ــيــك عـ ــب ل

ــي حــفــيــظــة قــومــه  ــام ــداد لــبــيــك عـــن ح ــ ــن األجـ ــا عـ ــ ــن اآلبـ ــًا عـ ــ رشفـ

ــم ويــفــوهتــم  ــده ــة وتــــاد يــســعــى لــيــدرك جم ــفـ ــريـ بـــالـــبـــذل كــــل طـ

ــوام حــتــى هيــرعــوا ــنـ ــالـ ــب خـــر مــنــادأذنـــــت بـ ــي ــج جت ــي ــج ــرع احل ــ ه

سبيل العلم والرشاد

ــم ال هيــديــكــمــو ــل ــع ال ــا  ــن ــوم ق ورشــــــاد يـــا  ــة  ــ ــاهـ ــ رفـ ــيـــل  ــبـ سـ إال 

ــوق با   ــل ــاة خم ــي ــه لــكــل عــقــل هـــادي لــيــســت تــطــيــب ح ــي ــف عــلــم ف

ــه    ــائ ــضــي ــرواد الـــعـــلـــم نـــــور هيـــتـــدي ب ــلـ لـ ــاب  ــ طـ ــرى  ــ مـ ــل  ــ ك يف 

ــا   وإن الصقيل  كالسيف  ــروح  ــ ــاد وال ــ ــد مـــن األغ ــم ــى غ ــت ــف ــم ال ــس ج

)1( هذا الشطر يشتمل عىل تاريخ تأسيس جملة )اللسان(.  
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ــعــلــم الــصــحــيــح وإنـــا   ــده ال ــرنـ ــاٍدوفـ ــ ــ ــن رويــــــــة ومتـ ــسـ ــحـ جيـــــي بـ

ــم جـــوهـــره وفـــيـــه حــيــاتــه   ــل ــع ــال وبــــقــــاء صــيــقــلــه عــــى اآلمـــــاد ف

ـــ  وال يعلمون  ــن  ــذي ال يستوي  ــاد هــل  ــ ــس ــ وف ــة  ــ ــح ــ ص يف  ال  ــذي  ــــ ــ

يا أيا العرب

ــل فــخــارهــم  ــي ــرب األث ــع ــا ال ــا أهيـ ــل اإلســـعـــاد ي ــ ــام ــ مــــــدوا إلـــيـــه أن

ــقــدمــوا   ــن ت ــذيـ ــد الـ ــروا جمـ ــ ــذك ــ ــداد وت ــ ــزة وس ــ ع ــوا يف  ــ ــق ــ ارت ــف  ــي ك

ــوى هــدى  ــق ــت ــر وال ــال ــوا ب ــاون ــع اإلســـعـــادوت ــة  ــلـ عـ ــاون  ــ ــع ــ ــت ــ ال إن 

معونة  دون  ــاز  فـ قــد  مــن  ــاز  فـ ــة وعـــتـــاد مــا  ــ ــرويـ ــ ــه بـ ــسـ ــنـ ــن جـ ــ مـ

انجلت    ما  العنارص  يف  التعاون  واألجـــســـاد لوال  ــام  ــسـ األجـ يف صــــورة 

ربوعنا  بــالــلــســان  تــزهــو  ــوف  ــس ــى اآلبـــــادول ــ ــاك حمـــفـــوظـــًا ع ــقـ ــبـ بـ

ــه   ــوالـ ــه ونـ ــاظـ ــفـ ــن ألـ ــ ــك م ــ ــروي ــ كــــــلٌّ رشيــــــف طـــيـــب املـــيـــاد ي

عــاطــرًا   مني  إلــيــك  النسيم  ــادي يــري  ــ ــن ــ ــز مـــنـــهـــا ال ــتـ بــتــحــيــة هيـ

ــودك منهم   ــ نــشــا وج ــن  ــذي ال ــاء واإلنـــجـــادوعـــى  ــشـ ــاإلنـ فــنــمــوت بـ

ومن رسائله التي بعث هبا إىل حبيب بك آل عبد اجلليل من كربالء إىل احللة بتاريخ 
4 ذو احلجة عام 1328 هـ قوله: 

ــه  ــ ــو يـــفـــوح أرجي ــ ــب ل ــ ــطــة عــنــرا ســـــام حم ــســي ــب ــق أرجــــــاء ال ــت ــف ل

جسمه   أنــت  ــذي  ال املجد  ذلــك  ــواك الــكــريــم املــوقــراعى  ــث ومــن حــل م

ــلــبــس حتية  ل ــاه  ــرضـ تـ ــت  ــ أن ــن  ــ ــك حمـــراوم ــي ــل ــي ع ــق ــط ــهــا ن ــفــصــل ي
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أما متهيد مقدمات املودة فأنا غني هبا بام عندك يل يف صميم القلب، حيث ال هتب 
فإين  حالك  عن  السؤال  وأما  النسيان،  عناكب  عليه  تنسج  وال  السلوان،  نسامت  عليه 
أكرره وردًا من كل صادر عنك واردًا علينا، وأما عني فإين كتبت إليك والزكام حميط 
بحوايس إحاطة سواء سوء العيش باألحرار والضباب باألقطار عىل أين أرغب إىل اهلل 

حيث أوقن باإلجابة أن يكفيك كل مهم وأن يكشف عنك وعن ما يليك كل غم. 

وأرسل له أيضًا من كربالء إىل احللة هذه الرسالة: 

الكامل وعم اجلالل طاهر  أبو  أوانه  توريد  إنسان زمانه وخال  األجل األشيم عني 
أما  وبركاته  اهلل  نجد، سالم عليك ورمحة  املجد وروض عرار  اخلالل )حبيب( مهجة 

بعد: 

فإن تلهفي إىل لقاك كاألرض إىل املطر، واىل سامع أنباك كاألذن املغبة ليرشى اخلرب، 
عىل أين ال أحتاج لتمهيد مقدمة تثبت ذلك وهل يغام عىل الشمس يف الضحى دليل، 
ومن يشهد ملثلك من )حبيب( عىل مثيل من خليل، ولكني أسألك من ال حيرم السائلني 
اإلجابة أن يفرق خلطابك بسداد اإلصابة وملحاتك بالعافية املستطابة ممتعًا من كل عيش 

بأرغده، ومن كل طامع بأسعده ومن كل معني بأنجده ويقيني أن قول األول: 

فــيــنــا ــل  ــ ه أن  ــا  ــن ــف ــي ض ــرم  ــ ــك ــ ــه الـــكـــرامـــة حـــيـــث مـــاالون ــع ــب ــت ون
     

مل يقله إال فيك وإن مل يصب املهم يف إنشاده باءا ومل يبوء بإسعاده فإنك بدا حق من 
غريك وأجدد بخريك ومريك والسالم عليك ما أقبل الشتاء وأنذر بربوده، وأحوج إىل 

بروده مقبحًا له بوروده ورمحة اهلل حتيط بك بجهاتك وبركاته تشمل حمتوياتك. 

وله يمدح حبيب بك آل عبد اجلليل قوله: 
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وانتظر   الفيحاء  احلــلــة  عــى  والسمر عــرج  البيض  بــن  هنالك  قلبي 

بنا   ــل  ــي ــرح ال ــه حــيــنــا جـــد  باخلرض أضــعــت ــن  ــع ال ــون  ــي ع ــا  ــن ــزت وغــام

غيهبه  ــم  ــي غ عــلــيــنــا  الـــفـــراق  ــد  ــن شعر مـ مـ ــال  ــ ــلــيــل ط ب ــوه  ــ ــارن ــ وق

مواقفنا  يف  ــؤون  ــ ش ســيــل  ــال  ــ ــل والــنــهــر وس ــي ــل ــي بـــن ال ــن فــضــاع م

قطنوا  هبــا  أرضـــًا  أجلهم  مــن  عطرأحــب  ذو  الــــورد  ــإن  فـ قــلــيــًا  ــو  ولـ

مسارحها  يف  لعبنا  ــان  ــغ امل الكرتــلــك  هبجة  مــن  النهى  عنفوان  يف 

فريس   عن  والعيش  به  جربت  والبر مغنى  السمع  بحظ  ــي  أن وهــان 

يلجمه   والعقل  الصبا  ركبنا  النرضفيها  ــع  ــرت امل يف  يــمــرحــه  ــه  ــوج وال

عمري أنــضــيــت راحــلــة الــســتــن أرقــلــهــا   من  السبعن  عى  النزول  إىل 

فــارقــه   قــلــبــي كــيــف  ــد اهلل  ــاع ــا س للرضر ي ــعــود  ــال ب يــقــل  مل  مــن  ــرق  فـ

الــشــيــب جــاذبــه  ــد  ــري ي الـــفـــراق  للنظرإن  الصبح  ضياء  الظام  جــذب 

وال   الــطــفــوف  آرام  اهلل  عــاقــب  الفر ال  ــن كـــرة  م أحلــاظــهــم  ــح  أصـ

سفها    هبـــا  إطـــاقـــي  تــقــيــد  ــادت  ــ باجلور ك ــور  احل عيون  مــن  أعــذ  مل  لــو 

ــاء عــجــم وأتـــــــراك يــعــرهبــم  ــبـ للرضرطـ بالتيسر  الــطــف  سكناهم 

مشتغل   الفيحاء  عــرب  يف  ــرك واخلـــزر والقلب  ــل ل يــنــتــهــي عــنــهــم  ال 

الــوفــاء هلم   قــيــدون عــى حسن  البر  هــم  ــامل  عـ يف  ــم  ــه ــاق أخ بــحــســن 

عى   وكيف  خانوا  وما  عاهدون  بــاخلــورهم  الــعــلــق  ــع  ــي أب أن  ــهــم  ــائ وف

انتبذوا  لو  وصفي  والــوفــا  أنني  عمري مع  من  امتد  ما  هلم  وفيت  عهدي 
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منتخب  العقد  وسيط  من  حبهم  الغرر يف  الواضحي  اجلليل  عبد  آل  من 

به  ــرام  ــك ال هــام  الـــذي  احلبيب  ــدود املــجــد والــطــررهــو  ــجـ ــه نـ ــام ــي ه

الــبــهــاء عى   ــد  قدر خـــال املــكــارم يف خ عن  املجد  بجسم  الكال  وجــه 

ــد حيـــْر وصـــف واصــفــه     نــظــم منتر يف بــيــت جم لــه مــن  ــوغ  ــص ي ــاذا  ــ م

حليتهم  ــجــد  امل بــصــفــات  والصفرتـــفـــردوا  بالبيض  غرهم  التهى  حن 

ــدر ما تشتهي النفس يف أعطاف روضهم   ت ومل  ــدري  ــ تـ ال  ــة  ــام ــئ ــل ال إال 

ــي مــكــارمــهــم    ــغ ــل ـــا ت ــن ف ــذب ــه والفكر  م العقل  باعتساف  تطبعًا 

بملهية    ــلــهــو  ي ال  ــل  ــف ــط ال ــنــشــأ  والبكر ي الــروحــات  يف  ــارم  ــك امل إال 

مغارسهم   اخلرض يف روضة احلسن واحلسنى  نبتها  ريــًا  حسن  فاستحسنوا 

لذاهتم    واحلسنى  احلسن  ــر يستجذب  ــزه ال مـــن  ــون  ــ ل يف  أن  فــيــســتــلــذ 

طينتهم   املـــجـــد  ــق  ــريـ وعـ تــر تــصــفــى بــتــهــذيــب مــن الــكــدرفـــإهنـــم 

عقد  ــا  ــاده ــي أج ويف  ــيــايل  ــل ال ــي  واحلرض مت البدو  يف  أفعاهلم  حسن  من 

هبا     املحيط  وجه  بل  اجلو  عطروا  ــر قد  ــن صــفــات اخلـــر واخل ــه م ــأتــون ي

صفة   مــن جمــدهــم  جيــتــدي  مــن  كالقمرفكل  احلسن  يف  هبا  علًا  يصحن 

طينتهم    أجــزاء  من  املجد  ألفوا  مشتهر قد  الصيت  بحسن  فخر  كتاب 

وجهته   الــنــاس  ــدي  جتـ جمــد  ــوه عــــايل الـــرر فــكــل  ــس ــب ــت فــمــنــهــم اق

ــم اإلنـــســـان جــوهــره   ــم األنــــام ه البر ه الطاري عى  كالعرض  والناس 

ــدره  ــك ي ــان ال  ــ أمـ ــهــم  ــي ف ــار  ــج ــل ــر ل اخل مـــغـــرة  أو  اخلـــــوف  مـــشـــوه 
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ــم حــرمــًا   ــاهت ــاح ــا حـــل مـــن س ــأن واحلجر ك البيت  بركن  منهم  الذ  قد 

مــواطــنــه  ــا  ــع ــن ال نــتــبــع  يــرحتــل  باملطرأو  ــل  ــوب ال ــاع  ــب أت استقر  حيث 

وطني  فيهم  جني  الــقــوم  الدهر عن وطر أولــئــك  نأت يب رصوف  وإن 

ــى أثــر مــعــي مـــكـــارم أخــــاق جتــســم من     أبـــداهنـــم فـــالـــورى مــنــهــم ع

تزينهم  أخـــاقـــًا  ــرون  ــع ــت ــس ي مفتقرال  ــل  كـ ــن  مـ يــعــروهنــا  ــن  ــك ل

هبا فــعــمــت  أيـــامـــًا  اهلل  ــعــد  ــب ي كدر ال  من  الطيف  عيش  وأبعد  فيهم 

ثبتت   ــام ومـــا  ــأح بــروقــًا ك قر مـــرت  من  كان  ما  سوى  فيها  عيب  ال 

األمـــن شأهنم   املــخــافــة حــيــث  ــي  ســفــره ــى  ــ ع ــنـــه  مـ راحــــاتــــه  وأم 

ــى خــســف هيــددهــم   ــددوه فــبــات اخلــســف يف هدر فــلــم يــبــيــتــوا ع بــل هـ

عى    جــّث  الغيث  شقيق  الكال  القمر أبــا  املغدق  سحاب  الطفوف  ظمى 

هنج   لـــه  ــدو  ــبـ يـ ال  وهيـــــدم  ــي  ــن ــب اخلطر  ي مــن  الــــدان  ــك  ــل امل إىل  إال 

ممــتــنــع  اهلل  ــظ  ــف ــح ب عـــنـــه  ــت  ــ ــ ــه لــلــقــدروأن ــل ــه ك ــن ــزامحـــك م ــن يـ ــم ف

ــال عى    ــك ــرأي حمــفــوظ ال ــ ــدك بـــن الــغــر والــغــررمــوفــق ال ــ ضــيــاء جم

والنهر ودرعك اهلل من ريب احلوادث ما   اْهـ ــروض  ال بن  حياتك  ـــَتــَدْت 

تلبسه  حــن  ثــوب  الــســامــة  البر حسن  مــن  ختشى  مــن  ربــك  بكفيك 

وله أيضًا: 

قــلــيــل     ــه  ــ لـ ــال  ــ ــق ــ ي ال  ــذي أبـــغـــي كــفــيــل قـــلـــيـــلـــك  ــ ــال ــ وكـــفـــك ب

ــعــت فـــــذاك لـــســـوء حظ   ــن تــنــيــل فــــإن م فـــعـــادهتـــا  ــاءت  ــ ــ جـ وإن 
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وله أيضًا فيه: 

زهــيــد    لــــه  ــال  ــ ــق ــ ي ال  ــدى تــعــيــد فــلــيــلــك  ــ ــب ــ ــك كـــيـــفـــا ت ــ ــف ــ وك

ــعــت فـــــذاك لـــســـوء حظ   ــن ــود فــــإن م جتـ فـــعـــادهتـــا  جـــــــادت  وإن 

وله يمدح حبيب بك آل عبد اجلليل قوله: 

عادة     حسن  من  املألوف  إىل  يتغر  تراجع  ال  الــنــفــس  )حــبــيــب(  فظني 

صورة   تبديل  اإلنصاف  يقبل  ــو حمــرر وهــل  ــز وهـ ــريـ مـــن الـــذهـــب األبـ

حلادث صفو  تكدير  من  يتكدرأحاشيك  ال  الــيــاقــوت  ــادة  ــ ع فــمــن 

وله فيه أيضًا: 

لبيب     ــى  عـ الــعــتــاب  ــأس  ــ ك املــــدامــــا أدر  نـــــي  ــه  ــتـ ــبـ ــاتـ عـ إذا 

ــه مــنــه   ــي ــغ ــب املـــامـــا وعــــــرض بــــالــــذي ت تــــــدر  وال  ــة  ــطـ ــالـ ــغـ مـ

معنى     لبيب  ــيــاب  ــث ال يف  ــك  ي ــإن  ــا فـ ــام ــك ال املــــحــــاورة  يف  ــم  ــه ــف وي

ــن عـــتـــابـــك فـــيـــه لــطــف  ــ ــر م ــؤثـ الـــســـامـــا يـ ــك  ــنـ مـ فــــأقــــره  وإال 

وله أيضًا فيه: 

سلم     يف  سلَم  حلَّت  سعد  يا  العلم  بــراك  يف  السفح  يمن  عن  وعرسوا 

بينهم  والشمس قد طلعت من بعدما غربت  ــد  ــع ب ــن  مـ ــة  ــ آذنـ بــالــقــرب 

أبنية     ــســمــر  ال بــالــرمــاح  ــوا  ــب ــن تضم  وط ومل  هتضم  مل  العز  شامخ  مــن 

ــة مـــن كـــل مــرجتــم وحــصــنــوا جمــدكــم مــن كــل مسرق  ــب ــاق بــالــشــهــب ث

منازهلم     أدنى  من  الروض  ثرى  النسم  أنظر  يف  األرواح  يبعث  نسميه 
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أكلتهم  ــوى  حت مــن  احلــســن  ــر الــقــســم  تقاسم  ــ ــه وافـ ــن ــال م ــ فــكــلــهــم ن

مــعــرك    ــل  بــظــلــهــم يف كـ ــاءوا  ــ ــ الظلم ج يف  بالظلم  بــخــلــوا  لكنهم 

ــن ال تــشــوهــهــم  ــط مـ ــهــم قـ ــي ف ــا  ــم  مـ ــشــي ال ــدن  ــعـ مـ ــن  ــ م ــم  ــأهنـ بـ إال 

مرابعهم    أقــى  من  العيد  مــرح  بالرضم  يف  الشوق  حبيس  قلبي  فأنت 

دوهنم   الصر  جيش  احلسن  القدم يستهزم  راســخ  ودادي  يف  ــن  أك مل  لــو 

هبم     األنـــــام  اهلل  ــن  ــ زي ــر  ــع م ــن  وكــــل زيــــن يــــرى آثـــــار زيــنــهــم  مـ

معرشها   العز  ــاض  ري من  ــة  دوح األمــم يا  أكــثــر  يف  عرفها  مــن  ــاح  ف قــد 

ــم األكـــــوان عــاطــرة   ــاك ــزاي لطلهم  فــمــن م مــنــكــم  رسى  خـــر  ــل  ــك ف

بسملة   ــون  ــك ال يف  لــكــم  ــد  جم خمتتم  فــكــل  حسن  منها  اخلــلــق  يستفتح 

وله أيضًا فيه: 

ــو كــان )حــبــيــب( حــارضًا   ل ــا دار  املحن ي ــرًا عــى هــذي  يــرض يل ص مل 

ــي    ــت ــال ح يف  أبــــــرن  ــو  ــ ل للشجن أواه  ــًا  ــعـ ودفـ دفـــئـــًا  يل  لــكــان 

بقعة    إال  الــســبــط  ــوال  لـ ــطــف  ال ــا  مـــن سكن م لـــر  مـــعـــمـــورة مهــــًا 

الشتا  يف  )حبيب(  مثل  يضع  اللبن ومــن  ضيعت  الصيف  يف  لــه  فقل 

ــه خمــلــص أضــاعــه   ــوض عــن در عــدن  مـــا اعـــتـــاض عــن ــع ي مــهــا  ــل  وهـ

وله خماطبًا حبيب بك آل عبد اجلليل وقد أمسى به الفقر فقال: 

مضيق   ــن  مـ ــقــط  ــت ي رزقـــــي  ــق أرى  ــن ــخ ــايس امل ــى مـــهـــل كـــأنـــفـ ــ ع

ــود حتى     ــ اجلـ بـــأيـــر  فـــقـــري  ــك  ــت ــق  ف ــك الـــثـــقـــب املــضــي ــ ــع ذلـ ــوسـ يـ

ولعل املرتجم ينفرد بسرية حياته املتناقضة حيث مل نجد يف سري شعرائنا السابقني من 
يشاهبه يف طريقة عيشه. 
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28- عدنان غازي الغزالي

1355 – 1438هـ
لقد ظهرت حركة التجديد يف األدب الكربالئي عىل يد رعيل من األدباء الّشباب 
دين الذين أرسوا قواعد احلركة الّشعرية  ممن بادروا بتقليد اجليل األّول من الّشعراء املجدِّ
األثر  هلا  كان  حيث  حديٍث  طابٍع  ذات  شعرية  جماميع  وأصــدروا  العراق  يف  اجلديدة 
الواضح يف رفع النتاج الثقايف إىل ما تصبوا إليه النفوس ، وما حُيّقق سموًا وإثراًء لألدب 
دين الذين تصّدروا احلركة الّشعرية يف كربالء األستاذ  العريب الطالع ، وكان من بني املجدِّ

الشاعر عدنان غازي الغزايل عضو احتاد األدباء يف العراق .

حياته 
هو عدنان بن غازي بن خضري بن جاسم بن حسني الغزايل ولد يف سدة اهلندية التابعة 
للواء احلّلة )بابل( سنة 1937م املوافق لسنة 1355هـ ، دخل املدرسة االبتدائية وختّرج 
فيها ، ثّم هاجر يف أوائل سنة1951م  إىل مدينة كربالء مع عائلته واستوطنها وأكمل 
الدراسة املتوسطة فيها ، ثّم التحق بدار املعلمني االبتدائية يف كربالء ، وختّرج منها عام 
1959م وُعنّي معّلاًم عىل املالك االبتدائي ، غري أن طموحه مل يقف عند هذا إحلّد ، بل 
راح يواصل حتصيله العلمي يف بغداد ، فانخرط يف جامعة املستنرصية ليبل أواره يف فرع 
الرتبية وعلم النفس فتخّرج منها عام 1967م ، ثّم ُعنّي يف املدارس املتوسطة يف كربالء .

وأخته شاعرة شعّبية ّكرست شعرها ألهل البيت، صدر هلا ديوان شعر بأسم 
)رصخات الطفوف( يف أربعة أجزاء .
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أدبه :
دين وأسهم يف إحياء بعض الندوات  انخرط الّشاعر يف صفوف الّشعراء املجدِّ
األدبية ومنها )ندوة اخلميس()1( فأبدى فيها نشاطًا ملحوظًا ، وكتب يف الصحافة 
العراقية ، وتوىّل حترير جملة )الرائد( الكربالئية التي كانت تصدر عن نقابة املعّلمني 

فرع كربالء .

كام  اللبنانية  والورود  كالعرفان  العربية  والصحف  املجاّلت  يف  قصائده  ونرش 
نرش يف صحافة العراق .

قباين  ونزار  واجلواهري  والبحرتي  املتنبي  أن درس  بعد  قرحيته  أكامم  تفتَّحت 
له  فكان  واحلديثة  الكالسيكية  األدب  كتب  وآلتهم   ، وغريهم  والبيايت  والّسياب 
أسلوب سلس ميرّس امتاز بالبساطة والدّقة واستخدام الرمز التارخيي واألساطري 

املنعكسة عىل الواقع املعارص أذ يتجىّل ذلك يف شعره بشكل مميَّز .

كتب يف الّشعر العمودي والّشعر احلر ، وله لوحات ُتعرّب باندفاع قوي طافح 
بالصدق ، فشعره الوجداين يتدّفق باللوعة واألمل .

احلب،  لواعج  قلبه  وجداين أرس  »عدنان شاعر  فقال:  آلـ طعمة  صادق  ذكره 
الّشعر  قارورة  إىل  العطر  كإضافة  مفرداته  وخيتار  يصطفي  اإلحساس  عنه  يفيض 

ومن أرّق قصائده قوله يف قصيدة )الشاعر واحلرف( الغزلية: 

)1(  ندوة اخلميس: أسسها مؤلف الكتاب يف داره بكربالء بتاريخ 1967/7/26م ودامت عامًا واحدًا، كان 
يرتادها أدباء كربالء، وعقدت أوارص أدبية مع بعض الندوات األدبية مثل اإلبداع األديب والعبقري يف 

النجف وغريها.
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ــول الِّـــشـــفـــاه واألْحــــــــَداِق ــ ــ ــا رُس ـــاِقيـ ــوى الـــُعـــشَّ ــ ــَى هـ ــ ــ وأمـــيـــنـــًا َع

ــْدِر ــصَّ ــبــٍة الــنّــهــد يف ال ــي كــحِّ ــنِّ ــت ِم األْعــــنَــــاِقأن ُذَرى  يف  وكـــالـــطِّـــيـــب 

ــْر ــزهَّ ــال ب األْرَض  ــُم  ــنِ ــم ــن ُي ــٌع  ــيـ األْوَراِقوربـ َعــــَى  ــَدى  ــ ــنَّ ــ ال ــي  ــ ــِم ــ َوهْي

ــة الـــطَّـــيـــب ــلـ ــرحـ ــاِقَوَســـــــِفـــــــِري بـ ــنَ ــلــٍة وِع ــْب ــح ُق ــنْ ــْريِف عــى ُج ــ َيــا َح

ــوٍن ــيـ ــرْضِ ُعـ ــ ــُخ ــ ــاٍه ِرَقــــــاِقَتـــــــارًة ُمـــْبـــِحـــٌر ب ــ ــف ــ وبـــــُأْخـــــرى َعــــى ِش

البِْكر ِحــْلــَمــة  يِف  ــؤَاد  ــف ال ــَت  ــْع ــَج ــيَوَف ــ ــَواِقـ ــ ــَت بــــاألَســــى أْشـ ــ ــع ــ ــيَّ ــ َوش

َرْوَضـــــــــة يف  ــار  ــ ــنَـ ــ ــَلـ ــ اجلـ ــيأمْحـــــــــَر  ــاِقـ أْعـ َيـــعـــيِـــش يف  هلـــَيـــب  ــدَّ  ــ اخلـ

ــا ــاَه ــنَ ــاب َج ــ ــّى َرِضـ ــط ــوع ِمـــن آَمـــاِقـــيَوُكـــــؤوس ال ــ ُم ــدُّ ــ ــا ال ــه ــَت مـــا زج

ــّن بِـــــــدْريِب ــ ــه ــ ــت ــ ــم ُدمـــــــوع زرْع ــ فـــحـــصـــدُت الــــظَّــــَام عـــن آَفـــــاِقك

ــرض ــِن اخل ــ ــذارى م ــعـ ــالـ ــت كـ ــع ــت َفــــَهــــاَب اهلــــــَوى َوعــــــزَّ الـــتَّـــاِقـــيومت

ــا ــن ــيِ ــال ــي ــر َل ــ ــا أمـ ــ ــا أهـــــــــَواَك ي ــ والـــدفـــاقأنـ ـــبـــا  الـــصِّ َنـــْســـمـــة  يـــا  َو 

ــجــِم ــنَّ ــاِق)1(َكــنُــهــٍر ُشــُمــوخــه ِرْفـــَعـــة ال ــ ــَوَث ــ ــْل ــ ــَوى َوَيـــــا َل ــْهـ ــلـ ــا َلـ ــَيـ َفـ

حّلًة  يكسوها  الصغرية  األشياء  ويتناول  بدّقة  أحاسيسه  ُيصّور  يكتب عدنان  حينام 
َقشَيبًة من اجلامل ، فلنقرأ معًا حنينُه اىل مرابع لبنان وظبائه يقول :

الــــواِدي َنــْبــع  َفــجــنَّ  ُرؤاَك  ــــْت  ــا لـــروحـــك ُكــــّل طـــر َشــــاِديرفَّ ــف وه

ــُه ــن ــاَن يـــا روَضـــــًا تـــبـــارك ُحــُس ــنَـ ــْبـ واِدُلـ ــدى الــــــرُّ ــ َوَزهـــــــْت مــفــاتِــنُــه ل

ــْرِســه ــد ِع ــائ ــَق الــّضــبــاء عــى َوَس ــَه ــَراِدَش ــ ــاألْب ــ ــِه ب ــيـ ـــيـــع إلـ ــى الـــربَّ ــ ــَع ــ َوَس

)1(   احلركة األدبية املعارصة - صادق آلـ طعمة ج2 - ص112.
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دَتْ ــورَّ ــتـ ــيــنــه فـ ــَحــاب َجــبِ ـــادلــثــم الــسَّ ــن الـــقـــصَّ ــ ــًا م ــ ــَج ــ ــه َخ ــُاتـ ــنـ وجـ

ــة )الــعــرائــس(جُيــْتــنَــى ــٌد عــى َشــَف ــْه ــٍر صــادَش ــْغـ ــّل َثـ ــك ـــاِف ب ــي الـــسَّ ــن َج

مَخيلٍة ِعـــْرس  ــْت وهــى  اَلَحـ ــروز(  ــِب الــــواِدي)فـ ــْل ــق نــــَرْت جــدائــلــهــا بِ

ــْت ــع ــك َوقَّ ــائ ــد امل ــرُت بـــاإلنـــشـــاِدوَشـــــَدْت كـــأنَّ ي ــْكـ ــسـ ــا َفـ ــ ــاهَن ــ أحَل

ــْرمتـِـي َف للنُجوم  يــومــئ  ــّن(  ــن ــادي)ص ــنَّ ال رواق  يف  ــَرح  ــ ومت ــَذألً  ــ َجـ

ــاء لــبــنــاٍن َفــَمــْن ــبِ ــــّن ُتـــنـــاِديلــبــَســْت ثــيــاب َظ ُ ــى حتــــار فــــأهيَّ ــَقـ ــْلـ َتـ

َبْينَنا )الــعــَرائِــش(  ظبيَّات  ــْت  ُرقـــاِديَوَرمـ طِيب  فــاصــطــْدَن  أمراسها 

ــون ُاحــُبــهــا ــي ــُع ــة ال ــَس ــاِع ــّن ن ــُه ــنْ ــار فـــؤاِديِم ــ ــَدْت َجــَدائــلــهــا َوَط ــ َرَقـ

وخرها ِحيق  الرَّ فِمها  ِمن  ــق َنــاِهــد لــوَســاَديأْسَتاف  ــَه ــْش ْيــبــِدي وي

ُكّلها ــايِص  ــع امل َشــَفــتِــي  يف  ــُت  ــّع أَعـــواِديمَجْ ِشَفاهها  ــوق  ف َونــْصــبــُت 

ــَان ُعــــْذرًا مــا جــفــوُت وإّنــا                    ــن ــْب اَلـــواِديُل ِشــَعــاِب  يف  َرِهـــٌن  َقْلبِي 
ــُت أذُكــــــروا ملـــعـــارِص ُكــّلــهــا                  ــ ــا ِزلـ ــاِدَمـ ــَعـ ُسـ َنــــْاِهــــدٍة وِجـــيـــِد  َثـــْغـــِر  يف 

ــاُل َجــبـِـيــنــهــا                    ــ ــ ـــنـــاِء اهلـــــاِديِمـــن ُكــــلِّ َكـــاِعـــَبـــة خَتَ ــق بـــالـــسَّ ــألَّـ َقــــَمــــرًا تـ

ــاِديِمن َفيِض َكأِسَك كم َرشَفُت ويِف َهَوى ــش ــيــب يل إن ــطِ َي ــون  ــُي ــُع ال تــلــك   

ــا             ــلَّ ـــوق املــجــنَّــح ُك ــي الـــشَّ ــنَّ ــف ــل ــاِديوي ــنَّ ال َكـــأس  َورقَّ  النَّسيم  َرَقـــص 

متناهية وصور  الكلامت بلحن رائق وعذوبة  تتموسق  ال األمحر(  )الشِّ ويف قصيدة 
اذة جياري فيها قصيدة الكوثرية، فيقول : أخَّ

ــر َعــــــى زنـــــــــِدي بـــيـــدْر ــ ــع ــ ــشِّ ــ ــاف األمَْحــــــــْرال ــ ــَه ــ ــف ــ ــال اهل ــ ــ ــشَّ ــ ــ وال
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ــــر أســـَكـــروالــــــثَّــــــْغــــــر أفـــــــِديـــــــه ُســــكَّ َوال  اخَلــــْمــــر  يـــْســـِقـــيـــنِـــي 

ك َيــــاَقــــَمــــَري ــدِّ ــ ــِخـ ــ ــر(واخَلــــــــــاُل بـ ــَمـ ــَى جَمْـ ــ ــدَّ َعـ ــنـ ــِت الـ ــيـ ــتِـ ـــ )َفـ كـ

ــنـــي ــيِـ ــنْـ فء ُيـــمـ ــى َمــــــْرَفــــــأه األْخــــــرَضحـــــْلـــــَاً بــــــالــــــدَّ ــ ــَه ــ ــا أش ــ م

ــُر يف ــ ـــُحــ ــ ــوات َســـــْبـــــع أبـ ــ ــ ــنَـ ــ ــ ــرَسـ ــ ــَث ــ أْك َشـــــــوق  ويِب  َعـــْيـــنـــيـــِك 

ــده ــ ــبـ ــ ــروُأملـــــــــلِـــــــــم َلـــــــيـــــــًا أعـ ــ ــْرَمـ ــ ــُده َاملـ ــ ــُسـ ــ ــٍر حيـ ــ ــْحـ ــ َعــــــْن َنـ

ــة أشـــــواِقـــــي ــ ــن ــ ــيِ ــ ــف ــ ــرلــــتِــــمــــرَّ َس ــنْـ ــعـ ــاَلـ َمــــــــْأى بــــاملِــــْســــِك وبـ

ــاِري ــ ــَع ــ ال ــدر  ــ ــصَّ ــ ال يف  ــر  ــحـ ــْبـ ــُتـ رَولِـ ــن َوَمــــــا َصــــوَّ ــَديـ ــهـ ــنَّـ لِـــــــُذرى الـ

ــَرى ــ ــْكـ ــ ــة َسـ ــ ــي ــ ــن ــ ــي ُاغ ــ ــب ــ ــيِ ــ ــب ــ ــرَوح ــْوَثـ ــَكـ َتـــْســـَتـــاف مُلــــى الـــثَّـــغـــر الـ

ــك يف ــ ــانِ ــ ــك ــ ــرَوأغــــــــــار بِــــــَرْغــــــم م ــكَّ ــا ُس ــ َي ــِي  ــ ــْف ــ َن ــن  ــ ِم  – ــي  ــبِـ ــْلـ َقـ

ــا ــ ــي ــ ُدن يِل  ر  نــــــــوَّ ــرًا  ــ ــ ــْجـ ــ ــ َفـ ــا  ــ ــ َيـــْســـَهـــرَيـ ــًا  ــ ــْرفـ ــ َطـ يِل  ق  أرَّ َكــــــْم 

ــا أحـــــــَى َفـــــْجـــــرك ُيـــْغـــرقـــنـــي ــ ــ ــــال األمَْحـــــــرَم ــب وبــــالــــشَّ ــيـ ــطَّـ ــالـ بـ

عر احُلر قصيدة )صوت( التي يقول فيها : ومن نامذجه يف الشَّ
وها إّنا طوينا الدرب 

ونِْمنا يف ُحزون األرض 

هنرا مخر 

وجممرة شتائّية 

يًا  وقنديل من امللكوت ُمسجَّ

ينام َعى جدائل وارف النّْخل 

ه فامتّد واتَّقدا ويشمخ ألف ُطهٍر مسَّ
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وكان احُلّب طفًا ِعندها 

وتّقول النّاس 

فصار احُلّب ال أقوى 

وتضحك يِف عيونك ألف َشْمٍس ما عرفناها 

ُافدهيا 

بِمْلح األرض 

ت مآقيه بدمع أيب الذي ابيضَّ

بثوب الّصر ُمذ ُخلقت حواشيه 

وقد رّتقته جلدًا 

ومن وطنّياته قصيدة يرفعها إىل يارس عرفات بعنوان )ميالد بطل(: 

مس من ّكوة كوٍخ  مثلا يمرق ضوء الشَّ

مدَّ يف األفق ذِراعًا 

أسمر مزق آالف الُغُيوم 

ء  اَّ برق قامته الشَّ

تنشّك عى ُخرْض التَّال 

يلثم النَّجم ُخطاها 

جدول َينْساب لوغنّى 

وإن ثار دوّي )العاصفة(

وربيع يمأ األرض عطاء 

ُمذ أحّب البيدر الغايف بأحضاِن احُلُقول 

وارتوى من مخرة الليمون يف الُقُدس القديمة 
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طاف يف ُكلِّ رشاين املدينة 

حقده مليون ثائر 

غار  يزرع احلبَّ بأحداق الصِّ

وبآالف احلناجر 

اّنه األرض عطاء وبشائر 

التي أصدرها  الّدواوين  التي ال تغني عن مطالعة  الّشعرية  الّصور  تلك هي بعض 
قصائد  املعارصة  اإلنسانية  والقضايا  الفدائي  والعمل  فلسطني  يف  كتب  فقد   ، الّشاعر 

عر األخرى . كثرية ، وكذلك كتب يف أغراض الشَّ

عارشته منذ سنة 1952م ، فرأيته صديقًا ودودًا ُعرف بطيبته املتناهية وأخالقه الّطيبة 
ورحابة صدره .

آثاره 
دراسة1963الغزل يف شعر كربالء املعارص1

شعر1966عبري وزيتون2

شعر1972ُأرجوحة يف عرس القمر3

شعر1987العودة إىل مرافئ احللم4

شعر1988الّصهيل5

شعر1999الّطريق إىل غاية الّشمس6

شعر2001وبالورد ننترص7

شعر2003تداعيات وردة الّدم8
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شعر2006قمر بني هاشم9

عود إىل ضّفة اجلرح10 شعر2009الصُّ

وفاته :
لبَّى شاعرنا عدنان غازي الغزايل نداء رّبه بعد مرض أملَّ به سنوات ، وذلك يف يوم 

2017/3/11م املصادف لسنة 1438هـ ، وُدفن يف وادي كربالء اجلديد .

* * *
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