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رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد ( )1649لسنة 2016م

 -1السيد حسني املرعشي الشهرستاني

(  1408 - 1340هـ )

بص َخبها وضجيجها ،أفنى
هذا واحد من الشعراء املغمورين الذين غمرهتم احلياة َ

حياته كلها يف خدمة اخلطابة املنرب ّية ،واويت قدر ًا كبري ًا 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

أرسته وبني أرسة آل الشهرستاين املوسويني .ولكن هذه اخلؤولة تغلبت عىل صاحب
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  1340هـ ،وترعرع يف أحضان الفضل ونشأ يف أرسة علمية عرفت

بآل املرعيش((( هلا ماض جميد يدعو إىل الفخر واالعتزاز ،فال غرابة إذن أن تنجب تلك
األرسة فتى ينهل العلم من ينابيعه ويترشب األدب واللغة من مصافيهام .وعندما بلغ
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،
((( تراث كربالء  -للمؤلف ص  151الطبعة الثانية (بريوت 1983م) وانظر :آل املرعيش الشهرستاين/
للمؤلف ص( 11بريوت 2012م).

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 شيئ ًا من القرآن الكريم
ينضم يف سلك الذاكرين
وانرصف إىل دراسة الفقه واألصول وتعمق هبام .ورغب أن
َّ

وتم له ما أراد ،واشتهر بحسن اإللقاء وشدة احلافظة وضبط احلديث وإسناده
واخلطباءَّ ،

إىل مصادره املوثوقة ،ومما امتاز به أيض ًا حسنه اخلطابة بالعربية والفارسية وجييد قرض
قوي احلافظة ،متو ّقد
مفوه ًاّ ،
الشعر هبام .وكام كان شاعر ًا وأديب ًا ،كذلك كان خطيب ًا ّ

الذكاء.

أما أخالقه فقد كان حلي ًام ،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 حرب ًا شعواء افقده برصه والقى عوز ًا وضنك ًا وصعوبات ،عىل
أن ذلك مل ِ
ّ
يثن من عزمه ،ومل يضعف رغبته ،ومل خيفض من طموحه ،وشق طريقه بتمكن
ومهارة متجرد ًا عن املصالح الشخصية ،يؤدي واجبه الرشعي عىل أحسن ما يرام.

وساعدته ظروفه عىل حتقيق طموحاته .ونحن ال نستطيع أن نتجاهل شخصية

محلت عىل عاتقها مهام اخلطابة حين ًا من الدهر ،وال نبالغ إذا قلنا َّ
إن 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.

إضافة إىل ما تقدم ،فهو شاعر مبدع ،لطيف الشعور ،مهذب العواطف ،ذكي
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القرحية ،له ديــوان شعر يضم طائفة من القصائد التي قاهلا يف املناسبات الدينية
أملح عنه وأشري إليه أنه لو قدر لك أن تتعرف عىل شخصيته
واالجتامعية .ومما حيسن يب أن ّ

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
قصائده ال ختلو من العاطفة اجلياشة ،واملشاعر الوجدانية احل ّية ،فض ً
ال عام حتويه من

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 راثي ًا سيد الشهداء اإلمام احلسني بن عيل:

وكــــــل م ــس ـ ِ
ِّ
ـاء
يف كــــل إصــــبــــاح

أنـــعـــاك حـــزنـــ ًا يـــا أبــــا الــشــهــداء

ِ
عـــــاشـــــوراء
ال ســـ َّيـــا يف يـــــوم

مــا زلــت أســعــى يف بــيــان مصابكم

واألرض خضبها دم الــســعـ ِ
ـداء

يــــوم بــكــت فــيــه الـــســـاء عليكم

ِ
مـــاء
ظـــــــام ومل تــســقــى بــقــطــرة

قــتــلــتـ َ
ـك عــطــشــانــ ًا ع ــل ــوج أمــيــة
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وبــقــيــت عــريــان ـ ًا عــى وج ــه الــثــرى

مـــــــن غــــر جتــهــيــز ولـــــف رداء

وتـــبـــادر األعـــــداء نــحــو خيامكم

وكــفــيــلــهــا ال ــس ــج ــاد يف اإلغــــاء

داروا بــه كــي يلحقوه بمن مىض

ويـــبـــاد نــســل ســـالـــة الـــزهـــراء

قـــد قــــال قــائــلــهــم دعـــــوه ألهــلــه

وامــضــوا لسلب كــرائــم البطحاء

ـــات اخل ــدور مــن العدى
ـرر َن ر ّب ُ
فــفـ ْ

خــــوفــــ ًا بــــــإذن بــقــيــة األمــــنــــاء
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قـــــد أرضمــــت يف مــنـــــزل الــعــظـ ِ
ـاء

والـــنـــار أظــلــمــت الــســا بــدخــاهنــا
واهلل ال أنـــســـى يــتــيــمــتــك الــتــي

قـــــد أفـــــزعــتــهــا محـــــلــة اخلــصــاء

ق ــال اب ــن مسلم قــد رأيـــت بثوهبا

نــــار ًا غـــــدت ت ــري إىل األعــضــاء

فركبت يف طلب الــصــغــرة مرسع ًا

فــزعــت مــهــرولــ ًة إىل الــصــحــراء

يف الشمس فــوق الــشــوك تعثر تــار ًة

وتـــقـــوم أخـــــرى خــيــفــة األعـــــداء

إيل وخاطبت
حــتــى إذا الــتــفــتــت َّ

يــا شيـخ فــارحــم ضيعتي وبكائي
بـــرعـــايـــة األيــــتــــام والـــفـــقـــراء؟

أقــــــرأت يف الـــقـــرآن أوضــــح آيــة
َ

بــن الــعــدى صــــر ًا عــى الــبــوغــاء

ِّإن يــتــيــمــة َمــــن قـــى يف كــربــا

ســـوء ًا ومــا قصدي ســوى اإلطفاء

قــلــت اســتــقــري لــســت ممــن يبتغي
قــالــت فــأرشــدين إىل حــامــي احلمى

فـــــيــجــرين مـــن هــــول كـــل بــاء

ـت يف أرض الــغــري مــقـ ّـر ُه
فــأجــبـ ُ

ومــــــــــزاره عـــنـــك بـــعـــيـــد نــائــي

ُأ ّم املـــصـــائـــب كــعــبــة األرزاء

قــالــت إذن خـــذين خلــدمــة عمتي

((( يف رواية أخرى كتب هذا البيت عىل الوجه التايل:
فإذا بربات اخلدور تفر من بطش العدى والزمرة الرعناء
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ـت ســيــفــي فــوقــهــا وأمنتها
فــســلــلـ ُ

مـــــن كــيــد أهـــل احلــقــد والبغضاء

كضها
وإذا هب ــا جــلــســت مل ــا ق ــد ّ
ال ــق ــل ــب َّ
رق حلـــاهلـــا وبــكــيــتــهــا

حـــــر الــظــا وحــــــرارة الــرمــضــاء
ّ

وأردت أســقــيــهــا بـــربـــة مــاء
ُ

فبكت وقــالــت كيف أرشب بعدما

ذبـــحـــت أيب ظــــام بــنــو الــطــلــقــاء
ْ

ومن مجيل قوله يف رثاء آل البيت من قصيدة أوهلا:
وأجـــزع
بــنــي أمحـــد أســعــى إلــيــكــم
ُ

ٍ
يقرع
بـــاب يف الــشــدائــد
لكم خــر
ُ

لقد ســـاءت الــدنــيــا إليكم بنعيها

ومـــالـــكـــم فــيــهــا جمـــــال وجمــمــع
ُ

بكم دعــوة الــداعــي جتــاب وتسمع

دعوتم إىل اإلســام والدين والتقى
ِ
ــم قتلوكم ِل َ أبــــادوا قبوركم
فــل َ

ومل جــرعــوكــم غــص ـ ًة ليس جتــزع؟

طفل مسلم بن عقيل:
وقال راثي ًا َ ْ

ســقــطــا ب ــأي ــدي ج ــائ ـ ٍـر مــتــخــاصـ ِم

ـي مــســل ـ ِم
ذكـــــرى خمــــ ّلــــد ٌة ل ــط ــف ـ َ ْ

الــعــبــد قــد نـــادى بذبحهام  -اب ـ َن ـ ُه

لـــكـــنـــه مل يـــســـتـــجـــب لـــلـــظـــاملِ
أفــــدهيــــا بـــدريـــــــن بــــن غــائـــــ ِم

الـــذبـــح ذاك بسيفه
حــتــى تــــوىل
َ

رامــــا الــنــجــا َة أبـــى فــا مــن راحـــ ِم

هبـــا أتــــى نــحــو الــــفــــرات وكــلــا

مـــذ صــ ّلــيــا دعـــيـــا عــلــيــه وســ ّلــا

أمــــرهيــــا حـــقـــ ًا ألعــــــدل ح ــاكــ ِم

ِ
الــطــفــلــن يــالــآثــ ِم
وقــــى عـــى

فــأتــى بــــذاك الــســيــف مل يمهلهام

ِ
ِ
بـــســـطـــوة غـــاشـــ ِم
جيــــــزه إال
مل

وأتــــــى عــبــيــد اهلل يف رأســيــهــا
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وقال يف مدرسة اهلندية الدينية:

ٍ
ِ
بـــ(بــاب الــطــاق) قامت
ومــدرســة

ِ
لــتــنــهـ َ
بـــاملـــعـــارف وال ــع ــل ــو ِم
ـض

هب ــا الــفــقــهــاء ق ــد ب ــزغ ــوا ُبـــــدُ ور ًا

تــفــوق عــى الــســهــى بــن الــنــجــو ِم

ـت
هــــي اهلـــنـــديـــة الــــكــــرى جتــ ّل ـ ْ

لـــتـــهـــدي لــــلــــراط املــســتــقــيــ ِم

وق ــال راثــي ـ ًا خطيب كــربــاء الشيخ حمسن بــن حممد أبــو احلــب املــتــوىف سنة

1369هـ1949/م:

ِ
منفطر
الــــــرزء
إِ َّن الــــفــــؤا َد هلــــذا
ُ

قلبي لفقد خطيب الــطـ ِّ
منكرس
ـف
ُ

قــد غــادر الــدهــر مــن قــد كــان يرشدنا

َّ
رشر
لــفــقــده
حــــل يف أحــشــائــنــا ُ

قـــد نــــال مـــن ربــــه خـــــر ًا وإِ َّن لــــــه

تـــزدهـــر
مــــنــــازالً يف نــعــيــم اخلـــلـــد
ُ

مــن كــل مــا جــاءت األخــبــار والسور

أعني اخلطيب الــذي كانت مواعظه
فــكــم رقـــى مــنــر ًا بــن األنـــــا ِم وكــم

دعـــاهـــم كـــي ب ــدي ــن اهلل يــنــتــروا

لــعـ َّـل شخص ًا لــدى الــتــذكــار يــدّ كـ ُـر

للخلق يــذكــر مــا ج ــاء الــرســول به
إذا رقـــى م ــن ــر ًا يــرثــي احلــســن لنا

بــبــعــض مـــا نـــابـــه فـــالـــدمـــع ينتثر

أرســـى أســـاس اهلـــدى سعي ًا بمنربه

طــوبــى لــه َف ـ ْـه ـ َـو بــالــفــردوس يبترش
ٍ
مــنــاد فــعــدْ قــد جـــاءك اخلــطـ ُـر
نـــادى

ملـــا نــــوى ســـفـــر ًا مـــن أجــــل ع ـ ّلــتــه

واهلـــــم يف قــلــبــه كــاجلــمــر يستعر

فـــعـــاد لــلــطــف لـــكـــن زاد عــلــتــه

أثــــر
كـــأنـــه الــــنــــار ال ختـــفـــى هلــــا ُ

قـــى بــخــدمــة أهــــل الــبــيــت مــدتــه

غـــدت لــنــا أدمــــع كــالــســيــل تنحدر
ٍ
نــــاد إذا م ــا شــعــره ذكـــروا
يف ك ــل

ملـــا أتــــى ي ــوم ــه إذ مــــات فــيــه وقــد

ـب ذكـــراه يــفــوح شــذ ًا
يــا شــاعــر ًا طــيـ ْ
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أشــــعــــاره مل تـــــزل لـــــآن خـــالـــدة

عــصــاء تــزهــو هبــا األلــــواح والــصــور

هـــــذي جمـــالـــســـه أمـــســـت مــعــطــلــة

أهــــل يـــعـــود كـــا قـــد كــــان يــبــتــدر

أب ــك ــت مــصــيــبــتــه حـــزنـــ ًا نــواظــرنــا

والــصــبــح يف فــقــده كــالــلــيــل معتكر
ـدر
وق ــد رمـــاه الــقــضــا مــذ جـــاءه الــقـ ُ

ال لــن يــعــو َد فــقــد خـــان ال ــزم ــان به

لــقــد تـــــوارى ع ــن األنـــظـــار مــرحت ـ ً
ا

س ــاحــ ُه املــجــد واإليـــــان والــظــفـ ُـر

بــنــي الــطــفــوف لــقــد نــلــتــم هبمتكم

ســــعــــادة ولـــكـــم لــلــحــر مــفــتــخــر

فــــا لـــنـــا مـــفـــزع حـــتـــى نـــلـــوذ بــه
ذاك الــــذي رايــــة اإلســـــام يف ي ـ ِ
ـده

ـر
إِالَّ الـــــذي
ٌ
غـــائـــب عــنــا ومــســتـ ُ

فــش ـ َّيــعــتــه رجـــــال الـــطـــف قــاطــب ـ ًة

مــهــا تــفــاقــم خــطــب اهنــــم صـــروا

عـــــزوا مجــيــعــ ًا يــتــيــ ًا مــــات والــــده

والــظــفــر
حــيــاكــم اهلل واإلقــــبــــال
ُ

والــعــدل يف سيفه كالسيل ينحدر

ِ
ٍ
طلعته
يشء مــثــل
وال يــكــن نـــور

ال نور شمس الضحى يزهو وال القمر القمر

يــا صــاحــب األم ــر طــال االنــتــظــار بنا

إنّــــــا حــــيــــارى ألمـــــر اهلل نــنــتــظــر

قــام األعـــادي هلتك الــديــن وازدمحـــوا

كام الذين بــأرض الطف قد حرضوا

عــج ْ
منحرص
ــل إلــيــنــا ففيك األمـــر
ِّ
ُ

ي ــا غـــرة اهلل أدمــــى الــصــر أعيننا

عــدوا وأشالؤهم بالسيف قد جزروا

عــــى احلـــســـن وأهـــلـــيـــه وأرستـــــه

يــدعــو نــصــر ًا لــه مــنــهــم فــا نــروا

قـــام احلــســن وحـــيـــد ًا بينهم وغــدا

فأحرقوها وأه ــل البيت قــد ُأرسوا

ثـــم ان ــث ــن ــوا خلـــيـــام الــســبــط كلهم

وهــشــمــوا بــخــيــول الــــرك جــث ـ َت ـ ُه

كـــأنـــه قـــد جــنــى مـــا لــيــس يــغــتــفـ ُـر

إنـــا ســنــصــر مـــن رزء الــفــقــيــد كام

آل الــنــبــي عــى األرزاء قــد صــروا

ٍ
كفن
فــوق الصعيد ثــوى ملقى بــا

واآلل مــن بعده يف السبي قــد قهروا
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وقال مداعب ًا أستاذه العامل الشيخ جعفر الرشتي متويل املدرسة اهلندية:
(جـــعـــفـــر) أبـــونـــا مجــيــع ـ ًا
شــيــخــنــا
ٌ

هــــو يف الـــطـــف لــلــعــلــوم عــمــيــدُ

األهــــل والــعــيـ َ
َ
َ
ـال كـــ (عيسى)
تـــرك

ولـــــــه يف اجلــــنــــان عـــــرس ج ــدي ــدُ

وقال راثي ًا العامل السيد حممد طاهر البحراين:

ـوان
خــطــوب أهــل النهى والــعــلــم أل ـ ُ

ان
الـــــــدار ف ــان ــي ــة والــــدهــــر
خــــــو ُ
ّ

وخـــــران
مــنــه ومــــا بـــعـــده نــجــح
ُ

املـــوت حـــق تـــــذوق اخل ــل ــق قــاطــبــة

فــمــن أطـــــاع إلــــه الـــعـــرش مــنـــــزلــه

ورحيــــــان
دار الــــســــام لــــه روح
ُ

ومــــن عـــصـــاه وواىف قــبــل تــوبــتــه

ونـــــــران
لـــــه عـــــــذاب وأغـــــــــال
ُ

دار الـــغـــرور فـــا يــبــقــى هبـــا أحـــدُ

جـــان
وال يــعــيــش هبـــا إنــــس وال
ُ

وال م ــائ ــك ــة فـــــوق الــــســــاء وال

ـان
يف اجلـــو ط ــر وال وحـــش وحــيــتـ ُ

لــلــمــوت ذائــقــة كــل الــنــفــوس وإن

عاشت طــويـ ً
ا أجيبوا أيــن مــا كانوا

فــأيــن كــنـــــز الــعــى والــعــلــم سيدنا

أكــــفــــان
حمـــمـــد طــــاهــــر ضـــمـــتـــه
ُ

وابـــــــن وجـــدّ مهـــا
أب
ٌ
حمــــمــــدان ٌ

حم ــم ــدٌ م ــن ل ــه كـــل الــــــورى دانــــوا

ٍ
بــــطــــاهــــر لــــ ّقــــبــــوه يــــالــــه لــقــب

وبـــرهـــان
فــالــطــهــر عــلــم وإيــــــان
ُ
وعــــــدوان
بـــــذاك تــشــهــد أضــــــداد
ُ

نــنــســاه كـــا فـــا نــنــســى فــضــائــلــه

وإيـــــران
ضـــج الـــعـــراق لـــه شـــجـــو ًا
ُ

نــعــي اإلذاعـــــــة يف بـــغـــداد رحــلــتــه
ضاقت له األرض حزن ًا بعدما رحبت

وأشــجــان
وحـــل بــن الــــورى وجـــدٌ
ُ

بــاحلــمــد وال ــذك ــر والــتــهــلــيــل جهزه

أعـــــوان
أهــــل اهلـــدايـــة هـــم لــلــحــق
ُ

قـــد فــــاز واهلل فــــــوز ًا لــيــتــنــا معه

جــــــران
فــــإنــــه حلـــســـن الـــســـبـــط
ُ
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أعــــزّي صــنــويــه يف فــقــدان صنومها

إحــســان
جـــزاكـــا مـــن عــظــيــم املــــن
ُ

ـم
آل الــفــقــيــد أع ــزي ــك ــم بــخــطــبــكـ ُ

وعـــنـــوان
أن تـــصـــروا لــكــم عـــز
ُ
وعـــنـــوان
ي ــك ــون فــيــكــم لــكــم عــــ ّز
ُ

ســــروا عـــى هنــجــه واقـــفـــوا مــآثــره

عــريــان
وبــــات جــســم حــســن وهـــو
ُ

حم ــم ــد ال ــط ــه ــر واريــــتــــم جــنــازتــه
مـــوزّعـــ ًا بــســيــوف الــــرك لــيــس ل ـ ُه

ـان
غــر احلــصــر وتـــرب األرض أكــفـ ُ
ـان
سجن الــكــفــور ودار الظلم كــوفـ ُ

عـــــي أبــــــاه ثــــم عـــــاد إىل
وارى
ٌ

قــــرآن
آيـــــات والــــذكــــر واآليـــــــات
ُ

ورأس والــــده يف الــرمــح ينطق بالـ
وصــــــار يـــربـــه بـــالـــعـــود طــاغــيــة

ونــــــران
عــلــيــه لـــعـــن وتـــعـــذيـــب
ُ

ألهــــديــــن إىل املـــــرحـــــوم فــاحتــة

تــيــجــان
لــــرأســــه هـــــذه اآليـــــــات
ُ

ـرب
تــيــقــنــت أن املــــوت م ــا مــنــه مــهـ ُ

اتـــرحـــب
وإن اخ ــت ــش ــى م ــن ــه بــــه
ُ

وقال راثي ًا العامل اجلليل السيد مرزا مهدي احلسيني الشريازي:
فــــا بــــد مـــنـــه وهـــــو آخـــــر أمـــرنـــا

ويذهب
فمن جــاء يف الدنيا يموت
ُ

إذا كنت تــدري ال حميص من الــردى

ـب
فـــا لـــك م ــأم ــونــ ًا ختــــوض وتــلــعـ ُ

لقد خلقت للخلق من قبل خلقهم

حــيــاة ومـــوت كــي يــوافــوا ويــذهــبــوا

ســـــوى الـــعـــلـــاء املـــتـــقـــن فــإهنــم

ـب
وان غــيــبــوا ذكــــراهــــم ال تــغــيـ ُ

وعـــدنـــا بـــه ال خيــلــف اهلل وعـــده

وهتـــرب
وان ختــتــي مــنــه الــنــفــوس
ُ

لــيــمــتــحــنــوا فــيــهــا ويـــعـــتـــروا هبا

فـــامـــا يــــفــــوزوا دائــــــ ًا أو يــعــذبــوا
وإن عــمــلــوا رش ًا إىل ال ــن ـ ِ
ـار جيلبوا

فـــإن عــمــلــوا خــــر ًا يــنــالــوا ســعــادة
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يــــيء إلــيــنــا الـــدهـــر يف كـــل حلظة
ُ

ونــذهــب
ونــحــو ويل األمــــر نــنــحــو
ُ

وقــد نــبــذوا الــقــرآن خلف ظهورهم

كــا جــحــدوا اإلســـام كــفــر ًا وكــذبــوا

وقــــد رفـــضـــوا قـــانـــون ديــــن حممد

وعــــن هنـــج خـــر األن ــب ــي ــاء تنكبوا

والذوا بــقــانــون الــشــيــاطــن اهنــم

ـب
ملــنــهــم هلـــم يــــوم الــقــيــامــة هــبــهـ ُ

وهـــذي ســهــام الــدهــر دومـــ ًا تصيبنا

وختــــــر ُب
هتــــــدّ م أركـــــــان اهلــــــدى
ّ

أنـــــوح لـــه حـــزنـــ ًا وأنــــعــــاه ق ــائــاً:

ـرب
فــقــيــد اهلـــــدى واهلل أنــــت امل ــق ـ ُ

دعـــوت إىل دي ــن اهلـــدى كــل جاهل

ـب
ألنــــك ذو عــلــم وأصـــلـــك طــيـ ُ

ع ــم ــل ــت بــــأمــــر اهلل بــــن عـــبـــاده

ـب
ومــــا كــنــت عـــن ق ــان ــون ــه تــتــنــكـ ُ

تغيب؟
وحــتــى مــتــى يف الــســر عــنــا
ُ

نــقــول ل ــه :قــد مسنا ال ــر واألس ــى

فـــا خــالــف الـــقـــرآن ال نــرتــي به

ـب
ومـــا مل خيــالــف حــكــمــه فــيــه نــرغـ ُ

ف ــل ــا رمـــــى املــــهــــدي أفــجــعــنــا بــه

ـدب
لــنــائــبــك املــفــقــود نــبــكــي ون ــن ـ ُ

تفقهت حتى رصت لــلــرع حاك ًام

ـب
حلــكــامــه عــــرش ال ــع ــدال ــة مــنــصـ ُ

بــنــا كــنــت حتــــذو حــــذو طــــه وآلـــه

ـب
فــمــن الذ فــيــهــم ســعــيــه ال خيــيـ ُ

وم ــذ خــالــفــوا الــقــرآن جــهــال قومنا

ومالوا عن اإلســام حرص ًا وأرضبــوا

فقلت هلــم كــفــوا عــن الكفر والشقا

وإن مل تــتــوبــوا يف اجلــحــيــم تــعــذبــوا

ومل أنس إذ جاهدت من خالف اهلدى

ويلعب
ومــن را َم دنــيــا اجلــهــل يلهو
ُ

إذا جــاء حــزب الكفر يــوم ـ ًا حلربنا

ومــرحــب
أذقــتــهــم م ــا ذاق عــمــرو
ُ

وأظهرت يف أرض الطفوف شجاع ًة

أب
غــدت مــن عــي الطهر وهــو هلــا ُ

فــذلــوا ومل يــــدروا إىل أيـــن يذهبوا

بــأســلــحــة اإليـــــان شــتــت شملهم
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وحذرت أهل األرض من بطش رهبم

يغضب
بــقــولــك مــن ينجيكم حــن
ُ

ـــيـــت مــرعــ ًا
وملــــا دعـــــاك اهلل لـــ ّب
َ

ـب
لــدعــوتــه إذ نــلــت مـــا فــيــه تــرغـ ُ

جــزيــت عــن اإلســــام خـــر ًا كــرام ـ ًة

ينصب
وأجــــرك تـــاج فـــوق رأســـك
ُ

ـب
وإالّ لــكــم نــــار الــعــقــوبــة تــلــهـ ُ

أال فاعبدوا الرمحن وارضــوا بحكمه

لــروحــك كــي يستقبلوا ويــرحــبــوا

ووافــــتــــك أفــــــواج املـــائـــك رمحــة
وأيتمتنا مــذ غبت يــا مقتدى الــورى

ـب؟
إىل أيـــن بـــاب بــعــد بــابــك نــذهـ ُ

نــــلــــوذ بــــأعــــام الـــريـــعـــة اهنـــم

مـــرب
هــــداة هلـــم كـــأس الـــواليـــة
ُ

وبــــعــــدك يــــا مـــهـــدي قـــــام حمــمــد

ـب
بـــه رايــــة اإلســـــام تــعــى وتــنــصـ ُ

لــبــاب حــســن أم إىل بــــاب حمسن

أب
أم املــقــتــدى اهلــــادي فــكــل لــنــا ُ

هـــــم يــــنــــرون اهلل واهلل نـــارص
ُ

ألنــصــاره حتى عــى اخلــصــم يغلبوا

بــعــاصــمــة اإليــــــان يف خـــر بقعة

يكتب
ويف أصلها التوحيد باملسك
ُ

َ
ـراب والعلم والتقى
لقد
ورث املــحـ َ

منصب
لــه عـــرش حــكــام الــريــعــة
ُ

جيــاهــد يف ســيــف الــلــســان عصابة

ـب
تـــقـــول ملـــا شــــأن الـــنـــســـاء حتــجـ ُ

فـــقـــيـــه نـــبـــيـــه عــــــــامل ومـــعـــ ّلـــم

ومــــــــؤدب
حمــــســــن
نــــقــــي
تـــقـــي
ُ
ٌ
ٌّ

ـن يف عــهــد والــــــده غــدا
وذا ح ــس ـ ٌ

ـب
يــكــافــح مـــن ضــــدَّ اهلــــدى يــتــوثـ ُ

ِ
ول َل جيـــز لــلــبــنــت تــعــمــل كلام

ـب؟
تــشــاء وهتـــوى يف الــزمــان وتــطــلـ ُ

فــألــقــمــهــم ص ــخ ــر ًا وأرغـــــم أنفهم

يــكــتــب
وردهـــــــــم ذال بــــا قـــــام
ُ
ُ

ِ
َّ
كــــل منكر
ـم ال تــعــمــلــوا
ول قــلــتـ ُ

ـب
فـــإنـــا عـــن الــفــحــشــاء ال نــتــجــنـ ُ

فـــهـــزم ج ــي ــش ال ــك ــف ــر يف محــاتــه

مــهــرب
هلــــم إالّ إىل الـــنـــار
ومــــا
ُ
ُ
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وصــــادق قــبــل املــجــتــبــى كــل واحــد

ـرب
غــدا بــعــده مــن منهل العلم يـ ُ

مجــاهــر أهـــل الــعــلــم حــفــت بنعشه

وتندب
كــذا الناس طــر ًا وهــي تبكي
ُ

ذكـــــرت حــســيــن ـ ًا جــــده يف رحــيــلــه

تسلب؟
مالبسه عــن جسمه كيف
ُ

وملِ كـــفـــنـــوه بــــالــــرمــــال عــــــداو ًة

وملِ غــســلــوه بــالــدمــاء وخــضــبــوا؟

قد انكسفت شمس الضحى يف وفاته

تغرب
وكادت لشمس الدين يف األفق
ُ

فــاصــبــح جــــــار ًا لــلــحــســن بــــداره

ومـــقـــرب
نـــزيـــل حـــســـن مـــكـــرم
ُ

ِ
بـــأت عــريــان ـ ًا تــريــب ـ ًا عــى الــثــرى
ومل

ـب؟
وملِ فــوقــه خــيــل الــضــالــة تــلــعـ ُ

وملِ محلوا الــرأس الرشيف عىل القنا

ـب؟
وملِ أهــلــه ظــل ـ ًا تــســاق وتــســحـ ُ

ســيــنــتــقــم املـــهـــدي مـــن كـــل ظـــاملٍ

وخيضب
بفيض الدما يسقى الدمى
ُ

ـرب؟
وثغر حسني كيف بالعود يـ
ُ

وملِ وضعوا يف الطشت رأس إمامهم

ـب
فـــإنـــك متــحــو مـــا تـــشـــاء وتــكــتـ ُ

عـــجـــل ظـــهـــور إمــامــنــا
فــيــا ربـــنـــا ّ

وفاته

السم
استدعته مديرية أمن النظام بكربالء مرات عديدة ،ويف املرة األخرية سقي ُّ

فاستشهد عىل أثر ذلك ،وذلك يف يوم السبت  20ربيع األول سنة 1408هـ املصادف

 12كانون األول سنة 1987م ،وخف إىل تشييعه العلامء واخلطباء وأهل الفضل إىل
مثواه األخري يف مقربته اخلاصة بوادي كربالء ،وترك مخسة أوالد هم :مرتىض وموسى
ونارص وحيدر وأكرم.
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 -2السيد حسني بن مساعد احلائري

( كان حي ًا عام  917هـ )

آل عيسى من القبائل العلوية العريقة التي استوطنت يف تربة أيب الشهداء وكانت

حملة املخيم والقسم الغريب من باب الطاق اآلن مسكن ًا 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.

ومن األفذاذ الذين انجبتهم هذه األرسة العلوية هو النسابة السيد عز الدين بن

مساعد بن احلسن بن خمزوم بن أيب القاسم احلسيني احلائري من آل عيسى من ساللة

عيسى بن الشهيد حفيد اإلمام السجاد ،وكان املرتجم له عامل ًا شاعر ًا 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:
ثــــم احلـــســـن بــــن مـــســـاعـــد األيب

وجـــامـــع األخــــبــــار بــعــد الــنــســب

املـــــوســـــوي احلـــــائـــــري قــــد مــى

لــــربــــه هبــــا فــــأرخــــه (قــــــــى)

()1

له كتاب (حتفة األبرار يف مناقب أيب األئمة األطهار) ،نوه عنه صاحب الذريعة

وذكر نسبه يف آخر (عمدة الطالب) الذي كتبه لنفسه وفرغ منه يف  25ربيع األول ،سنة
((( جمايل اللطف بأرض الطف :للعالمة الشيخ حممد الساموي ص .68
18

893هـ وعليه حواش له بخطه ،إىل تأريخ 917هـ .وترمجه العالمة السيد حمسن األمني

يف موسوعته (أعيان الشيعة) ج  27ص  268وغريه من األعالم .كام أننا دونا بإجياز

ترمجته يف كتاب (تراث كربالء) ص .172

له قصيدة مطولة من شعره وهي يف مدح أهل البيت ورثاء احلسني:
ـر
ومــنــثــور شــعــري يف عــاكــم لــه نـ ُ

ـر
ل ــط ــي قـــريـــي يف م ــدحي ــك ــم ن ـ ُ

فــوصــلــكــم روح وراح وراحــــة
ُ

ـر
وبـــعـــدكـــم مـــــوت وقـــربـــكـــم ن ـ ُ

وطــالــعــه كــالــشــمــس زهــــر ونــــوره

الـــبـــدر
تـــقـــارص عــنــه يف مــطــالــعــه
ُ

يــقــر هل ــا حــســان بــاحلــســن إذ بــدت

زهـــر
وقـــــال زهــــر أن أوجـــهـــهـــا
ُ

وأن كــاخلــنــســاء فــيــكــم وقـــد غــدا
ِّ َ

مــفــارقــهــا حمــبــوب مهجتها صــخـ ُـر

وكــــادت تـــروح الــــروح مــنــي تأسف ًا

مــصــاب رســــول اهلل يف آلـــه األُوىل

نـــزر
بـــذكـــر مـــصـــاب كــلــا دونـــــه ُ

تــقــارص زيــد عــن عــاهــم كــذا عمرو

أئـــمـــة هـــــذا اخلـــلـــق بـــعـــد نــبــيــهــم

ذكر
بناة العىل قد طــاب من ذكرهم ُ

ـم غد ًا
هم مهبط الوحي الرشيف وهـ ْ
ُ

احلرش
سقاة الــزالل العذب من ضمه
ُ

وبــاطــنــه يــا ســـاديت احلــمــد والــشــكـ ُـر

وظــاهــر شــعــري فيكم املـــدح والثنا
عــرائــســه جت ــى فــتــجــى صـــــوادئ الـــ

ـدر
ـــقــلــوب ومـــــن ألــفــاظــهــا ينثـر ال ـ ُ

أال أهيـــا الـــغـــادون عــنــي وعلمهم

ـر
أحــــاط بــــأين لــيــس يل عــنــهــم صـ ُ

وقــفــت عــى املــغــنــي الـــذي كنتم به

قفر
حــلــوالً ومــغــنــاكــم وقـــد بــنــتــم ُ

والوتر
ـم الــســادة األطــهــار والشفع
ُ
هـ ُ

هم التني والزيتون هم شافعوا الورى
إن ت ِ
ُـــــــر ْد عـــلـــ ًا وســيــلــة آدم
هـــم ْ

ونــــوح نــبــي اهلل حــن طــمــى الــبــحـ ُـر
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تــؤجــج غــيــظـ ًا فانطفى ذل ــك اجلــمـ ُـر

هبــــم ســـــأل اهلل اخلـــلـــيـــل ونـــــاره
وي ــع ــق ــوب ملـــا أن تـــوســـل ســائــ ً
ا

هبـــــم مجـــعـــتـــه مـــــع احـــبـــتـــه مــر

وأيـــــــوب يف بــــلــــواه ملــــا هبــــم دع ــا

الـــر
شــفــاء مــن الــبــلــوى وفـــارقـــه ُ ُّ

وك ــم ق ــرت أعـــار ق ــوم تــســارعــوا

ـر
إلــيــهــم وكـــم طــالــت بــأقــدامــهــم بـ ُ

ســيــوفــهــم يف الــنــقــع حتــســب أهنــا

مهــر
تـــؤلـــف بـــرقـــ ًا والــــدمــــاء هلـــا ُ

قـــواضـــبـــهـــم مــبــيــضــة يــــردوهنــــا

فــتــصــدر محــــر ًا بــالــنــجــيــع هلـــا غــمـ ُـر

أحــــــاط هبــــم يف كــــربــــاء عــصــابــة

عـــذر
يــزيــديــة عـــن غـــدرهـــا م ــاهل ــا
ُ

فــديــتــهــم ك ــم جـــالـــدوا دونــــه وكــم

أجـــر
ُأعـــــد هلـــم يف يــــوم ح ــره ــم
ُ

فــدهتــم نــفــوس اجل ــاح ــدي ــن فــطــاملــا

وكـــروا ومــا فـ ّـروا
ـم جــاهــدوا حق ًا
ُّ
هـ ُ

وكــم أنجزوا وعــد ًا وكــم موعد وفوا

وكــم مــن وعيد أصــدقــو ُه وكــم بـ ّـروا

وحتسب أن زجــر الــرجــال زماجر الـ

مغرب
رعـــود ووجـــه األرض أســـود
ُّ

ٍ
مهند
وكـــم نــصــبــوا صـــــدر ًا لــرفــع

ٍ
ذابـــل جـ ّـروا
وكــم جــزمــوا أمـــر ًا وكــم

فــقــامــوا بـــا قـــد أوجــــب اهلل رهبــم

العمر
إىل أن تــفــانــوا وانــقــى ذلــك
ُ

إىل أن قـــى اهلل الـــعـــي قــضــاءه

وقــد حــان حني السبط واقــرن األمـ ُـر

ســأبــكــيــه مــا دا َم الـــــدوام فـــإن أمــت

والنثر
ـدي الشعر
بــكــاه لعمري بــعـ َ
ُ

ذر شــارق
وال طلعت شــمــس وال َّ

الفجر
نـــوار وال انفجر
ـر ّ
ُ
وال اخ ـ َّ

بــكــتــه الـــســـاوات الـــشـــداد فدمعها

دم ظـــل مــنــه وجــهــهــا وهــــو حمــمـ ُّـر

فــديــتـ َ
ـت الــدهــر بــعــدك مل يكن
ـك لــيـ َ

القطر
وال انعقدت سحب وال قطر
ُ
َّ
والــعــر
املــــحــــر ُم
هــــل
بــعــيــدٌ إذا
ّ
ُ

حمـــــر ٌم
ســــلــــوي لــلــمــصــاب
وان
ّ
ّ
ّ
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َّ
الــغــر
مـــهـــذبـــة ألــفــاظــهــا الــــــدرر
ُّ

بــنــي أمحـــد ســيــقــت إلــيــكــم قصيدة
حــســيــنــيــة تـــزهـــو لـــكـــم حــائــريــة

الــشــعــر
مــنـــــزهــة عــــا يـــعـــاب بــــه
ُ

قــلــبــي لـــطـــول بـــعـــادكـــم يــتــفــطـ ُـر

ومــــدامــــعــــي لـــفـــراقـــكـــم تــتــقــطـ ُـر

ومن مليح شعره قوله:
مـــــررت ع ــى مــعــاهــدكــم وال
وإذا
ُ

خيــر
ألـــفـــي هبـــا مـــن بــعــدكــم مـــن
ُ

فـــفـــرق شملنا
غــــدر الـــزمـــان بــنــا
ّ

يــتــغــر
والـــــغـــــدر طـــبـــع فـــيـــه ال
ُ

غــبــتــم عـــن نــاظــري
قـــد كــــدت ملـــا
ُ

وأقـــــر
أللـــيـــم ه ــج ــرك ــم أمــــــوت
ُ

لـــلـــســـادة األبـــــــرار أنــــــوار اهلـــدى

أمـــــر اخلــــافــــة لـــيـــس إالّ فــيــهــم

قــــــو ٌم مـــآثـــر فــضــلــهــم ال تــنــكـ ُـر

فــقــد ارتـــــــدوا بـــردائـــهـــا وتــــــأزروا

أهـــل املـــكـــارم وال ــف ــوائ ــد والــنــدى

خيـــر
وبــــذلــــك الـــــقـــــرآن ع ــن ــه ــم
ُ

لسواهم
أفهل سمعت بـ (هــل أتــى)
ُ

بــــــن ال يــنــكـ ُـر
مــــدحــــ ًا وذلــــــك
ِّ ٌ

ـودع
فــالــعــلــم ع ــل ــم حم ــم ــد م ــس ــت ـ ٌ

يــذخــر
فــيــهــم وعـــنـــد ســـواهـــم ال
ُ

هــاجــت بــابــل خــاطــري ووقــفــت يف

أرجـــائـــهـــا ودمــــــوع عــيــنــي هتــمـ ُـر

ردوا الـــركـــاب لــعــل مـــن هيــواكــم

ويــظــفــر
يــــومــــ ًا بــقــربــكــم يـــفـــوز
ُ

يـــذكـــر
أنـــســـى ســــــواه فـــغـــره ال
ُ

لــــكــــن مــــصــــاب حمــــمــــد يف آلــــه

يــتــبــر
أمـــســـى بـــنـــور هــــداهــــم
َّ ُ

احل ــاف ــظ ــون الــــرع واهلـــــــادون من
ـســكـ ًا
فــهــم الــنــجــاة ملـــن غــــدا مــتــمـ ِّ

يــتــحــر
ملــــــن
هبــــــم وهــــــم نــــــور
ْ
ُ
ُ

عنهم
والـــرجـــس أذه ــب ــه ا ُملــهــيــمــن
ُ

مـــن فــضــلــه فــتــقــدمــوا وت ــط ـ َّـه ــروا
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أبــيــهــم
كـــم مــثــل مــيــكــال وحــــق
ُ

ٌ
يــفــخــر
وجــــرئــــيــــل
هبــــم يــــســــود
ُ

وبــــه ت ــرف ــت الــبــســيــطــة واغ ــت ــدى

يــتــنــاثــر
إيــــــــوان كــــــرى ه ــي ــب ــة
ُ

ُ
ثــــر
ـــمــتــبـــــتــل املــــز
َّمـــــــــل املـــــــــدّ ُ

أبـــاهـــم الـــ
وكــفــاهــم فـــخـــر ًا بــــأن
ُ

مـــــوىل ت ــظــ ِّل ــلــ ُه الـــغـــامـــة ســـائـــر ًا

وتــســر
حــــر اهلـــجـــر
وتــقــيــه مـــن
ِّ
ُ

غــدت
وبــكــفــه نــطــق احلـــى ولــكــم
ْ

م ــن ــه ــا املــــيــــاه فــضــيــلــة تــتــفــجـ ُـر

لـــرى احلــســن بــكــربــاء وقـــد غــدا

ـر
لــقــتــالــه اجلـــيـــش الـــلـــهـــام ي ــس ـ ّ ُ

مـــن كـــل أشــــوس بــاســل ال ينثني

ٍ
ٍ
يــدبــر
ســـابـــق ال
مـــهـــر
مـــن فــــوق
ُ

م الـــ ّطـــف ح ــيــ ًا يف الــــر ّيــــة يــنــظـ ُـر

قــد كــنــت أهـــوى أن أراك غـــداة يو

قــومــوا حل ــرب عــدوكــم واســتــبــروا

وغــــدا احلــســن يــقــول يف أصــحــابــه
ب ــاع ــوا نــفــوســهــم ألجـــل جتــــارة الـــ

أخــــرى فــنــعــم جـــزاؤهـــم واملــتــجـ ُـر

جــــــادوا أمـــــام إم ــام ــه ــم بــنــفــائـ ٍ
ـس

مــن أنــفـ ٍ
العنرص
وطـــاب
ـرت
ـس طــهـ ْ
َ
ُ

أفــــنــــوا جــســومــهــم بـــكـــل مــهــنـ ٍـد

مـــر الـــزمـــان وعــمــروا
وبـــقـــوا عـــى ِّ

بـــب ــقـــاء أخــــراهــــم ومل ي ــت ــأخ ــروا

هلل درهــــــــم رشوا دار الــفــنــا

حـــق اجلـــهـــاد وجــــالــــدوا وتــصــروا

مــر احلــتــوف وجــاهــدوا
واســتــعــذبــوا َّ

ٍ
أمحـــر
قـــــان عـــى وجــــه الــبــســيــطــة
ُ

س ـ ّلــوا مواضيهم فــســال مــن العدى

***
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 -3احلليب احلائري
شاعر نجهل اسمه ونسبه وعرصه ،ذكره السيد جواد شرب يف (أدب الطف)(((،

وقال انه اطلع يف جمموعة خطية قديمة ترجع كتابتها إىل القرن التاسع أو العارش اهلجري

وجدها يف مكتبة اإلمام احلكيم العامة قسم املخطوطات رقم  .577يقول انه وجد يف
بيت تقص وقعة كربالء بمنظومة رائية وهي
هذه املجموعة ملحم ًة طويلة تقع يف ً 500
للحلبي احلائري ،وأوهلا:

وأســـهـــر لــيــى واملـــصـــائـــب تــســهـ ُـر

أفـــكـــر والــــصــــب احلــــزيــــن يــفــكـ ُـر

ويستدل أن الشاعر جاور احلائر املقدس شأنه شأن الكثري من حمبي سيد الشهداء،

ودليلنا قوله يف نفس القصيدة:

ـم
أيــــا ســـــاديت يـــا آل أمحــــد حــبــكـ ُ

وأنـــــر
أمــــــوت عــلــيــه ثــــم أحـــيـــا
ُ

ـم
أنـــــا احل ــل ــب ــي احلــــائــــري ولــ ّي ــك ـ ُ

ـر
وضــيــفــكـ ُ
ـم والــضــيــف حيــبــى وحي ـ ُ

ٍ
خطية نادرة تقع
أقول :ان صديقي األديب سعيد هادي الصفار أطلعني عىل جمموعة

يف  233صفحة حتتوي عىل قصائد يف مراثي احلسني بن عيل منها القصيدة املشار
إليها سابق ًا تقع يف أول املخطوط وأوهلا:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
قصيدة احللبي احلائري ،هذه احللبية يف مقتل احلسني وقد قاهلا احللبي غفر

اهلل له ،وعد ْد ُت أبيات القصيدة فوجدهتا  642بيت ًا مما يدل عىل أهنا غري املخطوطة التي

أشار إليها السيد جواد شرب يف موسوعته (أدب الطف).
((( أدب الطف أو شعراء احلسني  /السيد جواد شرب :ج 5ص .49
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مل حتدثنا املصادر التي ترمجت للحلبي احلائري إىل نشأته ،وال إىل ٍ
يشء يتصل بمراحل

حياته واتصاالته برجال عرصه والبيئة التي عاشها ،ومل يصلنا يش ٌء من شعره غري هذه
القصيدة ،لذا فال يمكن إعطاء صورة واضحة وشاملة عن شاعريته ،ومهام يكن من أمر

َّ
فإن هذه امللحمة تدل عىل طول نفس الشاعر يف النظم وتضلعه يف اللغة وإحاطته التامة
يف علوم التاريخ وسرية أهل البيت .ولكن املؤسف حق ًا أن النسخة هذه فيها أبيات
ملحنة وخارجة عن الوزن ،وبعضها فاقدة للرتابط ،ولعل ذلك بسبب استعجال كاتبها،
نص هذه
ونرجح أن احللبي قد أ َّلف وصنف غري هذه املطولة الشعرية ،وننقل للقارئ َّ

املطولة عن املخطوطة املشار إليها:

قال احللبي احلائري طاب ثراه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ّــر
أفـــكـــر
ّ
والــــصــــب احلـــزيـــن ُيــفــك ُ

وأســـهـــر لــيــى واملـــصـــائـــب ُتــســهـ ُـر

مهـــي يـــوم عــاشــور فالبكا
ويــظــهــر ّ

حــلــيــفــي وقــلــبــي بـــاألســـى يــتــفــطـ ُـر

حــــــرب وآل أمـــي ٍ
ٍ
ـــة
لــفــعــل ب ــن ــي
َّ

أســــــى يــتــفــطـ ُـر
يـــكـــاد هلــــم قــلــبــي
ً

كــــأين بـــمـــوالي احلــســن وصــح ـبِـ ِـه

ٍ
مقمر
لــيــل بــيــنــهــا ال ــب ــدر
كــأنــجــم
ُ

ويــطــرقــنــي هـــم الـــنـــوائـــب دائــــ ًا

ـر
ولــــكــــن إذا هــــل
ْ
ّ
املــــحــــرم يــكـ ُ

ويقطر
ودمــعــي عــى اخلــديــن هيــمــي
ُ

يــــذكّــــرين يــــوم ال ــط ــف ــوف فــأنــثــنــي

ٍ
يصغر
السبط
وكــل
ُ
مصاب ماسوى ّ

لــكــل ال ــرزاي ــا دون ذا الــــرزء سلوة

وأضــمــر
أجــــن
وتــضــمــر مــثــي مـــا
َّ
ُ

أيـــا صــاحــبــي إن كــنــت ممّـــن تـــو ّدين

لــتــنــدب شــجــو ًا ثــم بــاحلــزن َتــظـ َـهـ ُـر

فــقــف بــفــنــاء الـــغـــارضيـــات وقــفــ ًة
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وخــذ مقتل السبط الشهيد برشخه

يشعر
لتخرب بـــاألحـــوال َمـــن لــيــس
ُ

مــــكــــررة فــيــهــا الــــقــــوايف لــطــوهلــا

ـرر
كـــذا ســايــر األخـــبـــار فــيــهــا الــتــكـ ُ

نـــاظـــم
مـــــعـــــذور ألين
بــــى انــــــا
ٌ
ٌ

يسطر
روايـــة مــا قــد جــاء يف الكتب
ُ

وأوىص ي ــزي ــدا يف الــكــتــاب بــأمــره

تــذكــر
وص ــي ــة خـــر يف الـــعـــواقـــب
ُ

والـــــــــدر يــنــثـ ُـر
مــنــظــمــة كــــالــــدر
ُّ

فــهــا أنــــا قـــد نــظــمــتــه يف قــصــيــدة

ـذر
أي ــع ــذرين ذا
ِّ
الــلــب أم لــيــس يــعـ ُ

الن قريضها
فيا ليت شــعــري حــن َ
ثـــمـــت بــعــده
رواه لــنــا
الــكــلــبــي َ
ُّ
بـــأن ابـــن هــنـ ٍـد حــن جـــاءت وفــاتُــ ُه

ـر
أبـــو خمــنــف لـــوط ابـــن حيــيــى املــخـ ُ
ٍ
ـســطـ ُـر
ـاء يـ ْ
دعــــا بـــــــدواة ثـــم ب ــي ــض ـ َ

بـــنـــي لـــقـــد و ّطـــــــأت كــــل قــبــيــلـ ٍـة
ّ

احـــــذر
وكـــــل بـــــاد ل ــس ــت فــيــهــا
ُ

فــــأوهلــــم نـــجـــل الـــقـــحـــايف ألنّــــه

ـدر
حيــــاول هـــذا األمــــر إذ لــيــس يــقـ ُ

وثـــالـــثـــهـــم نـــجـــل الــــزبــــر فـــإنّـــه
تكن
ورابــعــهــم فــهــو احلــســن فـــإن ْ

ويصرب
سيضبو كــا الليث اهلــصــور
ُ
بـــه ظـــافـــر ًا ف ــارف ــق ِ
ِ
تظفر
حـــن
بـــه
َ
ُ

ٍ
بـــرســـول نــحــو طــيــبــة قــاصــد ًا
دعـــا

ويــشــعــر
خيــــر بــــاحلــــال الـــولـــيـــد
ُ

ـدر
وه ــم أربـــع تــلــوي احلــجــاز وتــصـ ُ

س ــوى نــفــر أخــشــى عليك نفورهم

ـــص ٍ
ـــل ومــكــثـ ُـر
مــصــاحــب حمــــراب ُم َ

وثــانــيــهــم نــجــل ابــــن خ ــط ــاب انــه
ُ

ألن أبــــــاه ل ــي ــس يــــــدرك فــضــل ـ ُه
َّ
ِ
البــنــه
فــحــن قـــى نــحــبــ ًا وبـــايـــع

وأطـــهـــر
أبـــــوك وإن األم أزكـــــا
ُ
يـــزيـــد ًا أعـــاريـــب ِ
الـــشـــآم وأك ــث ـ ُـر

فــلــا أتـــى نــحــو الــولــيــد ابـــن ٍ
عتبة

ـر
دعـــا بــاحلــســن الــطــهــر َ
اآلن حيـ ُ

ف ــج ــاء رســـــول لــلــولــيــد بـــن عــتــبـ ٍـة

ويــنــظــر
خيــــر بــــاحلــــال احلـــســـن
ُ
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فـــقـــال حـــســـن عـــنـــدهـــا لــعــبــيــده

أال فاجلسوا من ظاهر الباب وانظروا

فــامــا سمعتم م ـنّــي الــصــوت عالي ًا

عــــي رسيـــعـــ ًا فـــادخـــلـــوا وتـــــآزروا
ّ

فــــقــــال لــــه هـــــذا كــــتــــاب أمـــرنـــا

َ
أظـــنـــك قــانــعــ ًا
فـــقـــال حــســن ال

يــــزيــــدَ ف ــب ــاي ــع ف ــه ــو فــيــنــا م ــؤم ـ ُـر
أشــهــر
واجلـــهـــر
الـــــر
بــبــيــعــتـ ِـه يف
ُ
ُ
ِّ

لئن أنــت فــارقــت احلــســن فلن ترى

أجـــدر
ـت والــقــتــل
لــه أثــــر ًا مــا عــشـ َ
ُ

فــقــال احلــســن الــطــهــر إن َ
كـــاذب
َّــــك
ٌ

ُ
تـــقـــدر
تــــــك
ات ــق ــت ــل ــن ــي بــــــاهلل مل
ُ

فـــجـــاء إلـــيـــه الــســبــط ثـــم نــعــا لــ ُه

ينكر
مــعــاويــة فــاســرجــع الــســبــط ُ

فقال الوليد ال ــرأي رأي ـ َ
ـك فانرصف

مــقــر
فـــقـــال لـــه مـــــــروان أنـــــت
ُ

بــــر بــعــد أخــــذ ٍ تــركــتــه
كــثــعــلــب ٍّ

ـر
فــلــيــس تـــــرى إالّ غــــبــــار ًا ي ــغ ـ ّ ُ

وال دون أن اه ــرق بسيفي دمــاءكــم

ـزر
ايــــا ابــــن زرقــــــاء ال ــع ــي ــون امل ــع ـ ُ

وجــــــاء إىل قــــر الـــنـــبـــي ُمــســلــ ًا

فــــودعــــه والــــعــــن بـــالـــدمـــع هتــمـ ُـر

فــقــام حسني مغضب اجلـــاش حوله

خيطر
وهـــو بالسيف
مــوالــيــه مجــع ـ ًا ُ
ُ

وقـــــال أال يـــعـــزز عــلــيــك فــراقــنــا

فـــانـــا مج ــي ــعــ ًا عــــن فــــراقــــك تــنــفـ ُـر

فــا زال يــفــري البيد حتى لقد أتى

ـج حــروا
إىل مــكــة والـــنـــاس لــلــحـ ِّ

مجـــــــع أهـــلـــيـــه وفـــــــوض رحــلــه
و ّ

حيــــذر
وأوىص إلـــيـــه وال ــش ــق ــي ــق
ُ

وصــــار يــــؤ ّم الـــنـــاس يف صــلــواهتــم

هنــــــــار ًا ولــــيــــ ً
يــتــفــخــر
ا قــــائــــ ًا
ُ

وجي ــل ــس مـــا بـــن احلــطــيــم وزمـــــز ٍم

ويـــنـــذر
فــيــعــذر يف جــنــب اإللـــــه
ُ
ومـــوت اب ــن هــنـ ٍـد كــاتــبــوه وأكــثــروا

فــلــا أتــــى أهــــل الــــعــــراق حــديــثــه

وجــــــاءت إل ــي ــه كــتــبــهــم بــخــديــعـ ٍـة

تـــتـــأخـــر
بــــأنــــك تـــأتـــيـــنـــا وال
ُ
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وقــالــوا قــد اخــر اجلــنــاب وأينعت

ـــر
ثــــار لــنــا فـــاقـــدم فـــأنـــت
املـــؤم ُ
ّ

فحني أطــالــوا الكتب والــرســل نحوه

دعـــا مــســل ـ ًا وهـــو ابـــن عــم املــطــهـ ِـر

وأنـــــت لــنــا مــــوىل وأنـــــت إمــامــنــا

ـر
ونـــحـــن مجــيــعــ ًا شــيــعــة لـــك تــنـ ُ

فــقــال ل ــه رس نــحــو كـــوف ــان واتــبــع

ـر
ســبــيــل اهلــــدى يــرشــد ب ــك املــتــحـ ُ
ٍ
وان وال م ــت ــأخ ـ ُـر
دلـــيـــلـــن ال

فــضــا وحــــارا يف الــطــريــق واظــمــيــا

ومـــاتـــا وأضـــحـــى مــســلــ ًا مــتــوغـ ُـر

فــســار ع ــى اســـم اهلل مــســتــأجــر ًا له

ِ
املــطــهــر
وذلــــــك ف ــخ ــر ألبـــــن عــــم

مــطــيــعـ ًا ألمـــر الــســبــط ال عــاصــي ـ ًا له
راجــــع
أين
ٌ
ّ
ووجـــــه نــحــو الــســبــط ّ

أتــــطــــر
فــــمــــوهتــــا قــــــــأل بــــــه
ُ

فـــقـــال لـــه ال بـــل أظـــنـــك راجـــعـــ ًا

مــن اخل ــر املــــردي فــر حــيــث تــؤمـ ُـر

ٍ
لـــطـــي وعـــنـــد ُه
مــــــاء
فـــمـــر عــــى
ٍ

ٍ
بــنــبــل يــنــفـ ُـر
فــتــى قـــد رمــــى ظــبــيــ ًا

فــاقــبــل حــتــى صــــار غـــر مضجع

ـر
بـــكـــوفـــان هيـــــدي أه ــل ــه ــا وي ــب ـ ُ

فــجــدّ الـــرى يــطــوي الــفــيــايف ميم ًام

ـر
عــى اجلــنــب وهـــو الـــكـــاره املــتــصـ ُ
أال فايقنوا يــا قــوم بالنرص وابــروا

فـــقـــال أصــبــنــا بــالــنــكــال عــدونــا

ٍ
بــيــعــة
وبـــايـــعـــه املـــخـــتـــار أول

وأصـــحـــابـــه مجـــعـــ ًا ومل ي ــت ــأخ ــروا

ينرص
عــى بــيــعـ ٍـة الـــرضـــوان لــلــحــق
ُ

فــبــايــعــه عــــــرون ألـــــف مــبــايــ ٍع

ِ
ـم
وبــــر مـــــوالي احلـــســـن ب ــح ــال ـ ْ

املــــبــــر
فـــــــر بـــــا يـــــــأيت إلــــيــــه
ُ
ّ

ت ــظ ــاه ــر أشــــيــــاع احلـــســـن ملــســل ـ ٍم

تفطر
وبــيــعــتــه كــــادت هلــا األرض
ُ

فــلــا رأى الــنــعــان إذ كـــان والــيــ ًا

عـــى أهــــل كـــوفـــان ولـــأمـــر يــنــظـ ُـر

فـــنـــفـــذ رس ًا قـــــاصـــــد ًا بــكــتــابــه

خيـــــر
يــــــؤم يــــزيــــد يف دمــــشــــق
ُّ
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ٍ
كوفة
بــأن مسل ًام قــد صــار يف أرض

ـر
فــبــايــع كـــل الـــنـــاس واألمـــــر حيـ ُ

ِّ
ـــــــول ُعـــ َبـــ ْيـــد اهلل أمـــــر عــراقــنــا
َف

ـذر
وكـــوفـــان يــكــفــيــك الــــذي تــتــحـ ُ

وأعــلــمــه فــاشــتــدّ مـــن ذك وجـــده

املـــدبـــر
فـــقـــال لــــه مـــــــروان وهـــــو
ُ

فــــــواله كــــوفــــان وأرســـــــل ع ــه ــد ُه

املـــتـــجـــر
فــــــر الــــكــــافــــر
إلــــيــــه
ّ
ُّ

فــلــا دنـــا مـــن بـــاب كـــوفـــان البــس ـ ًا

كلبس احلــســن الــطــهــر وه ــو مــذعـ ُـر

فـــلـــا رأوه أيــــقــــنــــوا بـــقـــدومـــه

املـــســـر
وغـــــرهـــــم مـــنـــه الـــلـــثـــام
ّ
ُّ

وكــــان عـــى أهــــل الــبــصــرة والــيــ ًا

املــتــنــكــر
ف ــأق ــب ــل وهـــــو اخلــــايــــف
ُ

فـــــواىف وكـــــان الـــنـــاس كـــل عــشـ ّيــة

يــبــر
وكــــــل صــــبــــاح بـــاحلـــســـن
ُ

ٍ
مقبل
فــقــالــوا لـــه أقــبــلــت يـــا خـــر

أجــــدر
وخــــر إمـــــام أنــــت بـــاألمـــر
ُ

إىل أن أتـــى قــر اإلمـــــارة مــرع ـ ًا

ـر
ف ــص ــاح عـــى ال ــن ــع ــان وهــــو يــكـ ُ

وخــــر عــنــه قــــال بــعــض لبعضهم
ّ
وكــــان جم ــي ال ــرج ــس لــيــ ً
ا ب ـ ُكــوفـ ٍـة

أيــا وحيكم وجــه ابــن مرجانة انظروا
ٍ
بــمــخــدعــة وهــــو الــلــعــن املــكــفـ ُـر

فــقــام خــطــيــب ـ ًا فــيــهــم وهـــو خــائـ ٌ
ـف

ِّ
وحيــــــــذ ُر
خيــــذهلــــم عـــــن مـــســـلـــم

فــصــار ُعــ َبــ ْيــد اهلل يــومــي بــســوطـ ِـه

ـر
ويــمــســك عــن رد اجلــــواب ويــقـ ُ

حيــذر
فــافــرج عــنــه الــــروع والــقــلــب
ُ

فــلــم يـــر حــــول الــقــر ممّــــن خيــافــه

ِ
بجمعه
ـصــبــح ج ــاء
فــحــن أضـــاء الـ ّ

ونــادى مجيع الناس باملسجد احرضوا

ٍ
هــنــد وجــنــده
وخــوفــهــم بـــأس ابـــن
ّ

وإقـــبـــال أهـــل الــشــام حــتــى تــغـ َّـروا

وأصـــبـــح فــــــرد ًا مل جيـــد مـــن يعينه

خمـــر
ويــــنــــره والــــقــــلــــب مـــنـــه
ُ

ف ــال ــوا وحـــالـــوا ع ــن مـــــو ّدة مسل ٍم

وبــيــعــتــه فــاســتــبــدلــوهــا وأنـــكـــروا
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وجـــــاء إىل امل ــخ ــت ــار يــــرح أمـــره

ـذر
فـــقـــال لـــه املـــخـــتـــار ال ت ــت ــح ـ ُ

ٍ
جعفر
إىل حــي عــبــد اهلل أعــنــي اب ــن

خيــــر
وأعـــلـــمـــه بــــاحلــــال حـــتـــى
ُّ

أي ــا مسلم إن كــانــت الــقــوم انكثوا

أســر
فــر يف ســـواد الــلــيــل والــلــيــل
ُ

حــســيــنــ ًا لـــرجـــع ال حيـــث مــســره

يــتــطــر
إلـــيـــهـــم وال يــــــأيت وال
ُ
ِ
مــتــوغــر
حـــزيـــنـــ ًا كــئــيــبــ ًا صــــــدره

فــجــاء إىل هـــاين ابـــن عــــروة هــاربــ ًا

ٍ
مــضــض مــنــه هــنــالــك يــضــمـ ُـر
عـــى

فـــآمـــنـــه مـــــن خــــوفــــه وأجــــــــاره
وكـــــان ُعـــ َبـــ ْيـــد اهلل يـــكـــرم هــانــي ـ ًا

()1
ويـــوقـــر
لــرتــبــتــه يف مـــــذحـــــج
ُ

فـــلـــا أتـــــــاه قــــــال هــــــاين ملــســلــ ٍم

أذقـــه الــــردى إن كــنــت لــلــثــأر تــؤثـ ُـر
وأشـــهـــر َســـ ْيـــفـــ ًا لــلــمــنــيـ ِـة يــقــطـ ُـر

فــــاخــــره عـــنـــه الــــســــقــــام فـــعـــاده

هـــنـــاك عــبــيــد اهلل وهـــــو مـــعـــز ُز

ٍ
بـــيـــت لـــه وســــط خمـــد ٍع
فـــقـــام إىل

ف ــظ ــل ُعـــ َبـــ ْيـــد اهلل يـــســـأل هــانــيــ ًا

مضمر
وهـــو للبغض
فيعرض عنه ُ
ُ

ّ
ــــــــول ثــــم أقـــبـــل مــســلــم
وقــــــام َف

مــقــر
فــــقــــال لــــه هــــــاين ألنــــــت
ُ

ومل أك أبـــــــد ًا ب ــال ــق ــت ــال ملــســل ـ ٍم

جمـــر
وال كـــافـــر إال إذا كـــنـــت
ُ

ويــنــشــد أشــــعــــار ًا لــيــخــرج مــســلـ ٍم

فــقــال عــبــيــد اهلل ذا الــشــيــخ هيــجـ ُـر

فـــقـــال لــــه :مـــه ال تــلــمــنــي فــإنــنــي

ـر
ُ
أردت خ ــروجــ ًا ف ــاع ــراين الــتــعـ ُ

ٍ
أنـــــــاس َيــــر ّدنــــا
وتــــــاهلل إنـــــا مــــن

ـذر
ع ــن الــقــتــل خـــوف اهلل واهلل حي ـ ُ

فــقــال لـــ ُه لــو كــنــت لــلــرجــس قــات ـ ً
ا

مــتــجــر
فــــذلــــك جـــلـــف فــــاســــق
ُ

املــتــجــر
ن ــج ــوت بــقــتــل ال ــف ــاس ــق
ُّ

فــــقــــال فـــــــإن مل تـــقـــتـــلـــن فـــإنـــا

( )1مذحج :إحدى قبائل الكوفة ،ينسب إليها الزعيم هانئ بن عروة.
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فـــقـــال ُعـــ َبـــ ْيـــد اهلل بــعــد مــض ـ ّيــنـ ٍـة

أدبـــــر
ملــعــقــل مــــــواله ام ــت ــث ــل مــــا
ُ

ٍ
كافر
وذلـــك جــاســوس اللعني ابــن

مشهر
وداهـــيـــة يف اخلــــدع وامل ــك ــر
ُ

فـــجـــاء بــمــكــر مــعــقــل مــتــجــســس ـ ًا
فــقــال لــه هـــذا ابـــن عــوســجــة الــذي

يــســايــل عــنــه وهــــو لــلــحــب مــظــهـ ُـر

لـــه يــقــبــض األمــــــوال بـــاحلـــال خيرب

فــــجــــاء إلــــيــــه م ــع ــق ــل قــــائــــ ً
ا لــه

وأنـــر
ألين ألهـــل الــبــيــت أهــــوى
ُ

فـــجـــاء بـــه يــســعــى إىل دار هـــا ٍ
ين

ـر
فـــا زال حــتــى صــــار بـــاألمـــر خيـ ُ

فــأقــبــل هــــاين بــعــد ذلــــك داخــــ ً
ا

عــــى ابـــــن زيــــــاد ل ــل ــس ــام ي ــذك ـ ُـر

فـــقـــال ُعـــ َبـــ ْيـــد اهلل آويـــــت مــســل ـ ًا

تفكر
أنـــت يب ال
لــشــق الــعــى إِ ْذ
َ
ُ

خــذ املــال واطــلــب يف القبائل مسل ًام

لــعــلــك تـــلـــقـــاه بـــخـــدع فــتــظــفـ ُـر

وكــــان خــبــيــث األصــــل نــغــ ً
ا مــزن ـ ًا

مظهر
عـــدو ًا ألهــل البيت للبغض
ُ

حمــر
عـــى ابــــن عــقــيــل واملــــخــــوف ُ

وإين لـــشـــامـــي غــــريــــب فــدلــنــي
ـســل ـ ًا
إىل ابــــن زيـــــاد مــعــلــ ًا ان مـ َ

بــمــنـــــزل هـــــاين لــلــجــهــاد ي ــذك ـ ُـر

فـــلـــا أتــــــى هــــــاين إلــــيــــه م ــســ ِّلــ ًا

لـــعـــادتـــه ف ــي ــا مــــى وهـــــو مــنــكـ ُـر

فــأبــدى ج ــح ــود ًا بــالــذي قـــال خمــر ًا

يــتــبــخــر
فــــقــــام إلــــيــــه مـــعـــقـــل
ُ

ف ــق ــال أتـــــاين مــســلــم واس ــت ــج ــارين

أغــــدر
خمـــوفـــ ًا واين لــســت بـــاجلـــار
ُ
ِ
ـدر
وإال بــحــدِّ الــســيــف رأســــك جي ـ ُ

يـــــداه ل ــع ــرف ــان الـــــذي هـــو مــنــكـ ُـر

وقــــال ل ــه ه ــل تــعــرفــنــي فأسقطت
فـــقـــال لـــه إن مل جتــئــنــي بــمــســل ـ ٍم

فـــقـــال لـــه هـــــاين أيـــــا ابـــــن ســمــي ٍ
ــة
ّ

أجــدر
أجــيــك بضيفي أنــت بــالــغــدر
ُ

فــقــال ادن مــنــي ث ــم أقــبــل ضــاربــ ًا

لــعــرنــيــنــه واألنــــــف بـــالـــدم يــقــطـ ُـر
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فـــاهنـــكـــه رضبــــــ ًا وهـــشـــم وجــهــه
فــنــادى أال وام ــدْ ح ــج ــاه وكــيــف يل

ـــر
وعــــنــــفــــه يف قـــــيـــــده يـــتـــعـــ ّف ُ

بــأن يعلموا قــومــي بــحــايل ويــبــروا

فــجــاءت إىل قــر اإلمـــــارة مذحج

تكرب
وقـــد أحــدقــت بــالــقــر وهـــي ُ

فــقــال لــرحــون وقـــد كـــان حـــارض ًا

أال اخــرهــم بــاحلــال كــي يــتــذمــروا

فــقــال رشيــــح أهيــــا الـــنـــاس هنــنــهــوا
ف ــول ــوا وقـــالـــوا احلــمــد هلل وانــثــنــوا

ـر
فــصــاحــبــكــم
َّ
حــــي ســمــيــع ومــبـ ُ

إىل دارهــــــم مجـــعـــ ًا ومل يــتــأخــروا

ويف غـــد ذاك الـــيـــوم أقــبــل مسلم

مكثر
إىل ابـــن زيــــاد وهـــو بــاجلــمــع
ُ

فــخــاف ُع ـ َبــيــدْ اهلل مــن وقــت مجعهم

بـــأن يــبــطــشــوا ب ــال ــروح مــنــه و ُيــقـ َـهـ ُـر

ٍ
ج ــن ــود ي ــزي ــد فــانــثــنــى ُّ
واحــــد
كــــل

لــصــاحــبــه يف لـــومـــه وهــــو مــنــكـ ُـر

بـــــأربـــــع آالف رجــــــــال أشـــــدة

حمرص
أحــاطــوا بباب القرص والقرص
ُ

ـرف
فــقــال هل ــم قــاضــيــهــم وهـــو م ـ
ٌ

رشيـــح أيـــا قـــوم ارجـــع ــوا وحتــــذروا

ـم تــفـ َّـرقــوا
فــلــا َدجــــى الــلــيـ ُـل إلــبــهــيـ ُ

بــأمجــعــهــم عـــن مــســلــم وتــنــكــروا

فــلــا أضــــاء الــصــبــح مل يـــرمحـــوا ل ـ ُه

ـان يــعــن ويــنــروا
مــن اجلــمــع إن ــس ـ ُ

فــأصــبــح فــــــرد ًا خ ــائ ــفــ ًا مــتــحــذر ًا

فـــجـــاء إىل بـــــاب ل ــط ــوع ــة يــنــظـ ُـر

فــهــرول حــتــى إذ أتـــى بـــاب طوعة

وقــــد عــايــنــتــه وهــــو لــلــبــاب يــنــظـ ُـر

فــقــالــت لـــه مـــا أتــــا مــلــة يـــا فتى

ــــر
ف ــذل ــك يـــا مـــــوالي ع ــن ــدي َ ْ
ي ُ

فــــقــــال أيــــــا ّأمـــــــــاه ّان العـــب

حتــر
إلـــيـــك فــهــل مـــن رشبــــة يل
ُ

فـــقـــال اســقــيــنــي رشبــــة فـــاتـــت هبا

وقـــالـــت لـــه مـــــاذا الـــــذي تــنــتــظـ ُـر
انــــا مــســلــم هـــل جــــرة مــنــك ختــفـ ُـر

فــــقــــال هلــــا اهــــــي ب ــطـــ ّيـــبـــة انــنــي
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حمـــر
أنــــا ابــــن عــقــيــل واملــــخــــوف ّ ُ

ـت أهـــــي بــطــيــبــة
وقــــــال هلــــا خ ــل ــف ـ ُ

فــقــالــت لــه ادخـــل آمــنــ ًا غــر خــايـ ٍ
ـف

وحتـــــذر
جتــــد َو َرر ًا ممّـــــا ختـــــاف
ُ

فــلــا رآهـــــا ابــــن هلـــا وهــــي تكثر

وتـــكـــرر
الــــدخــــول إىل بــيــت هلـــا
ُ

فــقــالــت لـــه ذا مــســلــم قـــد أجــرتــ ُه

ـر
وإيـــــــاك أن تــــــدري بـــذلـــك خم ـ ُ

أن َّأمـــــــ ُه
فـــــاخـــــره يف أذنــــــــه َّ

ـر
حـــــوت م ــس ــلــ ًا يف بــيــتــهــا يــتــسـ ُ

وأومــى إىل ابن األشعث اهنض فاتني

يــتــعــثــر
أســـــــــر ًا بـــــه يف قــــيــــده
ُ

أال فادخل البيت الــذي أنــت عارف

ـر
ويف الـــــدار مل يــشــعــر بــحــالــك خمـ ُ

ألـــج عليها يف ال ــس ــؤال فأعرضت

أظــهــر
بـــالـــر
فــأقــســم أين لــســت
ُ
ّ
...

...

فــألــبــســه تــــاجــــ ًا وحـــــــاّه خــلــع ـ ًة

وطـــــوقـــــه طـــــوقـــــ ًا بـــــه ي ــت ــف ــاخ ـ ُـر

ٍ
فــــــارس
وضــــــم إلــــيــــه مخـــســـايـــة

تــكــرفــا
والـــــرجـــــال
فـــجـــاء إلـــيـــه
ّ
ُ

فـــقـــال أيــــا أم اتــــق اهلل وامحــــدي

ويــقــدر
إلــيــه الـــســـاء فــــاهلل يــعــطــي
ُ

فـــقـــام فــهــز الـــبـــاب ثــــم دحــــا ِ
بــه
ّ

غضنفر
تلقاءهم ضخم الساعدين
ُ

فاصغت إىل األصــوات طوعة وانثنت

ـدر
إىل مــســلــم ت ــدع ــو ثـــبـــور ًا وت ــب ـ ُ

وق ــال اتيني درع ــي فــجــاءت بدرعه

ـدر
وأدمــــعــــهــــا يف خــــدهــــا ت ــت ــح ـ ُ

فــتــى كـــان أحــيــا م ــن فــتــات حــي ـ ّيـ ٍـة

يزجر
وأشــجــع مــن ليث عــى الشبل
ُ

فــقــالــوا لــك الــيــوم األمـــان وأقسموا

ْـــدر
لـــه بــعــهــود اهلل أن لــيــس نـــغ ُ

وأفــنــاهــم بــالــســيــف رضبــــ ًا مــرح ـ ًا

املــصــر
وهـــــو الــكــمــي
وابــــادهــــم ُ
ُ
ُ
ِ
جيـــرر
ـــعـــن
فـــجـــاءوا بـــه نــحــو الـــ ّل
ُ

فــكـ ّ
ـف األذى عنهم وألــقــى سالح ُه
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مــطــيــع ـ ًا هلـــم بـــل اهنــــم قـــد تـــد ّبـــروا

وقــيــل بـــأن مل تــتــخــذ صـــدق قــوهلــم

ٍ
جمـــــازة
بـــــان حيــــفــــروا بــــــر ًا لــــه يف
...

عليها غــطــاء مــدغــ ً
يظهر
ا لــيــس
ُ
...

فــــجــــاؤا بــــه يف أرسه يــســحــبــونــه

يعثر
إىل نــحــو بـــاب الــقــر ظــمــآن ُ

فـــقـــال اس ــق ــي ــوين رشبــــة فـــاتـــى هبا

أمحــــر
لـــيـــربـــا واملــــــــاء يف فـــيـــه
ُ
َ

حمــر
زالالً مـــن املـــــاء الـــلـــذيـــذ
ُ

وهــــــي مــلــؤهــا
ف ــع ــاي ــن ف ــي ــه ق ــل ــة
َ

يــمــجــ ُه
فـــألـــقـــاه مــــن فـــيـــه دمــــــ ًا
ّ
ٍ
بــطــرفــة
وام إىل نـــحـــو الــــســــاء

منثر
فــأســقــط وســـط ال ــك ــأس ثــغــر ُ

وأدخ ــل وســط القرص حتى لقد أتى

فـــقـــال إهلــــي أنــــت بـــاحلـــال تــنــظـ ُـر

ٌ
حمــــدق
فـــقـــال ُعــــ َبــــ ْيــــدُ اهلل وهـــــو

مقرص
إىل ابـــن زيـــاد وهـــو بــالــكــف
ُ

أيـــا ابـــن عــقــيــل جــيــت تــفــســد أمــرنــا

ـر؟
إل ــي ــه أأنـــــت الــفــاســق املــســتــجـ ُ
تــغــرر
بـــســـور األمــــــاين واألمـــــــاين
ُ

ف ــق ــال لـــه واهلل مـــا جــيــت مــفــســد ًا

أذكـــــر
ألمـــــر ولـــكـــن لـــــارشـــــاد
ُ

ِ
أوص بحاجتي
فــقــال لـــه دعــنــي

وأخــــر
إىل عــمــر هــــذا ابــــن ســعــد
ُ

فــقــال عـــي يـــا ابــــن ســعــد داراهــــم

ـر
تــديــنــتــهــا ب ــال ــك ــره أذ انــــا مــعـ ُ

فــقــتــلـ َ
ـك هـــذا ال ــي ــوم حـــان وقــوعــه

أخـــر
ولــــو أنـــنـــي يــــوم الــقــيــامــة
ُ

فــقــال ابـــن مـــــروان ف ــا تــعــتــذر لنا

يــتــأخــر
فــقــتــلــك هـــــذا الــــيــــوم ال
ُ

ف ــق ــال ُعــ َبــيــد اهلل أويص بـــا تُـــرد

فــقــتــلـ َ
ـر
ـك هــــذا الـــيـــوم ال بــــدّ حيـ ُ

أال فاقضها عني ومــن بعد موتتي

تقرب
فــخــذ جثتي وافــعــل هبــا حــيــث ُ

ِ
ــي الـ ُعــظــمــى تــنـ ّفــذ قــاصــد ًا
وحــاجــت َ

وتــشــعــر
ختــــــر بــــاحلــــال احلـــســـن
ُ
ِّ ُ
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لــرجــع عــنــكــم انــنــي كــنــت قــبــل ذا

أبــــر
ك ــت ــب ــت إلــــيــــه بــــالــــقــــدو ِم
ُ

فـــقـــال ُعـــ َبـــ ْيـــد اهلل ّأمــــــا ديـــونـــ ُه
فـــا حــاجــة فــيــهــا وأمــــا ابــــن عـ ّـمـ ِـه

تــؤمــر
وجــثــتــه فــافــعــل هبـــا حــيــث
ُ

نــخــر
ومــــرجــــعــــه عـــنـــا فــلــســنــا
ُ

ِ
رأســــه
ف ــأل ــق ــوه م ــق ــت ــوالً عـــى أم

مشهر
إىل األرض هيـــوي بــالــدمــاء
ُ

ِ
بـــوصـــاتـــه
فــــجــــاء إلــــيــــه خمـــــــر ًا

مظهر
إىل ابـــن زيـــاد وهـــو بــالــقــول
ُ

واومــــى إىل مــن حــولـــــه صــعــدوا به

يكرب
إىل ســطــح أعـــا الــقــر وهـــو
ُ

ٍ
عـــروة
فــهــذا جـــرى يف مسلم وابـــن

جيــــزر
قــــايــــده ب ــال ــس ــي ــف وهـــــو
ُ
ٍ
وأكـــــر
صـــحـــة واهلل أعـــــا
عــــى
ُ
ٍ
مـــكـــة ال هيــجـ ُـر
وأصـــحـــابـــه مــــن

ٍ
وأرس ْ
يقطر
ــــل ُعـ َبـ ْيــد اهلل أعــنــي ابــن
َ

ويـــصـــدر
إىل أهــــل كـــوفـــان حيـــث
ُ

فــكــاتــبــهــم أن ابــــن عــمــي مسلم

ويـــبـــهـــر
خيـــــر عـــنـــكـــم مـــــا يـــــر
ُ

فـــلـــا أتــــــى بـــالـــقـــادســـيـــة ســايــر

ـر
فــتــى مــشــهــر واىف حــصــيــن ـ ًا يــسـ ُ

وقال اخرجوا هاين إىل السوق وارضبوا
ِ
بــأهــلــه
وأقـــبـــل مـــــوالي احلـــســـن

املــســهــر يــنــظـ ُـر
فـــأرســـل قــيــس بـــن
ّ

إىل أن أتـــى يف قــصــده بــطــن حاجر

مــفــخــر حـــن يــفــخـ ُـر
كـــفـــاه هبــــذا
ٌ

وك ــان رضــيــع السبط مــن دون أهله
وقد جئتكم باألهل والصحب أبتغي

أوثـــر
رىض اهلل يف إرشـــادكـــم ثـــم
ُ

ـن بــالــطــريــق مــوكــ ً
ا
وكـــــان ح ــص ـ ٌ

ويــصــدر
لــيــنــظــر مـــا يــــأيت الـــعـــراق
ُ

فــــنــــفــــذه مـــــســـــتـــــأرس ًا ب ــك ــت ــاب ــه

إىل ابـــن زيــــاد وهـــو أش ــع ـ ُ
ـر
ـث أغ ـ ُ

فــقــال ل ــه م ــن أنـــت قـــال انـــا ُامــــرؤٌ

ابــــر
رســــــول ملــــــوالي احلـــســـن
ُ

ـذر
وس ّ
ـــــب حــســيــن ـ ًا تــكــف م ــا تــتــحـ ُ
ُ

فــقــال لــه أصــعــد يــا فتى فــوق منربي
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فـــقـــام خــطــيــبــ ًا ثـــم قــــال مــرحــ ًا

أال أهيـــا الــنــاس اســمــعــوا وتــدبــروا

أال إن خـــر اخلـــلـــق طـــــر ًا حمــمــدٌ

ـدر
وفــاطــم ـ ُة
الـــزهـــراء والــطــهـ ُـر حــيـ ُ
ُ

وان رغــمــت آنــــاف قـــوم وأنــكــروا

وبــعــدمهــا الــســبــطــان أكـــــر ُم خلقه

فـــإن مل جتــيــبــوا داعــــي احلـــق ختــروا

وإين رســــــول لــلــحــســن إلــيــكــم
وســــــب عــبــيــد اهلل ســـبـــ ًا م ــرحــ ًا
ّ

مظهر
وس ــب يــزيــد ًا وه ــو للبغض
ُ

وحــــــدث قـــــوم مــــن بــجــيــلــة انــنــا

نــســر
أتـــيـــنـــا مجـــيـــعـــ ًا مــــع زهـــــر
ُ

جتــــرر
فـــالـــت بــــه حــــد الـــســـيـــوف
ُ

وقـــــال عــبــيــد اهلل دونـــكـــم الــفــتــى

ٍ
َّ
بمنـزل
حـــل
وكـــان إذا مــا الــســبــط

نضمر
نــزلــنــا بــعــيــد ًا عــنــه لــلــكــره
ُ

فسلم واســتــدعــى فتى الــقــن ُدو َنــنــا

ُـــر
إلــــيــــه ف ــأق ــب ــل ــن ــا لـــــــذاك نـــفـــك ُ

فقالت لــه مــن جــانــب اخلـــدر عرسه

فتقرص
أيـــدعـــوك مــــوالك احلــســن
ُ

فــجــاء رســــول مــنــه ي ــومــ ًا بــمــنــــ ٍ
ـزل

ونـــحـــن جـــلـــوس لــلــطــعــام يــبــكـ ُـر

وظــلــنــا وكـــان الــطــر فـــوق رؤوســنــا

حمــــر
ونـــحـــن صـــمـــوت واألمـــــــر ّ ُ

ِ
حلــديــثــه
أال فـــأجـــبـــه واســـتـــمـــع

فــــا كـــــان إالّ ســـاعـــة ثــــم ج ــاءن ــا

فــــقــــام إلــــيــــه كـــــارهـــــ ًا يــتــضــجـ ُـر
ٍ
ٍ
ٍ
ـر
بـــوجـــه
طــلــيــق ضـــاحـــك مــتــبـ ُ

ِ
انــــت طــالـ ٌـق
وقــــال أال يــازوجــتــي

أسمر
أال فاحلقي بــاألهــل واألهـــل
ُ

ِ
ورجـــالـــه
وأومــــــى إىل فــســطــاطــه

وفــوض نحو السبط والــســبـ ُ
ينظر
ـط
ُ

وقــــال أال َمـــن كـــان مــنــكــم مــوافــق ـ ًا

وإال فــهــذا آخـــر الــعــهــد وان ــظ ــروا

أال فــاســمــعــوا مــنــي حــديــث ـ ًا ذكــرت ـ ُه
بــفــتــح ِ
ِ
ــه
فـــلـــا ف ــت ــح ــن ــاه رسرنــــــا

يذكر
عــرونــا البحر والــقــلــب
وان ّ
ُ

ـــر
فـــقـــال لــنــا ســـلـــان وهــــو
املـــؤم ُ
ّ
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بــنــي رسرتـــــم بــالــغــنــيــمــة عــاجــ ً
ا
فـــقـــال إذا أدركــــتــــم يف زمــانــكــم

تنرص
فقلنا أجـــل ال زلـــت لــلــديــن
ُ

شــبــاب رســـول اهلل للنرص فــانــروا

أال ان ذاك ال ــن ــر أوىف غنيمة

وأوفــــــر
ل ــك ــم أبـــــــد ًا ممــــا أص ــب ــت ــم
ُ

وجـــدّ احلــســن الــســر حتى لقد أتى

فـــــــارس مــتــنــكـ ُـر
زرود ًا لـــقـــاه
ٌ

وودعــــهــــم ثـــم اســتــقــل بــجــمــحـ ِـه

ويفخر
وســـار أمـــام الــســبــط يــزهــو
ُ

ـت راشــــد ًا
فــقــال لــه ِمـــن
أيــــن أقــبــلـ َ
َ

أصـــدر
فــقــال لــه مــن نــحــو كــوفــان
ُ

عاينت يف الــســوق هاني ًا
ومــن بعده
ُ

فــتــى عــــروة وهــــو الــقــتــيــل املــشــهـ ُـر

فــقــالــوا لــه أصــحــابــه ارجـــع مصاحب ًا

أغـــدر
عــن الــقــوم واعــلــم اهنـــم بــك
ُ

فــقــال هلــم ال خــر يف الــعــيــش بعدما

تــتــحــرر
رأيــــــت ذراري مــســلــم
ُ

ِ
اخـــــر ّن م ــا وراءك ي ــا فتى
فــقــال

تــتــخــر
فـــقـــال لــــه عــــن مـــســـلـــ ٍم
ُّ

ـســبـ ُ
ـط قوله
فــارعــب ثــم استعظم الـ ّ

يــكــرر
مـــــــرار ًا لــرجــيــع الـــكـــام
ُ

ف ــع ــاي ــن أوالد ًا ملــســلــم حــولـــــ ُه

تــتــحــدر
وادمــــعــــهــــم يف حـــزهنـــم
ُ

وقــال ارحــلــوا ثم استقوا املــاء مكثر ًا

وجـــــاء إىل أعــــا الـــزيـــالـــة يــنــظـ ُـر

يكن
وقـــال أال يــا أهيـــا الــنــاس مــن ْ

يـــريـــد ســبــيــل االنـــــــراف فــيــؤثـ ُـر

لــيــمــي عــى هـــذا الــشــعــاب مــول ـ ّي ـ ًا

فــلــيــس عــلــيــه مـــن ذمـــامـــي حتــجـ ُـر

ومل يبق منهم غــر مــن كشف الغطا

ل ــه م ــن جــنــان اخلــلــد وهـــو مــطـ ّـهـ ُـر

يمين ًا ويـــرى فاستقلوا وأدبــــروا

فـــالـــوا بـــأعـــام الـــفـــا وتــفــرقــوا

وأصـــر
لــعــمــري وهـــم أوىف ذم ــامــ ًا
ُ
ِ
ُ
بــــاحلــــام َت ــعــ َث ـ ُـر
وخــــيــــل املـــنـــايـــا

كأصحاب موسى يف الذمام ويف الوفا

مــنــازهلــم يف اخل ــل ــد فـــابـــتـــدروا هلا
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وانــــر
أفـــــوز كـــا فــــــازوا هـــنـــاك
ُ

فــيــا لــيــتــنــي يف ذلـــك الـــيـــوم حــارض
ِ
يــومــه
وســـــار إىل أن حـــل يف غـــد

مكثر
بـــــوادي رساب وهـــو ب ــامل ــاء
ُ

فــصــاح لــدى نصف الــنــهــار مصوت ًا

وأكــــــر
بـــأصـــحـــابـــه اهللُ أعــــــا
ُ

صــــح قـــولـــك إنــا
ف ــق ــال ــوا ل ــه ان
َّ

ـدر
ســـواد هـــواد اخلــيــل والــســمــر تــبـ ُ

فــقــال أرى نــخــ ً
ويــزهــر
ا يــلــوح
ُ

فــقــالــوا ومل كـــرت ي ــا صـــاح ابننا

مـــع ُ
ـر
احل ِّ
ـــــر خــيــل كــالــســعــايل تــسـ ُ

ـت
فـــا كــــان االّ ســـاعـــة ثـــم اقــبــلـ ْ

ــــع
أســنــتــهــا مــثــل (الــيــعــاســيــب) َُّل ٌ

ـر
وأعـــامـــهـــا ك ــال ــط ــر حــــن تــطـ ُ

بــــذي حــســم والـــقـــوم لــلــاء هــجـ ُـر

وكـــان حسني قــد حــوى املـــاء دوهنــم
فـــجـــاء إلـــيـــه احلــــر مـــوقـــف خــيــلـ ِـه

هــــوالــــك مــــن حــــر الـــظـــا تــتــنــفـ ُـر

فـــنـــادى حــســن صــحــبــه وعــبــيــد ُه

اال اســقــوهــم املـــاء الــذيــن وأكــثــروا

وأ َّذ َن وقـــت الــظــهــر مــنــهــم م ــؤذن

َ
ـر
ول َّ ح ــس ــن اجلـــمـــع وهـــــو يــكـ ُ

وأرووا خيوهلم
ــــم مجــع ـ ًا
َ
فــــأرو َ
ُ
وه ُ

وقــــــال هلــــم ان شــئــتــم فــتــظــهــروا

كــذلــك وقـــت الــعــر قـــام مــشـ ِّـمــر ًا

يــبــدر
يــــؤم هبـــم ثـــم انــثــنــى وهــــو
ُ

فــقــال دعــــوين نــحــو يــثــرب راجــعــ ًا

عـــــي فــــتــــون ِ
ُــــروا
فــــا لـــكـــم وتـــــر
ّ

فــقــالــوا ل ــه م ــا هـــذه الــكــتــب كتبنا

وانـــــا ملـــا يف هــــذه الــكــتــب نــنــكـ ُـر

فـــقـــام إل ــي ــه ــم خـــاطـــبـــ ًا م ــت ــع ــذر ًا

ويــــذكــــر
يــعــاتــبــهــم يف كــتــبــهــم
ُ

بــخــرجــن ممــلــويــن كــتــب ـ ًا لــيــعــذروا

فــقــال أال يـــا عــقــبــة اخــــرج إلــيــهــم
ف ــج ــاء بــكــتــب مــلــصــقــات فــعــدهــا

ـــر
عــلــيــهــم ألـــوفـــ ًا والــفــريــقــان ُح َّ ُ

فــقــال احلــســن املــــوت أقــــرب شفه

إلـــيـــك مـــن األمـــــر الـــــذي تــتــن ـ ّظـ ُـر

َ
أخـــلـــيـــك ت ــدب ـ ُـر
أمــــــرت بـــــاين ال

فـــقـــال لــــه احلـــــر الـــريـــاحـــي انــنــي
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فــقــال ارحــلــوا يــا قــوم نطلب أرضنا

فـــانـــعـــه واحلــــــر بـــاجلـــيـــش مــكــثـ ُـر

وجــــاء ب ــه يف س ــم ـ ِ
ـت ق ــر مقاتل
َ

ويـــزهـــر
فــعــايــن فــســطــاطــا يـــلـــوح
ُ

فـــقـــال ملــــــواله ادعــــــه يل فـــجـــاءه

تنرص
ـت
وق ــال أجــب م ــوالي إن كــنـ َ
ُ

فــــقــــام حـــســـن نــــحــــوه مــتــمــشــي ـ ًا

وجــــاء إىل فــســطــاطــه وهــــو يــزهـ ُـر

فــقــال عــفــى أو خــذ جــــوادي فــإنَّــ ُه

ســبــوق ورحمــــي فــهــو عــســال أســمـ ُـر

أال كــل مــن يسمع نـــداي ومل جيب

ــر
لـــداعـــيـــتـــي فـــالـــنـــار فـــيـــه تــســ َّع ُ

وعـــارضـــه يف الــســر يــقــر وجــهــه

تــعــر
ف ــس ــار بـــــأرض الــقــطــقــطــان
ُّ

فــقــال ملــن هـــذا اخلــبــاء الــــذي أرى

يسعر
فــقــيــل جلــعــفــي لــظــى احلــــرب
ُ

أوثــــر
ملـــن خــــوف لــقــيــاه لــــذا الــــر
ُ

فــــقــــال لــــه اجلـــعـــفـــي تـــــاهلل انــنــي

تنرص
مـــواس لــنــا بالنفس أم لــيــس
ُ

نـــارص
ف ــق ــال أع ــب ــد اهلل هـــل أنــــت
ٌ

ـر
إذا مل تــعــنــا ب ــال ــط ــع ــان وت ــن ـ ُ

فـــقـــال لــــه مــــا يل بـــالـــك حــاجــة

ٌ
قــايــل
وقـــــام فـــوافـــا رحـــلـــه وهــــو

تنرص
أال فــارحــلــوا واســتــنــروا اهلل
ُ

يـــكـــرر ت ــرج ــي ــعــ ًا وحيـــفـــظ صــوتــه

وجيــهــر
عــلــيــنــا بــحــمــد اهلل طــــــور ًا
ُ
ع ِ
تـــتـــدبـــر
ـــــــــي أيــــــا مـــــــوالي مل
َ
ُ
ٌّ

فــقــال يــســر ال ــق ــوم واملـــــوت ســايـ ٌـر

إلـــيـــهـــم وأعــــــــام املـــنـــيـــة تــظــهـ ُـر

املــتــذعــر
ف ــب ــاري ــه وهــــو ال ــن ــاع ــس
ُ

فــقــال ابـــن ســمــعــان فــرنــا بليلنا
وهــــنــــا فـــقـــال لــــه ابــنــه
فـــســـايـــره ْ

ــــن لــعــيــنــي فــــــارس مــتــنــكـ ُـر
فــــ َع َّ

فــقــال لــه هــومــت يف الـــنـــوم ســاعــة

فــــقــــال عـــــي وهـــــــو هلل ي ــش ــك ـ ُـر

فــأيــقــنــت أنــــا قـــد نــعــيــنــا نــفــوســنــا

مــــظــــهــــر
فـــــقـــــال بــــــى احلــــــــق
ُ

أيــــا أبـــتـــا لــســنــا عـــى احلــــق تنثني
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فــقــال جــــزاك اهلل خــــر ًا وأصــبــحــت

ركــائــبــهــم يف نــيــنــوى وهــــي ضــمـ ُـر

فقال اخ ــروين ما اســم ذا املنـزل الذي

ـر
ن ــزل ــن ــا بــــه ان كـــــان فــيــكــم خم ـ ُ

وقــوفــ ًا هبــا مل ختــط يف الــســر خطوة

جتـــــاذب يف أرســــاهنــــا وهــــي تــنــفـ ُـر

فــقــالــوا تــســمــى نــيــنــوى وامــامــهــا
وقــيــل لــنــا ع ــن هـــذه أرض كــربــا

طــلــول بـــأرض الــغــارضيــات تــذكـ ُـر

فــقــال هلــم حــطــوا الــرحــال وأصـــروا

فــفــي ه ــذه اآلثــــار تضحى جسومنا

ّــر
مـــطـــرحـــة والــــطــــر فــيــهــا تــبــك ُ
َّ

رؤوســنــا
ويف ه ــذه يــا ق ــوم ُتــضــحــي
ُ

َ
ُـــعـــا عـــى ســمــر الــقــنــا وتــشــهـ ُـر
ت

ويف هــــذه يـــا قــــوم ســفــك دمــائــنــا

يظهر
وهــتــك حــريــم الــفــاطــمــيــات
ُ

ويف هـــــذه حـــقـــ ًا تــــــزار قــبــورنــا

ونــبــعــث فــيــهــا ثـــم نــحــيــا ون َ
ُـــنـــر

ونــحــن والة احلــــوض نــســقــي حمبنا

تسكر
بــكــأس رســـول اهلل مــا لــيــس
ُ

وجــــاء ابـــن ســعــد نــحــوه بعساكر

تنثر
كــمــثــل أصــامــيــم الــقــطــا ح ــن ُ

وأرســـــل نــحــو الــســبــط قـــرة ســائ ـ ً
ا

ختــر
لـــه مـــا الـــــذي قـــد جــيــت فــيــه
ُ

فــقــال أتــتــنــي كــتــب أعــيــان مرصكم
ولــكــن دعــــوين نــحــو يــثــرب راجــع ـ ًا

أدبــــــر
فـــلـــا غــــدرتــــم يب فـــــــاذا
ُ
ِ
ــــروا
فــــا لـــكـــم وتـــــر عــــي فــــتــــوت ُ

فـــــرد ابـــــن س ــع ــد ق ــول ـــ ــه بــكــتــابــه

خيــر
إىل ابــــن زيـــــاد بـــالـــذي قــــال
ُ

ٍ
يــكــدر
عـــــدن صــفــوهــا ال
بــجــنــة
ُ

فــطــوبــى لــعــبــد زارنـــــا بــعــد مــوتــنــا

حيـــر
وخــــيــــم بـــالـــنـــهـــريـــن ملـــــا
ُ

فــحــط عــى شــاطــي ال ــف ــرات وحــالــه

أت ــي ــت لـــه يـــا ابــــن الــنــبــي املــطــهـ ُـر

فـــلـــا أتــــــاه قـــــرة قـــــال مــــا الــــذي

فـــــــآب إلـــــيـــــه قـــــــرة قــــائــــ ً
ا لــــه

يـــبـــدر
بـــــا فــــــاه نـــجـــل املـــطـــهـــر
ُ

39

فــقــال ُعــ َبــ ْي ــد اهلل هــيــهــات تبتغي

يــتــعــذر
حــســيــنــ ًا نـــجـــا ًة إذ أتــــى
ُ

فــلــا رأى الــســبــط ال ــزك ــي فعاهلم

وغــــدرهــــم يف حـــربـــه قـــد تـــــآزروا

وأصــحــابــه حــتــى يــذلــوا ويــقــهـ ُـروا

أال فـــامـــنـــعـــوه املــــــاء ال يــربــنــه
فــحــاط ابـــن ســعـ ٍـد بــالــرايــع كلها
...

وحيــــر
ي ــان ــع ــه ــم عــــن وردهــــــــا
ُ
...

ونــادى أخيل الــات بالنرص فاركبي

ـدر
فــأقــبــلــت الــفــرســان لــلــحــرب تــبـ ُ

وكــان احلسني الطهر يف البيت جالس ًا

فــــجــــاءت إلــــيــــه زيــــنــــب تــتــعــثـ ُـر

فــقــال لــعــبــاس أخـــي امـــض نحوهم

وقـــل هل ــم مــــاذا تـــريـــدون وأخــــروا

ِ
تبدر
أخــي قــد أت ــاك الــقــوم
للحرب ُ

وق ــال ــت وقـــد أبــــدت لــذلــك خيفة
ٍ
فــــوارس
فــجــاء إلــيــهــم راكـــبـــ ًا يف

خيـــر
وصـــــــار بــــا قــــــال اإلمــــــــام
ُ

فــــجــــاء إلــــيــــه خمــــــــر ًا بــمــقــاهلــم

فــقــال دعــــوين نــحــو لــيــلــتــي أتــفــكـ ُـر

أال اختـــذوا ذا الليل بــكــر ًا واركــبــوا

مقمر
عــلــيــه وجـــــدوا الــســر فــالــر
ُ

فـــقـــالـــوا لــــه حـــاشـــا وكـــــا ملــثــلــنــا

وقــبــحــ ًا لــعــيـ ٍ
ـش بــعــد فــقــدك يــؤثـ ُـر

فـــقـــالـــوا لــــه إمـــــا تـــبـــايـــع أمـــرنـــا

فـــتـــخـــروا
يــــزيــــد ًا وإمـــــا حــربــنــا
ُّ

فـــلـــا أجـــــن الـــلـــيـــل مجــــع رحــلــه

ـذروا
وقـــال هلــم يــا صــحــب ال تــتــحـ ُ

جعلتكم يف واســـع احلـــل فــاذهــبــوا

ـدر
بــأهــلــيــكــم يــــا قـــــوم فـــــاهلل ي ــق ـ ُ

فـــقـــال زهـــــر الـــقـــن تـــــاهلل انــنــي

أنــــر
وددت بـــــأين ب ــع ــد فـــقـــدي
ُ

وجــــاء حــبــيــب ابـــن املــظــاهــر قــائ ـ ً
ا

يـــتـــحـــدر
كــــقــــول زهــــــر دمــــعــــه
ُ

اعـــذر
وال أنــثــنــي مــــوالي عــنــك و
ُ

ويــفــعــل يب ذا الــفــعــل ســبــعــن مــرة

40

ٍ
واحــــد
وقـــــام إلـــيـــه واحــــــدٌ بــعــد

مــشــم ُــر
فــأثــنــى عــلــيــهــم ثـــم قــــام
ّ

ومـــن حــولـــــه درع ســبــوغ ومــغــفـ ُـر

حل ــرهب ــم يف الــبــيــت يــصــلــح سيفه
فــــلــــا رأتــــــــه زيــــنــــب مـــتـــأهـــبـــ ًا

جتـــرر
بــكــت ثـــم قـــامـــت ل ــل ــذي ــول
ُ

وت ــن ــدب ش ــج ــو ًا خــيــفــة م ــن فــراقــه

فــقــام إلــيــهــا الــســبــط يــنــهــى ويــزجـ ُـر

فــصــاحــت وقــالــت يــا أخ ــي ومــؤمــي

أنــفــســك تــنــعــاين وع ــي ــن ــاك تــقــطـ ُـر

وجـــــاءت إلــيــه أم كــلــثــوم حـــارس ًا

فــودعــهــا والــســبــط يــبــكــي ويــكــثـ ُـر

أخ ــي قــد شــجــاين ذا العليل وإنــنــي

أتـــصـــر
لـــفـــقـــدك ال أســـلـــو وال
ُ

ورامـــــت إىل نــحــو احل ــس ــن كــأهنــا

تتعثر
ســنــى الــبــدر مــن بـــاب اخلــبــا
ُ

فــقــال أي ــا أخ ــت اتــقــي اهلل واص ــري

معجر
وال ختميش وجــه ـ ًا وال ُتــلـ ِـق
ُ
ـــر
تــــوفــــاين املــــــوت الــــــذي أتَـــنـــ َّظ ُ

فـــا حــاجــة يل يف الــبــقــاء وليتني
أخــي َمــن لنا مــن بعد فــقــدك جامع

ـر
ومــــن ذا يــســلــيــنــا َ
َ
ومــــن ذا يــصـ ُ

أخـــي أنـــت ريـــع لليتامى وعصمة

تــتــضــور
ألرمــــلــــة مــــن ُجـــوعـــهـــا
ُ

فـــودعـــهـــا مـــســـتـــعـــر ًا ثــــم ر ّدهـــــا

ومـــكـــر
إىل خــــدرهــــا مــســتــغــفــر
ُّ

أخــي أنــت نــور اهلل يف أرضـــه الــذي

يــتــغــر
ونـــــــــور اهلل ال
يـــضـــيـــئ
ُ
ُ

ونـــــادى ع ــى أصــحــابــه أن يــقــربــوا

ومـــســـر
بـــيـــوهتـــم مــــن بــعــضــهــا
ُ

أال أهيــا الــنــاس اسمعوا قــول صــادق

وال تعجلوا جــه ـ ً
ـروا
ا عــي فــتــخـ ُ

وعـــ ّبـــأهـــم لــلــحــرب بــعــد صــاتــه

ونـــــادى بــأعــا صــوتــه وهــــو جمــهـ ُـر

فــإنــكــم إن تــنــروا احلـــق تــســعــدوا

يـــعـــذر
وإال فـــكـــفـــوا فـــاملـــســـامل
ُ

وفـــكـــروا
نــفــوســكــم بـــل عــاتــبــوهــا
ُ

أال فــانــســبــوين مــن أنـــا ثــم راجــعــوا
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ّ
حيــــــل لـــكـــم قـــتـــي بـــغـــر جــنــايــة

وهــتــك حــريــمــي؟ نــبــؤوين وخـــروا

أل ــي ــس ب ــج ــدي يــســتــصــح أذان ــك ــم

أكـــــر
مــــوذنــــكــــم إذ قــــــال اهلل
ُ

أمـــا عـــرف اإلســــام فــيــنــا ،وعــنــدنــا

يسطر
تــنـــــزل وحـــي اهلل يف الــكــتــب
ُ

فــا تــكــثــرن اخلــطــب وانــــزل حلكمنا

أجـــدر
او اصـــر فـــإن الــصــر لــلــحـ ّـر
ُ

فـــــوق سهمه
وأوتــــــر قـــوســـ ًا ثـــم
َّ

يـــقـــدر
وصــــوبــــه نـــحـــو احلــــســــن
ُ

فــلــا رأى احلـــر الــريــاحــي غــدرهــم

ـر
وتــصــمــيــمــهــم يف حـــربـــه ال يــفـ ُ

أل ــي ــس أيب خـــر الــوصــيــن كلهم

ويــفــخــر ج ــري ــل بــنــا حـــن يــفــخـ ُـر

ف ــق ــال ــوا لـــه إنّـــــا نــقــاتــلــك بغضة

لــك الــيــوم مــنــا يف ال ــص ــدور تــو َّغـ ُـر

فــــثــــاروا عــلــيــه بــالــنــبــال وبــالــقــنــا

األواثــــر
ونــــادى ابـــن ســعــد بــالــزفــاة
ُ

وقــــال اشـــهـــدوا عــنــد األمــــر بأنني

ّــــــــر
ألول رام لـــلـــقـــتـــال أذك ُ

تــنــكــب خمـــتـــار ًا عـــن الـــقـــوم ذاهــــ ً
ا

يــعــاتــبــهــم طــــــور ًا وطـــــــور ًا يــكــفـ ُـر
فــقــال ِأمــــن خــــوف الــقــتــال تــفــكـ ُـر

خمـــر
فــــقــــال لـــــه يـــــا صــــــاح إين
ٌ

ـر
لــنــفــي ومــــا أدري الــــذي تــتــخـ ُ

ف ــل ــا رآه ابـــــن املـــهـــاجـــر حـــايـــر ًا
()1

تبدر
إذا ما التقى اجلمعان للحرب
ُ

أخــــــرهــــــا يف جـــنـــة ونــعــيــمــهــا
ّ

ومـــــا بــــن نـــــار حــــرهــــا يــتــســعـ ُـر

غضنفر
وأنــت شجاع يف احلــروب
ُ

فـــســـار مـــغـــر ًا ثـــم أقـــبـــل مــرعــ ًا

ِ
ـر
إىل َر
حـــــل مــــوالي احلــســن يــبـ ُ

فــقــال لــه م ــن أنـــت قـــال أنـــا ال ــذي

منعتك عــن ورد وم ــا كــنــت أشــعـ ُـر

فـــخـــر عـــلـــيـــه ال ثــــــ ًا مـــتـــعـــذر ًا

ويـــصـــغـــر
يـــعـــفـــر خــــديــــه لــــديــــه
ُ

( )1غضنفر :من أسامء األسد.
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ٍ
حممد
يـــقـــدروك الــقــوم يــا ابـــن
بـــأن
ُ

و ابــــن عـــي ال ــل ــوذع ــي الــغــضــنــفـ ِـر
فـــقـــال نــعــم إذ تــبــت فــــاهلل يــغــفـ ُـر

أنــــا ابــــن ريــــاح هـــل تــــرى يل تــوبــة
فــقــال لـــه افــعــل مـــا تــريــد جمــاهــد ًا

صـــــر
وآخـــــر عـــمـــري لــلــنـــــزول ُا
َّ ُ
ِ
يــكــر
الـــطـــغـــاة
فـــجـــاء إىل نــحــو
ُِ

ّ
ضــــل سعيها
ونـــــادى أال يـــا أمــــة

منكر
احلــــر م ــا أنـــا
أنـــا ابـــن ريــــاح
ُ
ّ

فــــارس
أيــــا حـــر انـــــزل قــــال إين
ٌ

وقـــال اشــهــدوا يــا أهيـــا الــقــوم انني

منكر
احلــــر م ــع ــروف ومـــا أنـــا
أنـــا
ُ
ّ

عــى مــا دعــوتــم ذا اإلمــــام بكتبكم

فـــلـــا أتـــــى كــــاثــــرمتــــوه لــتــقــهــروا

وصــــار بــأيــديــكــم غــريــبــ ًا وم ــف ــرد ًا

أســــــر ًا وحــــيــــد ًا ظـــامـــيـــ ًا مــتــوعـ ُـر

ومــــن حــولـــــه أصــحــابــه ونـــســـاؤ ُه

ظـــايـــا حــــيــــارى حـــاهلـــم مــتــنــكـ ُـر

ـم
وحـــرمـــتـــم مــــاء الــــفــــرات عــلــيــهـ ُ
ّ

كفرتم إذ ًا يــا ّأمـــة الــســوء فــابــروا

أيـــا ويــلــكــم م ــا أمحـــد الــطــهــر ج ــد ُه

نبيكم حــقــا أوال لــكــم أن تــبــروا

وأخــزاكــم حقا َخ ـ ُفــوا اهلل واحـــذروا

جتـــري عــــذاب اهلل عــاجــل دهــركــم

ـم
وصـــــار ه ــن ــاك احلــــر حيــمــل فــيــهـ ُ

ينظر
فــيــقــتــل فــيــهــم وهـــو لــلــســبــط ُ

فــــثــــار زهـــــــر بــــعــــده لــقــتــاهلــم

وثــــــار حــبــيــب ن ــح ــوه ــم يــتــشــهـ ُـر

وأجــــدل فــيــهــم مــســلــم وهـــو ينتمي

الغضنفر
لــعــوســجــة وهـــو الــغــام
ُ

ٍ
بـــرمحـــة
فــــقــــال تـــغـــشـــاك اآللـــــــه

ينظر
ق ــى نــحــبــه بــعــض ـ ًا وبــعــضــ ًا ُ

معفر
رصيــعــ ًا عــى الــرمــضــاء وهـــو
ُ

فــكــاثــره األقــــــوام حــتــى رمـــــوا به
وأرشارهــــــم رم ــيــ ًا هـــال ب ــن نــافــع

حمـــذر
ومــــوىل ايب ذر عـــى احلــــرب
ُ

بـــه رمــــق الــعــيــنــن تـــدْ نـــو وتــنــظـ ُـر

فــجــاء إلــيــه السبط يميش وقــد بقي
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وجــــــاء حــبــيــب نـــحـــوه قــــائــــ ً
ا لــه

وختــــر
بـــــــاذا تــــــويص يــــا أخــــــي
ُ

وحـــنـــظـــلـــة أفــــنــــاهــــم ب ــق ــت ــال ــه

ـر
وســـود اب ــن م ــوىل الــشــاكــري الــصـ ُ

وجــــدَّ بــأصــحــاب احلــســن بــوارهــم
َ

ـزر
إىل احلـــرب أشــبــاه األضــاحــي جتـ ُ

وكـــــان لـــــه وجـــــه صــحــيــح كــأنــه

ســنــا الـــبـــدر يــعــلــوه وقــــار ومــنــظـ ُـر

مـــــــرة فـــحـــل قــنــفــذ
فــــثــــار إلــــيــــه
ّ
فجاء احلسني الطهر من بعد ما قىض

ــر
وعـــــارضـــــه يف رضبــــــة يــتــفــخّ ُ
ويــكــثــر
عــــى ظـــمـــأٍ يـــدعـــو أبــــــاه
ُ

قـــى وادمـــعـــه يف خــــده تــتــحــدروا

وقـــال عــى األيــــام مــن بــعــدك العفا

ـدر
َـــي ف ـ َعــيــي بــعــد فــقــدك يــكـ ُ
ُبـــن َّ

وشـــــق عــلــيــه جــيــب كـــل كــريــمــة
َّ

تــنــظــر
مـــطـــهـــرة حــــوريــــة لـــيـــس
ُ

فـــقـــال لـــه قـــــوالً ضــعــيــفــ ًا بــأنــنــي

َ
وأكــثــر
أوصـــيـــك خــــر ًا بــاحلــســن
ُ

وعـــابـــس ابــــن الـــشـــاكـــري بسيفه

مـــذكـــر
أبـــــادهـــــم رضبـــــــ ًا بـــحـــد
ُ

ٍ
حمــمــد
ومل يـــبـــق إال آل بـــيـــت

أكـــر
فــقــام عـــي وهــــو يف الــعــقــب
ُ

وبــــارزهــــم مــســتــبــدر ًا وهــــو قــائــل

أطهر
أنــا ابــن احلسني الطهر واجلــد
ُ

فــأســقــط عــن ظــهــر اجلــــواد لوجهه

وجـــــئـــــن إلــــيــــه نــــســــوة عــلــويــة
َ

يــقــر
أقـــمـــن عــلــيــه مــــأمتــــ ًا وهـــــو
ُ

وبـــــارزهـــــم عـــــون وبـــعـــد حمــمــدٌ
وجــــنــــدل عـــــون ع ــب ــد ابـــــن قــطــبــة

ســلــيــل بــيــمــنــيــه إىل اجلـــــود جــعــفـ ُـر
ٍ
ـجـ ُـر
أخـــو طـــبـــاء فــالــرمــح فــيــه مــشـ ّ

وبــــادر عــبــيــد اهلل أعــنــي ابـــن سلم

عــمــر بــن صــبــح وهـــو للسم مــوثـ ُـر

وعـــامـــر الــتــيــمــي أرادى حمــمــدا

بــعــضــب حـــســـام فــانــثــنــى يــتــعــفـ ُـر

رمـــــاه مــصــيــبــ ًا فــالــتــقــاهــا بــك ـ ِّفـ ِـه

مسفر
فــأثــبــتــه يف ال ــوج ــه والـــوجـــه
ُ
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فــلــم يــســتــطــع حتــريــكــهــا م ــن جبينه

فـــخـــر عـــى عــفــر الـــثـــرى يــتــع ـ ّفـ ُـر
َّ

وثــــــار إلـــيـــه يف الــــــــراز مــقــنــع ـ ًا

مسفر
غ ــام كمثل الــبــدر والــوجــه
ُ

قــد انــقــطــعــت أرشاك شــســع لنعله

يـــتـــعـــثـــر
جتــــــاذبــــــه يف مــــشــــيــــه
ُ

ـرر
إىل ابـــن عــقــيــل وهـــو طــفــل مــغـ ُ

وفـــــوق عـــثـــان بـــن خـــالـــد سهمه
ع ــل ــي ــه ق ــم ــي ــص مــــرتــــد بـــــــإزاره

مشهر
ويف كــفــه َســيــف عــى الــقــوم
ُ

فــعــايــنــه عــمــر بــــن ســعــد مـــبـــارز ًا

وقـــــد كـــــان أزديــــــــ ًا هبــــم يــتــفــخـ ُـر

فـــشـــدّ عــلــيــه بـــاحلـــســـام مــنــفــلــق ـ ًا

ـر
هلـــــا مـــنـــه والـــــكـــــف مـــنـــه م ــط ـ ُ

األزدي شـــدة ضيغ ٍم
وشــــدّ عـــى
ِّ

تــــفــــارقــــه أشــــبــــالــــه مـــيـــز جمـــرر

فــــنــــادى أيـــــا عـــــاه وهـــــو جمــــدّ ل

ـدر
فــجــاء إلــيــه الــســبــط كــالــصــقــر يــبـ ُ

فــــــارداه شـــلـــو ًا كــالــعــنــيــف جمـــدالً

ينظر
يفيض نــجــيــعـ ًا وهـــو بــالــبــذل
ُ

بـــان تــدعــنــي لــلــنــر لــســت جمــاوبــ ًا

ـذر
تـــــــدارك يــــا عـــــاه والــــعــــم ي ــع ـ ُ

وكــــان يــســمــى قـــاســـ ًا وهــــو مشبه

تبهر
أبـــاه الــزكــي الــطــهــر يف الــعــقــل ُ

وعـــــــاد إىل ف ــس ــط ــاط ــه ون ــس ــائ ــه

ـرر
فــــادنــــى بــعــبــد اهلل ط ــف ــل م ــغ ـ ُ

وعــــــاد إىل ن ــح ــو الــــغــــام مــلــبــي ـ ًا

ويـــكـــر
وقـــــــال أال يــــعــــزز عــــي
ُ

فــعــارضــه وانـــتـــاشـــه فــــوق صـــدره

ي ــط ــول بـــه طــــــور ًا وطــــــور ًا يــفــكـ ُـر

ِ
ابــنــه
وجـــــاء فـــألـــقـــاه هـــنـــاك عـــى

يــقــر
عــــى دمــــــن مـــنـــه هـــنـــالـــك
ُ

وأجـــلـــســـه يف حــــجــــره م ــرش ــفــ ًا

ســهــم ظـــل لــلــنــحــر يــنــحـ ُـر
فـــوافـــاه
ٌ
ٍ
ــكــفــر
أســـــد وهــــو ال ــزن ــي ــم ا ُمل
إىل
ُ

بــكــف شــقــي يــنــتــمــي وهــــو كـــاذب
ف ــف ــاض دمـــــ ًا كـــف احل ــس ــن فصبه

عــى األرض يــرنــو لــلــســاء ويــنــظـ ُـر
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وقـــال إهل ــي كــن عــى الــقــوم شــاهــد ًا

بــا فــعــلــوا يف عـــرة الــطــهــر ُم ـ ِـه ـ ُـروا

وثـــار أبـــو بــكــر فــتــى احلــســن الــزكــي

إلـــيـــه فـــــــأرداه ابــــن عــقــبــة يــفــجـ ُـر

فــلــيــس لــكــم ولــــد هلـــم تــتــأســفــوا

تــتــحــروا
عـــى هــــذه الــدنــيــا وال
َّ ُ

فــــأردامهــــا ذي احلـــرمـــي بسيفه

أبحر
وكـــان اســمــه هــاين ويف الــلــون
ُ

فــجــنــدلـــــه عــــن رسجـــــه بــســنــانــه

وأوداجــــــــــه مــــن نـــحـــره تــتــفــجـ ُـر

فــظــل الــفــتــى الــعــبــاس حيــمــل فيهم

فــيــقــتــلــهــم بــالــســيــف والـــــدم يــقــطـ ُـر

فـــشـــدوا عــلــيــه بــالــنــبــال وبــالــقــنــا

ـرر
وقـــد قــطــعــوا األعــضــاء وهـــو مــغـ ُ

وســـــار ي ــري ــد املـــــاء يــطــلــب نــحــوه

وقــــد قــتــل ال ــع ــب ــاس وهــــو مــعــفـ ُـر

وقــــــام فــــــــواراه إىل ج ــن ــب أهــلــه

حـــر
تــكــفــنــه الـــنـــســـوان بـــالـــذل
ُّ

وعـــثـــان نــــادى يـــا بــنــي أال اثــبــتــوا

تــــصــــروا
نــصــيــحــتــكــم هلل ثـــــم
ُ

فــثــار ابــــن عــبــد اهلل واخــتــلــفــت لــه

مــع احلــرمــي الــربــتــان وجــعــفـ ُـر

وثـــــار ابــــن ع ــث ــان حلـــف يل ســاعــة

يــكــر
فـــــــأرداه خــــويل األص ــن ــج ــي
ُّ

فــلــا رأى الــعــبــاس أخــوتــه اال دنــى

قــيــامــ ًا وهــــم عــبــد اإللـــــه وجــعــفـ ُـر

وأبـــعـــدهـــم عــــن مـــاهيـــم مــتــكــل ـ ًا

وأنـــكـــروا
يــعــاتــبــهــم فــاســتــبــدلــوهــا
ُ

وراد بــــمــــوالي الــــظــــاء بــأهــلــه

فـــمـــر عــــى أعـــــا املـــســـنـــاة يــنــظـ ُـر
َّ

ٍ
بــحــرقــة
ف ــظ ــل يــــواريــــه وي ــب ــك ــي

لــفــقــد أخـــيـــه وهـــــو لــلــقــر حيــفـ ُـر

وعــارضــهــم خيل ابــن ســعـ ٍـد وفيهم

مــتــجــر
فـــتـــى دارمـــــــــي كــــافــــر
ُ

َ
فــإنــك عــنــدي يــا أبـــا الــفــضــل تــؤثـ ُـر

ف ــق ــال جـــــزاك اهلل ب ــاخل ــر مـــن أخٍ

فتقهروا
حسين ًا مــن املـــاء الــفــرات
ُ

يـــنـــادي أال يـــا ويــلــكــم ال متــكــنــوا
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ف ــع ــارض ــه خــــويل بــســهــم رمــــى به

فــأثــبــتــه يف الــــوجــــه وهـــــو ي ــزه ـ ُـر

فــقــال 
ٌ
عـــادل
إهلــــي أنـــت يف احلــكــم

وبـــاحلـــق بــن اخلــلــق تــقــي وتــنــظـ ُـر
ِّ

وعـــــــاد إىل ف ــس ــط ــاط ــه ون ــس ــائ ــه

حتــر
يـــنـــادي أال هـــل رشبــــة يل
ُ

ف ــق ــال ات ــق ــن اهلل واصـــــرن لــلــذي

أجــــدر
ــر
بــلــيــنــا بـــه فــالــصــر
ُ
ُ
لــلــح ِّ

ف ــأق ــب ــل يـــدعـــو اهلل مــعــتــصــ ًا بــه

يقطر
وقـــد خــضــبــت كــ ّفــاه والــــدم
ُ

وتــعــلــم شـــكـــواي وتــعــلــم مــوقــعــي

ختـــــر
وأنـــــــت بــــحــــايل عـــــــامل ٌ ال
َّ ُ

فـــضـــج نـــســـاه ب ــال ــب ــك ــاء لــقــولـــــه
ّ

ينظر
وكـــرب الــظــا والــســبــط لــلــاء ُ

وقـــــام إىل حــــرب الــطــغــاة بــنــفــسـ ِـه

مكثر
فــجــاء إلــيــه الــشــمــر بــاجلــيــش
ُ

ـور
فــجــاء إىل مـــوالي بــالــركــض مــغـ ُ

ويف الـــقـــوم كــلــبــي يــســمــى بــالــك

وقــنــعــه بــالــســيــف مـــن فــــوق هــامـ ٍـة

ـر
فــأدمــى نــواحــي وجــهــه وهـــو حمـ ُ

وأقـــبـــل مـــن نــحــو اخلـــيـــام أمــامــه

أصغر
فتى مل يــراهــق وهــو يف الــســن
ُ

فـــعـــاد إىل نــحــو ال ــن ــس ــاء فــشــدهــا

يــمــيــزوه وال ــوج ــه يف الــلــون أصــفـ ُـر

جتـــاذبـــه الـــنـــســـوان كـــي يــســجــن ـنّ ـ ُه

ويــــرددنــــه عـــن عــمــه وهــــو يــنــفـ ُـر

فــعــارضــه حـــرب بــن كــعــب برضبة

مــغــور
فــحــلــق مــنــه الـــكـــف وهــــو
ُ

فـــــرق مجعهم
فـــشـــدَّ عــلــيــهــم ثـــم
ّ

بــــرب ي ــق ــدّ اهلـــــام مــنــهــم ويــنــثـ ُـر

أفـــــــــارق عـــمـــي فــــاكــــثــــروا

فــقــال هلــن ارجــعــن عــنــي فــلــم أكــن

()1

فـــصـــاح أيـــــا عــــــا ُه خـــــذين فــضــمــه

مــطــر
إىل صـــــدره والـــكـــف مــنــه
ُّ

وحـــدثـــنـــا ع ــن ــه مح ــي ــد بــــن مــســلــم

أنظر
لقد كنت يــوم الــطــف للسبط
ُ

( )1يف الشطر الثاين من البيت تصحيف مل أستطع قراءته.
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فــلــم َأر مـــكـــثـــور ًا أشـــــدَّ تــصــر ًا

يــتــحــذر
وأربــــــط جـــأشـــ ًا مــنــه ال
ُ

فيحمل فيهم محــلــة الــلــيــث مغضب ًا

ــــر
عــــى محــــر مـــســـتـــنـــفـــرات تــــذ ّع ُ

حتــيــط بـــه األقـــــــوام يــمــنــ ًا ويــــر ًة

ـر
فــيــثــبــت لــلــرب الــوجــيــع ويــصـ ُ

فــيــركــهــم كــالــشــاة إذ حـــل بينها

تــتــذعــر
ذيــــــاب الـــفـــا مــــذعــــورة
ُ

كــفــعــل أب ــي ــه يف احلـــــروب ورضبـــه

ـور
مجــاجــم أه ــل الـــرك والــــرك أب ـ ُ

طــرحيــ ًا عــى الــرمــضــا يــدعــو أبـــا له

ـر
فـــعـــاجـــلـــه خـــولـــيـــهـــم ي ــت ــخ ـ ُ

فـــارعـــب كـــفـــاه وانـــكـــب راجـــعـــ ًا

يــــقــــر
بـــــاغـــــي
وعـــــــــال إلـــــيـــــه
ٌ
ُّ

بــعــيــنــي رســــــول اهلل شـــ ّبـــه عــيــنــه

تكفر
أمــا تستحي يــا شمر بــل أنــت
ُ

فاثنى عليه الــرجــل مــن فــوق صــدره

ختـــر
فـــقـــال لــــه مــــن أنـــــت بـــــاهلل
ُ

فــقــال لــه احــــر عـــن لــثــامــك انــفــا

أعـــور
فــأنــت شبيه الــكــلــب أبـــرص
ُ

فـــجـــاء ســـنـــان نــــحــــوه( )1بــســنــانــه

يــتــعــثــر
فـــــــــــأرداه واهلـــــفـــــي لـــــه
ُ

لــيــحــز مــنــه الــــرأس واجلــيــش حوله

يــنــظــر
فـــعـــايـــن عــيــنــيــه لــعــيــنــه
ُ

اال ثــكــلــتــك األم م ــال ــك راج ــعــ ًا

ألغــــــدر
فــــقــــال لـــــه خــــــويل أين
ُ

أأجــعــل خصمي يف القيامة شافعي

فــجــاء إلــيــه الــشــمــر يــســعــى وخيــطـ ُـر

ختـــــر
نـــمـــتـــه كــــــاب أي قـــتـــل
ُّ

فقال له الشمر بن ذي اجلوشن الذي
خيـــــــرين جـــــــدي بـــــــذا فــــاكــــ َّبــــ ُه

هيــر
فــظــل إىل ألوداج احلـــســـن
ُ

وأمـــطـــرت الــســبــع الـــشـــداد دمــــ ًا له

تفكر
ونــاحــت عليه اجلــن واإلنـــس
ُ

تــكــدر
وظ ــل ــت ن ــج ــوم يف الـــســـاء
ُ

تــزعــزعــت األفــــاك واحــتــبــس احليا
( )1يف األصل :نحرنه ،والصواب :نحوه
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املـــدبـــر
وإمــــائــــه وهـــــو احل ــل ــي ــم
ُ

وس ـ ّبــحــت األمــــاك مــن حــلــم رهبــا

ـدر
إىل خــيــم الــنــســوان لــلــنــهــب تــبـ ُ
ٍ
ألكــفــر
عـــــاد
أال ّانـــــم مـــن قــــوم
ُ

وأقبل أصحاب ابــن سعد بجمعهم

لــيــســلــبــن نـــســـوان احل ــس ــن وأهــلــه
وكـــــان عـــي بـــن احلـــســـن ممــرضــ ًا

شــمــر اقــتــلــوه وجــــزروا
فــقــال هل ــم
ُ

فــــدافــــعــــهــــم عــــنــــه اآللــــــــه ألنــــه

أب ــو احلــجــج األطــهــار وه ــو املـ ّطــهـ ُـر

ف ــق ــي ــل لــــه هــــــذا مــــريــــض مـــرح

يــتــنــظــر
صـــبـــي صـــغـــر لــــلــــردى
ُ

ٍ
سعد بالطغاة اال اوطئوا
ونــادى ابــن

خــيــولــكــم صـــدر احلــســن وكـــروا

وع ـ ّلــوا عــى روس الــرمــاح رؤوسهم

املـــســـر
فـــســـار هبــــم خـــــويل وهـــــو
ُّ
حــر
بـــا وطـــــأٍ فــــوق الـــركـــائـــب
ُ

وأص ــب ــح ــت األرسى تـــقـــاد بــذلــة

ينظر
إىل ابـــن زيــــاد وهـــو لــلــرأس ُ

وكــــان إذ ًا زيـــد ب ــن أرقــــم جــالــسـ ًا

إىل جــنــبــه إذ ظـــل لــلــرجــس يــنــهـ ُـر

لــتــقــبــيــلــه هــــذي الــثــنــايــا ورشــفــه

هلـــا دائـــــ ًا والــشــيــخ يــبــكــي ويــكــثـ ُـر

إىل ابــــن زيـــــاد وال ــس ــب ــاي ــا أمــامــه

ٍ
سعد بالرؤوس وأصبحت
وسار ابن

وح ــوش الــفــا للحزن تبكي وتــزفـ ُـر

ويف يــــده الــيــمــنــى قــضــيــب فحطه

ـر
عـــــى ش ــف ــت ــي ــه لـــلـــثـــنـــايـــا ي ــك ـ ُ

وقــــال لــــه شـــل الــقــضــيــب فــإنــنــي

يــفــر
رأيــــــت رســــــول اهلل لـــيـــس
ُ

فــــقــــال ع ــب ــي ــد اهلل لـــــوال تــيــقــنــي

تـــذكـــر
بـــأنـــك شـــيـــخ لــلــصــيــانــة
ُ

أذقـــتـــك مـــن كــــأس املــنــيــة عــاجــ ً
ا

محــامــك فــاصــمــت ال تــفــردت تــذكـ ُـر

وقــــــال هلــــن احلـــمـــد هلل إذ غ ــدت

تــنــر
فــضــاحيــكــم بــــن اخلــــايــــق
ُ

ُ
وأدخـــــــل نـــســـوان احل ــس ــن أمــامــه

فـــصـــ ّعـــد ف ــي ــه ــم طــــرفــــه يــتــنــظـ ُـر
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فــقــامــت إل ــي ــه زي ــن ــب اب ــن ــة فــاطــم

فــقــالــت لــه بـــل أنــــت بــــاهلل تــكــفـ ُـر

فــــقــــال هلــــا تــــأبــــن إال شــجــاعــة

املــتــمــهــر
ألن أبـــــــاك الـــشـــاعـــر
ُ

وعـــايـــن زيــــن الــعــابــديــن مكتض ًا

خمــر
ف ــق ــال لـــه مـــن أنــــت والــشــبــه
ُ

فـــقـــال ألـــيـــس اهلل بــالــطــف قــاتــ ً
ا

ـر
علي ًا فـــأوىص وهــو يف العقب أكـ ُ

ـضــعــتــمــوه بــالــســيــوف جـــــراء ًة
فــبـ ّ

ع ــى اهلل بــالــتــهــويــن ظــلــ ًا ت ــدم ـ ُـروا

طـــهـــر اهلل بــيــتــنــا
ونـــحـــن أنــــــاس
ّ

ويـــقـــدر
وأكـــرمـــنـــا واهلل يــعــطــي
ُ

فــقــالــت لــه مـــا لــلــشــجــاعــة والــنــســا

ول ــك ــن صـــــدري بـــاألســـى مــتــوعـ ُـر

جمـــدر
ضــعــيــف ملـــا قـــد نــالــه الــــر
ُ

فـــقـــال لـــه ابـــــن احلـــســـن وص ــوت ــه
فــقــال ل ــه الــســجــاد ق ــد كـــان يل أخ

أكــــر
يــســمــى ع ــل ــيــ ًا وهـــــو م ــن ــي
ُ

ف ــق ــال عــبــيــد اهلل هـــل فــيــك جـــرأة

ـدر
لـــرد جــــوايب أم ع ــى ال ــق ــول تــقـ ُ

وقـــالـــت أال فـــابـــدأ بــقــتــي دونـــه

ـذر
أيـــا ابـــن زيـــاد عــف فــالــطــفــل يــعـ ُ
ونـــادى مــنـ ٍ
ـاد منه باملسجد احــروا

معجب
فــقــام خــطــيــبـ ًا فــيــهــم وهـــو
ٌ

ي ــع ــرض يف ســـب احل ــس ــن ويــكــثـ ُـر

مغضب
فــقــال لــه األزدي والــشــيــخ
ٌ

فــتــى ابـــن عــفــيــف تــكــذبــن وتــفــجـ ُـر

أت ــش ــت ــم مــــن لـــــوال هــــدايــــة جــــدِّ ه

ُ
ـر
يـــعـــل
ولــــوالهــــم مل
ِّ
لــلــحــق مــنـ ُ

أال ف ــاق ــت ــل ــوه عــــاجــــ ً
ا فــتــعــلــقــت

تــتــعــثــر
بـــــه زيــــنــــب يف ذيـــلـــهـــا
ُ

فعف اللعني الــرجــس عنه ألجلها

فــــمــــآواه نــــــران اجل ــح ــي ــم تــســعـ ُـر

وق ــد نــضــت الــرجــس الــلــعــن لقوله

واجــــدر
تــوالــيــت اوال بــالــســبــاب
ُ

ــــــن له
وم ْ
أال يـــا عــــدو اهلل أنــــت َ

ـر
ولــــوالهــــم مـــا كــــان ديـــنـــ ًا يــبـ ُ

ألــســت م ــن األوىل تــديــن بدينهم
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ف ــق ــال خـــــذوه بــالــنــكــال فـــبـــادروا

ـر
إلــيــه ف ــن ــادى األزد واألز ُد حـ ُ

فــقــال اصــلــبــوه بــالــســيــاخ ف ــب ــادروا

يــكــر
إىل صــلــبــه والــشــيــخ فــيــهــم
ُّ

فـــجـــاؤوه وانـــتـــاشـــوه ثـــم تــفــرقــوا

حيـــر
فـــقـــال عــبــيــد اهلل ردوه
ُ

ٍ
سكة
وداروا بـــرأس السبط يف كــل

ــر
يــعــا عـــى روس الــقــنــا
ّ
ويــشــه ُ

ـس
وكــــان إذا يف غــرفــة وهـــو جــالـ ٌ

ف ــج ــاؤوا بــه يف سمتها وهـــو يــزهـ ُـر

وحــــدث ع ــن زيـــد ابـــن أرقــــم أنّـــ ُه

يـــــدور
امـــــر بــــه راس احلــــســــن
ُ

ف ــق ــال ســمــعــت الـــــرأس ي ــق ــرأ آيــة

يكرب
من الكهف راس اخلمس وهــو
ُ

فــقــف لــه شــعــري ونـــاديـــت معجب ًا

أهبـــر
أيــــا ابــــن رســــول اهلل رأســــك
ُ

وســـــار هبـــم يــبــغــي دمـــشـــق مــيــم ـ ًا

خيــر
يـــزيـــد ًا فـــوافـــا وهــــو بـــاحلـــال
ُ

ونــــــادى عــبــيــد اهلل بــعــد جــهــازه

ـر
بــزجــر ابـــن قــيــس لـــلـــرؤوس يــسـ ّ ُ

ف ــق ــال يـــزيـــد ًا مـــا وراءك يـــا فتى
فـــقـــال لــــه جـــــاء احلـــســـن بــأهــلــه

ـر
ويــنــبــيــك بــاألخــبــار م ــن ه ــو أخ ـ ُ
وأصـــحـــابـــه مجـــعـــ ًا ومل ي ــت ــأخ ــروا

فــقــلــنــا لــــه إمــــــا تـــبـــايـــع أمـــرنـــا

تــتــخــر
وإمــــــــا حـــربـــنـــا
يـــــزيـــــد ًا ّ
ُّ

فـــفـــر غــــــــرور ًا ثــــم جـــــاء مــقــاتــ ً
ا
َّ

فـــغـــودر يف عــفــر الـــثـــرى يــتــع ـ َّفـ ُـر

ومل يــبــق مـــن أص ــح ــاب ــه ورجـــالـــه

يعثر
ســوى ذا العليل الطفل يف القيد ُ

وه ــذي رؤوس الــقــوم مجــعـ ًا بأرسها

تــلــوح عـــى روس الــقــنــا وتــشـ ّـهـ ُـر

فــمــلــنــا عــلــيــه وهــــو لــلــحــق مــنــكـ ُـر

فــقــال ق ــد اخــــرت الــقــتــال بزعمه
ومل نــســقــهــم م ــن بــــارد املــــاء رشبــ ًة

وتـــبـــكـــر
ثــــاثــــة أيــــــــام تــــــــروح
ُ

زور
هلــا الــطــر والـــديـــدان فــاألكــل ُ

فهاتيك يف أرض الطفوف جسومهم
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فــــاطــــرق م ــب ــه ــوتــ ًا يــــزيــــدٌ هــنــيــئ ـ ًة

ملـــا قـــالـــه زجــــر بـــن قــيــس يــفــكـ ُـر

وأوقــــــف نـــســـوان احلـــســـن أمــامــه

َّ
املـــجـــر
هلــــــن الــــكــــافــــر
ـــــــــرق
َف
ّ
ُ

وقـــــال حلـــا اهلل ابــــن مــرجــانــة فلم

تـــكـــن رمحــــــة مـــنـــه هلـــــن تــــقــــدّ ُر

ـن واألذى
وعــايــن رض الــســر فــيــهـ ّ

وهـــيـــئـــة قـــبـــح حــــاهلــــا م ــت ــنــ ّك ـ ُـر

ملـــا كــــان هــــذا الــفــعــل مــنــه ودونــــه

ـر
لقد كنت أرىض منه واخلــطــب أيـ ُ

رأى فــاطــ ًا بــنــت احلــســن ونــورهــا

تــــذل لـــه شــمــس الــنــهــار وتــصــغـ ُـر

الــكــلــب انــه
فــقــالــت لـــه مــــ ْه أهيــــا
ْ
ُ

مـــغـــر ُر
كـــذبـــت ملــــا مــــنّــــاك ق ــل ــب
ّ

وقــــد كــــان شـــامـــ ّيـــ ًا هبـــم يــتــفــخّ ـ ُـر

فــقــال ل ــه جــلــف م ــن ال ــق ــوم كــافـ ٌـر

ــــن يل هــــذه فــهــي منيتي
أمــــا َ َتــــ َب ْ

تنهر
ـت إلــيــه
فــقــامـ ْ
ٌ
زيــنــب الــطــهـ ُـر ُ

فــلــيــس إىل مـــا تــبــتــغــي مـــن ســؤالــه

تقدر
مــت وجـــد ًا ال وال أنــت
ولــو َّ
ُ

فــقــالــت لـــه إن شــيــت بــــاهلل تــكــفـ ُـر

أردت أجــبــتُــه
فـــقـــال يـــزيـــد لـــو
ُ
وختـــــرج مـــن إســـــام جــــدي وديــنــه

تفخر
لقد كنت بــاإلســام والــدِّ يــن
ُ

فــقــالــت لـــه أنــــت األمـــــر لــقــومــه

أتــشــتــم جــهــ ً
تفخر
ا ثـــم بــالــظــلــم
ُ

ٍ
وجــــد يــزيــد لقوهلا
فــاغــضــب مـــن

مظهر
وســـب أب ــاه ــا وهـــو لــلــكــفــر
ُ

فـــراجـــع واســتــحــيــا فــقــام مـــعـــاود ًا

إلـــيـــه َ
ّـــر
الـــش
ـــآمـــي الـــ ّلـــعـــن يـــذك ُ
ّ

ٍ
ُ
ـدي أمــامــه
ـس ــج ـ ٍّ
وأويت بــطــشــت َع ـ ْ

مشه ُر
ورأس احلــســن الــطــهــر فــيــه
ّ

فـــقـــال لـــه بـــل أحــــس أين واهـــب

يــؤخ ُــر
لــك اآلن حــتــف ـ ًا قــاضــي ـ ًا ال
َّ

فــيــنــظــره طـــــــور ًا وي ــن ــك ــث ث ــغ ــر ُه

ٍ
ويـــذكـــر
بـــبـــدر
ويــنــشــد أشــــعــــار ًا
ُ

تــذكــر
رأوا وقـــعـــة بـــاخلـــزرجـــن
ُ

أيـــا لــيــت أشــيــاخــي بــبــدر مجيعهم
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ٍ
ٍ
ويــذكــر
بـــبـــدر
حــــرب
وقــتــل بــنــي
ُ

أخــــذت ب ــث ــأري يـــوم صــفــن منهم

ٍ
ٍ
أعــــزة
رجــــــال
نــفــلــق هـــامـــ ًا مـــن

وأصــــر
عــلــيــنــا وهــــم كـــانـــوا أحــــق
ُ

فـــويـــل لــــه مــــن ربـــــه يـــــوم ح ــره

ينرش
إذا نــصــب املــيــزان للصحف
ُ
ِ
ِ
رس ًا وجيــهـ ُـر
ـــن
َّ
لـــ ُيـــنْـــد ْب َ
قــتــاهــن ّ

فـــارس
فــلــا دنــــوا مـــن طــيــبــة جـــاء
ٌ

يبرش
إىل ابـــن سعيد الــعــاص وهـــو
ُ

وأفــــــرد لــلــنــســوان دار ًا قــبــيــحـ ًة
ونــــفــــذ بـــالـــنـــعـــان بـــعـــد جـــهـــازه

يــســر
هبــــــن
إىل يــــثــــرب رفــــقــــ ًا
َّ
ُ

ـب
فــلــم يــبــق مــن أه ــل املــديــنــة كــاعـ ٌ

ـر
م ــن اهلــاشــمــيــات احل ــس ــان ويــقـ ُ

تــلــقــوهــن بــالــلــطــ ِم
واال
حــــر ًا
َّ
َّ

ـر
ويـــنـــدبـــن كــــا والـــشـــعـــور تــنـ ُ

أيـــــا ســــيــــداه الــــيــــوم مـــــات حمــمــدٌ

وشـــــر
وحــــيــــدر وابـــــنـــــاه شـــبـــر
ُّ

أيـــــا ســــيــــداه الــــيــــوم مـــــات حمــمــدٌ

ـدر
وفــاطــمــة الـــزهـــراء والــطــهـ ُـر حــيـ ُ

أيــــا ســـيـــداه الـــيـــوم أضــحــت حميلة

مــهــابــط وحــــي اهلل لــلــذكــر هتــجـ ُـر
ِ
وتــــزفــــر
ــــن
مــقــلــقــلــة ثـــكـــى تــــئ ُّ
ُ

أيـــا ســـ ّيـــداه ال ــي ــوم مــاتــت رجــالــنــا

وأطــفــالــنــا قـــد ذبــحــوهــا وجــــزروا

أيـــا ســيــداه الــيــوم فــاطــم أصبحت
أيــــا ســـيـــداه الـــيـــوم مــاتــت رجــالــنــا

حيدر
الطهر
مجيع ًا ومــات املــرتــى
ُ
ُ

أيـــا ســـ ّيـــداه ال ــي ــوم مــاتــت رجــالــنــا

الغضنفر
والكمي
ـــر َو ْه
ُ
ّ
وهــاين ابــن ُع ْ

مغري
ومــات التقى والــدِّ يــن أضحى
ُ

أيـــا ســـ ّيـــداه ال ــي ــوم مــاتــت رجــالــنــا

عــمــي وجــعــفـ ُـر
ومحــــزة وال ــع ــب ــاس
ّ

أيــــا ســـ ّيـــداه الـــيـــوم غــــودر ســيــدي

أيــــا ســـ ّيـــداه الـــيـــوم أص ــب ــح ن ــاويــ ًا

ـر
حــســيــن ـ ًا بـــــأرض الـــغـــارضيـــة يــقـ ُ

أيـــا ســـ ّيـــداه ال ــي ــوم أضــحــى مــقــيــد ًا

يــســر
عـــي إىل الـــرجـــس ال ــزن ــي ــم
ُّ
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أيــــا ســـ ّيـــداه الـــيـــوم رصنــــا غنيمة

إىل الـــشـــام هنــــدى لــلــعــن املــكــفـ ُـر

أيــــا ســـيـــداه الـــيـــوم مــــات عقيلنا

عـــمـــي وجــعــفـ ُـر
ومحـــــزة لــيــث اهلل ّ

ينرص
لــســبــط رســــول اهلل والــســبــط
ُ

نـــارص
أيــــا ســـيـــداه الـــيـــوم مل يــبــق
ٌ

مــغــر
وأصــــبــــح ديـــــن اهلل وهـــــو
ٌ

أي ــا ســ ّيــداه الــيــوم قــد طــمــس اهلــدى

أيــــا ســـ ّيـــداه ان ــظ ــر بــنــاتــك حـــر ًا

حـــاهلـــن مــن ـ َّكـ ُـر
بـــأيـــدي األعــــــادي
َّ

أيــــا ســـيـــداه الـــيـــوم فــيــنــا حتكمت

مـــروا
أم ــي ــة وانــــقــــادوا عــلــيــنــا فـــدَ ُ

أيــــا ســـ ّيـــداه ان ــظ ــر بــنــاتــك حـــر ًا

إلــيــهــا األعــــــادي بــالــشــاتــة تــنــظـ ُـر

أيــــا ســـيـــداه الـــيـــوم أض ــح ــت أمــيــة

ـــر
جتـــــر ع ــل ــي ــن ــا ذيـــلـــهـــا
وتـــشـــم ُ
ّ

هـــم بــنــا الــعــدى
أيـــا س ــي ــداه ال ــي ــوم َّ

ـب وس ــل ـ ٍ
بِــنَ ـ ْـه ـ ٍ
تـــــآزروا
ـب يف أذانـــــا
ُ

أيــــا ســـيـــداه الـــيـــوم أض ــح ــت أمــيــة

يــشــهــر
مــــســــرة والـــــكـــــل مـــنـــا
ُ

بــرب وســلـ ٍ
ـب ال يفيق مــن األذى

تشهر
ب ــا ســاتــر م ــا ب ــن اخل ــاي ــق
ُ

وســـــاروا بــنــا نــحــو الــلــعــن املــكــفـ ُـر

وقــــد مجــعــونــا لــلــمــســر ويــمــمــوا
ســبــايــا عــى ظــهــر املــطــايــا حــــوارس ًا

ـر
فــلــيــس إل ــي ــن ــا مــــن رحـــيـــم يــسـ ُ

ي ــس ــروا بــنــا والـــــروس فـــوق أســنـ ٍـة

يزهر
عــى روس أعــاهــا مــن احلــظ
ُ

ف ــل ــا رأى يــــومــــ ًا كـــيـــوم نــعــيــمــة

تـــذكـــر
ونـــاعـــيـــة لــلــهــاشــمــيــات
ُ
ويـــذكـــر
خيــــر مــــا ب ــاب ــن ــي ـ ِـه ب ــغ ــيــ ًا
ُ

وســــاروا بــنــا نــحــو الــشــآم َ
وش ـ َّـه ـ ُـروا

وداروا بــنــا كـــل الـــبـــاد مجيعها

أذخـــر
بنفيس وأهـــي والــــذي كــنــت
ُ

فــيــا لــيــتــنــي أفــــدي احلــســن وأهــلــه
.....

()1

ابــــــــــن

جـــعـــفـــر

( )1الكلمة حمذوفة.
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كــواعــيــة الــشــيــخ ابـــن عــفــان تــذكـ ُـر

فــقــال ســلــيــل الــعــاص يــا قـــوم هــذه

يــســمــى بــســلــسـ ٍ
ـل
وكـــان لـــه مــــوىل
ّ

فــقــال لـــه مــــاذا مـــن الــســبــط تــذكـ ُـر

بــــان ال أواســــيــــه بــنــفــي جمـــاهـــد ًا

وانـــــر
كــــا واســــيــــاه مــهــجــتــاي
ُ

فــقــنــع ع ــب ــد اهلل بــالــنــعــل رأســــه

ويـــكـــر
وقـــــــال اال يــــعــــزز عــــي
ُ

ٍ
بصحة
فــهــذا جـــرى يـــوم الــطــفــوف

أكـــر
مـــن آل أيب ســفــيــان واهلل
ُ

فــمــر يــريــد الــصــيــد يـــومـــ ًا بجيشه
ّ

أغـــر
فــــاح لـــه ظــبــي لــــدى الــــر
ُ

فــــتــــاه بـــــه ذاك اجلـــــــــواد جيـــره

وق ــد لــغــب الــرجــس الــلــعــن املــكـ ّفـ ُـر

فــعــايــن طـــر ًا منكر الــشــخــص قــائـ ًا

ـدر
ع ــى املــــاء جيــــزره وال عــنــه يــصـ ُ

ّ
ويــفــجــر
يـــلـــذ ويــلــهــو بـــاخلـــمـــور
ُ

وظـــل يــزيــد الــرجــس مــن بــعــد قتله

يقرص
فــعــاج بــه جــريــ ًا عــن الــصــيــد
ُ

فــــحــــرك يــبــغــي صـــيـــده بـــجـــواده

فــــجــــاء إىل مــــــاء زالل يــظــنــه

ص ــف ــا مل يــــكــــدره هـــنـــاك مـــكـــدّ ُر

فـــأرســـل عـــن ظــهــر اجلـــــواد لنفسه

لــيــرب مــــاء وهــــو ظــمــآن ُمــكــثـ ُـر

يـــقـــطـــعـــه إربــــــــــ ًا وعـــــــــاد اهلـــنـــا

يــقــدر
فـــأحـــيـــاه لــلــتــعــذيــب واهلل
ُ

ّ
فــــحــــل بــــه مــــا نــــالــــه مـــتـــقـــدّ مـــ ًا

ـر
مــــن الـــطـــر يف تــعــذيــبــه ال يــفـ ُ

فـــأهـــوى عــلــيــه الــطــر ثـــم رمــــى به

يـــمـــزقـــه ل ــل ــح ــن نــــابــــ ًا وي ــظ ــف ـ ُـر

فــــجــــاء إلــــيــــه ثــــانــــيــــ ًا ولـــســـانـــه

عـــى صـــــدره ظـــمـــآن لـــلـــاء يــنــظـ ُـر
ـر
مـــع الـــنـــاس يف يـــوم الــقــيــمــة حمـ ُ
ٍ
ٍ
تــفــر
وحـــــــرب لــعــنــة ال
وهــــنــــد
ُ

فـــذاك عـــذاب الــرجــس حتى يضمه
الـــــرمحـــــن آل أمـــ ّيـــة
أال لـــعـــن
ّ

ينرص
وأتــبــاعــهــم أو مــن هلـــم كـــان
ُ

وأشــيــاعــهــم أو مــن رىض بفعاهلم
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يعد احلــى والــرمــل والــوبــل والــثــرا

ِ
ـر
ونَـــ ْبـــت الــفــا لــعــن ـ ًا يــــروح ويــكـ ُ

إذا كــنــتــم يل يف املــــعــــاد ذخــــرة

فــســعــيــي مــشــكــور وذنـــبـــي يــغــفـ ُـر

أيــــا ســـــاديت يـــا آل أمحــــد ح ـ ّبــكــم

وأنـــــر
أمــــــوت عــلــيــه ثــــم أحـــيـــا
ُ

أواىل مــوالــيــكــم ومـــــوىل ولــيــكــم

ومــــهــــدر
وقـــــــال ملــــن شـــانـــاكـــم
ُ

وقــفــت عليكم خــاطــري ومــداحيــي

ٌ
أســــر
قـــريـــض يف هـــواكـــم
وال يل
ُّ

ـر
وال خـــر يف حـــب يــغ ـ ّطــي ويــسـ ُ

كــشــفــت قــنــاعــي يف هـــواكـــم حمبة
ـم
أنـــــا احل ــل ــب ــي احلــــايــــري ول ــيــ ُك ـ ْ

ـر
وضــيــفــكــم والــضــيــف حيــبــى وجي ـ ُ

عليكم ســام اهلل ما َع ْس َع َس الدجى

نـــر
ومــــا الح نــجــم يف احلـــنـــادس ّ ُ

يكفر
فمن شــاء فليؤمن ومــن شــاء
ُ

أقــــول بــــذاك احلـــق مــن عــنــد ربكم

***
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هذا واحد من الشعراء الذين برزت سامت جتربتهم الشعرية يف منتصف الثامنينيات

فض ً
ال عن كونه أحد املثقفني املؤمنني الذين هلم الرغبة اجلاحمة يف التذكري والوعظ

واإلرشاد ،ومن ذوي الفصاحة والكالم وال َّلسن والبيان ،شدَّ ْت ُه رغبة صادقة يف العطاء،

ومجعه طموح اإلسهام يف حركة األدب .كثري احلفظ ،واسع الرواية ،أخذ علومه ومعارفه

عن شيوخ املدينة وج ّلة علامئها وصفوة أهل الكالم فيها ،وعاش حياة مليئة باملتاعب
واآلالم واملنغصات ،وقد زودته هذه احلياة القاسية بالصرب واخلربة التي أحلته مكانة

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
أيض ًا 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) العربيةُ .ولِدَ سنة (1939م) يف كربال يف حملة (باب بغداد).
كانت دراسته كلها مسائية  -ما عدا دراسته يف كلية الفقه  -ويؤرخ نجاحه يف

الصف األول االبتدائي  -مدرسته السبط االبتدائيـة ( -سنة 1948م) ،وترك الدراسة
يف الصف الرابع االبتدائي ،واجته إىل الدراسات الدينية حيث درس كتاب (األجرومية)
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وكتاب (قطر الندى وبل الصدى)  -يف النحو  -وكتاب (تبرصة املتعلمني)  -يف الفقه
 -عند املرحوم العامل الفاضل السيد عيل الكاظمي (ت  .)1964وعند املرحوم الشيخ

درس جامع املقدمات وألفية ابن مالك  -رشح
(جعفر الرشتي  -ت يف السبعينيات) َ
السيوطي  ،-وعند املرحوم العامل الفاضل الشيخ (فاضل احليل يف الستينات) درس

حاشية الدسوقي عىل رشح القطر ،ودرس عند السيد العامل الفاضل املرحوم (السيد
حممد عيل البحراين) املنطق واألصــول ،واملغني عند املرحوم العامل الفاضل (السيد

مرتىض الطباطبائي).

عاد إىل الدراسة االبتدائية املسائية سنة ( )1957وبعد نجاحه من االمتحان الوزاري

 -سنة  - 1959 - 1958التحق بالدورة الرتبوية لدورة رجال الدين ،حيث عني  -بعد

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

أثناء ممارسته للتعليم كان ُي ِّي ُئ نفسه لالمتحان اخلارجي من أجل احلصول عىل

شهادة الصف الثالث املتوسط ،وبعد نجاحه يف هذا املضامر أكمل دراسة الصف الرابع
واخلامس األديب ،وبعد أن نجح يف االمتحان الــوزاري سنة ( )1966قدم إىل (كلية
الفقه) حيث ُقبِ َل فيها ،وخترج منها سنة ( )1970بدرجة (جيد جد ًا).
يف سنة (1986م) تقاعد عن التعليم بعد أن قىض فيه مخس ًا وعرشين سنة وثامنية

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

القراء ،ليأخذ من كل قارئ أحسن ما عنده ،إالّ أن أسلوبه تبلور يف النهاية وطبع
كل ّ
بطابع أسلوب املرحوم الشيخ هادي اخلفاجي ،كبري ّقراء 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 ْ
شغف األدب العريب شغف ًا م َل َك عليه فؤاده ،وكلف بإحراز األدب فنال
يلبث أن
َ

أن من األمهية بمكان َّ
منه نصيب ًا ،وعشق فن الشعر وقدسه .عىل َّ
أن الشاعر برز بالشعر يف

وقت متأخر ،فاندفع يقرضه عىل اختالف أوزانه وفنونهَّ .
إن شعره تقليدي البناء ،يمتاز
أمر آخر أو ّد اإلشارة إليه هو َّ
أن باب (اإلخوانيات) يطغى
برهافة احلس ورقة الشعورٌ .

عىل شعره بني األبواب األخرى التي طرقها .وهذه القصائد رغم ق ّلتها 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
ٍ
إن َّ
والصدق نلمسها يف قصائده العمودية ،وهذا ْ
يشء فإنام يدلل عىل مقدرة
دل عىل
الشاعر لصياغة الكلامت وص ِّبها يف قالب فنيَّ .
إن 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 راثي ًا اإلمام عيل بن أيب طالب:
يف َش ْه ِر رمضان مــاذا َأ ْحـــدَ َ
ث ال َقدَ ُر
فالشمس ِ
ِ
األكــــوان عاكف ٌة
فيه عــى
ْ ُ

ِ
ِ
ـــر
م َ
ـــن الــفــجــائ ـ ِع مــا تبكي َلـــ ُه ُم َ ُ

نـــــور ُه ال ـ َقـ َـمـ ُـر
غــــاب عــن ـ ُه
وو َّد لــو
َ
ُ
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قــد هــــدَّ ُه ال ـ َـوج ــدُ حــتــى ك ــاد يـ ْنـ َتــثِـ ُـر

ِ
ِ
العلياء مستعر ًا
ــن
والنجم هيــوي م َ
ُ

ٍ
خطر
ـح مــهــزوز ًا عــى
والــكـ ُ
ـون َأصــبـ َ

مــــاذا َدهــــــا ُه ومـــــاذا عـــنـــدَ ُه َ
ــــر
اخل َ ُ
ممَّـــا َعـــراهـــا فــفــيـ ِـه ِ
اجلـــــدُّ َ
ـــر
واخلـــ َط ُ

ـور بـ َـأعــى صـ ِ
ـوتــا َج ـزَع ـ ًا
تــدعــو الــثــبـ َ

مــنــهــا ومــدمــعــهــا قــد صــــار يــنــهـ ِ
ـمـ ُـر
َ َ
ـب ينفطِ ُر
ينعى َعــل ـ ّي ـ ًا فــكــا َد الــقــلـ ُ
ِ ِ
ـر
هـــذا
عـــي هـــوى فــ َلــيــ ْبــكــه الـ ـ َب ـ َ ُ
ٌّ
ِ ِ ِ
ـور
ـم
ُ
ـسـ ُ
واآليــــات والـ ِّ
َول ـ َي ـ ْبــكــه الــع ـ ْلـ ُ

تعصف ال تــلــوي عــى َأ ٍ
ُ
ثــر
يــح
والــر ُ
ِّ

ـرة الـــوج ِ
بــحــمـ ِ
ـــد حــتــى كـــا َد َيـ ْ ِ
ـر
َ ْ
ـس ـ َتـ ُ
واآلهـــــات تن َف ِ
فــتــمـ ُ
ج ُر
أ الـــــدَّ ْر َب
ُ

ُ
بح ُم ْص َطبِغ ًا
واألرض
الص ُ
أسفر منها ُ
َ
ِ
ـــن َأ ِ
بــيــاتــا َهـ َلــعـ ًا
هتــــر ُع م ْ
والـــن ُ
ّـــاس َ
قلب الــسـ ِ
ـوت يف ِ
ـاء غدا
ـصـ َ
وتسمع الـ َّ
ُ

ٍ
بــصــوت كــئــيـ ٍ
ـب مــالــه َشــ َبــ ٌه
يــدعــو
و ْلــيــبــكِ ِ
ٍ
شجن
ـور يف
ــه
َ َ ْ
املــنــر املــعــمـ ُ
ُ
ولــتــبــكِـ ِـه الــبــيـ ُ
حــن تــذكــر ُه
ـض دومـــ ًا
َ

ِ
َت
يــو َم الـ َـوغــى وهــو عنها الــيــو َم َيست ُ
حــتــى رأوا دم ذاك الــلــيـ ِ
ينهمر
ـث
ُ
ِ
ينعص
القلب
ـوع ومــنـ ُه
ُ
هيمي الــدمـ َ
ُ

َ
ـراب َم ْق َصدُ ُه ْم
وأق ـ َبـ َـل
اجلمع واملــحـ ُ
ُ

وع ــن ــدَ ُه املجتبى والــســبـ ُ
مكتئب
ـط
ٌ
ي ــدع ــوه يــا َأب ِ
نــــت احل ــي ــا ُة َلنا
ـــــت َأ َ
َ
ُ

َ
والقمر
نـــت دنــيــا اهلــنــا والشمس
وأ َ
ُ
َ
ــه َ
زيــنــب ال ـ ُّطـ ُـهـ ُـر
ــت ألبــيــهــا
ــش ْ
فــأ ْج َ
ُ

ِ
لـــلـــدار حتــمـ ُلـ ُه
ـم
راح ْ
َ
ـــــت ب ــه ه ــاش ـ ٌ
تــدعــو بــصـ ٍ
ـوت حــزيـ ٍ
ـن كــيـ َ
ترتكنا
ـف ُ
فارتج من ِ
بيت العىل و َغــدَ ْت
نوحها ُ
َّ

ـسـ ُـمـ ُـر
نـــت
ُ
ودر ُعــنــا َأ َ
واألســيــاف والـ ُّ

أســــتــــار ب ــاح ــت ــه هتـــتـــ ُّز ُ
واجلــــــــدُ ُر
ُ
ب ــن ــظ ـ ٍ
ـرة مـــا هبـــا ح ــق ــدٌ وال َشـــــز َُر

ـرم ـ ُق ـ ُه
غـــدا
عـــي ألشــقــى األرض يـ ُ
ٌُّ
فــيــهــا عـــى أملٍ أضـــحـــى ُي ــع ــاتِــ ُبــ ُه
ِ
ــر ُه
مــــاذا فــعــلـ ُ
ـت مــن املـــكـــروه تُــنْــك ُ

َ
ـس ُي ـ ْغ ـ َت ـ َفـ ُـر
مــــاذا
حــــداك إِىل مــا لــيـ َ
ـت أرجــــو ُه َ
وأن ـ َتــظِـ ُـر؟
هــذا ال ــذي كــنـ ُ
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ٍ
صغر
ــن َأرعــــا ُه يف
فج ْع َ
ت يب كـ َّـل َم ْ

ٍ
َّ
ـر
وكــــل
حمــــــدودب يــكــبــو بـــه الــكـ ُ
َ
ينحدر
كيف
َأمــا تــرى الــدَّ مـ َـع منهم
ُ

ت يب أه ـ َـل هــذا البيت ُك َّل ُه ُم
فج ْع ُ
َّ
كـــل ُأرستـــه
وراح يــدعــو بــجــهـ ٍـد
َ

ِ
ـــر
يـــويص بــه
خـــر مــا أوىص بـــه َب َ ُ
َ

زجـــر
هنــــي وال
هــــذا َأســـــري فـــا
ُ
ٌ
ِ
ِ
عــى الــضــغــائِـ ِ َ
ـر
ـن واألحـــقـــاد يــنـ َتـ ُ

املــــاء عــنــه والــطــعــام مع ًا
ال متــنــعــوا
َ

هــــذا هـــو املـــرتـــى يــعــلــو بــرمحــتِ ِ
ــه

ِ
بــطــبـ ِ
َ
ـم
ـعـ ِـه كـــان يسمو
فـــوق عــرفـ ِـهـ ُ
ـاف رائِ ــدُ ُه
ال
لم ،واإلنــصـ ُ
ُ
يعرف ال ُظ َ

ـس يغ َت َف ُر
ـــا لــيـ َ
ـصــفـ ُ
فــعــر ُف ـ ُه الـ ّ
ـح َع ّ
ِ
ـــر
نــحــو الــعــدالــة ال خيــشــى وال َي ُ

وكــــم بـــه غـــــر ُه قـــد كــــان َي ـ ْ ِ
ـر
ْ
ُ
ـســ َت ـ ُ
زال يف بــحــره يــطــفــو ويــنــغـ ِ
م ــا َ
ـمـ ُـر

ٍ
حــرب ويف َس َل ٍم
ـدر يف
ال ُ
يلبس الــغـ َ

ٍ
رجل
خذها أمــر البيان السمح من

عــن غــره حيث فيه اهلـــول َ
واخل ـ َطـ ُـر

اســتــقــل ه ــواك ــم مــا لــه ب ـ ٌ
َّ
ـدل
حــتــى
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وقال مادح ًا الصديق عبد الكريم اخلطاط:
ِ
َــــم َتــ ْغ ـ ُـم ـ ُـرين
يـــا كــريــم
األصـــــل ك ْ

ِ
احلــــق إِذا
ـــب
ُ
ِّ
لــســت َأ ْعـــــــدُ و جـــان َ

ِ
ٍ
ــــاء
بِ َ
ــــحــــبــــاء ال يــــدانــــيــــه َحــــ َب ْ

ــــاء
لــلــحــق َج
ـــــو
ُ
ِّ
قـــلـــت قـــــوالً ُه َ
ْ
ِ ِ
فــيـ َ
ـاء
ـــن ِّ
روح اجلـــود م ْ
ـك ُ
رب الــسـ ْ
ٍ ِ
ِ
ــــن بِ
ـاء
نــبــع
فــيــض م ْ
َ
ـــحـــار الــ ُك ـ َـرم ـ ْ

ــت
نـــــت يـــا عــبــد الــكــريــم انــ َبــ َعــ َث ْ
َأ َ

ــــخــــاء خــلــتُــ ُه
فـــــــإِذا ُجــــــــدْ َت َس
ً
ِ
ـــــر
ـــحـــ ُة َب ْ
ـــم َ
ــــر زاخ ٌ
ــــح ٌ
الـــس ْ
َيـــــــدُ َك َّ

طاء
ـن جي ــاري ال ـ َبـ ْ
َم ـ ْ
ـحـ َـر يف َأوجِ ال َع ْ
ِ
ـن َف ْي ِ
خاء
ال ختـ ُ
ـاف النَّ ْق َص مـ ْ
ض َّ
الس ْ

ـضـ َـل نــحــوي َفـ ِـرح ـ ًا
ـم َمــــدَ ْد َت ال ـ َفـ ْ
َك ـ ْ
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ِ
نــــــادر ًا يف َّ
اخل ِّ
ــــط ال ْ
ـاء
خيــشــى ال ـ َفــنـ ْ

ـــــوحـــــ ًا ُ
وأخــــــــرى َقـــ َلـــ ًا
َم
ــــــــر ًة َل ْ
َّ

ِ
َــــم َأ ْهـــدَ ْيـــتَـــنِـــي
وم َ
ـــــن اإلبـــــــدا ِع ك ْ

َأثــــــر ًا يف َّ
اخل ِّ
ـراء
ـــــط َ ْ
ي ــك ــي الـ ـ ُّطـ ـ َغ ـ ْ
ِح
ــــفــــاء
وص
وح
ـــــــب َ
ٌّ
ـــــــــر ُه ُو ٌّد ُ
ْ
ُْ
ِ
ٌ
َ
ـــــزاء
جيــــازيــــه َج
فـــضـــل ال
مـــنـــك
ْ

ٍ ِ
ِ
ــــت
ــــم ْ
فـــيـــه َأســــائــــي بـــخـــط ُرس َ

َ
كـــيـــف َأنـــســـاهـــا وقــــــدْ ط ـ َّـو َق ــن ــي

مـــثـــ ً
كـــنـــت فــيــهــا رائِــــعــــ ًا
ا قــــد
َ

ــــن َخ ْ ِ
وفــــاء
ـــــر
ــــر َع ْ
ْ
دونَـــــــ ُه َيــــ ْق ُ ُ

ِ
الـــوصـــف ُخ ْ
ـم
ـــذهـــا ُ ْتــ َفــ ًة
ي ــا ك ــري ـ َ

ِ
ٍ
نـــــــاد ٍر
لــــصــــديــــق
ذا َوفـــــائـــــي
مل ْ َأ ْ
ـــــر فــيــهــا َلــ ْيــ َلــتــي
زل َأ ْس َ
ـــــه ُ

والــــرضــــا ُ
ـــــــب فــيــهــا َهــــدَ يف
واحل
ُّ
ِّ

وقال مادح ًا اخلطاط السيد ثامر املوسوي:

ِ
ِ
ـــر
يــــا
حــــامــــدٌ يــــا ثــــابِ ٌ
ــــت يــــا ثـــام ُ

ُـــم َســواقــي َر ْو َضـــتـــي يف فجرها
َأنْـــت ْ
ــجــتــي يف ز َْه ـ ِـوه ــا
ُـــم َم
ــنــابــع َ ْب َ
ُ
َأنْـــت ْ
ِ
ُـــم أللــفــاظــي
ــت
ــح ْ
املــعــان َأ ْصــ َب َ
َأنْـــت ْ

ـم يف فــرحـ ٍـة
َ ْيـــ ُفـــو الــــ ُفــــؤا ُد إل ــيــ ُك ـ ُ

ِ
مــا هـــب نَــ ْف ِ
ـم
ــح م ْ
ٌ
َ َّ
ـــن َنــســي ـ ِم َصــبــا ُكـ ُ

َ
فـــأ َ
ـاء فـ َـأ ْس ـ َفـ َـر ْت
زال َع ْ
ــن َق ْلبي الـ َعــنـ َ

ِ
ِ
األصــفــيــا
يـــا ســـائـــي عـــن هــــــؤالء ْ

ـراء
لــيــس فــيــهــا مـــا يــعــيـ ُ
َ
ـب ال ـ ُّـش ــع ـ ُ
ِ
ــــن َخ ْ ِ
وفــــاء
ـــــر
ـــح َع ْ
َعـــ َّلـــ ُه ُيـــ ْفـــص ُ
ْ
ـون الـــوص ُ ِ
ـاء
لــيــكـ َ َ ْ
ـــف ص ــدْ قــ ًا وال ـ َّثــنـ ْ
ِ
َف ِ
ـــرضـــا َقـــ ْلـــبِ َ
ـاء
ـــك َعـــنِّـــي يل ش ــف ـ ْ
ِ
ِ
ــــن إِ
بــــــاد ُر
لـــيـــه ُأ
ُـــم َم ْ
م ــا يل ســـواك ْ
ودواء َأح ــام ــي ونَـــــوري ال ـ ِ
ـزاه ـ ُـر
ْ
ُ
ِ
مــا ِل ِســـواكُـــم مـــن عــ َلــي ِ
حــــاذ ُر
ــه ُأ
ْ َ ْ َ ْ
ِ
ــحــر ًا َحـــاالً ِم ـنْ ـ ُه ُ ْ
ـســاحـ ُـر
س ْ
يـــزى الـ ّ
ِ
ِ
ِ
ـــر
ُــــم زادي َعــ َلــ ْي ــه ُأســـاف ُ
فــــودا ُدك ْ
ِ
ــر
إالّ َشــفــى نــفــي َشــــــذا ُه الــعــاط ُ
ِ
دنْـــيـــا َاهلــنــا فـــاس َ ِ
ــر
ُ
ـــر مــنــهــا اخلــاط ُ
ْ َّ
ـــم َ
ــــهــــ ً
ذاكــــر
لــــك
ا فـــــإِين َعـــن ُ
َم ْ
ُ
ْـــه ُ
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ِ
ـــر
ي
ـــم َهــــــــدْ ٌ
ُ
ونـــــــور بـــاه ُ
ٌ
ســـيـــاه ُ
ِ
نــــــواد ُر
بــــن األنـــــــا ِم
ـــم
َ
فـــصـــفـــات ْ
ُُ
ِ
يف كُــن ِ
ْــهــهــا َأ َبــــــد ًا َيـــكِ ُّ
ــر
ـــل الــنّــاظ ُ
ذاتـــــا تَــغْــلــو َفـــيـــيـــئَـــس م ـ ِ
يف ِ
ـاه ـ ُـر
َ ْ ُ
ِ
ِ
ِمــنْــهــا ت ُ
ــــــر
ـــع كــــواك ٌ
َـــش ُّ
ــــب وزواه ُ
كَـــــــرم وآداب ِ
طــائــر
ــــيــــت
وص
ٌ
ٌ
ُ
َ ُ
ــجــدْ ُبــ ُه ُم ـ َتــكــاثِـ ُـر
يشكو الـــز َ
َّمـــانَ ،ف َ
ـــن ح ــالِ ـ ِـه ،فــهـ َـو احلــمــيــدُ الــشــاكِـ ُـر
َع ْ

ٍ ِ
ـــن بني عــمــرو ال ُعىل
ُ
ســــادات جمــد م ْ
يعلو الــ ُعــى بــصــفـ ِ
ـم نــحــو الـ ُعــى
ـاتِـ ْ
ِ
ُـــنـــال لــطــالِـ ٍ
ّــــواد ُر ال ت ُ
َ
ـب
تــلــك الــــن

ِ
فــهــي الــن
ــــن َأرا َد َصــدا َقــهــا
ُــضــار َل ْ
ُ
ـــق دائـــــ ًا يف ُأ ْف ِ
فــهــي الـــس ِ
ــقــهــا
ـــوام ٌ
َّ
َ
ي ــا ســائــي ع ــن ْ ِ ِ
ــــم فــيــا َمــى
جمــــده ْ
ِ
م ــا نــــاخَ مــف ـ َتـ ِـقـ ٌـر ب ــب ـ ِ
ـم
ـاب َعــطــائـ ِـهـ ْ

إالّ وعـــــا َد بِـــك ِّ
ُـــل مـــا جيــلــو ال ـ َعــنــا

وقال هذه خماطب ًا الصديق عبد الكريم كلش بمناسبة زفافه 1987م:

ِ
ُــــم ك َّ
ُـــــــل
حــــاســــدْ
َريب كَــــفــــاك ْ
ِ
الــــــش ْ
وإِىل ا ِ
َّ
لـــــــــــه
إل
ــــــأ ُن عـــائِـــدْ

ِ
ٍ
ـــــش يـــــا َأ
يـــــا آل كَـــــ ْل
مـــــاجـــــدْ

ِ
ِ
ُــــــــم
ــــــــارك
ون
ُـــــم َ
ْ
يف َلـــــ ْيـــــلـــــك ْ

ِ
ـــــــــــق ن
يف األُ ْف
َـــــــــــر ًة َخـــــوالِـــــدْ
ِّ َ
ِ
ِ
ـــمـــ ُه الــ َق ــص ــائِ ــدْ
يف ال ــع ــق ــد تَـــنْـــظ ُ
بـــــاخل ِ
َ
ـــــر يف ك ِّ
َّ
ُـــــــل
الـــــشـــــدائِـــــدْ

يـــــــا َأنْـــــــــجـــــــــ ًا َّلـــــــــــا تَـــــــــــز َْل
يـــــــا ُلـــــــــؤلـــــــــؤ ًا ُمــــــتَــــــ ْ
ألِــــــئــــــ ًا

ِ
ُــــــم
بـــــاس
يــــــا
َ
ـــــطـــــن َأكُــــــ َّفــــــك ْ
ِ
لــــلــــســــائِ
ــــديــــن
الــــقــــاص
ــــلــــن
َ
َ

ِ
َــــــــو ُ
ث الــــ َق
ُــــم غ
ــــواصــــدْ
ْ
وكُــــ ُّلــــك ْ

ِ ِ ِ
ِ
ـــــن
ُـــم َروافِـــــــدْ
م ْ
فـــيـــض نـــائـــلـــك ْ

ُــــــــــــــــف ك َ
َ
ُّ
َــــــأ َّنــــــا
تـــــلـــــك األَك

ِ
َـــــت َلـــــــ ُه َأوىف ا َمل
ــــنــــاجــــدْ
كـــــان ْ
ُــــنــــت ِ
ـــــــو ك
راشـــــــدْ
َ
ـــــم َل ْ
َل ْ تَـــــ ُل ْ

َ
َـــــغـــــاث هبــــا الـــنـــدى
ــــــــو ْاســـــت
و َل
ْ

ِ
عــــــــــاذيل يف ِ
آل كَـــــ ْل ٍ
ـــــش
يـــــا
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ِ
ِ
خـــــــر
ـــــــــــت
إلـــــيـــــه ُز َّف
نــــاهــــدْ
ْ
ُ

ُ
الـــنـــبـــيـــل
ــــــــــم
مــــــــــر ُه
هــــــــذا َأ
ُ
ُ

ِ
ْ
بـــــــل إِ َّنــــــــــا ُأ ُّم الـــــ َف
ـــــراقـــــدْ
نــــــجــــــابــــــ ًة ِ
ِ
ول
ـــــــــــــر والِـــــــــــدْ
َ
يف ِ
ٍ
ـــــش ك َّ
آل كَـــــ ْل
ُــــــــل تــــالِــــدْ

َ
تـــــلـــــك املــــــصــــــونَــــــ ُة فـــــر َقـــــدٌ

ِ
ٍ
ِمـــــن َخ ِ
ـــيـــوت
بـــيـــت يف الـــ ُب
ــــــر

ِ
أضـــــــاءتـــــــا
شــــمــــعــــتــــن
يـــــــا
َ

ـش ِ
ِ
بـــيـــت ال ــق ــص ــي ـ ِـد ت ــع ــي ـ ُ
راغــــــدْ

ِ
األمــــــــــــر َ
نــــــــــــــت يف
وأ
َ
عـــــبـــــدَ

ِ
ُ
ــــــــن
ختـــــتـــــال ِم
بــــــن اخلــــــرائِــــــدْ
ْ

خــــــذهــــــا إِ
ْ
َ
لـــــــيـــــــك خــــــريــــــدَ ًة

وقال يمدح املؤلف ويثني عىل جهوده الثقافية:

بـــــاق وإِ ْن مـــــــر ْت بِ ِ
ٍ
زمــــــان
ـــــه َأ
ُ
َ َّ
ي ِ
ٌ
َ
ـان
فــضــل
ــنــشــئْــ ُه
مــنــك َأو إِح ــس ـ ُ
ُ

ـان
مــــا بــيــنَــنــا يف
الــــــــو ِّد يــــا س ــل ـ ُ
ُ

ِ
ـس ُم ْ
ُط ـبِ ـ َعـ ْ
ـت عليه الــنــفـ ُ
ـــذ ُك ـنّــا َو َل ْ
رواح َأ َّو َل عـ ْـهـ ِـدهــا
تــتــعــار ُ
ف األَ ُ
َ

األبــــدان
كــي  -يف الــدُّ نــا  -تــتــآلــف
ُ

ـت حلني يف اهل ــوى أش ــدو بِـ ِـه
ـحـ َ
َأصــبـ ْ

ِ
ِ
األحلــــــان
ُـــــطـــــر ُب
وبـــــغـــــره ال ت
ُ

ِ
ِ
وصــف َ
ـان
وبــذكــر
ــك تنحني األغــصـ ُ

َ
واحلــــب يــغــدو يــانــعـ ًا
فــيــك اهلــــوى
ُّ
يـــا عــــازفــــ ًا َأوصـــــا َفـــــ ُه يف جمــلـ ٍ
ـس

هـــيـــان
رفــــقــــ ًا فــقــلــبــي مـــــو َلـــــ ٌه
ُ

تنظم يف الــقــريـ ِ
ـض قصائد ًا
زلــت
مــا
َ
ُ
تلك القصائد قد غــدت مذ ُأ ِ
َ
َت
نشئ ْ

ٌـــصـــان
تـــرقـــى هبـــا نــحــو الـــ ُعـــى وت
ُ

ُيــعــنــى هبــــاْ ،
الــشــبــان
بــــل يــقــتــدي
ُ

ِ
الـــفـــنـــون ثــقــاف ـ ًة
خــــر
ضــمــنــتَــهــا
َّ
َ

الـــفـــنـــان
يـــرنـــو إلـــيـــهـــا الـــشـــاعـــر
ُ

ٍ
ِ
ـان
ــــنــــيــــان
ُب
جمـــــد َعـــــ َّفـــــ ُه ال ــن ــس ــي ـ ُ

نــــت امل ِ ُ
ــــن يــســعــى إىل
َأ َ
ـــثـــال لــكـ ِّـل َم ْ

املــــنــــار ملــــن أرا َد هـــدايـــ ًة
ف ــه ــي
ُ

الـــرهـــان
الـــبـــيـــان يــزيــنُــهــا
وهــــي
ُ
ُ
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ُ
املـــنـــاهـــل واملــــــــوار ُد ُج ـ ُّلــهــا
فــهــي

الـــظـــمـــآن
وبـــغـــرهـــا ال يــــرتــــوي
ُ

ــح ُمــو َلــع ـ ًا
يــا كــاتــب ـ ًا ُيــمــي و ُيــصــبِ ُ

ِ
عـــدنـــان
ـــــم
ُ
بــــــراث قـــــو ٍم َجـــــدُّ ُه ْ

يـــتـــواءم الــتــحــقــيـ ُـق يف مــوضـ ِ
ـوعــهــا
َُ

ِ
ـان
ـح والــعــرفـ ُ
والـــصـــدْ ُق والــتــوضــيـ ُ

ُ
هــــذي ب ــح ــو ُث ـ َ
ـرنــا
ـك ال
تـــــزال تــنـ ُ

ـان
بــالــعــلــم واآلداب فـــهـــي بـــي ـ ُ

ِ
وإلــــيــــك ُر َّد ب ــن ـ ِ
َ
ـــرفـــان
الـــع
ـره ــا
ُ
ِ
ِ
وتـــــزان
شـــعـــر َك تـــزدهـــي
بــــــورود
ُ

ِ
لبنانا
(الـــعـــرفـــان) يف
فــاضــت هبــا
ُ

ـاتــا
أمــــا (الــــــــورود) ف ــه ــذه صــفــحـ ُ

ُ
حــيـ ُ
ـوان
ـث
(الــــــراث) يــزيـنُــهــا الــعــنـ ُ

ـزمـ َ
ـك نحو بــغــداد ال ُعىل
َ
وعطفت عـ َ
ـراء كــم ل ـ َ
ــــو ِر ٌد
ـك َم ْ
و(املــــــور ُد) ال ــغ ـ ُ
ِ
َ
الـــعـــراق ثــقــافـ ًة
صــحــف
ي ــا مــالِــئــ ًا

ُ
الـــظـــمـــآن
يـــنـــهـــل
ف ــي ــه ــا ف ــم ــن ــه
ُ

ُ
َ
والــتــبــيــان
يـــضـــل
الـــــــراع
فـــيـــك
ُ
ُ

ِ
ـــع
عــــــذر ًا أمــــر
احلـــســـن إين مـــو َل ٌ

زهـــــر ِ
ِ
روض َ
وهلــــان
مـــغـــر ٌم
ــــــك
يف
ُ
َ

خـ ْـذهــا إلــيـ َ
الصفا
ـك عفيف ًة حتــكــي َّ

ـان
ال
الــنــفــع حي ــدوه ــا وال اإلح ــس ـ ُ
ُ

مـــتـــلـــونـــ ًا ِ
ألــــــوان
ـــــــن اهلــــــوى
وم
ُ
َ

كـــن
هـــذا
وفـــائـــي يف الــــــوداد ومل َأ ْ
َ

مــأمــنــي
بــــل حــ ُّب ــك ــم يــــا َآل طــــه َ

اإليــــــــان
وبـــــغـــــره ال ُيـــــرجتـــــى
ُ

هـــو مــركــبــي يــــوم اجلــــزا أنــجــو بـ ِـه

ُ
ـان
وبــــغــــره ال
حيــــصــــل اط ــم ــئ ــن ـ ُ

تآليفــه

عىل الرغم من انشغال الشاعر بالبحث والتدريس يف مادة اللغة العربية يف احلوزة

الدينية التي انقطع إليها مؤخر ًا ،فقد استطاع أن يؤلف ويصنف ما وسعه الوقت .وهذه

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

2 .2خمتارات السالمي من جممع األمثال للميداين  -طبع يف كربالء سنة  2004هـ
3 .3النخلة سلطانة الشجر
4 .4األخ يف األدب العريب
5 .5األسامء الستة

6 .6كشكول السالمي

7 .7الصديق يف األدب العريب
8 .8ديوان شعر

ولـه عدا ذلك رسائل وكتب أخرى ما تزال تنتظر من يزيل عنها غبار النسيان.
َّ
إن 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  2010 / 2 / 18املصادف  3ربيع األول 1431هـ ودفن

يف الوادي اجلديد يف كربالء ،ومل يعقب ،وقد نرشت حوله العديد من املقاالت أشادت

بجهوده األدبية.
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 -5الشيخ محيد اخلفاجي

(1316هـ 1381 -هـ)

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 خمزن ًا لبيع الكامليات وأدوات الكهرباء فوفق فيه ونجح يف حرفته.

دأب عىل دراسته الدينية واألدبية ونظم الشعر وانرصف إىل الكتابة والتأليف .وكان

شاعرنا يعيش يف طمأنينة ورفاه حتى خبأ له القدر صيف  1937وانتكس انتكاسة
غيت جمرى حياته إىل أحزان دائمة حيث اختطف أحد املارقني ولده (هادي) البالغ من
ّ

العمر سبع سنوات.

وراح الشاعر جيوب املدن والقرى تارك ًا بيته وعلمه ليفتش عن فلذة كبده فلم يفلح

بذلك.

ومل يمض عىل هذه احلادثة ثالثة أشهر حتى فوجئ بوفاة ولده اآلخر البالغ من العمر
عام ًا ونصف ًا ،وهنا خابت آماله ،فلم ُي ِبق له الزمن ذخر ًا يف حياته وولد ًا صاحل ًا 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 مسكن ًا 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.

ترك شاعرنا مؤلفات عدة مطبوعة منها :الدوحة املحمدية املطبوع عام  1952م

وصدر له كتاب (كلكم راع) يف سنة  .1960وله :اإلنسان الكامل (خمطوط) وديوان

شعر (خمطوط).

ومن مميزات شعره أن ألفاظه حتكي خوالج نفسه وتنقل إلينا إحساسات قلبه ،وان

معانيه متثل الروح العاشقة والنفس املعتلجة.عالج فنون الشعر التقليدية كالوصف
واملديح والرثاء والوطنية وله مشاركه يف املناسبات الدينية ،وشعره عىل العموم بديع
ينهج فيه هنج الشعراء القدامى وقد انتخبنا من شعره هذه القصائد:
قال يف استنهاض اإلمام احلسني بن عيل:
إن ل ــل ــدي ــن كــتــلــة مــــن فــضــائــل
َّ

ه ــي أســنــى م ــن شــاهــقــات املــنــازل

هـــي كــالــعــطــر يــنــعــش الــقــلــب منه

وهــــي تــــأيت مــنــهــا مجــيــع الــوســائــل

وهـــي كــالــنــور يف الــلــيــايل الــديــاجــي

يــرشــد ال ــن ــاس ض ــوؤه ــا للمناهل

وهــــــي ُأعــــجــــوبــــة ملـــــن الزمـــتـــه

وهـــــي فــيــهــا حتــــل كــــل املــشــاكــل

إِ َّن مــــن يــنــفــع الـــعـــبـــاد بــفــعـ ٍ
ـل

هــــو خــــر ممــــن أتــــــى واألوائــــــــل

أنـــــت خـــ ّلـــدت لــلــمــكــارم ِذكْــــــر ًا
َ

ِ
الــــذكــــر يف مجــيــع املــحــافــل
أمجــــل
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وقال يف الدوحة املحمدية:

ِ
ِ
شجر
بوركت من
يا دوحــة املصطفى

ٍ
أطــيــب الــثــمـ ِـر
حـــن
تــؤتــن يف كــل
َ

ِ
ِ
هلكت
أنــت التي لــوالك قــد
وأنـــت
ْ

جـــل األنـــــام وظـــل ال ــك ـ ُّـل يف ِح َ ِ
ُّ
ـــر

ِ
رصت الــــدواء مــن األســقــام قاطبة

ِ
ِ
أنــت نجاة الــنــاس مــن ِ
سقر
ورصت

ِ
وأن ـ ِ
النطمست
أنــت التي لــوالك
ـت
ْ

أعـــام َهــــدْ ٍي مــنــرات لـــدى الــبـ ِ
ـر

ا ن ــل ــوذ ِ
ِ
ِ
أنـــــت لــنــا ظــــ ً
بــه
وكـــنـــت

مــدهــش عـ ِ
ٍ
ـر
رش يـــوم عــبــوس
مــن ِّ

مــا حيلتي يــا صــاحــب املــعــجــزات

أنـــــت جمــــري فــاكــفــنــي الــنــائــبــات
َ

مل يـــســـمـــع املــــــــوىل نـــــدائـــــي ومل

يــقــبــل دعـــائـــي يف فــــروض الــصــاة

حـــيـــث ذنـــــــويب أثـــقـــلـــت كــاهــي

فــكــن شــفــيــعــي يـــا مــبــيــد الــطــغــاة

أعـــطـــاك رب الـــكـــون ف ــضــ ً
ا فلم

حيــصــل لــه احلـــاســـب واحلــاســبــات

وقال مادح ًا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أوهلا:

أعــــطــــاك عــــلــــ ًا مل حيـــطـــه ســـوى

فــــــؤادك ال ــط ــاه ــر ذي املــكــرمــات

وقال متوس ً
ال باإلمام املهدي من قصيدة يتحرق فيها الفتقاد ولده وموت ولده

اآلخر:

أهيـــــا الـــغـــائـــب املــــعــــدّ ل ــن ــر ال ـــ

ِ
ـــديــن مــنــكــم أبــغــي رجــــوع غالمي

إن واحــــــدي غــــاب عني
س ــي ــدي َّ

وع ــل ــي ــه ان ــح ــن ــت مج ــي ــع عــظــامــي

ســـيـــدي مـــا حـــا الــــرقــــاد بعيني

وزمــــــاين قـــد زاد فــيــه اهــتــظــامــي

ســـيـــدي كـــيـــف بــالــســلــو لــقــلــبــي

وســـامـــي قـــد مــــات قــبــل الــفــطــا ِم

ســيــدي كــيــف يب وقـــد زاد وجــدي

حيــــــب مــقــامــي
وقـــــــاين الـــــــذي
ُّ
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ســـيـــدي كــيــف يب إذا مـــا جــفــاين
ســيــدي كــيــف يب وقـــد طـــال حــزين

جــــل رمحـــــي ومـــــن يــــــو ُّد ســامــي
وح ــن ــي ــن ــي يف يــقــظــتــي ومــنــامــي

ســيــدي كــيــف يب إذا مــســنــي الــر

ّ
مــــــل مـــــن يــــريــــد ك ــام ــي
وقــــــد

ســــيــــدي ل ــي ــت ــن ــي عــــدمــــت لــئــا

ألـــــــق مــــن عـــــــاذيل ألــــيــــم املــــام
َ

جــرعــتــنــي حـــــوادث الـــدهـــر كــأس ـ ًا

تــشــبــه الـــصـــر يف لـــذيـــذ الــطــعــا ِم

أنـــــاس
إن يف بـــــــادي
ســــيــــدي َّ
ٌ

ســـخـــروا مـــن تــطــلــبــي واهــتــامــي

ســــيــــدي مل يـــصـــب ســـــــواي هبـــذا

غـــر يــعــقــوب قـــد ســقــى مـــن مـــدام

َ
أتــــتــــك مــســاء
ســــيــــدي نـــدبـــتـــي

حــيــث مــن عظمها انــــرت أقــامــي

أنــــــت لــلــضــعــيــف دل ــي ـ ٌـل
ســـيـــدي
َ

هتــــت يف ديـــاجـــي الـــظـــا ِم
دلـــنـــي
ُ

ركّز شعره عىل معاجلة القضايا القومية فهو يصف ما رأى بعينه ،وما سمع بأذنه،

يف أبيات حمكية يف أمجل أسلوب وأروع عبارة من قصيدة (من وحي دير ياسني) ،وقد

نرشهتا جريدة (اليقظة) البغددية بعددها الصادر يف  9رجب سنة  1367املصادف أيار
 19سنة 1948م.

ِ
بــتــلــحــن
دع ن ــظ ــم ــك الـــشـــعـــر

وصــــاحــــب قــــد قـــــال يل مــغــضــب ـ ًا

ِ
يـــــاســـــن
ظــــــامــــــه يف ديــــــــــر

لـــكـــن هـــلـــم انـــظـــم لــــــرزء دجـــى

ِ
صـــهـــيـــون
مـــــذ هـــامجـــتـــهـــا آل

عــقــيــلــة الــــديــــر ذوى غــصــنــهــا

ِ
ِ
ذالً
الــــشــــيــــاطــــن
ألجـــــــنـــــــاد

عــقــيــلــة الــــديــــر الــــتــــوى جــيــدهــا

ِ
بـــاملـــســـاكـــن
يـــــا قــــــوم عـــطـــفـــ ًا

ربــــيــــبــــة الــــــديــــــر تــــــنــــــادي أال

ِ
شـــمـــعـــون
تــــدفــــع عـــنـــهـــا كـــــف

عــقــيــلــة الــــديــــر اســتــبــيــحــت دم ــا
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ِ
مــــلــــعــــون
إذ هـــتـــكـــتـــه كــــــف

ِ
َــــعــــت عــرضــهــا
اخلـــــــدر ن
ربـــيـــبـــة
ْ

ِ
بـــالـــســـكـــاكـــن
مــــــذ قــــطــــعــــوه

ربـــيـــبـــة اخلــــــــدر رثــــــت طــفــلــهــا
مـــصـــونـــة الــــعــــرب نـــعـــت بــعــلــهــا

هـــــل أحــــــــدٌ بــــعــــدك يـــؤويـــنـــي

م ــص ــون ــة الــــعــــرب ن ــع ــت كــهــفــهــا

هتـــتـــف َمـــــن يــــا قـــــوم يــلــجــيــنــي؟

مل يــســمــعــوا صـــــويت ومل يـــثـــأروا

ِ
بــــزيــــتــــون
لـــــــواحـــــــدي يــــغــــي

ِ
ِ
املـــيـــامـــن؟
الـــــعـــــرب
أيــــــن بـــنـــو
َ

مـــصـــونـــة الــــعــــرب تــــنــــادي أســـى

ِ
فــلــســطــن
هتـــيـــجـــكـــم شــــكــــوى

هـــيـــا بـــنـــي يــــعــــرب هــــبــــوا أمـــا

ِ
يــــاســــن
واحمـــــــــو مـــــــآيس ديـــــــر

ق ــوم ــوا رساعـــــ ًا وانـــقـــذوا شعبكم

وله قصيدة بعنوان (فلسطني عييش يف علو ورفعة) وقد نرشها يف جريدة اليقظة

بعددها الصادر يوم اجلمعة  18رجب 1367هـ املوافق  28أيار 1948م:
مجـــوع بــنــي قــحــطــان صــيــد تــقــودهــا

رضاغــــم مـــن عــلــيــا نــــزار تــســودهــا

أبــــاة بــنــوا فـــوق الــثــريــا رصوحــهــم

وقــد صافحوا العليا فهان صعودها

ٍ
مــعــد هيــودهــا
وأنّـــــى يــضــاهــي آل

أب ــى اهلل أن تــســمــوا عليهم عــداهتــم

وهـــم لــلــوغــى أبــطــاهلــا ُ
وأســـودهـــا

لــقــد كـــان ن ــر اهلل دأبـــــ ًا حليفهم
وهـــم فــتــحــوا رشق الــبــاد وغــرهبــا

ونــــران كـــرى كـــان فيهم مخــودهــا

ســلــوا وقــعــة الــرمــوك عــن وثباهتم

هلـــم شـــهـــدت أب ــط ــاهل ــا وجــنــودهــا

عــا كــان مــن وثباهتم
ســلــوا الــقــدس ّ

بــيــوم وغـــى قــد شـــاب فــيــه ولــيــدهــا
بــا كــابــدت (هــاغــاهنــا) وعــديــدهــا

سلو الكوكب املعروف بالكوكب اهلوى
أال ُق ْ
ُـــم ضاللة
ــــل ألهـــل الــتــيــه ُ ْتـــت ْ

ون ــران ــك ــم ذا الـــيـــوم آن مخــودهــا
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أال فاخسأي صهيون ما أنــت والعىل

ومـــا أنـــت إال ابــنــة اخلــنــا وولــيــدهــا

دع الــــذروة العليا ملــن ك ــان شأهنم

(رقـــــي كــراســيــهــا وامـــــا حل ــوده ــا)

بــنــو يــعــرب أب ــط ــال حـــرب ومــنــعـ ٍـة

بــيــوم طــعــان السمر قــد كــان عيدها

إذا قــصــدوا اهلــيــجــاء يــوم ـ ًا حسبتهم

ج ــب ــال بـــراكـــن يــمــيــت صــديــدهــا

فلسطني عــيــي حـــرة يف جــهــادهــم

وكــيــف تــســود الــعــرب يــوم ـ ًا عبيدها

فــلــســطــن عــيــي يف عــلــو ورفــعــة

عــــداك إىل أقـــى الـــبـــاء نــذودهــا

وقال يف قصيدة (لبيك يا قدس) نرشهتا جريدة اليقظة أيض ًا يف عددها الصادر يف 6

شعبان 1367هـ املوافق  13حزيران 1948م:
إالم يــــا قـــلـــب تــــعــــاين ال ــس ــق ــام

وتـــنـــــــزح األدمــــــع ســـحـــ ًا ســجــا ْم

ـــرت
ـــه ْ
مــتــى أرى املـــقـــدس قـــد ُط ِّ

مـــن اجلـــراثـــيـــم الــيــهــود الـــلـــئـــا ْم ؟

رش أهـــــل األرض وحــشــيــة
هــــم ُّ

ع ــاث ــوا فـــســـاد ًا واســتــحــلــوا احلــــرا ْم

إن خـــادعـــوكـــم فــلــقــد خـــادعـــوا

اهلل فـــــا أبــــقــــى لــــدهيــــم مـــقـــا ْم

هــــذي فــلــســطــن اس ــت ــج ــارت بكم

صــــارخــــة تــبــغــي اهلـــنـــا والــــوئــــا ْم

فــــقــــال ال أهــــــــدأ حـــتـــى ُأري

ـــــع بــنــي صــهــيــون رهــــن احلــــا ْم
ج َ
َْ

وكـــم رضــيــع ذاق كـــأس احلـــــا ْم ؟

كـــم بــنــت خــــدر أزهـــقـــوا روحــهــا
هــــم أشـــعـــلـــوا نـــــــار ًا فــــاتــــوا هبــا

واملــــكــــر ال يــمــنــع ح ــت ــف احلـــــا ْم

يــــــا آل فــــهــــر وبـــــنـــــي غـــالـــب

والــــعــــ ّز مـــن عــلــيــا لــــؤي الـــكـــرا ْم

رش (ارغـــــون)( )1انــقــذوهــا فهم
مــن ِّ

ذئـــــاب وحــــش ال عــبــيــد الـــســـا ْم

( )1أرغون :عصابة قاسية ليست من البرشية يف ٍ
يشء.
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جمــــرمــــة ل ــي ــس ــت هلــــا مــــن ذمــــــا ْم

وع ــص ــب ــة (اشـــــــتـــــــرن)( )1فــتــاكــة

قـــد حــــــرروا األطــــفــــال مـــن بــقــعـ ٍـة

خــصــصــهــا لــلــقــدس بــــاري األنــــا ْم

ٍ
يـــعـــرب
لــــبــــاك بـــالـــقـــدس فـــتـــى

ســـي جــنــيــن ـ ًا

هــيــا اســـمـــع املـــدفـــع يف ســاحــهــم

ِ
وق هــــذا اهلــــا ْم

يـــرعـــد بــــن األفــــــق رعـــــد الـــغـــا ْم

ف ــارت ــق ــب ــي يــــا قـــــدس ن ــي ــل املــنــى

ســـوف تــضــاهــن الــســهــا يف املــقــا ْم

تــطــلــب مــنــكــم رسعـــــة االنـــتـــقـــا ْم

وحـــلـــقـــت يف اجلــــــو أرواحـــــهـــــا

()2

ُيــــــــــدِّ م املــــســــتــــعــــمــــرات الـــتـــي

لـــر الــطــغــا ْم
قـــد أصــبــحــت حلــــد ًا
ِّ

ف ــت ــل ــك بـــنـــت الـــســـبـــط جـــذالنـــة

تــضـ ِّـمــد اجلــرحــى وتــشــفــي الــســقــا ْم
ِ
ــــن أهـــل بــيــت يــطــعــمــون الــطــعــا ْم
م ْ
ٍ
ــــنــــات عـــظـــا ْم
آيـــــــات قــــــدس بــــ ِّي

بـــقـــيـــة مــــــن عـــــــرة امل ــص ــط ــف ــى
قــــد أنـــــــزل الـــــبـــــاري يف حــقــهــم

ونحن إذ نكتفي هبذا القدر من شعر الشاعر ،ونستطيع أن نتبني يف شعره أغراض ًا

ثالثة هي مدح أهل البيت ورثاؤهم وأحداث وطنية ،وكان الصوت املسموع وطني ًا
وقومي ًا 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.

((( اشترين :عصابة معروفة بالرشاسة واجلبن يف احلرب واجلرائم عند االستيالء وعدم العفة عند املقدرة.
((( من مدن فلسطني احتلها اجليش العراقي الباسل.
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 -6احلافظ درويش حسني الكربالئي

(كان حي ًا سنة 975هـ)

وهو املتخلص بـ (خادم) وصاحب كتاب (روضات اجلنان وجنات اجلنان) املؤ َّلف

سنة 975هـ.

ذكره شيخنا صاحب الذريعة فقال( :روضــات اجلنان وجنات اجلنان) املؤلف

مر اجلزء األول منه بعنوان
 975هـ للحافظ احلسني الكربالئي القزويني التربيزي َّ
(الروضات) وينقل عنه املريزا حممد عيل القراجه داغي التربيزي يف كتابه (زين العباد)

املطبوع ،والسيد حممد صادق الطباطبائي يف آخر املجلد األول من كتابه (جمالس
املوحدين) املطبوع واحلاج اعتامد املاملك يف شجرة الطباطبائيني وتوجد نسخة منه يف

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

وذكره أيض ًا بقوله( :الروضات يف مزارات تربيز للحافظ احلسني الكربالئي القزويني

التربيزي نزيل دمشق الذي اجتمع مع الشيخ البهائي يف دمشق واستنشده شيئ ًا من شعره

يف أيام سياحته ،عىل ما حكى شيخنا يف خامتة املستدرك عن ترمجته يف كتاب العامة .وفرغ

منه يف  975ونظم تاريخ احلاج حممد الغفاري بقوله يف آخر الكتاب.

زيــــــــــــارات قـــــبـــــور أولــــيــــاشــــد

جــو بــرســيــدم تــارخيــش خــردﮔـــفــت
((( الذريعة ج  11ص  280وص 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

( 1277 - 1220هـ )

هو األديب الشاعر العامل الفاضل الشيخ درويش عيل بن حسني بن عيل بن أمحد

البغدادي احلائري ،أحد شعراء القرن الثالث عرش اهلجري املتفوقني بسائر العلوم

الغريبة ،وكانت له اليد الطوىل بتتبع اللغة والتفسري وعلوم األدب والدين ،وصنَّف كتب ًا

كثرية .ذكره مجع من املؤرخني وأرباب السري والرتاجم منهم شيخنا العالمة أغا بزرك
الطهراين حيث قالُ :ولِدَ يف حدود سنة  1220ونشأ وترعرع هبا وأخذ عن علامئها حتى
تويف أبوه وأمه وسائر محاته يف الطاعون سنة  1246فسافر إىل كربالء وجالس هبا وأخذ

عن علامئها حتى صارت األفاضل تشري إليه باألنامل ،وبرزت له تصانيف مفيدة ((( ...
نصه :قرأ يف بغداد عىل علامئها ثم هاجر بعد وفاة
الخ ،وقال السيد حمسن األمني ما هذا َّ

أمه وأبيه يف الطاعون الكبري الذي عم البالد وأهلك العباد سنة  1246إىل كربال .فقرأ

عىل علامئها وبقي مقي ًام يف كربالء مشتغ ً
ال بالتدريس ونرش العلم إىل أن تويف ((( ويظهر أن
((( الكرام الربرة  -الشيخ أغا بزرك ج 2ص .516

((( أعيان الشيعة  -السيد حمسن األمني ج 31ص 20
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هناك خالف ًا واضح ًا يف تاريخ مولده وتأريخ نزوحه ،إذ قال صاحب (معارف الرجال):
أنه ُولِدَ يف الزوراء سنة 1230هـ ونشأ فيها وحرض مقدمات العلوم واملبادئ فيها وجدَّ يف
وحصل األدب والعلم والكامل وملكة
حتصيله حتى صار حيرض عند املدرسني املقدمني
َّ

وعم أغلب مدن العراق َف َقدَ
الشعر يف الزوراء ويف سنة  1248الذي وقع الطاعون فيها ّ

املرتجم أهله كلهم فيه عىل املعروف بني املعارصين ثم بعد ذلك هاجر إىل كربال .وأقام

فيها وهو ضابط ملقدماته العلمية بإتقان فحرض عىل علامئها األعالم الفقه واألصول
والكالم حتى صار عامل ًا ففيها حمقق ًا بارع ًا ((( .أما البحاثة عباس العزاوي فإنه يؤيد
املحقق الشيخ أغا بزرك يف تاريخ مولد الشاعر ،إذ قال :هو ابن حسني البغدادي كان

عامل ًا أديب ًا شاعر ًا وله :غنية األديب يف رشح مغني اللبيب البن هشام يف ثالث جملدات
ُولد ببغداد سنة 1220هـ1815 /م وتويف يف كربالء سنة 1277هـ1860 /م ورثاه ابنه
الشيخ أمحد بقصيدتني نرشمها يف كتابه كنـز األديب ((( وقال عنه صاحب كتاب (شهداء

الفضيلة) ما ييل :كان عامل ًا فقيه ًا متكل ًام شاعر ًا طويل الباع يف التفسري واللغة وعلوم
األدب ُولِدَ يف حدود سنة  1220وتويف يف حدود 1277هـ وله تآليف ممتعة وشعره
حسن (((.

آثـاره:

1 .1غنية األديب يف رشح مغني اللبيب يف ثالثة جملدات.
2 .2معني الواعظني.

3 .3تنبيه الغافلني يف املواعظ واألخالق وأصول الدين.
4 .4الشهاب الثاقب.

((( معارف الرجال /للشيخ حممد حرز الدين ج 1ص .305

((( تاريخ األدب العريب يف العراق /عباس العزاوي ج 2ص  141و.142

((( شهداء الفضيلة  -الشيخ عبد احلسني بن أمحد األميني ص 1355 ،374هـ1936 /م.
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5 .5اجلوهر الثمني.

6 .6قبسات األحزان يف مقتل احلسني.
7 .7رشح دعاء السامت.
8 .8األجوبة احلائرية.

9 .9بغية الطلب يف رشح الزيارة اجلامعة يف رجب(((.
1010املزار ،وقد ختمه ببيت شعر قال فيه:
ســيــبــقــى اخلــــط مــنــي يف الــكــتــاب

ويـــبـــى الـــكـــف م ــن ــي يف الـــــراب

إضافة إىل ما تقدم فإن له ديوان شعر حوى عدة قصائد قيلت يف شتى الفنون الشعرية،

وفاته

تويف الشاعر بكربالء سنة 1277هـ وقيل سنة 1287هـ ودفن بباب الزينبية عند

مشهد اإلمام احلسني ،وأعقب ولد ًا فاض ً
ال شاعر ًا هو الشيخ أمحد بن درويش
املرتجم له يف كتابنا هذا اجلزء األول منه.

شعره

للشاعر قصائد ومنظومات يف مدائح ومراثي اإلمام احلسني الشهيد وأهل بيته

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.

ومن شعره قوله خممس ًا ميمية الفرزدق التي قاهلا يف اإلمام عيل بن احلسني زين

العابدين ،وذكر ولده يف كنز األديب نحو مخسة وثالثني بيت ًا وبعض ما ذكره مما
((( نسخته عند اخلطيب الشيخ حممد القاري احلائري الكويف .انظر :الذريعة ج 12ص .306
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أحلق هبا وليس منها ،وهي:
هــذا الــذي طيب الــبــاري أرومته

قــــدمــــ ًا( )1وأعــــى ع ــى اجلـــــوزاء رتبته

هذا الذي حوت األبيات( )2مدحته

هــــذا الــــذي تــعــرف الــبــطــحــاء وطــأتــه

ُّ
واحلــــــــــل واحلـــــــــر ُم
والــــبــــيــــت يــــعــــرفــــه

بقرهبم
هذا ابن من تعرف التقوى
ُ

ـم
ومـــا الــســعــادة إالّ نــيــل حـ ِّبــهـ ُ

ـم
والــعــلــم والـــديـــن مـــقـــرون بــعــلــمــهـ ُ
كــلــهــم
هـــــذا ابـــــن خــــر عــــبــــاد اهلل
ُ

ـم
هــــــذا الـــتـــقـــي الـــنـــقـــي الــــطــــاهــــر ال ــع ــل ـ ُ

هذا الــذي ضل هنج احلق جاحده

ويف ســبــيــل اهلـــــدى مل يــعــم قــاصــده

ه ــذا الـــذي قــط ال حتــى حمــامــده

هـــــذا الــــــذي أمحـــــد املـــخـــتـــار والـــــده

الــنــقــم
وابــــــن الــــــويص الــــــذي يف ســيــفــه
ُ

هــذا الــذي سمت العليا بسؤدده
هــذا الــذي ال تــرى خلف ًا بموعده

هــــذا الـــــذي ال يــضــاهــى يف هتــجــده

ُّ
قـــــط إال يف ت ــش ـ ُّـه ــده
مــــا قـــــال ال

نـــعـــم
الء ُه
ُ
لـــــــوال الـــتـــشـــهـــد كــــانــــت َ

هــذا الــذي مــن قــاه يف لظى نبذا

ومـــــن تــــــواله حـــقـــ ًا مل يــصــبــه أذى

كــم هــالــك ب ــوال ه ــذا قــد انتقذا

مــــن يـــعـــرف اهلل يـــعـــرف أولــــ ّيــــة ذا

وطرت
أتتيفغريهم
ْ
سلهلأتىهل ْ

ـرت
وســــورة النجم ســل يف حــق مــن ذك ـ ْ

فـــالـــديـــن مــــن بـــيـــت هــــــذا نــــالــــه األُ
مـــــــم
ُ

((( وتروى يف بعض املصادر (قدر ًا) و (فخر ًا).
((( ويف رواية أخرى ( :حوت اآليات).
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قـــرت
يــنــمــى إىل ذروة الـــعـــ ِّز الــتــي
ْ

سطرت
وسل بمن آية التطهري قد
ْ

والـــعـــجـــم
عــــن نــيــلــهــا عـــــرب اإلســــــــام
ُ

هــذا الـــذي حــرمــة اجلــبــار حرمته

هــــذا الـــــذي رشعــــة امل ــخ ــت ــار رشعــتــه

هــذا الـــذي صحف اجلــبــار تنعته

م ــن ــش ــق ــة مـــــن رســــــــول اهلل نــبــعــتــه

والــــشــــيــــم
طــــابــــت عـــــنـــــارصه واخلـــــيـــــم
ُ

ـم
والــعــلــم والـــديـــن مـــقـــرون بــعــلــمــهـ ُ

بقرهبم
هذا ابن من تعرف التقوى
ُ

ـم
ومـــا الــســعــادة إالّ نــيــل حـ ِّبــهـ ُ

كــلــهــم
هـــــذا ابـــــن خــــر عــــبــــاد اهلل
ُ

ـم
هــــــذا الـــتـــقـــي الـــنـــقـــي الــــطــــاهــــر ال ــع ــل ـ ُ

وله أيض ًا ختميس قصيدة الربدة

(((

وقال راثي ًا العامل الفاضل الشيخ حممد حسن صاحب اجلواهر املتوىف غرة شعبان سنة

1266هـ بقصيدة مطلعها:

فأضحت يمني املــكــرمــات بــا زنـ ِـد

ِ
املجد
هــوت من قباب الفخر أعمدة

ِ
السعد
شموس النهى والبدر والكوكب

وغيبت
وغــــارت بــحــرات الــعــلــوم
ْ

ِ
العقد
عت يف الــرب واسطة
فقد ض ّي ْ

فــا غــرو أن يبكي جــواهــر شخصه

***

((( أعيان الشيعة  -السيد حمسن األمني ج 31ص  21و 22
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السـراج
 -7رشيـد َّ

( 1385 - 1316هـ )

هو احلاج رشيد بن حسني بن مهدي الرساج األسدي احلائري.
َ
ونشأ هبا ،وتعلم مبادئ القراءة
ولد يف كربالء سنة 1316هـ املوافق لسنة 1898م

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

بسائر أعالم األدب وشيوخه .وكان من بني َمن اتصل هبم وتعرف عليهم الشاعر
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.

وهكذا بقي يطالع وين ِّقب ،حتى صقلت مواهبه وشحذت أحاسيسه ،وحاز عىل

شهرة واسعة ،إىل أن أدركته املنية وذلك بتاريخ  23ربيع األول سنة 1385هـ املصادف
سنة 1965م ،ودفن يف كربالء ،وأعقب ولده عبد اهلادي األسدي مدير مكتبة ثانوية

كربالء للبنني.
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شعـره

لشاعرنا ديوان شعر خمطوط أطلعني عليه ولده آنف الذكر ،وهو يضم قصائد

الوصف والغزل والرثاء والسياسة واالجتامع وقصائد احلسينيات وما إىل ذلك .وانك

لتلمس يف هذا الشعر قوة التعبري وانسجام القول ورهافة احلس ورسعة البدهية .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:

ٍ
ِ
َّ
كـــدر
حــــزن ويف
املــــحــــر ُم يف
هــــل
َّ

ِ
البرش
أبــكــى الـــورى كلها مــن سيد

ســـاروا له
مــن الــعــراق وأه ــل الــغــدر
َ
ٍ
عدد
والصحب منه غــدت تــرى بال

كــم مــن رســول أتــى يقفو عــى األثـ ِـر

ِ
اخلـــر
اقـــــدم فـــأنـــت عــلــيــنــا خــــرة

يــا ابــن النبي ويــا ابــن الطهر فاطمة

وابـــن الـــويص ونــجــل الــســادة الــغـ ِ
ـرر

وفــخــرهــا ومحـــاهـــا مـــن بــنــي مـ ِ
ـر

أبــكــى الــــورى كلها حــزن ـ ًا لسيدها

ِ
واملــطــر
كـــــاألرض تـــواقـــة لــلــغــيــث

وال إمـــــام لــنــا نــحــظــى بصحبته

َ
لـــــوالك مل تــنـ ِـر
والـــــرع أحــكــامــه

َ
لـــــوالك م ــا قــامــت قــوائــمــه
ال ــدي ــن

شــــأن الــــكــــرا ِم تــل ـ ّبــي كـــل مــنــكـ ِ
ـر

َ
دعـــــوك وذا
دعــــواهــــم ملـــا
َلــ َّبــيــت
ُ

حتى إذا جئتهم تطوي الفال عج ً
ال

لــلــديــن تــنــر مـــن يـــرنـــو ملــنــتـ ِ
ـر

ـر له
يــا ن ــارص الــديــن يــا مــن ال نــصـ َ

ِ
اخلــطــر
يـــــذب عــنــه وي ــف ــدي ــه مـــن
ُّ

َ
ـسـ ُـمـ ِـر
بــل
حــاربــوك بــحــدِّ البيض والـ ُّ

عليك داروا ك ــأن مل يبعثوا رســ ً
ا
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وقال من قصيدة أخرى يف رثاء أيب الفضل العباس:
األرجــــاء
بــســا الــطــفــوف فــضــاءت
ُ

الـــــوضـــــاء
قــــمــــر جتـــــى نـــــــــوره
ُ
قــــد كـــــان حــــيــــدرة لـــ طـــه نـــــارص ًا

بـــنـــاء
وبـــســـيـــفـــه لـــلـــديـــن قــــــام
ُ
يف كــــ ِّف ِ
لــــــواء
رف
ــــه لـــلـــديـــن َّ
ُ
ـــبـــاء
بــــوجــــوده يــــوم ال ــط ــف ــوف ِخ
ُ

وكـــذا (أبـــو الــفــضــل) اهلــزبــر بكربال
و(لزينب) الكربى سام فــوق السهى

وقال راثي ًا العامل اجلليل السيد حسني احلاممي املتوىف سنة 1380هـ:
فـــقـــدت رشيـــعـــة أمحـــــد عــلــاءهــا

ويــــح الـــزمـــان فـــا رعــــى أبــنــاءهــا

مل يـــــرع رشعـــــة أمحـــــد يف غــــدره

لــكــن أصـــــاب بــســهــمــه أكــفــاءهــا

فـــأصـــاهبـــا عــــرضــــ ًا بــســهــم مــنــي ٍ
ــة
َ
َّ

والــيــوم مــا أخــطــى الــقــضــا فقهاءها
ولــــوى بــحــمــلــتــه الـــزمـــان لــواءهــا

أضــحــت بــنــو الــعــلــيــا تــنــوح لفقده

ُ
تــعــل الـــبـــدور ســاءهــا
ومـــى ومل

عــجــل خسفه
الـــيـــوم بــــدر الـــديـــن ّ

عــــم األســــى أرجـــاءهـــا
كــــرى كـــا َّ

عــــم األســـــى أقـــطـــارهـــا ملــضــاضــة
َّ

ّ
تــكــف بــكــاءهــا
ومــــدى الــلــيــايل ال

وعــلــيــه عــن الــديــن تــــذرف دمعها

حــتــف الــــردى كـــان االمــــام فــداءهــا

ل ــو غ ــر نــفــســك ي ــا حــســن أرادهــــا

ٍ
بــلــوعــة
يــبــكــيــه حمـــــراب الـــصـــاة

ـاحــهــا ومــســاءهــا
أضــحــى
حيـــن صــبـ َ
ُّ

ي ــا ل ــل ــورى إين أرى شــمــل اهل ــدى

يــبــكــي ملـــن لــلــنــاس كــــان رجــاءهــا

مــــتــــهــــجــــد ًا مـــتـــعـــبـــد ًا مــتــنــقــ ً
ا
ِّ

م ــث ــل الـــلـــيـــايل تــبــتــغــي إح ــي ــاءه ــا
وأرســـــت يف نــقــاه بــنــاءهــا
شــيــدت
ْ

يف ع ــل ــم ــه أحــــكــــام ديــــــن حمــمــد
ٍ
ملـــرقـــد
مح ــل ــت ــه أيـــــــدي ال ــط ــي ــب ــن

نـــالـــت ب ــرب ــت ــه األنـــــــام شــفــاءهــا
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دفـــنـــوه والــعــلــيــاء قـــد جــعــلــت له

بـــدل البسيطة مضجع ًا أحــشــاءهــا

نـــــعـــــزي آلـــــــه بـــوفـــاتـــه
جـــئـــنـــا
َّ

لــلــنــاس ق ــد كـــان احلــســن خــبــاءهــا

ون ِ
ُـــعـــز م ــن ضــاهــى الــنــبــي وحــيــدر

بــــاســــ ٍم لــــه ح ــت ــى عــــا عــلــيــاءهــا

ِ
ُـــعـــز أهــــل الــعــلــ ِم أبـــنـــاء الــتــقــى
ون

يف حــزنــنــا جــئــنــا نــعــيــد عـــزاءهـــا

ومن شعره يف الزهد قوله:
يف غـــر م ــا يــرتــضــيــه خــالــق الــبـ ِ
ـر

إين أســفــت عــى مــا فــات مــن عمري

ٍ
ِ
الـــعـــر
واد مــــن
كــــا ألين يف

ـت وهــل جيــدي غ ــد ًا أسفي
ِّإن أســفـ ُ

ِ
األثـــر
حـــي ســيــمــي بــعــدُ يف
وكـــل
ٍّ

أرى اجلــنــائــز لـــأجـــداث مــرع ـ ًة

وبــــات مــفــرش ـ ًا لــلــخــدِّ يف الــصــخـ ِـر

ٍ
خليل مــى والــقــر مسكنه
كــم مــن

ِ
ِ
وطــر
أقــــض مــنــهــم فــواهلــفــاه مــن
مل

ـم
حــــداهــــم لــلــبــى حـــــادي ظــعــوهنـ ُ
ُ

وغــيــبــت ع ــن ســاهــا زهــــرة الــقــمـ ِـر

أضــحــت رجــوعــهــم كالليل مظلمة

ِ
الــزهــر
ونـــورهـــا ســاطــع كــاألنــجــم

عهدي هبــا مل تــزل كالشمس مرشقة

آثــارهــا عــنــدمــا دارت رح ــى الــقـ ِ
ـدر

لكن دهتها رصوف الدهر فاندرست
ْ
ِ
ِ
ـــــر
الــعــيــون تــرى
نــصــب
َ
فــهــذه ع َ ٌ

والـــنـــاس أعــيــنــهــا بــالــنــوم مل ِ
تــر

إىل مــتــى مل تــفــق يــا صــاحــبــي وتــرى

ِ
والــســور
مــا جـــاء يف حمــكــم اآليــــات

ِ
مـــزدجـــر
وإِنَّـــــــــه يف ظـــــال غــــر

ـن يوم احلـ ِ
ـر من فز ٍع
يرجو الفتى ْأمـ َ

ِ
سهر
قاسيت مــن
ـت كــم فيه قــد
َ
وأن ـ َ

لـــغـــرك املـــــال مــــوروثــــ ًا ســتــركــه

ِ
ُّ
بــالــثــمــر
املـــلـــتـــذ
ل ــك ــن ــا غــــــرك

ـار زاهــي ـ ًة
َ
ورحــــت تغرسها األش ــج ـ َ
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ه ــل ذاك مــفــتــقــر أم غ ــر مــفــتــقـ ِـر؟

لــلــذنــب جتــنــي ومـــا تــــدري عــواقــبــه

ِ
هــوى ويفجعهم َ
السمر
باخل ْطب يف

يـــومـــ ًا تـــــراه يـــر الـــنـــاس مــغــربــة

وأنــــت تــعــلــم مــا فــيــهــا مــن اخلــطـ ِـر؟

كــيــف األمـــــان هلـــذي الـــــدار تأمله

مـــكـــاره رعـــدهـــا بــــرق بـــا مــطـ ِـر

خ ــدّ اع ــة يــســحــر اإلن ــس ــان ظــاهــرهــا

ِ
حــــذر؟
بــآخــريــن فــكــن مــنــهــا عـــى

بطشت
كم فرقت شمل أقــوا ٍم وكــم
ْ
حــتــى إذا أســلــمــتــنــي للقضا يدها

ِ
الــرر
ـري تــرمــي جـــذو َة
راح ــت لــغـ َ

فــبــيــنــا أنـــا فـــوق الــنــطــع مــضــطــهــد ًا

أودع األهــــل واألوال َد يف بــري

ِ
الــصــور
وجـــــاءين مــلــكــي يف أن ــك ـ ِـر

فـــرت مل أســتــطــع دفــعــ ًا لكارثتي

***
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 -8السيد رضا صادق النقيب

(  1406 - 1340هـ )

هو السيد رضا بن السيد صادق بن السيد جعفر بن كاظم بن عبد احلسني بن مهدي

ابن حسن (نقيب احلائر) ابن عباس بن هباء الدين بن أمحد بن حممد الدراج (نقيب

النقباء) ابن سليامن بن سلطان كامل الدين من آل زحيك املوسوي احلائري.

ُولد يف كربالء سنة 1925م1340 /هـ وترعرع يف ظل أرسة علوية عريقة يف املجد

والنسب تعرف بالسادة (آل النقيب) ((( التي تنتسب إىل السيد دراج من آل زحيك

املوسويني .أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة يف كربالء ،ومل يستطع إكامل حتصيله
العلمي لظروف اضطرته اىل ترك الدراسة واالنرصاف إىل الوظيفة من أجل أن يوفر

لقمة العيش ألفراد أرسته التي أعاهنا عىل تكاليف احلياة ومع كل ذلك فقدْ أحب الشعر
وقراءته رغم كل املنغصات التي صادفته ،وملك ناصية اللغة وأمسك بعنان القريض،
وكلف بالرؤية والقدرات اإلبداعية ،وكتب قصائد ظهرت فيها براعتها الفن ّية بأسلوب

ش ّيق مل خيرج عن الشعر العريب األصيل يف بنائه وتركيب لغته.

مل يكن شاعرنا يتكسب بشعره ،ومل يطلب عرض ًا من أعراض احلياة الزائلة ،بل كان

مهه 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.

((( البيوتات العلوية يف كربالء  -إبراهيم شمس الدين القزويني ج 2ص.11
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شـعـره:

احلس ،وعاطفة جياشة ،فكل
يزخر شعر السيد رضا النقيب برقة الشعور ورهافة ّ

ما ينظم صدى ملا يعتلج يف صدره ،له حماوالت جادة يف كافة الفنون الشعرية التي

مجعها يف جمموعة أطلق عليها َ
(شدْ و
طرقها كالغزل والوصف والرثاء وما إىل ذلك .وقد َ
العندليب) وهي ال ختلو من لوحات فنية خالدة انتخبنا منها هذه النامذج.

ففي شعر العاطفة والوجدان يتحدث الشاعر عن آالم القلب وأفراحه ،ورغبات

الفؤاد وأمانيه ،ونعيم احلب وعذابه .ولعل أبرز مثال عىل ذلك قصيدته التي يصف هبا
البدر جاء فيها:

وانـــشـــطـــر
فـــلـــه ذاب فــــــــؤادي
ْ

ظـــهـــر
تــــــــم بــــمــــحــــيــــاه
بـــــــــدر
ْ
ّ
ُ

بـــــت لـــيـــي ســـــاهـــــر ًا مــــن أجــلــه
ُّ

قــبــل هــــذا مل أذق طــعــم الــســهـ ْـر

بــــظــــبــــي قـــــــدُّ ُه
تـــعـــلـــقـــت
قـــــد
ٍ
ُ

ٍ
ـر
ُ
غــصــن بــــان ق ــد بـــدا يــســبــي الــبـ ْ

ـضــنــي
رحـــــت أشـــكـــوه عــــذابــــ ًا مـ َّ
ُ

فــضــجــر
ســــــــاء ُه وقـــــع حـــديـــثـــي
ْ

الــنــظــر
ريــــمــــي
أدعــــــج الــعــيــنــن
ْ
ّ

قـــمـــري الـــوجـــه مــعــســول الــلــمــى
ّ

ٍ
بــــــلــــــن قـــــائـــــ ً
ا
فـــــتـــــوســـــلـــــت
ُ

ظــبــي صــلــد ًا كــاحلــجـ ْـر
تــكــن يــا
ال
ْ
ُ
ِ
ـل ُ
مــبــتـ ٍ
عــهــد الــصــغـ ْـر
ـــب مـــن
بـــاحل ِّ

كـــيـــف تــــــرىض يـــــا إهلــــــي انـــنـــي

ٍ
موشح له:
وقوله يف

غــنــنــي عـــــذب األغـــــــاين يــــا حــبــيــبــي
حـــيـــث قــــد بـــــان بـــكـــائـــي ونــحــيــبــي
ث ــم هـــات ال ــك ــأس واطــــف م ــن هليبي
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يـــــا ح ــب ــي ــب ــي انــــــه يــــــوم الــــوصــــال
هـــو ذا الـــشـــاعـــر يـــشـــدو مـــن بعيد
َّ
رق مــنــه الــشــعــر كـــالـــدر الــنــضــيــد
فــــغــــدا حلــــنــــه عـــــذبـــــ ًا كــالــنــشــيــد
حلــــــــن أليــــــــــام الـــــوصـــــال
إنــــــــه
ٌ

وال ختلو قصائده من النعومة واللطف والرقة والعذوبة ،فها هو ينشدنا يف وصفه

لوادي الرافدين ونخيله فيقول:

ٍ
بنعمة
ســقــى اهلل وادي الــرافــديــن

وأحيا موات األرض من سائغ الق ْط ِر
ِ
السحر
وطــابــت حــيــاة فيه مــن عبق

فـــإنـــك إذ تــلــقــاه أحـــســـن مــنــظــر ًا

وف ــوق روابــيــه أط ـ َّـل اهل ــوى الــعــذري

عــى كــتــف الــنــهــريــن ص ـ ّفــت نخيله

ِ
العمر
ومهــت بــأيــام الــوصــال مــدى

أمل ْ تــــر أين قــــد كــلــفــت صــبــابــة

ِ
الفجر
كــا تتجىل االنــــور يف غــبــش

هــي الــنــفــس مــنــي مــا تـــزال مشوق ًة

وقال راثي ًا املحامي السيد حممد مهدي الوهاب آل طعمة بقصيدة ألقاها يف حفل

نقابة املحامني:

ِ
األشــــجــــان
وتــــثــــر َّيف لــــواعــــج

يــــا ل ــل ــم ــص ــاب غـــــدا هيــــز كــيــاين

ِ
واخلــــــان
ش ــم ــل األبـــــــاة ال ــص ــي ــد

يـــا مـــن قـــى ش ــمــ ًا ف ــع ــاد مــشــتــتـ ًا

ِ
احلـــــدثـــــان
ملـــــا دهـــــانـــــا طــــــــارق

أو مــــا درى أن الـــــرزايـــــا مجــة

ِ
الــــقــــرآن
ســـبـــل الـــتـــقـــى وحمـــجـــة

َّ
انــفــك عن
يــا أهيـــا الــقــرم الـــذي مــا
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هيهات بعد أيب (احلــســن) نــرى له

ِ
نـــــــد ًا جـــلـــيـــ ً
اإليـــــــان
ا صـــــــادق

ي ــا بــحــر عــلــم ق ــد تــقــاذفــك الـــردى

ِ
األردان
عــــف ال ــض ــم ــر مــعــطــر

ِ
عــجــ ً
الـــوجـــدان
ا ف ــذك ــرك ع ــاط ـ ُـر

يــا راحـــ ً
ـت الــرى
كنت أزمــعـ َ
ا إِ ْن َ

ِ
جــنــان
تــصــبــو الــنــفــوس هلـــا بــكــل

ٍ
َ
فـــراقـــك جـــذوة
قــلــب مـــن
وبــكــل

يف حــلــبــة األدب الــرفــيــع ال ــش ـ ِ
ـان

ال غــرو أن يــذوي الـــراع مــن األســى

ِ
والــعــرفــان
هتـــدي الــــورى للفضل

مـــــا أنــــــت إال كــــوكــــب مــتــألــق

ِ
كـــيـــوان
فــلــقــد ســــا قـــــــدر ًا عــــى

يف بــيــتــك املـــجـــد املــــؤثــــل ســامــق

ِ
عـــدنـــان
ونـــقـــابـــة األرشاف مــــن

كـــانـــت بـــأيـــديـــه ســــدانــــة كــربــا

ِ
الـــفـــتـــان
قـــــم حـــ ِّيـــهـــا بــحــديــثــك
ْ

أتـــت تــعــزي شبلها
هـــذي اجلــمــوع
ْ

ِ
ٍ
األزمـــــــان
ومــــآثــــر تــبــقــى مـــــدى

وابعث هلا من فيض سحرك والنهى

أرثـــيـــك لــلــكــلــم الــبــلــيــغ بــلــوعـ ٍـة

َ
فـــيـــك بــيــاين
قـــــرت
ال لـــــو َم إن
ّ

وتــــذب عــن هـــذي الــبــاد مــنــاضـ ً
ا

ِ
املــيــدان
مــذ كــنــت لــيــث الــغــاب يف

تــزهــو الــبــاغــة فــيــك م ــن ســحــبـ ِ
ـان

أومل تــكــن رمـــز اخلــطــابــة واحلــجــى

ِ
الـــرهـــان
فــجــمــيــل ذكـــــرك س ــاط ــع

ولــئــن رحــلــت ع ــن احل ــي ــاة مــكــرمـ ًا

ويف رثائه ألمه يرسم صورة مجيلة للحزن فيها من رقة الشاعرية وحالوة اللفظ املعرب

عن مضطرم الشوق ،وإن رحيلها ترك فراغ ًا ال يعوض ،اسمعه يقول:
َ
لـــك اهلل يـــا قــلــبــي إىل َم الــتــوجـ ُـع

أيف ِّ
كــل ي ــو ٍم أنــت مضنى ومــوجـ ُـع؟

والــــدمــــع يــمــأ نــاظــري
أجــبــتــهــم
ُ
ُ

َ
أهجع
كيف أسلو أ ْم تــرى كيف
أال
ُ

يــقــولــون يل صـــر ًا مجــيـ ً
ا عــى األســى

ـــحـــب ســـــوداء قـــد تــتــقـ ّـشـ ُـع
فــــذا ُس ُ
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فــقــدت أيب مــنــذ الــطــفــولــة والــصــبــا
ُ

وعـــشـــت يــتــيــ ًا ال أبــــا يل يــشــفـ ُـع
ُ

ـدت بــه أم ــي وي ــا ه ــول مــا جــرى
فــقـ ُ

ينفع
بــكــيـ ُ
ـت وإن ك ــان الــبــكــا لــيــس ُ

وبــاألمــس ذاب القلب هــوالً حلـ ٍ
ـادث

ٍ
ـــع
مجــــر الــغــضــا
كــــأين عـــى
أهتـــج ُ
َّ

أأمـــاه أمــســى العيش بــعــدك موحش ًا
َّ

فـــــــؤادي جمــــــروح وع ــي ــن ــي ت ــدم ـ ُـع

حــنــانــ ًا بــأطــفــال يــصــيــحــون جــزع ـ ًا

تتقطع
حــــرى غــــدت
وأكـــبـــادهـــم
ُ
ّ

ِ
ـم
ومـــن هلـ ْ
لــقــدْ فــقــدوا مــنــك احلــنــان َ

وتــســمــع
حتـــــن
بــــــأ ٍّم ل ــش ــك ــواه ــم
ُ
ُّ

بــمــوت مــعــروف س ــاد احلـــزن واألمل

ركــن مــن الشعر قــد أودى بــه العد ُم

وال ختــتــبــي فـــالـــدار ب ــع ــدك بــلــقـ ُـع

فــيــا كـــوكـــب الــــــدار املـــنـــر متهيل
أفيقي مــن الــلــيـ ِ
ـل الــطــويــل لتنظري

مــن الــيــتــم أطـــفـــاالً
غــــدت تــتــوجـ ُـع
ْ

وقال راثي ًا الشاعر الكبري معروف الرصايف من قصيدة أوهلا:

الكلم
أن تبك ال غــرو فيمن بعدك
ُ

ه ــذي اجلــزيــرة تبكي فــقــد شاعرها

وفاته

ل ّبى الشاعر نداء ر ِّب ِه يوم الثالثاء  7كانون الثاين سنة 1986م املصادف  25ربيع

األول سنة 1406هـ ،ودفن يف وادي كربالء.
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 -9زكي حممد الدده

( 1410 - 1342هـ)

هو السيد زكي بن السيد حممد بن السيد عباس بن السيد حممد تقي آل الدده ((( ،وهي
أرسة علوية معروفة هلا جاه وثروة يف مدينة كربالء ،وهلا أمالك واسعةُ .ولِد يف كربالء سنة
ثم انتقل
1342هـ املصادف لسنة 1923م ،ونشأ هبا وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيهاَّ ،
ميض أربع سنوات
إىل بغداد وأكمل حتصيله يف دار املعلمني العالية  -فرع اللغة العربية  -وبعد ّ

وعي يف ثانوية كربالء للبنني .أدر ْك ُت ُه يف سنة 1951م مدرس ًا للغة العربية يف
خترج مدرس ًاّ ،
ذكي الفؤاد ،يتمتع بشخصية متنفذة يف
الثانوية ومرشد ًا للصف الثاين (أ) .كان الشاعر زكي َّ

وسطها ،ورأيه فوق اآلراء ،وكان جدي ًا رصحي ًا ،وكان معروف ًا بقوة احلافظة وسعة الفكر و ُب ْعد
النظر ،أضف إىل ذلك كثرة مطالعاته يف خمتلف صنوف املعرفة .وهو ذو أخالق طيبة وشامئل
محيدة ،مثال املوظف النـزيه املثابر عىل واجباتهَ ،ط ِلق اللسان ،جذاب احلديث ،مما جعل اجلميع

يلهجون بالثناء والشكر له.

شعره

السيد زكي شاعر معروف حاد الذهنُ ،ح ُّر الرأي ،رسيع البدهية ،صايف الديباجة،

متمكن من اللفظ واملعنى ،تتجىل يف شعره مفردات متناسقة ومموسقة ،وصور صادقة

بنقائها وصفائه ،استطاع أن جيهر بآرائه كام تستطيع أن تقرأه من شعره ،ففيه اليقظة
((( 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 راثي ًا امللكة عالية املتوفاة سنة 1951م مطلعها:

مــات الــنــدى والــفــضـ ُـل بــعـ ِ
ـدك عاليه

فــلــتــبــكِـ ِ
ـك الــدنــيــا ب ــع ـ ٍ
ـن بــاكــيــه

ـت مــنــك الــبــاد بــأرسهــا
قــد أوح ــش ـ ْ

مل ــا نــعــى نــاعــي األســــى ي ــا غاليه

كـــم جمــلــس لــلــحــزن هــــاج غليله

وال ــب ــن أثــكــل ك ــل نــفــس زاكــيــه

يــــــوم بـــــه رزء الـــــعـــــراق وإهنـــــا
ال طـــاب عــيــش بــعــد ف ــق ـ ِ
ـدك واهلــنــا

ملــصــيــبــة نـــزلـــت وأ َّيـــــــة داهـــيـــه

ملـــا دهـــتـــك يـــد املـــنـــون اجلــانــيــه

ســهــم أصـــاب أويل امل ــك ــارم والــعــا

وعليك كــم ذرفـــت دمـــوع جاريه

ٍ
قـــلـــب لـــوعـــة ال تــنــطــفــي
وبـــكـــل

وكـــــأهنـــــا نــــــار تـــلـــظـــى حــامــيــه

ِ
ودعـــت احلمى
قــد كــان وحــش ـ ًا يــوم

َّ
جـــل امل ــص ــاب وتــلــك دنــيــا فانيه

مجـــة
يـــــا أ َّم فـــيـــصـــل واملـــــــــآيس ّ
ِ
فـــإن يف
رحــلــت عــن الــوجــود
فلئن
َّ

وحــيــاتــنــا هــي كــالــنــســائــم ســاريــه
صــقــر الـــعـــراق لــنــا ح ــي ــاة ثــانــيــه

وقال هاجي ًا مدير مدرسته:

ُتــــزيــــه دومــــــــ ًا وهـــــو ال يــــدري

مــــــأفــــــون بـــــه ب ــط ــنــ ٌة
أصـــــلـــــع
ٌ
ُ

مـــن ب ــي ـ ِ
ٍ
َ
عـــــاش يف فــقـ ِـر
رجـــــس
ـت

أن األكـــــــل أعـــجـــوبـــ ٌة
حيـــســـب َّ

ـل ســـــوى ال ــك ـ ِ
ولـــيـــس ل ــلــ ُب ــط ـ ِ
ـر

َ
ــــــوك لـــلـــســـيـــفـــون قــنــيــنــ ًة
ســــــم
ّ
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وفاته:

تويف الشاعر زكي يف كربالء يوم 1989 /5 /11م ودفن يف املقربة القديمة ،وأعقب

ولدين مها :عيل حيدر وحسن ،وبنتني مها :الكاتبة بدور ولبنى.
***

 -10الدكتور زكي الص ّراف

املولود سنة 1932م1351 /هـ
املتوىف سنة 1417 /1996هـ

صوت وجداين رقيق يأرس املشاعر ،ويستهوي القلوب ،يمتلك خياالً ِخصب ًا ،وفكر ًا
ْ

متوقد ًا ،وذهن ًا حا ّد ًا ،وذكاء مفرط ًا ،حيلق يف شعره ليبدع صور ًا مجيلة فيها عمق الشعور

بالتجربة والقدرة عىل التخيل ،وتصور أصدق املشاعر وأطهر األحاسيس .صقلته

كربالء فكان من أبرز شعرائها الغزليني املحدثني.

ـراف بن مهدي بن محود بدكَت األســدي .وآل
هو الدكتور زكي بن عبد احلسني الـ ّ

بدقت ((( إحدى األرس األدبية املعروفة يف كربالء وقد ملع يف وسطها الشاعر الشهري احلاج

بالرصاف نسب ًة إىل (الصريفة)
جواد بدقت وولده الشاعر الشيخ حممد حسني بدقت .وعرف
ّ
مهنة والده.

((( عشائر كربالء وأرسها :ص 286
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ثم
ُولد يف كربالء سنة 1932م1351 /هـ وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيهاّ ،
وعي مدرس ًا يف إحدى
واصل دراسته يف كلية اآلداب بجامعة بغداد ،ونال شهادتهّ ،

ثانويات بغداد ،ومل يقف طموحه عند هذا احلد ،بل شدَّ الرحال إىل مرص ،فنال شهادة
ثم حاز عىل شهادة الدكتوراه من قسم اللغات الرشقية (فرغ اللغة الفارسية)
املاجستريَّ ،

يف كلية اآلداب  -جامعة عني شمس بالقاهرة بمرتبة الرشف األول  -عام 1972م.
وعي مدرس ًا يف كلية اآلداب بجامعة بغداد  -قسم اللغات الرشقية،
ثم عاد إىل بغداد ّ
َّ

ثم رئيس ًا للقسم .تويف يف لندن يوم  1996 /3 /11ودفن هناك وأعقب ولده قيص
منذ مطلع اخلمسينات .اندفع بحفظ الكثري من غرر الشعر العريب ،مما أصقل مواهبه

وشحذ أحاسيسه ،فانطلق يبدع ويكتب القصائد الس ّيام قصائد الغزل والوصف ،نرشها

يف الصحف واملجالت العربية ،وأظهر شغفه بتعلم اللغة الفارسية ،فاطلع عىل األدب

الفاريس إطالع ًا واسع ًا فتأثر باخل ّيام ،كام ا ّطلع عىل األدب اإلنكليزي أيض ًا.

شاعريته:

ليعلم القارئ َّ
أن احلب عند زكي الرصاف مل يكن فنّ ًا من اللهو أو العبث ،كام يتصور

البعض ،وإنام كان حمنة أصيب هبا قلبه اجلريء فرتة من الزمن طويلة ،ولكن ما الذي
يستطيع أن يصنع وهو شاب مرهف احلس ،غض األهاب ،وقد َّ
حل اهلوى بروحه

حلول الع ّلة 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

حيس هبا الشاعر تنتقل إلينا طواعية ،فتتعايش مع
العاطفة مما جيعل جتربته الفنية التي ّ
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:
حسبي مــن الــدنــيــا وحــســب شبايب

ان نــلــتــقــي يــــومــــ ًا أبــــ ّثــــك مــــا يب

مل يــبــق مــن قلبي هـــواك وال األســى

شــيــئــ ًا لــكــي أقـــــوى عـــى أوصــــايب

ِ
األتــــعــــاب
ي ــم ــي هنــــــاري دائــــــم

هـــيـــان أحـــــرق لــيــلــتــي وبــوحــشــة

ِ
بـــــــراب
ـــــنــــون يــــــــروي عــــلــــة

مــن حــالــة أســعــى إىل أخـــرى كمجـ

ِ
وشـــعـــاب
قــــد هتــــت بــــن م ــه ــام ــه

ونــســر كــالــشــبــح املـــريـــب بغربـة

ِ
وعـــــذاب
أســـــى
ظ ــل ــاء تـــــذوي يف
ً

أنـــــا شــمــعــة بـــاتـــت هبــــــدأة لــيــلــة

ِ
الـــغـــاب
عـــمـــري ضــحــيــة حـــ ّبـــك

رضين حــاشــا اهلـــوى أن ينقيض
مــا ّ

أخــشــى أمـــوت وم ــا علمت مصايب

وأحـــــــس قـــــرب مــن ـ ّيــتــي
لــكــنــنــي
ّ

وتتجىل قوة املخيلة لدى الشاعر ،يف أزدحام قصائده بالصور الرومانتيكية ،فها هو

يبوح بأرسار ح ِّبه وهتيامه إىل احلبيبة النائية ،انه يف شوق غامر إليها:

هــــو نـــــار ك ــي ــف أخــفــيــهــا بــقــلــبــي

ـت بح ّبي
أصــفــحــي ســمــراء إن بــحـ ُ

وعــــي وحــيــد ًا
مهـــت مـــفـــؤود ًا ب ــا
ٍ
ُ

ِ
لـــدرب
مــســتــثــار الــشــوق مــن درب

رست ســــات مــنــك تــذكــي
أيـــنـــا
ُ

نــــار أشـــواقـــي وتــصــبــيــنــي وتــســبــي

ك ويف الــشــمــس إذا مــالــت لــغـ ِ
ـرب

مــن ن ــدى الــفــجــر ويف الــروضــة ألقا
ولكن
كــم نــشــدت الــصــر والــكــأس
ْ

أورت اخلــــمــــرة آالمــــــي وكــــريب
ـــدمــع يــثــر الـــــداء يف لــ ّبــي وجنبي

وتـــــذرعـــــت بـــدمـــعـــي فـــــــإذا الــــ

مــن دنـــا ظــهــرك عــن ســوئــي وذنــبــي

فاصفحي ســمــراء إن نلت ببوحي
94

حيس باحلب الدافئ العميق،
هذه النجوى احلاملة ما هي إالّ قبس من روح شاعر ّ
ِ
القلبَّ .
إن نفس الشاعر مفعمة باحلنني إىل
شغاف
وهذه املناجاة اهلامسة تكاد تالمس
َ

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:
ِ
ٍ
وآت
مـــــــــــاض
دعـــــــــك عـــــــن

غــــنــــنــــي

وارشب

ِ
وهـــــــــات

ِ
احلـــــــيـــــــاة
نــــــخــــــب أحـــــــــــــام

وارشب
بـــــــاحلـــــــب
غــــنــــنــــي
ْ
ّ

ال تــــثــــر مــــــن مـــــدفـــــن الـــنـــســــ

ِ
الـــــذكـــــريـــــات
ــــــت
ــــــيـــــان َمــــــ ْي َ

غـــــــــــر دمــــــــــــــع ونــــــفــــــايــــــا

ٍ
ِ
ٍ
وشــــــــكــــــــاة
أنــــــــــــــــن
ت

ِ
ِ
فـــــــــــــــــات
ٍور
ـــــــــــش رمــــــيــــــم ُ

مـــــا الــــــــذي جيــــديــــك مـــــن نَـــ ْبــــ
إن
ْ

ذوى

زهـــــــــــر
ٌ

ِ
الـــــثـــــبـــــات
مـــــــنْـــــــك فـــــــنـــــــان

بــــأمــــي

ِ
نــــــــــرات
ـــــــــــر زهــــــــــــــــــور ًا
ُ

كــــــل يــــــــوم ُيــــطــــلــــع الـــفـــجــــ

وقصيدة (ذكريات وذكريات) تبعث يف النفس صور ًا من العطف اإلنساين واحلنو

الزاخر هلذه املنكودة احلظ ،اسمعه يف هذه األبيات:

ِ
األشــجــان
شــوقــ ًا تـــرى؟ أو جـــذوة

ّ
يـــقـــض مــضــاجــعــي وأعــــاين
مـــــاذا

ِ
وبـــــاألحـــــزان
بــــوســــاوس شـــتّـــى

أشـــتـــاق؟ ال أدري وقــلــبــي زاخـــر
أشـــتـــاق؟ ال وبــأضــلــعــي طــعــنــاهتــا

أأحـــــــب قـــاتـــلـــتـــي؟ فــــا أعـــيـــاين

ـب الــوريــف ومل أنـ ْـل
أحمضتها الـــــحـ َّ

غــــر الـــقـــتـــاد بـــروضـــهـــا وهـــــواين

ـت مــن حــلــم الــصــبــا الــفــتـ ِ
ـان
مــا صــغـ ُ

ّأمـــلـــت أن أل ــق ــى بــروضـــــة حبها
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ولـــقـــيـــت آالً خــــادعــــ ًا لــعــيــاين!

وجـــــدت ب ــا شــذى
لــكــنــنــي زهـــــر ًا
ُ

***
ِ
األســـيـــان
بــالــدمــع يف لــيــل الـــنـــوى

متـــــر بـــخـــاطـــري خمــضــ ّلــة
صـــــور
ّ

ِو ُقـــــنـــــي إلــــيــــك وهـــــــذه تــنــهــاين

صـــور هتـــ ُّز خـــواطـــري هـــذي ت َ
ــو
ُــش ْ

ِ
اإلضـــغـــان
أطـــــوي هلـــا شــيــئــ ًا مـــن

صـــور تــثــر ضــغــيــنــتــي؟ حــاشــاي ال

ِ
األحلـــــــان
وعــــــى لــــســــاين نــــشــــوة

أومل تـــكـــن يــــومــــ ًا لــقــلــبــي دفــــأه

هـــل يل تــــرى شــيــئ ـ ًا مـــن الــنــســيـ ِ
ـان

فــلــتــمـ ِ
ـض ال أبــغــي ســـوى نسياهنا

أما قصيدة (يف غابة اآلالم) فتلمح فيها حرارة األنفاس واختيار املوسيقى الشجية،

وروعة التصوير كام يف قوله:

هــــــنــــــاك يف غــــــابــــــة آالمـــــــي

أبــــحــــث عـــــن أطــــــــال أيــــامــــي

ل ــع ــل ــن ــي أجـــــــوس بـــــن الــــــرؤى

أحـــتـــطـــب الـــســـلـــوى بـــأوهـــامـــي

طــــيــــوف ذكــــــــراي إذا زقـــزقـــت

ّ
أهــــشــــهــــا مـــــن غـــصـــن إهلـــامـــي

متــــــــر يب أرساهبـــــــــــا مــــــن دنــــى
ُّ

حتـــمـــل مـــــن أطـــــيـــــاب أحـــامـــي
تـــعـــبـــت مـــــن نـــســـكـــي وآثــــامــــي
ُ

إلـــيـــك عـــن ص ــم ــت ــي ..وهــــا انــنــي

صــفــعــت فــيــهــا الــــذرى
قــــوادمــــي
ُ

وجـــــئـــــت آكـــــامـــــي وآجـــــامـــــي
ُ

تــــركــــت لـــلـــريـــح رشاعـــــــي ومـــا
ُ

هــــرقــــت ..مـــن حـــا ِم
قـــد كــــان يل
ُ

ٍ
يــــرة
ومل أعــــــد أصــــغــــي أمــــــن

ٍ
يــــمــــنــــة جتـــــــري وقـــــدامـــــي
أو

الــشــمــس قـــد غــيــلــت فـــــاذا تــرى

جيــــــــدي؟ وقـــلـــبـــي خــــائــــر دا ِم
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والـــصـــمـــت يف تــرتــيــلــه الــســامــي
ُ

والــــنــــور مــعــصــوب عـــى جبهتي

وقال يف قصيدة (إليك ياوطني):
ِ
تــلــن
وشــــكــــوت ،مل تــســمــع ومل

نــــاديــــت ..يـــا وطــنــي
وطــنــي لــكــم
ُ

ُــــو ٍ
ب
ُيــرضــيــك أن نــصــحــو عـــى ن َ

م ِ
ــــن؟
ُ
ونــبــيــت  -إن بــتــنــا  -ع ــى ِ َ

ّــت جحافلـه
والــرعـــــب مـــــا انــفــك ْ

ِ
ٍ
مــــؤمتــــن
بــــلــــيــــل غــــــر
تــــــــرى

ِ
والـــشـــجـــن
إالّ مــــن األهـــــــــوال

ــــت
أ ّيــــامــــنــــا
وخــــ َل ْ
أزرت بـــنـــا َ
ْ

ٍ
فـــئـــة
هللِ مــــــن طــــــــــا ٍغ ومــــــــن

ِ
زمـــن
الـــــحــق مـــن
ـــت طــريــق
ضـــ َّل ْ
ِّ
ِ
واإلحــــن
لــتــكــون (س ــي ــف) ال ــغ ــدر

ـت
رش مـــا يف
الـــــر قـــد ُجــبــلـ ْ
ِّ
مـــن ِّ

ِ
والــــفــــتــــن!
إال دفـــــــن الـــــنـــــار

خـــــرقـــــاء مل تـــبـــعـــث بــمــنــهــجــهــا

ِ
عــلــن
قـــتـــل الـــــــورى رس ًا ،ويف

حتــــيــــا عـــــى األوغـــــــــــام ديــــدهنــــا

ِ
والــضــغــن
أرداه داء الــصــمــت

ـــت غــــــدر ًا عـــى يــدهــا
يـــم ْ
َم ْ
ـــــن مل ْ ُ

ِ
ثــــمــــن!!
ولـــــربـــــا بــــاعــــت بـــــا

ٍ
بـــبـــخـــس جمــــد مــوطــنــهــا
بــــاعــــت

مــــن ســــن ٍ
َّــــة فــــخــــر ًا ومـــــن َس ِ
ـــنـــن
ُ

وقــــضــــت عــــى مــــا كـــــان يــمــأنــا
ْ

ٍ
ِ
يشء فــــا نــشــبــ ًا
ُــــبــــق مــــن
مل ت

ِ
الــــوطــــن!
حــــريــــة
أبــــقــــت وال
ّ

ٍ
إن كـــــان مــــن
عــــــدل هلــــا فــلــقــدْ

ِ
ــح ِ
ــن
ســـــاوت مجــيــع الـــــشــعــب بــامل َ

ال شــــر أرض دونـــــــا َد َر ِن!

ال بـــيـــت مل ُيـــفـــجـــع بــســاكــنــه

ِ
عـــجـــ ً
الـــوثـــن
ا بـــــدا يف صــــــورة

ٍ
بـــلـــيـــل مـــــن عــايــتــهــا
عـــــبـــــدت
ْ

ب ــش ــع ــاره ــا مــــن فــعــلــهــا ال ــن ــت ـ ِ
ـن!

ذكـــــرت
أيــــــن األقــــالــــيــــم الـــتـــي
ْ
َ

***
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بـــنـــوك ال ــص ــي ــدُ يف شــجـ ِ
َ
ـن
يــقــي

وطـــنـــي ..وهـــل يــرضــيــك يــاوطــنــي

ِ
ــــتــــحــــن!
وم
مـــــا بـــــن مــــغــــرب ُ

ســلــب ال ــع ــدى م ــا عــنــدهــم فــغــدوا

ِ
مــــرهتــــن
بـــــاهلـــــم
مــــــــتــــــــرد ًا..
ِّ
ِّ

ــــــر بــــا ســكـ ٍ
ـن
بــــــات
كــــم
َ
ْ
مـــــن ُح ٍّ

ِ
دمـــه
ــــر يــســقــي األرض مـــن
أو َخ َّ

ِ
خيــــن
خـــــــر لـــلـــطـــاغـــي ومل
مـــــا
َّ
ٍ
ِ
كـــفـــن
حلــــــد وال
مل يـــلـــق مـــــن

ولـــكـــم شــهــيــد يف الــــعــــراء قــى

كــــــل رهــــــن اجلــــــــو ِع َ
ٌّ
واحلـــــــــز َِن

رش الــــعــــدى أحــــدٌ
مل يـــنـــج مــــن ِّ

ٌّ
ــــبــــيــــت عــى
كــــــل عـــــى هــــلــــ ٍع َي
ُ

ِ
األنـــــــن وأدمـــــــــ ٍع ُهـــت ِ
ُـــن
َو ْقـــــــــ ِع

مل يـــكـــفـــه مـــــا ســــامــــنــــا فــمــى

الــــكــــف واألُ ِ
ِّ
ذن
َي ــل ــه ــو ب ــق ــطــ ِع

ِ
ِ
ِ
األفــــن
احلــــاقــــد
بــفــضــل
نــــغــــمٍ..

َ
ُ
فـــيـــك األجـــنـــبـــي عــى
ويـــعـــيـــش

نـــســـتـــكـــن يـــــومـــــ ًا ومل َنُ ِ
ــــــن
مل
ْ

ُـــــر
إنّــــــا ْ
وإن جـــــار الــــعــــدى غ ُ ٌ

ال يـــنـــحـــنـــي هــــــــا ٌم لــــنــــا أبـــــــد ًا

لــلــخــائــن الـــــغـــــدّ ِار ..لــلــمــحـ ِ
ِ
ـن!!

ِ
انــجــلــت أشــجــاين
هـــــواك مل ــا
لـــوال
ْ

احلـــزيـــن الــعــاين
َو َلـــــا شــــدا قــلــبــي
ُ

ٍ
ببسمة
الــنــضــر
الــفــجــر
وتـــــــأر َج
ُ
ّ
ُ

وجــــنــــاين
فـــــواحـــــة يف نــــاظــــري َ
ّ

الر ِ
وض:
وقال يف قصيدة حتت عنوان صداح ُة َّ

ِ
ٍ
بـــروض زهــر ٌة
ابتسمت
لـــوالك مــا
ْ

ِ
ثـــغـــر الـــربـــيـــ ِع أمـــاين
وافــــــر عـــن
َّ

ـدت
وازدان لــيـ ٌـل بــالــنــجــومِ ،وأنــشـ ْ
َ

وتـــعـــانـــقـــت ش ــف ــت ـ ِ
ـان!
قـــمـــر ّيـــة؟
ْ

ِ
ِ
نـــورك يف الدنى
فأفضت مــن علياء

ســحــر اهلــــــوى ..ب ــم ــرابــ ٍع ومــغــاين

ِ
رس ومـــن أي اهلــوى
كــم فــيــك مــن ٍّ

ِ
ِ
وهلــــــان
وفــــتــــنــــت كـــــل مــــتــــ ّيــــ ٍم
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ِ
رس األلـــوهـــة لــلــورى
وبـــديـــت مــن ّ

ا مــــا كــــــان ،يف ال ــك ــت ـ ِ
مــتــمــثــ ً
ـان

***

مـــن ذا ِ
ِ
بــريــق ما
رآك ومـــا انــتــشــى
َ
ِ ِ
ٍ
ورض ومــا
ــــن
وســــا عــى مــا فــيــه م ْ
َ
يــزهــو ِ
األدب الــرفــيـ ُـع مفاخر ًا
بــك
ُ

ـك وحـــســـن ِ ِ
يف مــقــلــتــيـ ِ
ـــك ال ــفــ ّت ـ ِ
ـان
بــــهِ ..مــــن ح ِ
ــت ِ
ِ
اإلنــســان
ـــــأة
عــلِــ َق ْ
ْ َْ

ِ
ِ
ِ
املـــرنـــان
بــــشــــدو ِك
اخلــــلــــود
دنـــيـــا

***

طــيـ ِ
ـن اخلــلـ ِـق الــكــري ـمَِ ..يزينُها
ـب م ـ َ
ُ

ِ
َ
وبــيــان
تــــبــــاركِ ..مـــن ِصــبــا
ســحــر
ٌ

ِ
بـــاخلـــيـــال جم ـنّــح ـ ًا
ـــعـــر تــســامــى
ِش
ٌ

بــــــرؤى ،وشـــــدو املــــبــــد ِع ال ــفــنّ ـ ِ
ـان

ِ
ـصــبــا
ـم بــشــذى الـ َ
ــعــر رقــيــق مــفــعـ ٌ
ش ٌ

ِ
عــــذب كــســج ـ ِع الــبــلــبـ ِ
الــنــشــوان
ـل
ٌ

ـــعـــرهـــا ..بــمــثــالـ ٍ
ِ
ـث ومــثــاين
مـــن ِش

ـت أف ــاوي ــق ال ـنُّــهــى يف قــالـ ٍ
ـب
ســك ـ َبـ ْ

ٍ
يـــشـــن مــعــاين
لـــفـــظ
أبـــــــد ًا وال
ُ

ِ
رقـــيـــق لــيــس مـــن ع ــي ـ ٍ
ـب به
ـــعـــر
ٌ
ش ٌ

ِ
اخلـــلـــود مــــردد ًا
يــنــســاب يف ســمــ ِع
ُ

ِ
ِ
أزمـــــان
ـــــن
مــــر م ْ
أصــــــــــداء ُه ،مـــا َّ
َ

صــفــو الــنــمـ ِ
ِ
ـر وطــي ـبِـ ِـه
ـاب يف
يــنــسـ ُ

ِ
ُّ
االكــــــوان
هيــــل يف
أو كــالــشــعــا ِع

ٍ
ٌ
صـــاف يــشـ ُّ
صـــادق
ـف عــن املــشــاعــر

ٍ
ِ
مــــونــــق ِ
ٍ
ٍ
ــــنــــان
وج
كـــــــروض
زاه

***

ِ
األحلــــــان
روض املـــنـــى يــــا ر َّبــــــة

ـــــب املـــقـــدَّ ِ
ي ــا نــفــحــة ُ
س ي ــا سنا
احل ِّ

ِ
ــــه يف ِ
أدركــــتِ ِ
ِ
الـــش ِ
ـــرفـــان
والـــع
ـــعـــر

بلغن ُذرى الــذي
أي الــشــواعـ ِـر قــد
َ
ِّ
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بــحــســن ق ــي ـ َـل ْأو بــلــسـ ِ
ٍ
ـان
تُــســبــي

ـن والّدةٌ؟
ـن
خنساء؟ َمـ ْ
خنساء؟َ ..مـ ْ
ُ
ُ
ِ
ـن م ــن أي ومــن
مـــــا ح ــب ــاك احل ــس ـ ُ
ّ
ِ
ـب له
وألنــــــت
أبــــــدع مـــا هــفــا ق ــل ـ ٌ
ُ
بــل أنــــ ِ
ْ
أروع مــن قــصــائِـ ِـد ِك التي
ـت
ُ
ــمــت بــجـ ِ
ـالــا
فــاعــجــب مل ــن قـــدْ تــ َّي ْ
ْ

الـــريـــــــب الــثــاين
فــــن يـــعـــ ُّز لـــــه
ُ
ٍّ

ورأتـــــــ ُه يف دنـــيـــا الــــــورى عــيــنـ ِ
ـان
ِ
األفــــنــــان
هـــتـــفـــت هبــــا قـــمـــريـــة
ْ

ِ
ِ
املــــدنــــف املــتــفــاين
بــلــحــن
تـــشـــدو
مــن ســحـ ِـرهــا وبـ ِ
ـشــعـ ِـرهــا الــوجــداين

ــــت بــــروائــــ ٍع
هللِ شـــــاعـــــر ٌة
ســــم ْ
َ

َل ِ
ْ
معجب
هـــل بــجــاهلــا أنـــا
أدر
ٌ
ْ

ِ
شــعــرهــا أص ــب ــاين؟
ــــــق مـــن
أو ر ِّي ٌ
لندن 1988

مهب العاصفة:
وقال يف قصيدة بغداد يف ِّ

ِ
الـــــبـــــاد
عـــــــم أرجــــــــــاء
بـــــــاء
ّ

ِ
وبـــالـــتـــاد
وأودى بـــالـــطـــريـــف
ِ
بـــــواد
ب ــس ــف ــحٍ ال وال مــــــــأوى..

الــــنــــاس مل جيــــــدوا مـــــاذ ًا
فــــهــــا َم
ُ

ِ
ب ــل ــي ـ ٍ
احلــــــــوارض والــــبــــوادي
ـل يف

حـــيـــارى قـــد دهـــاهـــم مـــا دهــاهــم

ِ
رفــــاد
وأقـــــــوت ..لــيــس فــيــهــا مـــن
ْ

ٍ
مـــوحـــشـــات
املـــــرابـــــع
تـــــأ ّبـــــدت
ُ

ِ
الـــــروض ش ــادي
وال م ــن طــائــر يف

وال حــــــرث وال زرع تــبــ ّقــى
ومـــــات اخلـــلـــق مـــن هــلــع جــيــاع ـ ًا

ِ
وزاد
عــــطــــاشــــى ..دونــــــا مـــــاء

ٍ
ِ
الـــنـــار تــرى
وقـــصـــف مـــن رجــــوم

ِ
ّ
والـــعـــبـــاد
وتـــفـــتـــك بـــاخلـــائـــق

ِ
الــزنــاد
قــذائــف (عـــاصـــف) واري

ٍ
ٍ
دامــــــــــس قـــــد مـــزّقـــتـــه
بــــلــــيــــل

ِ
ِ
الـــوهـــاد
الـــنـــجـــاد ويف
وقـــتـــى يف

ٍ
دامــــيــــات
ح ــص ــي ــدٌ مــــن ض ــح ــاي ــا
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ٍ
طـــاغـــيـــة وعــــاد
وأبـــــــقـــت رصح

رصوح
و(عـــاصـــفـــة) هــــوت مــنــهــا
ٌ

عــــــــداة قـــــد متــــــــــادوا يف عـــــداء

وطـــــــا ٍغ لـــــج يف ســــبــــل ال ــف ــس ـ ِ
ـاد
ُ ُ
َّ

تــنــعــب الـــغـــربـــان فيها
خــــرائــــب
ُ
ُ

ِ
((ســــــــواد))!
جمــ ّلــلــ ٌة بــصــمــت أو

ِ
رمـــــاد
هتــــــــاوى ،أو ركـــــــام مــــن

فــلــم يــبــقــوا ســــوى طــلــل لـــرحٍ

ٍ
خـــــاف وبـــاد
مـــن اآلثــــــــارِ ..مــــن

ويـــنـــطـــق بـــاجلـــنـــايـــة مـــــا تــبــ ّقــى

ِ
اجلـــهـــاد
مـــن األبــــطــــال يف ســـــوحِ

وأشـــــــــــاء مـــبـــعـــثـــرة لـــرعـــى

ِ
الـــنـــجـــاد
لـــطـــر أو أوابـــــــــد يف

أمــــســــت طـــعـــامـــ ًا يف عــــراء
وقـــــد
ْ
غــــيــــارى هــــ ّبــــت األجمــــــــاد فــيــهــم

فـــــثـــــاروا ضـــــدّ طـــاغـــيـــة وعـــــادي

رش ًا
ـــــت
ولـــكـــن َبـــــ َّي َ
ُ
األعــــــــــداء ّ

الـــــر يف يـــــو ِم الــتــنــادي
ـــــم يف
َل ْ
ِّ

ِ
ٍ
واضـــطـــهـــاد
دمــــــــاء
ُأقــــيــــم عــــى

ّ
لــــــدك حــكــ ٍم
تـــــنـــــادوا بـــاجلـــهـــاد

***
أيـــــا بــــغــــداد يــــا بـــلـــدي املـــفـــدّ ى

ِ
والــــــــــوداد
ألـــــــق األمــــــــاين
ويــــــا
َ

ِ
ٍ
فــضــل عــمــيـ ٍم
أســـديـــت مـــن
لــكــم
ِ
ٍ
ِّ
عــــان
لـــكـــل
كـــنـــت املـــــــا َذ
وقـــــد

وكـــم ق ــدّ م ــت م ــن بِــيــض األيــــادي
ِ
والـــــرشـــــاد
ونـــــــراس احلـــــضـــــارة

فـــحـــ ُّبـــك مل يـــــزل حلـــنـــي وزادي
ِ
ٍ
الــــعــــاد
أثــــيــــل شــــامــــخ ســــامــــي

املـــدمـــى
ويـــاعـــصـــفـــور َة الـــــــوادي
ّ
ٍ
ِ
ملــجــد
كــــنــــت عــــنــــوانــــ ًا
أال قــــد

وتــــرعــــاك الــــروائــــح والــــغــــوادي

وم ــغ ــن ــى تــــزدهــــي ف ــي ــك األمـــــاين
أقـــفـــرت م ــن ـ ِ
ـك الـــــروايب
وهــــا قـــد
ْ

ري لـــصـــاد!
فـــــا
زهــــــــر وال ُّ
ٌ
ِ
الـــــروض شــاد
وال م ــن صـــــادحٍ يف

ٍ
ٍ
رفـــــاد
وارف أو مــــن
وال مــــن
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وأوجـــــف يف ال ــض ــال وبــالــعــنـ ِ
َ
ـاد!

ــــت يـــد الــــعــــادي متـــادى
أال ُشــــ َّل ْ
ٍ
ِ
َ
دامــــيــــات
املــــهــــالــــك
فــــــــــأوردك

وقـــــــــوض كـــــل مـــرتـــبـــع ونــــــاد!
ّ

***

ِ
الـــفـــؤاد
َدمـــــ ًا قـــد ســـال مـــن جــــرحٍ

أال إين عـــــى بـــــغـــــداد أبـــكـــي

ٍ
وإن مل ُي ِ
قـــضـــاء
دمــــــع يف
ــــــد
ْ
ٌ
ٍ
بــــبــــاك
وإين مل أكـــــــن يـــــومـــــ ًا

ــــم أو َعـــــدَ ت الـــعـــوادي
إذا مـــا ُح َّ

خـــنـــوعٍ ،لــيــس ذا طــبــعــي وعــــادي!

ــــــــم
وه
ولـــــكـــــن هــــــــــدّ ين أمل ٌ َ
ٌّ

ِ
والــــدهــــر ا ُملـــعـــادي
مـــن األعـــــــوا ِم

َمـــعـــنّـــى كــــم أعــــــاين مــــن جـــــراحٍ

ِ
ضــــاد
وأبــــحــــث عــــن دواء أو

ِ
الـــبـــعـــاد
وحـــــيـــــد ًا ،رهـــــن آال ِم

ٍ
لـــيـــل  -بــعــيــد ًا
رمـــــاين عــنــك  -يف

ِ
ٌ
ولـــلـــجـــاد
رجـــــــــال لــــلــــقــــرا ِع

كـــنـــت املـــلـــ ّبـــي إن تَـــنـــادى
وقـــــد
ُ
ِ
عــــفــــوك إن ت ــن ــادى
ف ــي ــا بــــغــــداد

ـــلـــب)) عــن مــقــارعــة األعـــادي
((م
ٍّ
ُ

ِ
ِ
ّ
الـــلـــداد
رضب
جيــــي الــســيــف يف

وكـــــــان ســــاحــــه قــــلــــ ًا ،بـــســـوحٍ

***
ســأهــتـ ُ
ـف بــاســمــهــا أبــــــد ًاُ ..أنــــادي

عــــى رغـــــم اجلــــبــــابــــرة األعــــــادي

ِ
ٍ
لـــشـــاد
حلـــــن
بــــا قــــد طـــــاب مــــن

ســأبــقــى املـــدنـــف املــشــتــاق أشـــدو

ِ
ِ
اجلـــهـــاد
لــنــيــل
املــــجــــد يف ســــــوحِ

وأدعـــــــــو كـــــل مـــــغـــــوار وشـــهـــ ٍم

وحـــــــارضة احلـــــــوارض والــــبــــوادي

غــــــرة الــــوطــــن املـــفـــدّ ى
لــنــحــمــي
ّ

ٍ
وعــــاد
ونــــــروي الـــثـــأر مـــن بـــــا ٍغ

ِ
الـــبـــاد
جتـــــر يف
ونُـــــــــردي َمـــــن
ّ
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وله بعنوان عىل كثبان املجهول
ٍ
رحــــــــــت فــيــهــا
ألرض
يــــــا
ُ

ُأنــــــشــــــدُ األحـــــــــــا َم ُجــــــــــدْ ِ
ب!

األطـــــــــيـــــــــاف ل ــي ــي
تُـــــــؤنـــــــس
ُ

الـــــصـــــمـــــت رعـــبـــي
ويــــــزيــــــد
ُ

أيــنــا ِس ُت ..تسري ال ـ ّـر يـح واللـيل بركبي ّ
ِ
ِ
ٍ
لــــــدرب
درب
ـــــــــول مـــــن
ـــــه
أرضب يف املــــجـــــ
هـــــــائـــــــ ًا
ُ
ُ
ِ
ِّ
خـــطـــب
كـــــــل
إن دجـــــــا َمـــــــن

صــــبــــحــــهــــا أدهــــــــــى وأنــــكــــى
ُ

ـــــــــــن بِــــــنُــــــك ِ
ْــــــب!
فــــلــــقــــد ُج
َّ

ٌ
لـــــيـــــل
جـــــــــــن
وإذا مـــــــــا
َّ

مــــــن أجــــــــــاج الـــــثـــــلـــــجِ رشيب

وإن
رمـــــــلـــــــهـــــــا ثـــــــلـــــــج
ّ

ِ
ِ
ٍ
وخــــصــــب؟
طــــيــــب
ـــفـــر مــــن
ــــ َق

عـــبـــثـــ ًا أرنــــــــــو ..وهــــــل يف الــــ
ِ
الـــشـــمـــس مــــن ظــلـــ
أيـــــن روض

ـــــــــــــاء بــــــــــاألتــــــــــراحِ تـــنـــبـــي
َ

َ
ّ
ول؟
ذاك الــــــنــــــور
أيــــــــــن
َ

أيــــــــــن نــــــــدمــــــــاين وصــــحــــبــــي

أما قصيدة (مرسعة) فهي من قصائد الشاعر الغزلية الرائعة التي تصور لك فؤاده

احلب ،وقلبه املعذب الذي هيوى الظباء املالح ،فهو
املدنف الكلف وروحه التي أذاهبا
ّ

يمنّي نفسه أن يراها وهي تسري كالظبي برسعة:
مـــــــــــــــاذا دهـــــــــــــــاك مـــــرعـــــه

هـــــــائـــــــمـــــــة كــــــالــــــزوبــــــعــــــة

تَــــــســــــعــــــن كـــــــالـــــــنـــــــار عـــى
ّ
َ
كـــــــــف اهلـــــــوى
الـــــشـــــعـــــر يف

َهـــــشـــــيـــــم عـــــشـــــب املــــــزرعــــــه
خــــــــيــــــــوطــــــــه مـــــنـــــدلـــــعـــــه

والـــــــصـــــــدر مــــســــفــــوح ال ــل ــظ ــى
ُ

والــــــــعــــــــن شــــــبــــــه مــــدمــــعــــه
مـــــــو َّقـــــــعـــــــه
يف رقــــــــصــــــــة
َ

والــــــنــــــهــــــد حيـــــبـــــو دانـــــــيـــــــ ًا
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كـــــظـــــبـــــيـــــة مـــــــــن خــــــدرهــــــا

مــــــــــروعــــــــــه
شــــــــــــــــــــــــاودة
َّ

يــــــــا لــــيــــتــــنــــي حـــــــفـــــــرت يف

أخــــــــبــــــــاء قـــــلـــــبـــــي خمــــدعــــه

أديـــــــــــمـــــــــــه

هـــــــــــــــوم يف
أو كــــــــوكــــــــب
َّ

أو

ضــــيــــعــــه

صـــــــوين  -يــــشــــق أن أرى -

نـــــفـــــســـــك ذا املـــــــــوزّعـــــــــه

يف لـــــيـــــلـــــة احلــــــــســــــــن ويف
دربـــــــــــــك أيـــــــــــن يــــنــــتــــهــــي؟

مــــــــو َّد َعــــــــه
أيـــــــــــدي الــــــبــــــى
َ

بـــــــل أيـــــــــن قـــــــــويل مـــطـــلـــعـــه؟

مـــــــهـــــــ ً
ا إىل أيـــــــــــن تــــــرى

(واألفـــــــــــــق داج) مـــزمـــعـــه؟

ٍ
ملـــــــــوعـــــــــد؟
هــــــــــل إنــــــــــــــك

أفــــــــديــــــــك مــــــــن مـــــــو ّدعـــــــه

ٍ
غــــــــربــــــــة عــــــــن الــــــــــرؤى
يف

يف مــــكــــمــــن كــــالــــصــــومــــعــــه

صـــــبـــــويت

وغــــــــــــــر كــــــــــــــأس مـــــرعـــــة

هلــــــفــــــي تـــــــعـــــــاىل هـــــــــا هـــنـــا
ال

يشء

غــــــــــر

وحـــــــــــــدي أنـــــــــــا ويف دعــــــه

ويف قصيدة (انطالق اجلبل) يتحدّ ى الشاعر أغالل األمل دون أن ينرش الليل ظالمه،

بل راح يمزق ظالم الليل بنوره الذي خلقه هو:
األلـــــــــــم
حــــطــــمــــت أغــــــــــال
ُ
ْ

ــــم
وهــــتــــكــــت
ُ
أســــــتــــــار الــــ ُظــــ َل ْ
َ

ورسيـــــــــــــت أهـــــــــــزأ بــــالــــريــــا
ُ

هلـــــــــم ومـــــا اضــــطــــر ْم
ح ومـــــا ا ّد
ّ

الــــــلــــــيــــــل يــــــرعــــــبــــــه صــــــدى

خـــــطـــــوي وخيــــــشــــــاين الـــــعـــــد ْم

مـــــــا فـــــــــات مــــــنّــــــي واهنـــــــــــد ْم

ومـــــضـــــيـــــت ال ألـــــــــــوي ع ــى
ُ
ُّ
أحـــــــث خــ ْطـــ
رغــــــم الـــــــــجــــراح

الـــقـــمـــم
ـــــــوي نـــحـــو هـــاتـــيـــك
ْ

104

أذريـــــــــــت مــــــن حـــــــويل الــــرمــــا

واهلــــمــــم
شـــــحـــــذت عــــزمــــي
د
ُ
ْ

أشـــــعـــــر (بـــالـــظـــا
مــــــاعــــــدت
ُ
ُ

َ
(الـــســـأ ْم)
م) وال (ال ــض ــي ــاع) وال

خـــــلـــــفـــــت فــــلــــســــفــــة الـــــدمـــــو
ُ

ع وعـــــفـــــت آهــــــــــات الـــــنـــــد ْم

َ
ُ
ـــــــــــــــــــوك مـــــــا حيـــــلـــــو ل ــي ــأ
وأ ُل

الــــنــــغــــم
يس مـــــــن هتـــــــاويـــــــم
ْ
ــــــ ِم وصــــمــــتِ ِ
الــــرمــــم؟
ــــه ومـــــن
ْ

وبــــعــــثــــت مـــــن لــــيــــي ال ــب ــه ــي ـــ
ُ
يــــضــــيــــئ يل الــــــــدرو
نــــــــــــور ًا
ُ

نــــــــــــار ود ْم
َب حتـــــ ُّفـــــهـــــا
ُ

ِ
املـــــجـــــد إنّــــــــا ال ن ــب ــايل
ألجــــــل

ِ
ِ
الـــقـــتـــال
بــــمــــعــــرك
بـــــا نـــلـــقـــى

وله بعنوان :عراقيون إنـّا

وإنّــــــــــا مل نــــكــــن إالّ كــــرامــــ ًا

ِ
األجمــــــــاد يف ُســـــــوحِ امل ــع ــايل
مــــن
ِ
ٍ
بــــال
بـــنـــفـــس أو
فـــلـــم ن ــب ــخ ــل

حـــــق إن تـــنـــادى
وإنّــــــــا ُجــــنــــدُ
ٍّ

ِ
ِ
جـــال
الـــر
خلــــوض
احلـــــرب آســـــا ُد ِّ

عــــراقــــيــــون إنّـــــــــا ..كــــم َبــنــيــنــا
َ

ِ
لـــلـــنـــضـــال
لـــــيـــــو ِم كــــرهيــــة أو

َ
األرض ُأ ْســــــــد ًا إن مشينا
هنــــدُّ

نــضــيــنــا الــبــيـ َ
ـض أو ُس ــم ـ َـر الــعــوايل

ـــولـــتَـــنـــا إذا ما
هيــــاب
ُ
املــــــوت َص ْ

ِ
لــلــنـــــزال
صـــفـــوف يـــــو َم نُـــدعـــى
ٌ

تــاقــت
ونـــحـــن األكــــرمــــون إذا
ْ

ِ
والــــضــــال
متـــــــادى يف الـــعـــايـــة

نـــرضـــخ لــطــا ٍغ
رعــيــنــا الـــعـــدل مل
ْ

ِ
ٍ
الــــوبــــال
جـــــر ألـــــــوان
وغـــــــــزو..
َّ

ٍ
بــــحــــرب
أبــــ ْيــــنــــا أن نـــتـــابـــعـــه
ٍ
مـــوت
ورسنــــــا
ثـــائـــريـــن بـــســـوحِ
َ
ْ
ٍ
لــــطــــاغــــيــــة ي ــدي ــن ــا
ومل نــــمــــدد

ِ
واخـــتـــيـــال
غــــيــــارى ..بــــازدهــــاء

وال بــــا ٍغ عــمــيــل أو ((مـــــــوايل))!
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وقال يف قصيدة بعنوان عنوان املالحم:
ِ
الـــلـــيـــل عــــادي
دهــــانــــا يف ظـــــام

ِ
ِ
الــــبــــاد
لـــتـــطـــهـــر
أال هـــــ ُّبـــــوا

نــــكــــن يــــومــــ ًا ع ــب ــي ــد ًا
وإنّــــــــا مل
ْ

ٍ
غــــريــــب أو ُمـــعـــادي
لــــبــــا ٍغ أو

الـــــبـــــانـــــن جمـــــد ًا
وكـــــنّـــــا أول
َ

ِ
ّ
املـــهـــاد
وكـــــل الـــنـــاس كـــانـــوا يف

ِ
ِ
ـــعـــبـــاد
احلــــــضــــــارة لـــ ْل
تــــبــــاشــــر
ُ

الحــت
احلــــر
فــمــن أرض الـــعـــراق
ْ
ِّ

ِ
رقــــــاد
يـــغـــ ّطـــيـــنـــا ظـــــــــــا ٌم ..يف
ِ
وعـــــنـــــوان املـــــاحـــــم ِ
ـــــــــاد
واجل

الـــعـــلـــم والـــدنـــيـــا بــلــيـ ٍ
ـل
َرعـــيـــنـــا
َ

ســنــبــقــى م ــش ــعــ ً
ـــحـــق دومـــــ ًا
ا لـــ ْل
ِّ
ٍ
َّ
ــــــــــاك وطــــــا ٍغ
كــــــل آ ّف
ونـــــــــردي

َ
األرض يف يـــو ِم الــتــنــادي
ونــحــمــي

وإنّـــــا ال ــن ــار إِن عـــــدَ ِ
ت ال ــع ــوادي
َ

وإنــــــا الــــنــــور ن ــح ــم ــل ــه ..س ــامــ ًا

آثاره:

للدكتور زكي آثار مطبوعة وخمطوطة أبرزها هي:

1 .1ليايل الشباب (شعر) 1956

2 .2املقالة الصحفية يف األدب الفاريس املعارص (وهي رسالة دكتوراه يف كلية اآلداب
جامعة عني شمس يف القاهرة ،ناقشها سنة 1972م)

3 .3األعامل الشعرية (مطبوع) (دمشق )1998
4 .4عبد اهلل بن املقفع (خمطوط)

5 .5حريق يف مكتبة االسكندرية (خمطوط)
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 -11زين العابدين الكوييت  -الكربالئي

( كان ح ّي ًا 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 فارس ًا جم ّلي ًا يف ميدان القريض ،وحاز قصب السبق بذهنه الوقاد ،وعلمه الواسع،

ورسعة احلافظة ،وقوة اإلدراك والفهم .ونجهل تفاصيل أخرى عن حياته وشؤونه.

ذكره اخلاقاين فقال:

الشيخ زين العابدين بن الشيخ حسن احلائري الشيخي الكويتي ..وله يف مديح الشيخ

خزعل خان(((.

املرتجم كان ذا ٍ
جم وعلم غزير،
تكاد تتفق املصادر التي اطلعنا عليها عىل أن
َ
أدب ٍّ

غري أن شعره بقي مغمور ًا يف زوايا النسيانَّ ،
وان 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 ((( أمري املحمرة:
((( شعراء كربالء أو احلائريات  -الشيخ عيل اخلاقاين (خمطوط).

((( الشيخ خزعل :هو خزعل خان بن جابر بن جاسب الكعبي العامري ،أمري املحمرة من مقاطعة األحواز،
ُولِد ونشأ باملحمرة ،وكانت إمارهتا قد تو ّطدت ألبيه يف سنة 1273هـ إىل وفاته سنة 1299هـ ،وخلفه فيها
أخوه األكرب مزعل ،فتوالها يف سنة  1299إىل أن قتل سنة 1315هـ ،كان كريم اليد ،له ميل لألدب ،جدد
بناء املحمرة .مات بطهران سنة 1355هـ1936 /م ونقل جثامنه إىل النجف.
انظر :كتاب [ حكم الشيخ خزعل يف األحواز  ]1925 - 1897تأليف انعام مهدي حممد عيل السلامن.
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ّـــمـــت شـــوقـــ ًا عـــى اســتــشــعـ ِ
ـار
وتـــرن
ْ

غــنّــت طــيــور الــســعــد يف األوكــــار

ِ
ووقـــــــار
إذ قــــد بــــــدا بــســكــيــنــة

فـــتـــذاكـــرت يـــــوم املــــــرة واهل ــن ــا

ِ
وفـــخـــار
واســـتـــأصـــلـــت يف عـــــــز ٍّة

يـــوم بــه طــابــت نــفــوس أوىل النهى

بــمــواهــب حــ ّل ــت عـــى اســتــبــشـ ِ
ـار

يـــوم ســعــيــد فــيــه قـــد ســعــد الـــورى

أركـــــانـــــه مــــن ح ــك ــم ــة اجلــــ ّب ِ
ــــار

ماست جــوانــب روض قــر شيدت

ِ
األزهـــــار
حــتــى اســتــنــار صــفــائــح

فـــتـــايـــلـــت أطــــــرافــــــه ب ــت ــب ــل ــجٍ
ـت
ي ــا يـــوم ك ــم ل ــك هبــجــة ق ــد قــرطـ ْ

أســـــاع أربــــــاب احل ــج ــى بـــــدراري
فـــرحـــ ًا ت ــب ــدى يف مــــدى األع ــص ــار

يــا يـــوم كــم بــك شـــام أربــــاب العىل

ِ
فــخــار
نـــافـــت ذراهــــــا عـــن ســــاء

وبــــك انــتــفــى شــمــس األجـــــا مهة

ِ
واإلصــــــدار
إيـــضـــاح عـــن الـــرشـــد

فـــارتـــاح م ــن أعـــى املـــراتـــب رائــــد ًا

حـــــاز املــــواكــــب بــالــظــبــا ال ــت ــي ـ ِ
ـار

ذاك ابــن جــابــر خــزعــل املــلــك الــذي

ٍ
جـــــــر ِار
بـــفـــيـــلـــق
كــــل األمــــــــور
ّ

ومــعــز ســلــطــتــه الــــذي انــتــظــمــت له

الــــوفــــاد والـــــــــوراد يف األقـــطـــار

وأمــــر تـــومـــان الــــذي انــتــفــعــت به

ِ
الــبــشــار
بـــن الــــــورى كـــالـــزاخـــر

رسدار أرفــــــع مــــن تــــراكــــم م ــدة

 ....الخ
وله يمدحه أيض ًا من قصيدة أوهلا:
مــالــت ت ــرف ــرف أعـــامـــ ًا ع ــى ق ـ ِ
ـدر

وكــوكــب السعد مــزهـ ٌـو بــذي اخلـ ِ
ـر

حــتــى تــســامــت بـــأوج الــع ـ ِّز والــظــفـ ِـر

عــلــت بــفــتــح م ــن الـــبـــاري ونــرتــه
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ِ
نرشت
املجد مذ
زاحــت مهوم ًا ألهل
ْ

يـــوم اهل ــزاه ــز واألرواح يف اخلــطـ ِـر

ِ
خــر
نــــر
تــســمــو بــأبــيــض يــــوم ّ

اهلل مــــا هـــــذه األعــــــــام خــافــقــة

ِ
والفكر
تــقــارصت عنه أهــل املــجـ ِـد

القــت بيمن الــعــى أهــل األىل رشف ـ ًا

ومن قصائده يف التوحيد:

وحتــــــــر ْت عـــن نـــعـــتِ َ
احلـــكـــاء
ـــك
ُ
َّ

ِ
َ
اآلالء
قـــدســـك
حلـــــرة
جـــ ّلـــت
ُ
كـــل مــوح ٍ
ِ
ِ
حــــار ُّ
ــد
ذاتـــــك
وبــكــنــه
ِّ
َ

ـاء
ْ
وتـــقـــارصت عــن وصــفــهــا ال ـ ُبــلــغـ ُ

ـت َ
ـر ْت
تــاهـ ْ
بــك األوهــــا ُم ُط ّ
ــــر ًا فــانـ َ

أمـــــــر َك األُ
ِ
مـــــــراء
وتـــقـــاعـــدَ ْت يف
ُ
ٍ
ـث َ
أمـــــر ح ــي ـ ُ
ـــــراء
ذاك ِم
إنـــجـــاح
َ
ُ

ــــن مل ْ َيــــز َْل
يـــا
حــــي يـــاقـــ ّيـــو ُم يـــا َم ْ
ُّ

األشـــيـــاء
خــضــعــت لـــه
مـــتـــفـــرد ًا
ْ
ِّ
ُ

نسيمها
ـت وبــــان
ــمــ ٌة ُخــلــقـ ْ
ُ
نــس َ
مــا ْ
ِ
ـســبـ ُـع الــســاوات العىل
لــك قــامــت الـ ّ

َ
اإلنــــشــــاء
لــــــك
إالّ ود ّبــــــرهــــــا
ُ

ـر َك يـ َ ِ
ـــن ب ــغ ـ ِ
ـرتــي
ضــ َّل ْ
ــت مــط ـ ّي ـ ُة َم ْ
لِ ِ
ـــس َ
الـــوافـــدون بــأرسهــا
ـــواك خـــاب
َ

ِ
ِ
نــــاهلــــاالــــراء
غــــــــر َك
وبـــــبـــــاب
ُ

ـت ل ـ ُه
ص ــم ــد ًا قـــديـــر ًا واحـــــد ًا جــ َّل ـ ْ

واألســــــــاء
َّـــــعـــــاء
اآلالء والـــــن
ُ
ُ
ُ

ُ
واجلــــــوزاء
والــــكــــريس
والــــعــــرش
ُ
ُّ
الــعــلــيــاء
ســـجـــدت هلـــا
بــمــشــيــئـ ٍـة
ْ
ُ
ٍ
َ
قــعــســاء
فـــتـــلـــك إِراد ٌة
عـــمـــد
ُ

ِ
أسبابا
ورفــعــت سمك السبع مــع
َ

ٍ
أطـــنـــاب وال
ومــســكــتــهــا مـــن غـــر
ٍ
بــــكــــواكــــب قــــدّ رهتــــا
زيـــنـــتـــهـــا

هبــــاء
فـــلـــذا اســـتـــنـــار هلــــا هـــنـــاك
ُ

فــبــأمـ َ
ـرك الــكــنــون بــن الــكــاف والـــ

ِ
الـــــر ُاء
مـــســـ ُه
ــــنـــون
ْ
ارمحـــــن مـــن َّ
ّ

ِ
اآليــتــن إىل الــورى
ــت فيها
وجــ َعــ ْل َ
َ

وضــــاء
والـــنـــهـــار
وال ــل ــي ــل فــيــهــا
ُ
ُ
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َ
ـاء
ــــت
َو ِســــ َع ْ
وتـــلـــك لـــرمحـــ ٌة ب ــرح ـ ُ

ـت بــبـ ِ
ـاب رمحــتـ َ
ـك التي
هــا قــد َو َق ــف ـ ُ
فــاســمــع إغ ــاث ــة مــســتــغــيـ ٍ
ـث ق ــد أتــى

جــــــاء
وأنـــــــت َر
أوزار
وع ــل ــي ــه
َ
ٌ
ُ

وهذا ما وافق وزان بحر اخلفيف يف مدائح حرضة خري الرب ّية حممد بن عبد اهللوابن

البدر
عمه عيل بن أيب طالب وأهل بيته الكرام عليهم صلوات امللك العالّم ما طلع ُ
وما سجع احلامم وما استنارت الكواكب بجنح الظالم.
ـع ــي ــس حـــوهلـــا بــصــفـ ِ
واعـــقـــا ال ـ ِ
ـاء
َ َ

ِ
الـــــزهـــــراء
عـــــرجـــــا يب ب ــط ــي ــب ــة
ّ

أرض يــــثــــرب الــــغــــر ِ
َ
اء
ش ــئــ ُت ــا
َ
ّ
ِ
اهلــــنــــاء
وانـــــــــــزالين هبـــــا بــــعــــن

خـــلـــيـــي ســـــاعـــــداين إذا مــا
يــــا
ّ

وارضبـــــا يل هب ــا الــقــبــاب اعــتــجــاالً

ِ
ٍ
األنـــبـــيـــاء
بـــــــاب لـــســـ ّيـــد
حـــــول

إن يل أســـــــــو ًة هبـــــا ومـــــرامـــــ ًا
ّ

الــــر ِ
ِ
ّ
فــــاء
الــــكــــون أرشف
عـــ ّلـــ ُة

خـــاتـــم الــــرســــل والـــنـــبـــي املــنــ ّبــى
ِ
لـــلـــوجـــود وجـــــو ٌد
َمـــــن بــــه قـــــام

ِ
الـــغـــراء
واســـتـــقـــام اخلـــــرا عـــى
ِ
األنـــبـــيـــاء
صـــفـــوة اخلـــلـــق ســـيـــد

الــــبــــشــــر الــــنــــذيــــر أمحـــــــد طــــه
طـــر ًا
َم ْ
ـــن رقـــى يف مــعــراجــه الــســبــع ّ

ِ
امــــــراء
ـــجـــ َبـــهـــا بـــغـــر
وكــــــذا ُح ْ

ــــم اهلل يف حـــضـــرة ُقــــــدْ ٍ
س
كــــ ّل َ

ـوب اخلـــفـــى عـــى اســتــقــصـ ِ
ب ــغ ــي ـ ٍ
ـاء

ِ
مـــطـــه ٍ
األعــــضــــاء
ـــر
نــــى ب ــج ــســ ٍم
َّ

ِ
قـــوســـن أو أد
فـــدنـــا نــحــو قــــاب

ِ
ٍ
قـــعـــســـاء
بــــرتــــبــــة
واصـــــطـــــفـــــا ُه

دون الــــرايــــا
وحـــــبـــــا ُه اإللــــــــ ُه
َ
ِ
ـــوالك شــأنــه م ــن خــطـ ٍ
َ
ـاب
ــــس بـــ َل
ق ْ

ِ
ِ
ـــــن أحـــكـــ ِم ُ
ـــكـــاء
احل
قـــد أتــــــا ُه م ْ

احلـــبـــيـــب ونـــاجـــا
ف ــل ــق ــد كــــ ّلــــم
َ

ِ
األشـــــيـــــاء
ُه عــــيــــانــــ ًا ب ــج ــم ــل ــة

ِ
بــــاهــــتــــداء
وخــــصــــه
ِر كـــلـــيـــ ًا
َّ

فـــإن اخــتــار نــجــل عــمــران يف الـ ّطــو
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ِ
ـصــ ُه ال ـ ّٰلـــ
بــاملــقــام املــحــمــود ق ــد خ ـ َّ

ـــــه وأعــــطــــاء عــصــمــة ال ــك ــري ــاء

ِ
ــــــر ًا
واجــــتــــبــــاه عــــى
الـــنـــبـــيـــن ُط ّ

ِمـــــن لــــــدُ ْن بــدئــهــا إىل االن ــت ــه ـ ِ
ـاء
ْ

ٍ
فــهــم الـــطـــاهـــرون مـــن ِّ
رجـــس
كـــل

حـــجـــج اهلل اخلـــمـــســـة ال ــن ــج ــب ـ ِ
ـاء

هــــو ن ــف ــس ال ــن ــب ــي والــــــد ســبــطــيـــ

ِ
ِ
الــــزهــــراء
لــلــبــضــعــة
وزوج
ـــــه
ٌ
ِ
األشــــيــــاء
خـــاتـــم الــــرســــل عـــ ّلـــة

ِ
الــــــوالء
ن الــــرايــــا عــــى ســبــيــل

واجـــتـــبـــى آلـــــه املـــيـــامـــن مــــن دو

ِ
الــــقــــربــــاء
كــــــان واهلل أقــــــــرب

ـــن قد
وأبـــو الــ ُغ ـ ّـر حــيــدر الــطــهـ ِـر َم ْ

َ
كـــتـــف طـــه
أســـــد اهلل مــــن رقـــــى

بـــأمـــــــر ل ــســي ـــ ــد ال ــب ــط ــح ـ ِ
ٍ
ـاء
ـــــه
ّ

وأبــــــاد األصــــنــــام عـــن حــــرم الــ ّٰلـــ

ِ
مـــــراء
ــــزيـــل يف هــــل أتـــــى ب ــغ ــر

نــــص يف حمــكــ ِم الــتــنـــ
ــــن لـــه اهللُ ّ
َم ْ

ِ
الــســاء
ورب
ح مـــن اجلــســم أي
ِّ
ِ
األصــــفــــيــــاء
عــــــي وخـــــــــر ُة
ذا
ٌّ
ِ
ِ
األنــــبــــيــــاء
ألرشف
ووزيـــــــــــر
ٌ
ِ
األوصــــيــــاء
كــيــف ال وهــــو ســـ ّيـــد
ِ
اهلــيــجــاء
أديـــــــــرت بـــه رحــــى
مـــذ
ْ

الــــرو
كــــان لــلــمــصــطــفــى بــمــنـــــزلــة ّ

الـــنـــبـــي مـــــــرار ًا
قـــــال يف حــــ ِّقــــه
ُّ
صـــالـــح املـــؤمـــنـــن مـــــوىل الـــرايـــا

هــــو بـــــاب م ــدي ــن ــة الـــعـــلـــ ِم حــ ّقــ ًا
ٍ
معضالت
كــاشــف الــكــرب عــنــه يف

ِ
املــــبــــيــــت فـــــــدا ُه
ولــــــــذا لـــيـــلـــة

ِ
روحــــــــــــه يف مــــلــــم ٍ
نـــكـــبـــاء
ــــة
ُ
ُ َ
َّ
ُ
ِ
ٍ
شــــعــــواء
بـــــغـــــارة
شــــــن طــــرفــــ ًا
َّ
ِ
ٍ
عـــلـــيـــاء
يــــــد
عـــــن يـــــد اهلل مـــــن

وحـــــن ٍ
ٍ
ٍ
َـــــن
وبـــــبـــــــــــدر
وخـــــيـــــر ُ

َقــــمــــع الــكـــــفــر يف ٍ
يــــد هـــي تنبي
َ َ

ي املــــرجــــى يف ســـــورة ال ــش ــع ـ ِ
ـراء
ّ

ْ
عـــم م ــع ق ــد أفــلــح واآل
عــنــه
ســـل َّ

ِ
األولــــيــــاء
أرشف
ـــــص هبـــا اهلل
َ
َ

ــصـــ
وكـــــذا آيــــة الــغــديــر الـــــتــي َخ ْ
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ِ
اهلـــــــداء
عـــــن املـــــرتـــــى إِمـــــــــام

ــكـــــم الــلـــ ـ ُه
ثــــم س ـــ ـ ْـل إنّــمـــــا ولــ ّي
ُ
َّ

ِ
الـــســـاء
مـــا أضــــا كـــوكـــب بـــأفـــق

فـــعـــلـــيـــه مـــــن الـــــســـــام ســـــا ٌم

وقال يف مدح السيد األعظم واملجتهد األعلم حاوي الفروع واألصول واجلامع بني

املعقول واملنقول السيد إسامعيل بن صدر الدين العاميل الساكن يف كربال 1329هـ:
ِ
الــســعــداء
َســـ ُعـــدَ الـــ ُعـــى بــســعــادة

ِ
ثــنــاء
وارتــــــــاح هيــتــف يف عــظــيــم
َ

فــاســتــأصــلــتــنــا م ــن مــــــر ٍ
ـدت
ات ب ـ ْ
ّ

ِ
صــفــاء
أتـــــم
ألويل الــبــصــائــر يف
ِّ
بـــن الــــورى شــغــف ـ ًا بــا اســتــقــصـ ِ
ـاء
َ

ِ
ِ
هبــــاء
ســــــاء
ــــــم املـــــكـــــار ِم يف
َج ُّ

وازدهـــــت
وأقـــــا َم أل ــوي ــة الــبــشــائــر
ْ

ضـــاءت قلوب أوىل احلجا ّملــا َ
رأ ْت
ْ

ِ
اجلـــــوزاء
يف ُبــرجــهــا الــســامــي ع ــى

واعتلت
ـت هلــا شمس اجلــالــة
ْ
بــزغـ ْ

ِ
ّ
الــعــلــيــاء
فـــانـــحـــط عــنــهــا هـــامـــ ُة

ٍ
بــــــإرشاق عـــى أهــــل الـــوال
اللـــــت
َ

ِ
ٍ
اســتــنــبــاء
الحـــــت عـــى
بــــمــــآرب
ْ

اهللُ مــــاهــــذي الـــبـــشـــائـــر تــنــتــمــي

ِ
ّ
الــفــضــاء
تـــبـــرنـــا عـــن
ســجــعــ ًا

ـســعـ ِـد يف أوكــارهــا
هــتــفـ ْ
ـور الـ ّ
ـت طــيـ ُ

ِ
ذراء
أهــــل احل ــص ــاف ـ ِـة يف شــمــيــخِ

ُتــنــبــي حــقــيــقــة مــطــلـ ٍ
فـــــازت هبا
ـب
ْ

ِ
الــريــعــة َّ
ــن
هتـــدي إىل هنـــجِ
كـــل َم ْ
ٍ
حممد
تُــبــدي الــفــضــائـ َـل مــن سليل

لـــرعـــة الـــغـــر ِ
ِ
َســـ َل َ
اء
ـــك الــســبــيـ َـل
ّ
ِ
بـــوضـــاء
يـــنـــر رأيـــــه
جـــــاء
إ ْذا
َ
ُ
املـــعـــضـــات ونــخــبــة الــفــقــهـ ِ
ِ
ـاء
يف

الـــســـ ّيـــد احلـــــر اجلـــلـــيـــل املـــرجتـــى

ِ
َ
الــكــمــاء
ُلــــــف املـــعـــايل أكـــمـــل
ز

ٍ
فضل قــد رقى
بحر الفقاهة شمس

ِ
ِ
مــــــراء
االقــــــتــــــداء بــــه بـــغـــر
يف

قــطــب لــقــاطــبــة الـــذيـــن تــــــوازروا
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ِ
ِ
وســــالــــة األُ
والـــعـــظـــاء
مــــــنــــــاء

ِّــج مـــن آل بــيــت املــصــطــفــى
مــتــنــت ٌ

ِ
ِ
والـــنـــبـــاء
والــــفــــضــــاء
ـــنــجــبــاء

قنديل مصباحِ األص ــول وانــجــب الـ

ِ
الــســعــداء
رب احلــجــا ب ــل أس ــع ــدُ
ُّ

شمس اهلدى
بحر الذكا علم التقى
ُ
ُ

ِ
ِ
وعــــاء
ُـــقـــى
الــفــقــاهــة يف ت
ســهــم
ً

ِ
َاملـــفـــاخـــر وانــتــى
كــــم نــــال
هللِ
ْ

ِ
ـك املــــ ّل ِ
حت ــم ــي ل ــت ــل ـ َ
الــبــيــضــاء
ــــة

وأقــــــا َم ل ــل ــرع الـــريـــف دع ــائــ ًا

فــلــنــا أتــــى صــــــدر ًا بـــا اس ــت ــم ـ ِ
ـراء

ِ
صـــــدر
إن كــــان
األنـــبـــيـــاء حمــمــدٌ
ْ
َ

ِ
ِ
اآلالء
نـــــــر
أكــــــــــــر ْم بــــاســــم
ّ
ِ
ـــه الـــــغـــــر ِ
بـــخـــصـــالِ ِ
واحلـــســـنـــاء
اء
ّ
ـس إ ْذ تــضــوي بـــرجِ ســنـ ِ
كــالــشــمـ ِ
ـاء

نـــجـــل لــلــخــلــيـ ِ
ٍ
ـل جــنــاب ـ ُه
وســـمـــي
ّ

ِ
تعلم ْن
إن مل
سـ ْـل عنه أهــل
الفضل ْ
َ

ـــرت فقاهته الشميخة يف الــورى
ز َُه ْ

ـون واإلنــشـ ِ
ُـــن) يف الــكـ ِ
ـاء
رس (ك ْ
هــو ُّ

ه ــذا اب ــن ب ــاب مــديــنــة الــعــل ـ ِم الــذي

ـدت ل ــه اخلــــرا مـــــع ال ــغ ـ ِ
ـراء
ش ــه ـ ْ

ـن
ه ــذا اب ــن فــاطــمــة الــبــتــولــة وابـــن َمـ ْ
هـــذا الــــذي يف فــضــلِـ ِـه شــهــد الــعــا

ِ
ِ
رضــــاء
بـــعـــن
مـــن قــبــل أن يــــأيت

قـــر ْت
لـــوال م ــدارك ــي احلــضــيــضــة ّ
َــثــرت زبــــرج ســبـ ِ
َلــن
ـك نــظ ـ ٍم الهــجٍ
ُ
َ

ِ
األدبــــــــاء
بــــــأن صـــاحـــب
يــنــبــي
ّ

ِ
وصــــف ِ
ِ
اإلنــــشــــاء
ــــه بــــعــــوامل
ــــــن
َع ْ
عـــن الــصــفــات ألنــجــب الــنــجــبـ ِ
ـاء

لــكــنــنــي مل أبــــلــــغ املـــعـــشـــار مــن

ـم
شــــــأين املـــــدائـــــح لـــلـــذيـــن ح ــب ــاه ـ ُ
ـل الــنــعــمــــ ِ
ــلـــــيــل بــأفــضــــ ِ
الــ ّلـــــه َ
ُ
ـاء
اجل

ـل أفــضــل مــن د ِم الــشــهـ ِ
بــالــفــضـ ِ
ـداء

ْ
ســـل عــن مـــدادهـــم الــريــف فــإنَّــ ُه
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جـــــاءت ع ــى اس ــرس ـ ِ
ٍ
ـاء
بــطــرائــس
ْ

ٌ
ـت
ـم
أحـــاديـــث سـ َـمـ ْ
ْ
وردت بــشــأهنـ ُ

ِ
نـــــور ُســـالـــة األُ
ِ
ِ
مــــنــــاء
بـــظـــهـــور

أرشقـــت
هـــذي املــحــافــل واملــعــاقــل
ْ

ِ
بــــــرداء ُشــــك ٍ
ِّ
مــســاء
كــــل
ْــــر عــنــد

ــــــــر ًا ت ــرت ــدي
فــيــحــق لــــأبــــرار ُط ّ

ِ
ِ
ِ
واآلالء
الـــفـــخـــر
رب
جلــــنــــاب
ِّ
بــــــوجــــــود ِه يف كـــربـــا الـــــفـــــر ِ
ِ
اء
ّ
ِ
بــيــضــاء
ـــر مـــنـــاهـــج
يف مـــشـــمـــخَ ِّ
ِ
ٍ
صــــفــــاء
بــــرقــــة َو
ُســــنَــــن الـــبـــديـــع
ِ
اإلغـــضـــاء
ـح ملـــا فــيــهــا مـــن
ف ــاس ـ َـم ـ ْ
ِ
َ
اإلنــــشــــاء
فـــيـــك الـــبـــديـــع بــخــطــة

تــــرتــــاح يف نـــر الــثــنــا
وحيــــق أن
َ
هــــم يف نــعــمـ ٍـة
حــيــث اآللـــــه أمــــدّ
ْ
ـــن ال ُيـــقـــاس جــا ُلــ ُه
يـــام ْ
مــــوالي َ

ـوت
خــذ مــن رقيقك سيدي بــكــر ًا حـ ْ

تشكو القصور بنعت ذاتــك س ّيدي

ـروجــ ًا
ق ــد جـــاء زيـــن الــعــابــديــن م ـ ّ

بـــــان ن ــج ــم يف دجــــى الــظــ ْل ِ
ــاء
مـــا
َ
ٌ

أجـــــل حتــي ٍ
ــة
ويــــــزف نـــحـــوك مـــن
ّ
ِّ ّ

وسهل خمرجه وراثي ًا
عجل اهلل تعاىل َف َر َج ُه
َّ
وقال مستنهض ًا هبا احلجة ابن احلسن ّ

اإلمام احلسني:

حـــتـــى مـــتـــى يـــــا بـــــن األطــــائــــب

لـــلـــعـــجـــائـــب
تـــبـــقـــى كـــــــذا يـــــا
ْ

كــــــرهــــــوا احلــــــيــــــاة لـــعـــظـــم مــا

ذائـــــب
والـــقـــلـــب
نــــالــــوا األذى
ْ
ُ

َ
لـــــــك شــــيــــعــــ ٌة يـــــابـــــن األوىل

الــــنــــوائــــب
ــــــــم
طـــــاهلـــــم َج
قـــــد
ْ
ُّ
ْ

َ
حلــــلــــمــــك يـــــابـــــن طــا
عــــجــــبــــ ًا

هــــا أن تــــكــــون الــــيــــوم غــائــب

أو مــــــا ســــمــــعــــت بــــــا جــــرى

ّ
املــصــائــب؟
الـــطـــف مـــن نــــوب
يف
ْ

ٍ
املــــصــــائــــب
أي
ْ
بــــمــــصــــائــــب ِّ

َّ
أطــــــــــل عــــــى الــــــــورى
يــــــــــو ٌم
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ِ
األهـــاضـــب
الـــســـبـــع
ْ
مـــن عــظــمــه ّ

لـــــــزلـــــــت
عـــــــبـــــــوس ُز
يـــــــــــو ٌم
ْ
ٌ

األجـــــانـــــب
ــــــن زعـــيـــمـــهـــا بـــــن
ْ

يـــــــــــو ٌم بـــــقـــــى فـــــيـــــه احلـــســـيــــ

الــكــتــائــب
هــــا املــصــطــفــى مــنــهــا
ْ
ِ
ـــب
إ ْذ قـــــام فــيــهــم وهـــــو خـــاط ْ

أمــــــــــي البــــــــن طــا
حــــــشــــــدت
ْ
ٌّ

ســــــبــــــط حمـــــم ٍ
َ
ـــــد
أنـــــــــــس
َ
ّ
مل ْ
ٍ
لـــــــرشـــــــد وهـــــــــو مل
يــــــدعــــــو
ويــــــــــــرى لـــــــه صـــــحـــــبـــــ ًا عـــى

املــــحــــارب
ـــــــر مـــســـمـــعـــ ًا غــــر
ْ
َي َ
ِ
الـــكـــواكـــب
وجــــــه الــــثــــرى م ــث ــل
ْ
ْ

الـــــــفـــــــرات بـــــطـــــرفِ ِ
ـــــه
يـــــرنـــــو
ُ
ْ

ســـاكـــب
مــــــع مــــن عــيــنــيــه
والــــــدّ
ْ
ُ

جـــــــــــــر َد صــــــارمــــــ ًا
فـــــهـــــنـــــاك
ّ

األخـــــاشـــــب
ُيـــــــري الــــــــــروايس
ْ

ــــــم مــــــــن حــــــــــدّ ِه
ُ
فــــــســــــقــــــاه ُ

راهـــــــب
غـــــــر
كـــــــأس املــــنــــ ّيــــة
ْ
َ

كــــــأنــــــا
ودعــــــــــــــى اجلــــــــســــــــوم
ّ

الــســبــاســب
ضــمــتـــــهــا
الــتــلــعـــــات
ْ
َّ

راغــــــــــب
ه جمـــــيـــــبـــــ ًا وهــــــــــو
ْ
ِ
ـــــب
هنــــــد اجلــــــــــــــزارة لـــــلـــــرائ ْ
ِ
َض ِ
ـــب
ب املـــــــوايض والـــقـــعـــاض ْ
ِ
واملــــــضــــــارب
الـــــنـــــســـــاء
نــــحــــو
ْ
ِ
ُ
ـــــب
ــــهـــل نـــاعـــيـــ ًا
والـــقـــلـــب اله ْ
ُ

حــــــتــــــى دعــــــــــــــاه اهلل لــــ ّبــــا
ٍ
كـــــــطـــــــود مـــــــن ع ــى
فــــــهــــــوى

فــــــتــــــشــــــاجــــــروه الـــــــقـــــــوم يف
ف إىل
فـــــمـــــى لـــــــــــه
طــــــــــــــر ٌ
ْ
يـــصــــ
يـــشـــكـــو الـــظـــلـــيـــمـــة
ثــــــم ْ
ّ

نــــــــوادب
مـــــن خـــــدرهـــــا ثـــكـــى
ْ
ِ
ٍ
ـــب
ٍل مــــن
حــــســــن ذي املـــنـــاق ْ

ــــــن ربــــــــــات احلـــجـــا
فــــــخــــــرج َ
ْ
فـــــــرأيـــــــن مــــنــــه الــــــــــرج خــا
َ
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كــالــســحــائــب
ونـــــثـــــر َن دمــــعــــ ًا
ْ
ْ

ــــــن مـــــن فــــــرط األســـــى
ْ
فــــــرخ َ

ْ
قـــــل
وســـــــألـــــــنَـــــــ ُه يـــــامـــــهـــــر

الـــكـــتـــائـــب؟
ابــــــن فــــــاّل
أيــــــن
ْ
ُ
َ

ٍ
بـــــــتـــــــزفـــــــر
فـــــــــأجـــــــــاهبـــــــــم

ســـــواكـــــب
ودمـــــــوعـــــــه هتــــمــــي
ْ

والــــغــــرائــــب؟
كـــهـــف الـــيـــتـــامـــى
ْ

أيـــــــــن املـــــحـــــامـــــي والــــــرجــــــا

الـــــرائـــــب
إِ َّن الـــــرجـــــا تــــــرب
ْ
ِ
ــــب
ـــــــض
ور ِّض
َ
ْ
ـــــــت مــــنــــ ُه املــــنــــاك ْ
ُ

يـــــــا آل بـــــيـــــت املـــصـــطـــفـــى
حـــــــــر الـــــثـــــرا
أضــــــحــــــى عـــــــى
ِّ

الـــقـــواضـــب
ـــــر رضيـــبـــة ال ــب ــي ــض
ْ
ِ
ِ
ـــب
ودجـــــ ْيـــــه شـــاخ ْ
والــــــــد ّم مــــن َ

فــــــثــــــوى بــــضــــاحــــيــــة اهلـــجـــيــــ

ِ
مـــــــزمـــــــ ً
ا
اجلــــــــبــــــــن
تــــــــــرب
ّ

الهــــب
ك املـــهـــر مــنــهــا الـــقـــلـــب
ْ
ِ
ـب
مــــن وكــــفــــه جتـــــري ال ــس ــح ــائ ـ ْ

هلـــــفـــــي لـــــزيـــــنـــــب حـــــــــول ذا

ٍ
بــــشــــجــــو قــــــد جــــرى
تــــبــــكــــي

ٌ
ســـــواغـــــب
وأطـــــــفـــــــال
ثــــكــــى
ْ
ٍ
الــشــنــاخــب
بـــعـــولـــة تـــوهـــي
ت
ْ

ـــــــــــــــــر ٌم هلـــا
مـــــــن حــــــوهلــــــا ُح
َ
يـــــــدعـــــــن تـــــلـــــك الــــضــــائــــعــــا
َ

غـــالـــب
ُه وتــــلــــك تــــدعــــو آل
ْ

هــــــــــذي تــــــــنــــــــادي وا أخـــــا

ٍ
لـــيـــتـــكـــم
نــــــــــــــزار
َأ َبــــــــنــــــــي
ْ

َ
الــــغــــرائــــب
هــــاتــــيــــك
تـــــرنـــــون
ْ

ِ
املــــشــــار ْب
ـــــــذت بـــعـــدنـــا لـــكـــم
ْ
ِ
َ
ـــــب
فـــئـــ ٌة ثــــــووا
فــــــوق األهـــــاض ْ
ِ
ُت بـــمـــورهـــا مــــن ك ِّ
ـــب
ُــــــل جـــان ْ

ٍ
نـــــــــــــزار كـــــيـــــف ل ــذ
َأ َبــــــــنــــــــي

ومــــنــــكــــم
كـــــيـــــف الـــــقـــــعـــــود
ُ

تــــســــفــــي عـــلـــيـــهـــا الـــســـافـــيـــا

ِ ِ
ــــــم
طـــحـــنـــت جــــآجــــئ
ْ
صــــــدره ْ

والـــعـــرائـــب
ــــــــر ُد الـــضـــوابـــح
ْ
ُج ْ
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نــــــســــــاء قــــــد ُحِـــــلــــــْ
ولـــــكـــــم
ٌ

األجــــانــــب
ــــــن عــــى املـــطـــي بــــن
ْ
َ
ِمــــ ْث َ
الــيــعــاســب
ــــل الــــبــــدور عــــى
ْ
ِ
غـــالـــب
صـــنـــعـــت بــــــآل
ـــــي بــــا
ْ
هــــــدَّ ي ِ
َّ
غـــــارب
كـــــل
ــــــت م ــن ــه ــم
ْ
َ
ْ

أهــــــــــــدى
إلــــــيــــــكــــــم عـــــابـــــدٌ
ْ

الــــشــــوائــــب
نـــــظـــــ ًا تـــــعـــــدّ تـــــ ُه
ْ

عـــلـــت
تـــــرنـــــو رؤوســـــــــــــ ًا قــــــد
ْ

ِ
ــــــن يــــــا ُأمـــــ ْيــــــ
يـــــغـــــشـــــاك لــــــ ْع ٌ

ٍ
حمـــــمـــــد
ذنـــــــــــــــب آل
مـــــــــا
ُ

يـــــــا بـــــــن املــــــيــــــامــــــن األوىل

ِ
واملــــــغــــــار ْب
مــــــوىل املــــــشــــــارق

ٍ
غــــد
يـــــرجـــــو الــــشــــفــــاعــــ َة يف

طـــالـــب
ولـــبـــابـــكـــم قـــــد جــــــاء
ْ

عـــلـــيـــكـــم
رب
ُ
صــــــــلــــــــوات ِّ
ُ

ِ
واألقـــــــــارب
ــــــن ومـــــن يــلــيــنــي
ْ
ِ
ِ
ـــب
ضــــــوء
مــــا دا َم
الــــبــــدر ثـــاق ْ
ُ

أطـــل عــى اإلســـــا ِم بــال ـنّـ َـو ِ
َّ
ب
رزء
ٌ

القلب بال ّل ِ
ِ
هب
أضـرمت يف
ولــوعـ ٌة
ْ

َ
وانصدعت
العلوي
ت عامل
ْ
وض ْع َض َع ْ
ّ
ٍ
أوقـــــدت يف قــلـ ِ
فاطمة
ـب
يــا وقــعــة
ْ

ـجـ ِ
مــنــهــا قــوائــم عـــرش اهلل بـ ُ
ـب
ـاحلـ ُ
ٍ
حــــزن ونـــرانـــ ًا م ــن الــعــطـ ِ
ـب
هلــيــب

قــد كــاتــبــوه فــحـ ّ
هم
ـث الــركــب َ
نحو ُ

بــاألهــل مجــعـ ًا وبــاألبــنـ ِ
ِ
والصحب
ـاء

وكــــــــذا اشــــفــــعــــوا لــــلــــوالــــدَ ْيـــــ

وقال راثي ًا سيد الشهداء أبا عبد اهلل احلسني

ِ
الـــكـــون ثــانــي ـ ٌة
وفــجــعــ ٌة م ــاهل ــا يف

ِ
ِ
للعجب
للناس
ت عىل الدين يا
ج َّل ْ

رقــمــت ب ــاإلف ـ ِ
ِ
والــكــذب
ـك
لــكـنّــهــا
ْ

يــوم ابــن طــه أتــت ـ ُه الــرسـ ُـل مــع ٍ
كتب

ِ
والنجب
يــري عــى قتب األكــــوار

أنـــس سبط رســـول اهلل حيث أتى
مل
َ

البيض وال ُق ِ
ِ
ضب
ت عليه حــدا ُد
ُس َّل ْ

ِ
فخ ّي َم الطهر يف
أرض الطفوف وقدْ

117

ِ
ِ
ِ
احلسب
السادات يف
ـن املرتىض أرشف

تعس ًا لقو ٍم محــوا عــذب الــفــرات عىل ا ْبـ

شافعهم
يا ويلهم مذ أضــاعــوا عهدَ
ْ
هلفي لــه مــذ هــوى كــالــطـ ِ
ـود منجدالً

ِ
الــرب
ملقى عــى
وغــــادروا سبطه
ً
ِ
ِ
الرحب
سابحه فوق الفضا
عن رسجِ

الـــــكـــــرار يــنــظــره
ـت والـــــــده
ف ــل ــي ـ َ
ّ

ِ
اهلضب
وحولـه صحبه رصعــى عىل

ِ
ٍ
ِ
الــرتــب
أرشف
بــربــة فــثـــــوى يف

ـت
هلــفــي هلــامــتــه بــالــســيــف ق ــد ُفــلِــقـ ْ

ِ
ٍ
الــرمــضــاء منعفر ًا
خـــد عــى
تــريــب

ِ
قشب
كست جسمه األريــاح من
وكم
ْ

وقــد ُأصــيــب بسه ٍم كــان ذا ُش ـ َعـ ِ
ـب

هلــفــي لــنــســوتــه مـــذ شــاهــدتــه لقى

عـــن لــك ِّ
ُــل نبي
دمـــيـــت
مــن أجــلــه ُأ
ْ
ٌ

انــفــجــرت مــنــه عــيــون د ٍم
وجــســمــه
ْ
خــــر ْت عــى املـــذبـــوحِ تــنــدبـ ُه
ـــم
َّ
َفـــ َث َّ

هــذي تــنــادي أخــي وتــلــك تــدعــو أيب

ِ
ٍ
الكثب
رأس عــى
ألــفــتـ ُه ُملقى بــا

زينب ْ
مذ
والطهر كعبة بيت احلــزن
ُ
ُ

ـدت
ـت جيبها وغـ ْ
ـوت عليه وشـ ّقـ ْ
أه ـ ْ

دمــع الــعـ ِ
ِ
بالعتب
ـن
وتسكب
تبكي
َ
ُ

السبي حارس ًة
ترىض شقيقي ُأرى يف
ِ

ِ
ِ
واحلجب
األستار
كنت يف
من بعد ما ُ

ِ
الغلب
وي ــا ذبــيــح ـ ًا قــى يف صــــار ِم

يــا غــائــب ـ ًا لــيــس ُيــرجــى عــــو ُد ُه أبـــد ًا

ِ
االحلــــاد يف ٍ
قلق
ـت بــن ذوي
أمــســيـ ُ

ٍ
ِ
كرب
حزن ومن
مسجورة القلب من

ِ
النصب
ـت أقــداحــ ًا مــن
ــم جتـ ّـرعـ ُ
وكـ ْ

فرقتكم
احتملت العنا من بعد
كم
ُ
ْ

ِ
الس ِ
لب
َجـــر اخلــنــا بالقنا اخلــط ـ ّيــة ّ
ز ُ
مح ــال ــة احلــطـ ِ
ـب
ُه ــتِــ ْك ـ ُ
ـت ب ــن بــنــي ّ

ــــرت نــاقــتــي يف الــسـ ِ
ـر أ ّلــنــي
إِ ْن َق َّ

ُأم ــي ـ َ
الـــــردا وال ــق ــوم تنظرين
ـط مــنــي
ّ

ِ
القتب
ـت ؟؟؟؟ عــى
مثل اإلمــا ُحــلـ ْ

َ
عينك تــرنــو يف السبا ُحـ َـرم ـ ًا
ياليت
َ
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الس ِ
حب
ومدمعي مل يــزل هيمي كــا ُّ

أخـــي مــصــا ُب َ
ــك أضــنــاين وأثكلني
كيف اصــطــبــارك واحلــدبــا ُت َق ْل ِق ُلني

وظــل حيــدو بنا احل ــادي عــى الن ُُّج ِ
َّ
ب

يف ِ
ِ
سغب
القيد أضحى نحيل اجلس ِم يف

َ
والسجا ُد مضطهد ًا
كيف اصطبارك
ّ
ِ
رحمـــــه وغـــدا
والـــشـــمـــر يــلــكــزه يف
ُ

ِ
يبكي يــنــادي بــقــلـ ٍ
كئب
ـب مــوجــ ٍع

ـت مــثـ َـل الـــبـــدور عىل
يـــرى رؤوســـــ ًا عــلـ ْ

ِ
السـرب
الـصـعاد حتملـه األوغـــــا ُد فـي
ِّ

َ
َ
حــاشــاك أن تــرىض بذ َّلتنا
حــاشــاك

ٍ
جـــار بــا إِ َر ِ
ب
ـن حــتــم الــقــضــا
لــكـ َّ

حيث التجا
بكم يرجو النجا َة غد ًا
ُ

ِ
احلــــر مل َيِ ِ
ـــب
ـم يف
وم ْ
ــــن جلــا بــكـ ُ
َ

مــن عــابـ ٍـد فاقبلوهلا يــا ذوي الــرتـ ِ
ـب

ِ
يــا عــــر َة
وافــتــكــم هب ٌة
احلــمــد قـــدْ
ُ

الش ُه ِ
باألنج ِم ُّ
ب
وما استنار الدجى
ُ

ّ
ـم مـــا بــــدا قــمـ ٌـر
صــــى اإللــــــ ُه عــلــيــكـ ْ

وقال مؤرخ ًا تاريخ وفاة:

اإلمام املجدد آية اهلل العظمى السد مريزا حممد حسن الشريازي (قدس رسه)

ِ
ـب
ـب ذائ ـ ُ
ـي قــومــا نــبــك فــالــقــلـ ُ
خــلــيـ َ َّ

ِ
ِ
ــارب
ــح ُ
ل ـ َف ـ ْقــد ابــن طــه َمــن بــكـ ْتـ ُه ا َمل َ

ـــــن كــــان هللِ طــائــع ـ ًا
قـــى نــحــبــه َم ْ

راغـــب
فــل ـ ّبــى جمــيــب ـ ًا لــلــدعــا وهـــو
ُ

ِ
غسق الدجى
القوا ُم يف
قىض الفاضل ّ
ـم
ُأ
ْ
قـــيـــمـــت لــــه يـــــوم الــــوفــــاة م ــآت ـ ٌ

ـب
ــــن
َ
بــــان مــنــه يف ال ــراي ــا املــنــاقـ ُ
وم ْ
َ
ِ
ـوادب
ـامـ ْ
ـت عليه الــنـ ُ
فــا غ ـ َ
ـرو إِ ْن قـ َ

اســتــقــا َم نــظــام الـــدِّ ِ
راقـــب
يـــن واهللُ
ُ
ِ
الكواكب
البدور
ـت حول
كام أحــدَ َقـ ْ
ُ

ـي ومــن به
هــو الــسـ ّيــدُ الــقــطـ ُ
ـب الــزكـ ُّ
قـــى نــحــبــه واحلـــــــور حمـــدقـــ ٌة ِ
بــه
ُ

ِ
ـب
لــه ثــلــمـ ٌة يف
الــديــن ب ـ ْـل ُهـــدَّ جــانـ ُ

النحب حامي حوزة الدين فاغتدت
قىض
َ
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لــقــد محــلــوا َ
َ
الـــريـــف خــائـ ٌـق
ذاك
يـــنـــادون بــالــنــدب الــعــظــيــم لــفــقـ ِـد ِه

ـب
إىل طـــور سينا
والــقــلــوب لــواهـ ُ
ُ

َ
ساكب
والدمع
األزيــاق
وقد ش ّققوا
ُ
ُ

سقى اهلل قـــر ًا بــالــغــر َيـ ْ ِ
ـن قــد حوى
ـت لــفــقـ ِـد الــس ـ ّيـ ِـد الــطــهـ ِـر ِّأرخـــوا
فــقــلـ ُ

ا نــبــي ـ ً
جــلــي ـ ً
ـب
ا وهـــو لــلــطــهـ ِـر نــائـ ُ
ِ
جانب
باخللد
حج َة اإلســـا ِم
ُ
حــوى َ
1321هـ

ولـه أيض ًا قصيدة أوهلا غزل رقيق يأخذ بمجامع القلوب ويتم ّيز بِ ِر َّق ِة األسلوب

وحرارة العاطفة وسالسة األلفاظ

ــــــذ مــوطــنــ ًا بــجــبــهـ ِ
ِّ
ـات ط ـ ِ
وات ْ
ـرس

الــــــراح يف زجـــاجـــات ُأ ِ
نـــس
َأ ِد ِر
َ

بــــت هبـــا م ــغ ــرمــ ًا لــتــلــقــى نــجــاح ـ ًا
ْ

ِ
قــــدس
يف هــــواهــــا لـــــدى جـــالـــة

ٍ
بــــروض
ثــــم فــاســتــنــشــق اخلـــزامـــى
َّ

جــلــلــتْــ ُه احلـــيـــاء مـــن غـــر طــمـ ِ
ـس

دوحــــة األُ
ِ
ِ
بــاألمــس
نــــــس دوحـــهـــا

ثــــم عـــن الـــــرور مـــذ عــبــقــت من
َّ

جــــاور الــغــيــد والـــثـــم الــثــغــر منها

كـــــل نــ ْف ـ ِ
ِّ
ـس
ف ــه ــي حم ــب ــوب ــة لـــــدى

خـــلـــدت نــــار عــشــقــهــا يف فــــؤادي
ْ

وســقــتــنــي مخــــر الــــغــــرام ب ــك ـ ِ
ـأس

مــثــل شــمـ ِ
َ
ـس
ـت م ــن خــبــائــهــا
طــلــعـ ْ

حـــرت يف وصـــف ر ّبـــة اخلـــدر خــود
ُ

وله يمدح الشيخ مبارك الصباح بقوله:

ثـــم الــبــيــاض غــــدا ل ــل ــدر ملتقطا

الـــدر قــد سقطا
جــرى النظام وعقد
ّ

ن ــال ــت أليل نـــظـــا ٍم راق وارتــبــطــا

زهـــت صــفــايــح أوراق الــبــيــاض ملا

روائـــــح مــســك فـــاح واغتبطا
منها
ُ

تــزاهــرت جنبات ال ــروض واعتبقت

من خالل هذه النامذج التي عرضناها ،يظهر مدى سيطرة الشاعر عىل اللغة ومتكّنه

من تطويع ألفاظها ملختلف األغراض.
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 -12صادق حممد رضا آل طعمة

 1347هـ  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.

ولد يف كربالء سنة 1347هـ 1928 /م وهبا نشأ ورباه والده تربية دينية سليمة

فأحسن تربيته وهذبه بمكارم الدين والسرية املحمودة ،وعلمه فنون اخلط العريب

والفاريس ،درس القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة عىل املرحوم الشيخ حممد
الرساح األسدي ،ومنه اقتبس بعض الفنون يف اخلط العريب ،درس علم التجويد عىل

العالمة السيد حممد حسن السيف وعىل أستاذه احلاج حممد حسني الكاتب ،ثم درس
العلوم العربية من نحو ورصف وفصوالً من الفقه والترشيع اإلسالمي يف مدرسة
اخلطيب الرسمية ،ومن أساتذته يف هذه املدرسة املرحوم الشيخ عبد احلسني الدارمي
واخلطيب الشهري السيد حممد كاظم القزويني وأحيان ًا العالمة الشيخ حممد اخلطيب.

أحب كتب اآلداب ودواوين الشعراء القدامى واملحدثني وتأثر بالرشيف الريض

واملرتىض واملتنبي ثم الرصايف وشوقي وحافظ إبراهيم واجلواهري ،وراح يقرأ للشعراء

املحدثني ويتابع إبداعهم ،بدأ يكتب املقاالت منذ عام  ،1950ويف سنة  1958بدأ يكتب

الشعر وشارك يف معظم حفالت كربالء الدينية واألدبية بخطبه االرجتالية وقصائده
احلامسية السيام املهرجانات السنوية العظمى بمولد اإلمام عيل وكثري ًا ما عهدت
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إليه عرافة احلفل فيها احتفال ديني شارك فيه هو الذي عقدته اهليئة العلوية يف كربالء يف
مطلع اخلمسينيات.

استفاد يف بداية حياته من جتارب بعض أصدقائه الذين هلم قصب السبق يف فنون

األدب أمثال العالمة الشيخ عبد احلسني احلويزي والدكتور صالح جواد آل طعمة والسيد
مرتىض الوهاب والسيد مرتىض القزويني والسيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين.

خترج يف الــدورة الرتبوية اخلاصة برجال الدين عام 1960 - 1959م وامتهن

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  1962م.
يمتلك مكتبته اخلاصة حتتوي عىل ما يقارب الـ  2000كتاب يف خمتلف فنون املعرفة.
نرش الكثري من املقاالت والقصائد يف خمتلف الصحف واملجالت العربية والعراقية

منها( :اإليامن) و(العرفان) و(األقالم) و(البالغ) و(العدل) و(التضامن اإلسالمي)

و(الشؤون االقتصادية) لغرفة جتارة كربالء ،و(الثقافة اإلسالمية) و(الرائد) و(رسالة
اجلمعية اإلسالمية) و(صوت املبلغني) و(األخالق واآلداب) وغريها وله مراسالت
مع عدد كبري من أدباء وشعراء داخل القطر وخارجه.

مستقل الفكرة ،مستقيم االجتاه بعقيدته اإلسالمية ،قاوم التيارات السياسية خاصة

صموده بوجه املبدأ الفوضوي ،وكان مهدد ًا باخلطر املحدق بالبلد هو وشقيقه األكرب
السيد مهدي آل طعمة صاحب املواقف املشهودة يف تلك األيام السود عام  1959أيام
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الفوىض ،وكان مث ً
ال يقتدى به بمواقفه العقائدية وذود ًا عن محى العروبة واإلسالم يف
ظل األخوة واملساواة.

آثاره:

أحتف الشاعر السيد صادق املكتبة العربية بمنتوجه املطبوع وأهم هذه اآلثار:

1 .1ذكرى فقيد اإلسالم اخلالد اإلمام الشريازي  1380هـ.

2 .2فاجعة عزاء طويريج (باالشرتاك مع احلاج جاسم الگلگاوي)  1386هـ 1966 /م.
3 .3احلركة األدبية املعارصة يف كربالء -اجلزء األول 1388 -هـ .1968 /

أما آثاره املخطوطة فهي:

1 .1احلركة األدبية املعارصة يف كربالء  -ج.2
2 .2نفحات (ديوان شعر).
3 .3شذرات الفكر.

4 .4من وحي األدب.

5 .5قبسات من هنضة احلسني.

6 .6صفحات مرشقة من تاريخ كربالء.

7 .7معاجلات يف شؤون نظام العتبات املقدسة.
8 .8احلركة العلمية الدينية يف كربالء.
9 .9هكذا يتطفلون عىل األدب.

1010الشعائر احلسينية يف معرض النقد والتوجيه.

ألقت السلطات البعثية عليه فور عودته من سوريا وزجته يف السجن مع أوالده

الثالثة سنة 1401 /1980هـ ،فمضوا شهداء إىل بارئهم.
123

شعره

اندفع السيد صادق يقرض الشعر عىل اختالف أوزانه وفنونه بأسلوب كالسيكي

جيمع بني الرقة واملتانة ،له ديوان شعر خمطوط حيمل عنوان (نفحات) يعرب بصدق
عن كل ما داخله من هواجس وأفكار ،ويف هذا الديوان حافظ عىل مقومات الشعر

العريب وأصوله ،ففي شعره الوطني تغنى الشاعر بأجماد أمته العربية ،وساهم يف خدمة
قضاياها من أجل حترير األرض من براثن االستعامر وتتجىل يف مراثيه صورة للحزن
العميق واألمل الدفني ،أما شعر الوصف فله لوحات تصور سحر الطبيعة ومجاهلا ،كام
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 ،ومتسك ًا بعقيدته اإلسالمية وتفانيه يف

حبه آلل البيت اقترص شعره عىل القول يف هذا الغرض الديني وانحرص يف إطاره

ولو أنه جتاوز أحيان ًا إىل رثاء رجال الدين إشادة هبم ومتجيد ًا)(((.

كام إن شعره سجل حافل النتصارات األمة العربية وهزائمها ،يطلب احلرية لإلنسان

العريب .عىل العموم سيظل شعره متوهج ًا يف ذاكرة األجيال ،صوت اإلبداع واجلامل
وحمبة اإلنسانية مجعاء.

نامذج من شعره

ويف ذكرى استشهاد اإلمام الثائر احلسني بن عيل قال يف قصيدة عنواهنا (يا يوم

عاشوراء):

((( البيوتات األدبية يف كربالء  -موسى الكربايس ص.378
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شــــــهــــــر احلــــــــــــــــــرام حمــــــرم

بـــــصـــــدى الــــفــــجــــائــــع يـــقـــدم

فـــــيـــــه الـــــــــوجـــــــــود مـــعـــبـــس

مــــــــن أجـــــــلـــــــه ال يـــبـــســـم

والـــــكـــــون م ــن ــف ــع ــل الــضــمــر

ووجــــــــــــهــــــــــــه مــــتــــجــــهــــم

فـــــيـــــه الــــــقــــــلــــــوب كــــأهنــــا

مجـــــــــر الــــــغــــــضــــــا تـــــتـــــرم

فـــــيـــــه لــــــيــــــوم الــــــطــــــف أر

وع مـــــشـــــهـــــد يـــتـــجـــســـم

فــــهــــنــــا الــــــــرزايــــــــا املـــــرزمـــــا

ت هــــنــــا الــــفــــجــــائــــع والـــــــدم

يـــــــــوم بـــــــه صـــــــــال الـــطـــغـــا

ة الــــــظــــــاملــــــون وأجــــــرمــــــوا

يـــــــــــوم لـــــــديـــــــن اهلل فـــيــــ

ـــــــــه اهنــــــــــد ركــــــــــن أعــــظــــم

واحلـــــــــــــــق أصــــــــبــــــــح فـــيـــه

مـــــرتـــــاعـــــ ًا وراح حيــمــحــم

والـــــبـــــاطـــــل املـــــــشـــــــؤوم أمـــــ

ـــــــســــــى ظـــــــــافـــــــــر ًا يــــرنــــم

يـــــــوم بــــــه قــــــد جـــــــــــاء جــيـــ

ــــــــش لـــــلـــــطـــــغـــــاة عـــــرمـــــرم

زحـــــــــــفـــــــــــت طــــــائــــــعـــــــ

ـــــــه لــــــــدك مـــــعـــــامل ال هتــــدم

هـــــــي لــــلــــريــــعــــة ح ــص ــن ــه ــا

ومــــــنــــــارهــــــا لـــــــو يـــعـــلـــمـــوا

زحـــــفـــــت وكــــــــــان يــــقــــودهــــا

رش اخلــــــــــائــــــــــق مـــــعـــــرم

(عـــــمـــــر بــــــن ســـــعـــــد) ذلــــك

املـــــتـــــصـــــعـــــلـــــك املــــتــــهــــكــــم

قــــتــــلــــت حــــســــيــــنــــ ًا ظــــامــــئــــ ًا

مــــــــن جــــــــورهــــــــا يـــتـــظـــلـــم

يـــــــا مـــــــرعـــــــ ًا مـــــــن أجــــلــــه

قــــــلــــــب اهلــــــــــــــدى مــــتــــرم

تــــبــــكــــيــــه أمـــــــــــــاك الــــســــا

والــــشــــمــــس حــــيــــث األنــــجــــم

***
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يــــــا ثـــــــائـــــــر ًا مــــــن كــــــل رجـــــ

ٍ
ـــــــــــس يف ســــــــــــواك جمـــســـم

ملـــــــا رأيـــــــــــت الـــــــديـــــــن ي ــش ـــ

ـــــكــــو صـــــــارخـــــــ ًا يــســتــظــلــم

فــــنــــهــــضــــت هنـــــضـــــة ثــــائــــر

يف يــــــــأســــــــه ال يـــقـــحـــم

وبـــــعـــــثـــــتـــــه حـــــــيـــــــ ًا وكــــــا
يــــــا ســــبــــط أكــــــــــرم مـــرســـل

َد مــــــــن املــــــــظــــــــامل يــــعــــدم

وهــــــــــو الـــــنـــــبـــــي األعـــــظـــــم

يـــــا شــــبــــل حـــــيـــــدرة الــــوغــــى

وهــــــــــو اإلمـــــــــــــــام املــــعــــلــــم

يـــــــا بـــــــن الـــــبـــــتـــــولـــــة وهــــــ

ي ســــيــــدة الــــنــــســــاء وأكــــــرم
َ

يــــــا نـــــاهـــــضـــــ ًا بـــــالـــــديـــــن يف

إحـــــــيـــــــائـــــــه يـــــــــا ضـــيـــغـــم

فــــــرســــــمــــــت هنـــــــــج حتــــــرر

هــــــــو مــــــنــــــك هنــــــــج أقــــــــوم

بـــــــــدم الـــــنـــــحـــــور رســـمـــتـــه

وبـــــــــــغـــــــــــره ال يــــــرســــــم

يــــــا صـــــانـــــع املـــــجـــــد الــــــذي

بـــــعـــــلـــــو شــــــأنــــــك يـــعـــظـــم
ّ

وبــــــنــــــور وجـــــهـــــك ســـيـــدي
ٍ
حمــــمــــد
مــــــــــــوالي يــــــــا بــــــــن

يــــــنــــــجــــــاب لــــــيــــــل مـــعـــتـــم

***
يــــــــا َمــــــــــن بــــــــه نـــســـتـــعـــلـــم

بـــــئـــــس الـــــطـــــغـــــاة املـــســـتـــبــــ

ـــــــــــدون الــــــذيــــــن هتـــضـــمـــوا

بــــمــــبــــاضــــع مـــــــن حـــقـــدهـــم

حـــــامـــــوا عـــلـــيـــك ومهـــهـــمـــوا

غـــــــرهتـــــــم الــــــدنــــــيــــــا وســــــ

خــــــر هـــــم (يـــــزيـــــد املــــجــــرم)

بـــــاملـــــغـــــريـــــات مــــــن الــــوعــــو

د وحــــيــــث يــــغــــري الــــدرهــــم
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أضـــــــغـــــــاث أحــــــــــــام لـــنـــيــــ

ـــــــــل مـــــنـــــاصـــــب أغـــــرهتـــــم

قــــــد جــــــــــــردوا مــــــن ديـــنـــهـــم

وعـــــــن احلـــقـــيـــقـــة قـــــد عـــمـــوا

ومــــــــى (يـــــــزيـــــــد) بـــكـــفـــره

بـــــــاجلـــــــاهـــــــلـــــــيـــــــة حيــــلــــم

وأعــــــــــادهــــــــــا مـــــتـــــفـــــاخـــــر ًا

بـــــــــــن الـــــــــــريـــــــــــة حيــــكــــم

وأحـــــــــــل يف اإلســـــــــــــام م ــا

هـــــــو يف الــــــكــــــتــــــاب حمـــــرم

بـــــــرئـــــــت رشيـــــــعـــــــة أمحــــــد

مــــــنــــــه فـــــــــا هـــــــــو مـــســـلـــم

أرســــــــــــى دعـــــــائـــــــم مـــلـــكـــه

ســـــلـــــفـــــ ًا أبــــــــــــوه املـــــجـــــرم

لـــــــــيـــــــــدوم بــــــعــــــد محـــــاتـــــه

واىل

يــــســــلــــم

ومــــــــــى بـــــغـــــيـــــ ًا جــــــائــــــر ًا

واســــتــــقــــبــــلــــتــــه (جــــهــــنــــم)

وتـــــــــاحـــــــــقـــــــــه لـــــعـــــائـــــن

األجــــــــيــــــــال وهـــــــــو مــــذمــــم

بــــــنــــــيــــــه

***
يـــــــا ســـــيـــــد الــــــشــــــهــــــداء ي ــا

فـــــــــــــذ ًا بــــــــذاتــــــــك أقــــســــم

لـــــــــوال جـــــــهـــــــادك يف س ــب ــي ـــ

ـــــــل اهلل بــــــل لــــــــوال الــــــدم

مـــــــــا كـــــــــــان ديـــــــــــن حمـــمـــد
واجلـــــــاهـــــــلـــــــيـــــــة بــــعــــدمــــا

والــــــكــــــفــــــر كــــــــــان خيــــ ّيــــم
مــــــاتــــــت تــــــعــــــود وتــــنــــعــــم

ونـــــعـــــيـــــد أصــــــــنــــــــام األىل

بـــــــضـــــــالـــــــة تــــســــتــــحــــكــــم

تـــــــبـــــــ ًا هلـــــــــم مـــــــــن مـــعـــر

مل يـــــؤمـــــنـــــوا بــــــل أســـلـــمـــوا

الــــدنــــا

قــــــــل لـــــــلـــــــذي ال يـــفـــهـــم

وهـــــــم

األراذل

يف

***
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يــــــا يــــــــوم عــــــــاشــــــــوراء أيـــــ

ــــــن الـــــبـــــدر أيــــــن األنـــــجـــــم ؟

أنـــــــــــت إال يف ذرى
مـــــــا
َ

األيــــــــــــــــــام يــــــــــــوم أشـــــــــأم

أيــــــــــن احلــــــســــــن وصــــحــــبــــه

وذووه هـــــــا تــــعــــلــــم ؟

فــــهــــم بـــــــأرض الــــطــــف َحـــ ْلــــ
ُ

ــــــــوا بــــالــــعــــيــــال وخــــ َّيــــمــــوا

حـــــلـــــوا ضـــــيـــــوفـــــ ًا هــــــا هــنــا

لـــــكـــــنـــــهـــــم مل يـــــكـــــرمـــــوا

واســــــــتــــــــشــــــــهــــــــدوا ظـــمـــأ

بــــــأفــــــئــــــدة غـــــــــدت تــــتــــرم

حــــيــــث الــــســــيــــوف بــــأكــــؤس

املــــــــــوت الـــــــــــــزؤام ســقــتــهــم

وهــــــــم الـــــنـــــبـــــال بـــجـــوعـــهـــم

بــــــدل الــــطــــعــــام اس ــت ــط ــع ــم ــوا

وألجـــــــــــل مــــبــــدئــــهــــم أبـــــــوا

لـــلـــكـــفـــر أن ي ــس ــت ــس ــل ــم ــوا

قـــــــد قـــــاتـــــلـــــوا مـــــــن أجــــلــــه

وبـــــــــه اجلـــــــنـــــــان تــــوســــمــــوا

مـــــــــــــاذا أعــــــــــر عــــــــن فـــجـــا

ئــــــع كــــــربــــــاء و أكـــــتـــــم ؟

ــــــــت الــــــســــــيــــــوف ع ــل ــي ــه ــم

وجـــــحـــــافـــــل األعـــــــــــــداء هــبـــ

ُل هبــــــــا وربـــــــــــــك أعــــلــــم

ولـــــــقـــــــد ختــــــــــرت الــــعــــقــــو

***
يـــــــــــا ثـــــــــــــــــورة جـــــــبـــــــارة

هلل

يــــــــا ثــــــــــــورة قــــــــد قــــدســــت

والــــــــــــــر فـــــيـــــهـــــا مـــبـــهـــم

يــــــا ثــــــــــورة لــــلــــديــــن حــصـــ

ــــــــــــن شـــــــامـــــــخ ومــــــقــــــوم
َّ

ِ
بــــــــاحلــــــــق قـــا
يــــــــا ثـــــــــــــورة

فــــــــــجــــــــــرهــــــــــا

دم

مــــــــت لـــــــلـــــــعـــــــروش هتــــــدم
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يـــــــا ثــــــــــــورة اإلســــــــــــــام قـــا

ام هبــــــا احلـــــســـــن ال ــض ــي ــغ ــم

شـــــعـــــت بــــــــأنــــــــوار اهلـــــــدى

والــــــــعــــــــدل فــــيــــهــــا مـــــــرزم

أصـــــــداءهـــــــا

اآلفــــــــــــــاق وهــــــــــي هلـــــــا فـــم

قـــــــد

رددت

***
يـــــــا مـــــشـــــعـــــ ً
ا مــــتــــوهــــجــــ ًا

كــــــالــــــنــــــور يــــــذكــــــي الـــــــدم

يــــــا غــــصــــن أطـــــيـــــب دوحــــــة

لـــــــــعـــــــــبـــــــــره تـــــتـــــشـــــمـــــم

قــــد كــــــان (هـــــاشـــــم) أصــلــهــا

املــــــعــــــطــــــار وهــــــــــو مـــعـــظـــم

يــــــا وارثــــــــــــــ ًا عــــلــــم الـــنـــبـــي

وثـــــــــغـــــــــره لـــــــــك مـــبـــســـم

ولــــــقــــــد ربــــــيــــــت بـــحـــجـــره

مـــــــــن هـــــــديـــــــه تـــســـتـــلـــهـــم

حيــــــنــــــو عـــــلـــــيـــــك بـــقـــلـــبـــه

شـــــــوقـــــــ ًا وثـــــــغـــــــرك يـــلـــثـــم

هلــــفــــي لـــــــــذاك الـــــثـــــغـــــر بــيـــ
فـــــيـــــهـــــيـــــنـــــه بــــقــــضــــيــــبــــه

ــــــــن يـــــــدي (يــــــزيــــــد) يـــقـــدم
َ
رضبـــــــــــــ ًا وال يــــســــتــــحــــرم

وبـــــــظـــــــلـــــــمـــــــه يــــتــــبــــســــم

وبـــــــــحـــــــــقـــــــــده يــــــــتــــــــأزم

يــــا ويـــــح ذاك الـــقـــلـــب َو ْهــــــ

ــــــو مـــــن الــــــــــــراوة أســـحـــم

***

يــــــا مـــــعـــــدن اإليـــــــــــان والـــــــ

ــــــــــإيـــــــــان فــــــيــــــك جمـــســـم

مــــنــــك الــــبــــطــــولــــة واإلبــــــــا

ء الـــــــثـــــــائـــــــرون تـــعـــلـــمـــوا

اثــــخــــنــــت
هلــــفــــي جلــــســــمــــك
ْ

اجلـــــــــــــروح األســــــهــــــم ُ
فــــيــــه
َ
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ورصخــــــــــــت فــــيــــهــــم قــــائــــ ً
ا
َ

قــــــــــــوالً بـــــــه قـــــــد أجلـــــمـــــوا

هــــــــــــذي يــــــــــــدي بــــمــــذلــــة

أعـــــطـــــيـــــكـــــم

واهلل

ال

ِ
ـــــــــــد فــــــــا أقــــــــــر إلــــيــــكــــم

أبــــــــــــد ًا وإقــــــــــــــرار الـــعـــبـــيــــ

ِد عــــــى الــــــثــــــرى تـــســـرحـــم

وهـــــويـــــت مـــــن ظــــهــــر اجلـــــوا
لـــــكـــــنـــــا قــــــســــــت الــــقــــلــــو
كـــــــانـــــــت أشـــــــــــد قــــــســــــاوة

ُب عـــلـــيـــك إذ ال تـــرحـــم
مــــــــن صـــــــخـــــــرة ال تـــثـــلـــم

وســــبــــحــــت يف دمـــــــك الــــزكـــــ

ــــــــــــي خمــــــضــــــبــــــ ًا تـــتـــظـــلـــم
ِ

وقــــضــــيــــت مـــــذبـــــوحـــــ ًا وثـــغــــ

ـــــــــــرك لــــــــلــــــــردى يـــتـــبـــســـم

***
يـــــا والــــــــد األطــــــهــــــار يـــــا ْبـــــ

حمــــــمــــــد يـــــــا ضـــيـــغـــم
ـــــــــــن
َ
َّ

كــــالــــشــــمــــس أنــــــــت تـــنـــرهـــا

وبــــــــــك احلـــــــــوالـــــــــك هتـــــزم

كــــالــــطــــود أنـــــــت مـــــن اإلبـــــا

وبــــــــــك الــــــظــــــلــــــوم حيـــطـــم

إن الــــعــــظــــيــــم هــــــو الــــــذي

لــــلــــظــــلــــم ال يـــســـتـــســـلـــم

إلبـــــــــــــائـــــــــــــه ولـــــــــعـــــــــزه

يف نـــــفـــــســـــه ال يـــقـــحـــم

هــــــو أنــــــــت يــــــا ْبــــــــن حمــمــد

أنــــــــــت اهلــــــــزبــــــــر املــــقــــحــــم

فـــــيـــــك الـــــــــعـــــــــوامل أنــــجــــم

لــــلــــمــــجــــد أنــــــــــت ســــــــاؤه

***
نـــــــــــــــــــور ًا هبــــــــــا تـــــتـــــقـــــوم

وهــــــــو الـــــرســـــالـــــة تــــزدهــــي
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يــــــا خـــــــالـــــــد ًا أحـــــيـــــا وأنـــــــ

ـــــــــت بــــــك اخلــــــلــــــود جمــســم
َ

إن املـــــــصـــــــائـــــــب كـــــثـــــرة

لــــــكــــــن مـــــصـــــابـــــك أعــــظــــم
ْ

تــنــســى وإن دامــــــــــت

ؤك

ور ْز
ُ

وتـــــعـــــود ذكـــــــــراك الــعــظــيــمــة

لـــــلـــــقـــــيـــــامـــــة

أدوم

كـــــــــــــل عـــــــــــــــــام وتـــــــــــــؤمل

وجتــــــــــــــدد األحــــــــــــــــــــزان يف

هـــــــذي الـــــقـــــلـــــوب وتـــكـــ ْلـــم

وإذا الــــقــــلــــوب بـــكـــت عــلــيـــ

َ
ــــــــك دمـــــــــ ًا فـــلـــيـــســـت تـــنـــدم

بـــــــل تـــــفـــــتـــــديـــــك مجـــيـــعـــهـــا

ملــــــــــــــــــــودة ال تــــفــــصــــم

وهـــــــي الـــــتـــــي لــــــك يف جــــوا

رحـــــــهـــــــا يـــــــقـــــــام املــــــأتــــــم

***
يـــــنـــــبـــــوع عــــلــــمــــك ســــيــــدي

مــــــــن فـــــيـــــضـــــه اســــتــــلــــهــــم

يــــــا بــــــن الــــبــــتــــولــــة فـــاطـــم

أنـــــــــــا يف هـــــــــــــواك مـــتـــيـــم

قـــــلـــــبـــــي بـــــحـــــبـــــك دائـــــــــــ ًا

يـــــــــــا ســـــــــيـــــــــدي يــــــرنــــــم

ـــهــــ
مـــــا خــــــاب مـــــن واالك َف ْ
بـــــــــن اإللـــــــــــــــه وبــــيــــنــــنــــا

ــــــــو غـــــــــد ًا ألجـــــلـــــك يـــرحـــم
َ
أنــــــــت الـــــوســـــيـــــط األكــــــــرم

الــــنــــائــــبــــا

ُت لـــــنـــــا بـــــبـــــابـــــك م ــغ ــن ــم

بــــك بــــالــــدعــــاء مــــن الــصــمــيـــ

ـــــــــــم لـــــــربـــــــنـــــــا نـــــتـــــقـــــدم

فــــيــــزيــــلــــهــــا عـــــنـــــا ومــــنـــــ

ــــــهـــــا يف ظــــــالــــــك ت ــس ــل ــم

عــــواطــــفــــي

شـــــــعـــــــر ًا ألجــــــلــــــك ي ــن ــظـــم

وإذا

وأزف

دهـــــتـــــنـــــا

فـــــيـــــك
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ال غـــــــرو لـــــو دمـــــعـــــي يــســيـــ

ــــــل فـــمـــنـــك قـــــد ســــــال الـــــدم

وقــــــد افـــتـــتـــحـــت بـــــك الـــرثـــا

أســـــنـــــى وبـــــاســـــمـــــك اخـــتـــم

واهلل

يف

مـــــلـــــكـــــوتـــــه

األعــــــــــــى عــــلــــيــــك يـــســـلـــم

وتتجىل يف شعره الصور الوطنية الصادقة بصفائها ونقائها فقد قال يف قصيدة عنواهنا

(أردنا احلرب للعرب انتصار ًا):

يـــريـــد الـــطـــامـــعـــون ل ــن ــا ه ــوان ــا

وأن ن ــن ــق ــاد ل ــل ــغ ــرب ان ــق ــي ــادا

وهـــل نــرجــو م ــن األعـــــداء رفــق ـ ًا

وع ــط ــفــ ًا أو ح ــن ــانــ ًا أو وداد ًا

وتـــلـــك حــقــيــقــة ال شــــك فــيــهــا

وأقـــســـم بـــالـــذي خــلــق الــعــبــادا

ل ــق ــد ســلــبــت فــلــســطــن وفــيــهــا

بــنــو صــهــيــون قـــد عـــاثـــوا فــســادا

أردنــــا احلــــرب لــلــعــرب انــتــصــار ًا

م ــذ اش ــت ــدت مــعــاركــهــا اش ــت ــدادا

ومــــــذ قــــامــــت تــــصــــورنــــا بــأنــا

ن ــع ــي ــد الــــيــــوم أجمــــــــــاد ًا تــــادا

ولــكــن يــا تــرى (األقـــــدار) شــاءت

بـــأن تــلــقــى هب ــا ال ــك ــرب ال ــش ــدادا

هــي الــنــار الــتــي اســتــعــرت أوار ًا

أردنــــــا اخلـــصـــم فــيــهــا أن يــبــادا

وت ــل ــك فــجــائــع ح ــدث ــت بــأيــدي

بــنــي صــهــيــون روعـــــت الـــبـــادا

دم الـــشـــهـــداء مل ي ــذه ــب ه ــب ــاء ًا

فــلــلــتــاريــخ قـــد أضـــحـــى مــــدادا

و (ولــســن) ك ــان يعمل يف خــداع

وأظـــهـــر غـــر مـــا أخـــفـــى وكــــادا

و(جونسون) ساعد إرسائيل جهر ًا
ْ

وضـــد الــعــرب قــد أبـــدى الــعــنــادا

ِ
جيــــد نــفــعـ ًا
وجمــلــس أمــنــهــم – مل

ولـــكـــن (بـــلـــة يف الـــطـــن) زادا

يــعــكــر صــفــونــا الـــبـــاغـــون ظــل ـ ًا

ليصطادوا الضعيف بــه اصطيادا
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فــأيــن الــوعــي – أيــن الــعــزم أيــن الـ

ـشهامة فــاهنــضــوا واحمـــوا الفسادا

لــنــجــمــع شــمــلــنــا ب ــع ــد افـــــراق

ونــحــكــم يف أوارصه الــــــودادا

نــؤمــل حــيــث بــاســم الــفــتــح قامت

م ــن ــظ ــم ــة لـــثـــورتـــنـــا امـــــتـــــدادا

تـــزجمـــر وهـــــي عـــاصـــفـــة تـــراهـــا

ب ــع ــزم ســــوف تــكــتــســح الــفــســادا

وقال يف قصيدة وطنية عنواهنا (جيوش العرب):
جــيــوش الــعــرب قــدمــت النضاال

بــعــزمــك يف املــــعــــارك والـــنـــزاال

جــيــوش ال ــع ــرب بــاســم اهلل هبي

وخـــــويض ضـــد أعــــدانــــا الــقــتــاال
عــلــيــهــم واعــلِــنــي حـــربـــ ًا ســجــاال

وال هتــنــي وبـــاســـم احلــــق ثـــوري

فـــصـــوين حــقــهــا مــــن أن يــــذاال

فـــأنـــت ألمـــــة اإلســـــــام حــصــن

***
بــنــو صــهــيــون – لــيــس هلـــم ذمـــام

وقــــد لــعــنــوا بـــا كـــفـــروا نــكــاال

ســـل الـــتـــاريـــخ كـــم قــتــلــوا نــبــيـ ًا

يـــبـــلـــغـــهـــم عــــــن اهلل املــــقــــاال

عــــي – ذلـــــك الـــبـــطـــل املـــفـــدى

بـ (خيرب) حيث قد سحق الضالال

دحـــــا بـــابـــا حلــصــنــهــم عــظــيــا ً

وصــــــال بــســيــفــه فــيــهــم صــيــاال

وقـــد نــكــســوا ع ــى يـــده انـــدحـــار ًا

وكــــانــــوا يــــومــــذاك أذل ح ــاال

***
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واقــــســــم بـــــاآلإلـــــه وبـــالـــدمـــاء

الــتــي ســالــت عــى األرض انسياال

نبيد – بني الصهاين – عن قريب

دوي ــل ــت ــك ــم ونــســقــيــهــا الـــوبـــاال

***
تـــقـــحـــم أهيــــــا الـــــعـــــريب عـــزمـــ ًا

فـــا جيـــديـــك أن تـــبـــدي انــفــعــاال

ومــــا هـــي قــيــمــة األقـــــــوال إن مل

تـــكـــن بـــاحلـــق تـــلـــتـــزم الــفــعــاال

حــــــرام لــــو تـــقـــاعـــس كــــل فـــرد

عـــن اهل ــي ــج ــاء أو كــــره الــقــتــاال

نـــجـــاهـــد يف س ــب ــي ــل اهلل طــــر ًا

غـــــــد ًا وعـــلـــيـــه ن ــت ــك ــل اتـــكـــاال

ونـــبـــذل يف ســبــيــل احلــــق طــوعــ ًا

نـــفـــوســـ ًا نــســتــهــن هبــــا ومــــاال

بـــعـــون اهلل نــقــتــحــم األعــــــادي

نــعــيــد بــــه الــــكــــرامــــة واجلـــــاال

لــئــن ســلــبــت (فــلــســطــن) فــحــتـ ًا

تـــعـــود فــنــســتــزيــد هبـــا الـــوصـــاال

***
إىل اإلســـــام هـــذا ال ــي ــوم نــدعــوا

ن ــج ــاه ــد ب ــاس ــم ــه قــــومــــ ًا ذالال

فــنــهــضــا يـــا بــنــي اإلســـــام هنــض ـ ًا

وكــــونــــوا وحــــــدة ت ــط ــأ اجل ــب ــاال

فـــلـــو أنــــــا اتـــفـــقـــنـــا واحتــــدنــــا

فــمــنــا اخلـــصـــم شــيــئــ ًا لـــن يــنــاال

جيــــول الـــبـــاطـــل املــــشــــؤوم لكن

يـــاقـــي ع ــن ــد ج ــول ــت ــه انـــخـــذاال

وإن احلـــــق أقــــــوى م ــن ــه ب ــأســ ًا

بــصــولــتــه إذا مــــا احلـــــق ص ــاال

خـــرنـــا اجلـــولـــة األوىل ولــكــن

نــحــقــق يف الــنــهــايــة مـــا اســتــحــاال

ومل نـــيـــأس فـــــإن الــــيــــأس كــفــر

ويـــبـــعـــد عــــن أمـــانـــيـــنـــا املـــنـــاال
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وتـــلـــك لـــعـــرة حــيــث انــتــكــســنــا

هبــــا نـــــــزداد لـــلـــحـــرب ابــتــســاال

رصاع بـــــن إســـــــــام وكـــفـــر

نــــواجــــه فـــيـــه أعــــــبــــــاء ًا ثــقــاال

وإن اهلل يـــنـــر دون شــك

رشي ــع ــت ــه الـــتـــي تـــأبـــى الــــــزواال

***
أهـــن املــســجــد األقــــى انــتــهــاك ـ ًا

عــلــيــه الــقــصــف غـــــدر ًا ق ــد ت ــواىل

أال يـــا مــهــبــط الـــوحـــي املــفــدى

وأوىل الــقــبــلــتــن ولـــــن تُـــــزاال

يـــعـــاث بــــه فـــــســـــاد ًا وابــــتــــذاال

وأمـــســـى يف يـــد األعــــــدا ســلــيــبـ ًا

كــــا ق ــت ــل ــوا نــــســــاء ًا والــــرجــــاال

بـــدافـــع حــقــدهــم نــســفــوا بــيــوت ـ ًا

ومـــنـــهـــا رشد األهــــلــــون قــــر ًا

ومل جيـــــدوا مـــن الـــــذل انــتــشــاال

وال مــــأوى كــا اف ــرش ــوا الــرمــاال

قـــد الــتــحــفــوا الـــســـاء بـــا غــطــاء

مـــن الــعــن الـــدمـــوع هلـــا انــســيــاال

تــفــاقــمــت املـــــآيس حــيــث ســالــت

وواقــــعــــنــــا إىل ال ــت ــع ــق ــي ــد آال

وأصــبــحــنــا دمــــى بــيــد األعـــــادي

كــــأنــــا ال نــــــرى إال املـــحـــاال

وإنـــــــا كـــلـــا اإلصــــــــاح نــرجــو

وهــــل نــبــقــى ألعــــدانــــا مـــنـــاال ؟

إالم الـــــعـــــار هـــــل إنــــــا ن ــي ــام

ودكــــــي فـــــوق رأســــهــــم اجل ــب ــاال

فــهــبــي يـــا جــيــوش الـــعـــرب هبي

وكــــنــــا يف بـــطـــولـــتـــنـــا مـــثـــاال

فــنــحــن بــنــا الــشــهــامــة قـــد جتلت

نـــجـــدد الســـتـــعـــادهتـــا الــنــضــاال

تــــعــــد لــــنــــا فـــلـــســـطـــن وإنــــــا

يـــدبـــر ضـــدهـــا تـــأبـــى الــــــزواال

ســيــادتــنــا لــنــا يف األرض مهام

خــــذوا مــن قــائــد اإلســــام درســـ ًا

تــــذيــــقــــون الـــــعـــــدو بـــــه وبـــــاال
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ويف قصيدة (إهي ًا فلسطني !!!) قال:
وعــــواطــــف ج ــي ــاش ــة ومــشــاعــر

هـــــزت كـــيـــاين لـــوعـــة ولـــواعـــج
ِم ــن بــعــد نكستنا الــتــي حلــقــت بنا

شــكــواي مــن جــور الصهاينةاللئا

غـــادر
ســهــم
وملـــا أصــــاب الــديــن
ُ
ٌ

م ابـــثـــهـــا هلل وهــــــي خـــواطـــر

ومـــــــرارة األمل ال ــس ــدي ــد حتـــز يف

ن ــف ــي وكـــــل بــاحلــقــيــقــة شــاعــر

مـــن كـــل صــــوب غـــــزوة لــبــادنــا

ش ــع ــواء ب ــال ــع ــدوان وهـــي خمــاطــر

وتـــلـــبـــدت أجـــــواءهـــــا بــغــامــة

ســــوداء وه ــي عــى اخلــــداع ستائر

ضــــد الـــعـــقـــيـــدة دائــــــــ ًا مــتــآمــر

ووراءهــــا الــغــرب الــكــفــور بكيده
لــــواله م ــا كـــان الــيــهــود ليغلبوا

يف احلـــرب إذ هــو لليهود مـــؤازر

قـــد نـــفـــذوا خــطــط ـ ًا لـــه مكشوفة

لــغــايــات واألهـــــداف وهـــو اآلمــر

***
ولــســاســة الــغــرب الــطــغــاة جــرائــم

مــفــضــوحــة والــظــلــم فــيــهــا ســافــر

الـــطـــامـــعـــن املـــفـــســـديـــن وإهنــــم

رش اخلــــائــــق جمــــرمــــون جــبــابــر

باسم السالم يسيطرون عىل الشعو

ب وهـــم دعـــاة لــلــحــروب ســارس

هــذي (فلسطني) وأوىل (القبلتني)

هبــــا ذئـــــــاب لـــلـــيـــهـــود كــــوارس

أسفي عىل القدس الرشيف يسود يف

أرجـــــائـــــه حـــكـــم ظـــلـــوم كــافــر

قــطــعــوه شـــلـــو ًا بــالــدمــاء خمضب ًا

من أرض (أردن) وهــو بالدم فائر

مرسى (النبي) إىل السامء ومهبط الـ

ـــوحــي املــقــدس واملـــقـــام الــطــاهــر

واملسجد األقىص وروضة صخرة (الـ

ـــعــراج) والــســور الــرفــيــع الباهر
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فــيــه الــصــهــايــن يــفــســدون وبينام

مــن قــبــل كـــان يــطــوف فــيــه الــزائــر

يــا لــأســى أيـــن (اإلمـــــام عـــي) الـــ

ـــكــرار كـــان لــه احلــســام الــبــاتــر ؟

ذاك اهلــزيــز الــضــارب اهلــامــات سو

ح لــلــجــهــاد لـــه الـــزئـــر اهلــــادر

لــيــجــدد املـــأســـاة يف قــتــل الــيــهــو

د كــا و(خــيــر) مــن ع ــاه مفاخر

***
أرثــــى فلسطني اجلــرحيــة بــاألســى

ونــشــيــد حـــزين مــن فــــؤادي صــادر

يف كـــل قــطــر لــلــكــرامــة رصخــة

هت ــت ــز مــنــهــا ب ــال ــش ــع ــور ضــائــر

وبـــكـــل بــيــت لــلــضــحــايــا لــوعــة

ختــضــل مــنــهــا بـــالـــدمـــوع حمــاجــر

والــنــكــبــة الــتــعــســاء اشــعــلــت القلو

ب بــجــذوة األحــــزان وه ــي جمامر

والشعب يف طــول البالد وعرضها

حل ــق ــوق ــه ضــــد ال ــص ــه ــاي ــن ثــائــر

سيخوضها حــربــ ًا ألج ــل مصريه

ويـــقـــود حـــربـــ ًا ال حمـــالـــ َة ظــافــر

بــــدمــــائــــه بـــشـــبـــابـــه بــكــهــولــه

واهلل ذاك هـــو الــنــصــر الــقــاهــر

وللشاعر قصائد عدة يف الثورة احلسينية ومتجيد نضال آل البيت النبوي ،قال يف

ذكرى اإلمام عيل بن أيب طالب أمري البالغة والبيان:
هذا عظيم الرشق
دســـتـــورنـــا اإلســــــام وهــــو خملد

أبـــــــد ًا وقــــائــــدنــــا الـــنـــبـــي حمــمــد

وبــنــهــج حــيــدر وهــــو هنـــج حممد

كـــيـــا ن ــع ــي ــش أعـــــــزة نــســرشــد

ف ــك ــامه ــا ي ــن ــب ــوع كــــل فــضــيــلــة

جيـــــري كــبــحــر زاخــــــر ال يــنــفــد
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والـــعـــدل مــظــهــره مهـــا والـــســـؤدد

ول ــق ــد جتـــر احلــــق يف شخصيهام
ِمـــن فلقتي نـــور فــقــد خــلــقــا مع ًا

مــن قــبــل (آدم) وامل ــائ ــك تشهد

جــســان يف روح فــقــد صاغتهام

يـــد قـــــادر وهــــو اآللـــــه األوحــــد

ال فــــــرق بــيــنــهــا بـــكـــل مــزيــة

إال الـــنـــبـــوة واحلــــديــــث يــؤيــد

ومها كـ(بدر تــام) أو كالشمس حيـ

ن رشوقـــهـــا ظــلــم احلـــيـــاة تــبــدد

***
ذكــرى أيب احلسنني قــدس شخصه

وبـــــه بــبــيــت اهلل طـــــاب املـــولـــد

ذكــرى البطولة والشجاعة والكرا

مـــة والــفــضــائــل وهــــي ال تــتــعــدد

هــي كالنجوم الــزهــر وهــو سامؤها

وأضـــــــاء فــيــهــا نــــــوره املــتــوقــد

ذكــــرى والدة حــيــدر زوج البتو

ل ومــــن لـــه عــهــد الـــــوالء نــجــدد

وه ــو العظيم ودونــــه الــعــظــاء شأ

نــــ ًا يف الـــدنـــى إال الــنــبــي حممد

وهـــو احلــكــيــم الــعــبــقــري الفيلسو

ف احلــاكــم الــعــدل اهلــزبــر األصيد

وحـــبـــاه رب ال ــع ــامل ــن مــواهــبــ ًا

ه ــي مــنــهــل لــلــمــكــرمــات ومـــورد

نــطــق الــكــتــاب بــفــضــلــه وجــهــاده

أعـــظـــم بـــه فــهــو الـــــويل املــرشــد

ورب ــي ــب م ــدرس ــة الــنــبــي وصــهــره

ووصــــيــــه ووزيـــــــــره والـــفـــرقـــد

ومـــديـــنـــة ال ــع ــل ــم ال ــن ــب ــي حمــمــد

واملــــرتــــى هـــو بـــاهبـــا واملــقــصــد

***
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هـــــذا عــــي الــــــدر وهـــــو مــعــظــم
كــم حــاول األعـــداء طمس علومه

ِ
ــــن إلـــه ال ــك ــون
نــــور يــوقــدُ
ه ــو م ْ
ٌ

وعــلــيــه حــيــث تــعــودوا أن حيــقــدوا

لــكــنــهــم ف ــش ــل ــوا وملـــــا يــفــلــحــوا

فــالــشــمــس تـــرق والـــظـــام يبدد

هــــذا عــظــيــم الـــــرق يف أجــيــالــه

فــدع اخلــصــوم فشأهنم أن حيقدوا

هو صاحب احلمالت يف اهليجاء كا

ألســـد اهلــصــور لــه الــزئــر املــرعــد

قــتــل الــطــغــاة بسيفه والــــرك كا

ن بــأهــلــه مـــن بـــأســـه يستنجد

ه ــو أســبــق األقـــــوام ل ــإس ــام يو

م إىل الــنــبــي ال ــوح ــي جـــاء ي ــردد

يف كــنــه مــعــنــاه الــعــقــول حتــرت

اهلل يـــــعـــــرف كـــنـــهـــه وحمـــمـــد

نــــر الـــنـــبـــي بــقــلــبــه ول ــس ــان ــه

وحــســامــه مـــا كــــان يـــومـــ ًا يغمد

وبــــه تــســامــى املـــجـــد يف عــلــيــائــه

كــالــشــمــس يف كــبــد الــســا تتوقد

***
بــه رؤوس الــــرك كــانــت حتصد

هـــذا ع ــي وهـــو ســيــف اهلل حيث

هبـــرت عــقــوالً حــيــث ربـــك يشهد

ولـــه املــعــاجــز والـــكـــرامـــات الــتــي
هــو ســيــد الــبــلــغــاء والــفــصــحــاء يف

تـــبـــيـــانـــه ونـــــظـــــره ال يـــوجـــد

هنـــج ال ــب ــاغ ــة مــنــه بــحــر زاخـــر

وبـــيـــانـــه كــــالــــدر فـــيـــه مــنــضــد

ه ــو لــلــمــعــارف كــنــزهــا ومعينها

وأس ــاس (علم النحو) منه موطد

ال ــزاه ــد الــــورع الــتــقــي وكـــان طو

ل الـــلـــيـــل يف حمــــرابــــه يــتــهــجــد

أقــى الصحابة يف القضاء وكــان

أعلمهم كــا قــال احلــديــث املسند
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قــد كــان عــون ـ ًا للضعيف ونـــارص ًا

لــلــمــســتــغــيــث وفــضــلــه ال جيحد

وعـــــى فــــــراش حم ــم ــد مــتــفــاديــ ًا

قــد بــات وهــو إىل الــصــبــاح مسهد

هــو للعدالة صــوهنــا اجلــبــار حيث

هيــــز عـــــرش الـــظـــاملـــن ويـــرعـــد

هــو دوحـــة األجمـــاد طــابــت مغرس ًا

مــن (هــاشــم) إذ منه طــاب املحتد

مت ــي الــعــصــور بــظــلــهــا تتعاقب

األجـــيـــال وهـــو مــع الـــزمـــان خملد

لــــوال رســـالـــة أمحـــــد ،لــــوال مهنـ

ــــد حـــيـــدر ،مـــا كـــان ربـــك يعبد

***
أعــظــم بــيــوم (غــديــر خــم) وهــو يف

اإلســــــام ركــــن ثـــابـــت ومــوطــد

يـــــوم بــــه الــــرمحــــن أكـــمـــل ديــنــه

وأتــــــم نــعــمــتــه وخــــــاب احلــســد

يـــوم دعــــاة احلـــق فــيــه اســتــبــروا

يــــوم هـــو الــعــيــد األغــــر األســعــد

يــــوم بـــه ن ِ
ُـــصـــب اإلمــــــام خليفة

مل ــح ــم ــد واملــــجــــد راح يــغــرد

يــــــوم بــــه قــــــام الـــنـــبـــي مــبــلــغ ـ ًا

يف املسلمني والت حــن حتــشــدوا

قــد قـــال( :مـــن مـــواله هـــذا حيدر

مـــواله بــعــدي) حــيــث كـــان يؤكد

هـــــذي واليــــــة حـــيـــدر متــــت لــه

يف الــبــيــعــة الــكــرى وربـــك يشهد

وله يف ذكرى استشهاد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:
واســتــحــال الــفــجــر املـــيء ظالما

أفــجــع الــكــون مــذ أصـــاب اإلمــامــا

ٍ
بــــغــــتــــاة
خــــــارجــــــي مــــتــــيــــم

أل ــب ــت ــه عــلــيــه تـــدعـــى (ق ــط ــام ــا)

كـــــان مــــهــــر ًا هلــــا وثــــــــأر ًا لــيــوم

(الـــنـــهـــروان) اقــتــى عــلــيــه لــزامــا
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وبـــــه قــــد أقـــــض ل ــل ــدي ــن رك ــنــ ًا

ومــــــــــاذ ًا ومــــعــــقــــ ً
ا ودعــــامــــا

وحتــــــــدى بـــــغـــــدره نــــفــــس طــه

حـــن بــغــيــ ًا عــلــيــه ســـل احلــســامــا

مل يـــــراع املــــحــــراب وهــــو يصيل

شـــق مـــن رأســــه الـــريـــف اهلــامــا

عــجــب ـ ًا كــيــف يــقــتــل ال ــذئ ــب ليث ًا

كـــان يــلــقــى الــطــغــاة مــنــه احلــامــا

يــا عظي ًام مل ينجب الــدهــر شخص ًا

مــثــلــه قــــط مــصــلــحــ ًا مــعــظــامــا

قـــائـــد ًا فـــــارس الـــوغـــى عــبــقــري ـ ًا

يسحر الــلــب حــن يلقى الكالما

ِ
الــنــفــس يــرعــى أرامــــــ ً
ا ويــتــامــى

عـــــابـــــد ًا زاهـــــــــد ًا نـــقـــيـــ ًا كــريــم
ونـــــصـــــر ًا لــلــبــائــســن وعـــونـــ ًا

ولـــديـــه امل ــظ ــل ــوم يــبــغــي املـــرامـــا

جــاهــد املــركــن بالسيف جــهــر ًا

وبــــه الـــديـــن ب ــاجل ــه ــاد اســتــقــامــا

هــــو واحلـــــــق تـــــوأمـــــان ولــلــعــد

ِل رصوحــــــ ًا بــســيــفــه قـــد أقــامــا

عــهــده كــان مثل عهد رســـول ال ّلـ

ـــــه فـــيـــه أعــــــاد ذاك الــنــظــامــا

أطــهــر الــنــاس كـــان قــلــبـ ًا وروحـــ ًا

أس ــب ــق الـــنـــاس لــلــهــدى إســامــا

صــاغــه اهلل جـــوهـــر ًا ال يــضــاهــى

وحــــبــــاه مــــن الــــكــــال وســـامـــا

وصــــفــــات الـــنـــبـــي فـــيـــه جتــلــت

َر َفــــ َعــــتْــــ ُه فــــوق الـــ ُعـــى إعــظــامــا

ب ــر فـــوق مــســتــوى ال ــن ــاس ط ــر ًا
هـــو كــالــشــمــس يف ســــاء املــعــايل

حـــــــر األفــــهــــامــــا
وبــــمــــعــــنــــاه
ّ
وبـــإشـــعـــاعـــه يــــزيــــل ال ــظ ــام ــا

وهـــــو رس مــطــلــســم قــــد جتــلــت

حــكــمــة اهلل فــيــه مــنــهــا تــســامــى
عـــــى اخلــــلــــق عـــيـــلـــ ًا ومهـــامـــا

يـــا إمـــــام اهلـــــدى ويــــا حــجــة اهلل

شــهــدت مــنــك مــعــجــزات عظاما

يـــا مــنــر الــعــقــول وهــــي حــيــارى
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لــك صــدر بالعلم يــزخــر كالبحر

وم ــن ــه الـــصـــدى يـــــروى األوامـــــا

أهيـــــا األنــــــــزع الـــبـــطـــن فــدتــك

الــنــفــس ح ــبــ ًا وقــدســتــك مــقــامــا

وهلـــــذا كــــان ابــــن مــلــجــم مــوتــو

ر ًا إذ ا ْغ ــت ــال يف الــصــاة اإلمــامــا

وقــــى ذلــــك الــعــظــيــم شــهــيــد ًا

ســابــحـ ًا يف الــدمــاء يشكو الظالما

وبـــــــه اهنـــــــد لـــلـــريـــعـــة ركــــن

كـــــان فــيــهــا هلــــا وم ــن ــه ــا ق ــوام ــا

أهيــــا املــصــلــح الــعــظــيــم الــــذي يف

حمــكــم ال ــذك ــر ذكــــره ق ــد تسامى

يـــا ويص الــــرســــول يـــا أســــد اهلل

ومــــن كــــان يف الـــوغـــى مــقــدامــا

أنـــت قــوضــت لــلــضــال عــروشــ ًا

فــتــهــاوت ع ــى الــصــعــيــد اهنــدامــا

أنـــــــت لـــلـــحـــق حمـــــــور وســـــاء

لـــعـــلـــوم هبـــــا هبــــــرت األنــــامــــا

كـــل يــــوم يــشــع جمــــدك كــالــنــور

جـــــديـــــد ًا ويـــعـــجـــز األقــــامــــا

وبـــــه الــــكــــون يـــســـتـــيء وثــغــر

الـــدهـــر يــبــقــى مـــن أجــلــه بــســامــا

أنـــا مـــا زلـــت يف رحـــابـــك أشـــدو

ووالئـــــــــــي صـــــرتـــــه أنـــغـــامـــا

يــــا ش ــف ــي ــعــ ًا لــلــمــذنــبــن بــيــوم

احلــر تــرعــى للمستجري الذماما

ووالئــــــــي عـــقـــيـــدة فـــيـــك مــنــهــا

اســتــمــد الــعــز الــــذي لـــن يــضــامــا

ف ــت ــق ــب ــل مـــنـــي نـــشـــيـــد والئـــــي

ســـيـــدي يـــا أبــــا اهلــــــداة اإلمـــامـــا

يــا عــظــي ـ ًا ومــفــخــر الــكــون مــا زا

َل ويـــــا شــعــلــة تـــنـــر الــظــامــا

ومن قصائده الدينية قوله أيض ًا يف (ذكرى مولد اإلمام احلسن )وقد ألقاها يف

االحتفال الكبري الذي أقيم يف الديوانية:

وانـــر بـــادك واإلســــام والعربا

كافح قوى البغي كن ضد العدا هلبا
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وارضم بــعــزمــك ن ــرانــ ًا مؤججة

لــلــثــأر واجــعــل هلــا أع ــداءن ــا حطبا

وانسف عــروش ضالل وهي قائمة

عىل (شفا جــرف هــار) وكــن صلبا

واسلك سبيل األىل هنج ًا ومعتقد ًا

وارفــع لــواء اهلــدى كي حتــرز الغلبا

ووحــد الصف واجــعــل منه قاعدة

هلــــدم كـــل ك ــي ــان لــلــعــدى نصبا

عــــار عــلــيــنــا إذا تــبــقــى كــرامــتــنــا

مــهــانــة ثـــم يــبــقــى احلــــق مغتصبا

البـــد م ــن ثــــورة كـــرى نــقــوم هبا

لنستعيد إىل األوطـــــان مــا سلبا

أمل نـــكـــن أمـــــة جــــبــــارة نـــرت

بني الشعوب حضارات زهت حقب ًا

وقـــد محــلــنــا إلــيــهــا م ــن حــوارضنــا

مشاعل الفكر كانت ختــرق احلجبا

بنا استنارت عقول واهــتــدت أمم

والــغــرب منا استمد العلم واألدبــا

***
هــــذا هـــو الــــرق تـــاريـــخ حيــدثــنــا

بــــا ن ــش ــاه ــد مــــن آيــــاتــــه عــجــبــا

هذا هو الرشق اسمى بقعة عظمت

واهلل أنـــزل فيها الــوحــي والكتبا

هــذا هــو الـــرق بــاإلســام مزدهر

ليل الــضــاالت من أن ــواره احتجبا

مهد احلــضــارات واآلفـــاق شاهدة

مــذ شــع نــور اهلــدى فيها ومــا غربا

أجمــــــاده كــنــجــوم الــلــيــل زاهــــرة

هــي الــدلــيــل ملــن رام الــعــى طلبا

يف أرض ــه املــثــل العليا قــد انــفــردت

ألهنــــا وجـــدهتـــا مـــرتـــعـــ ًا خصبا

وقــــــادة أنـــبـــيـــاء اهلل قـــد وطــــأوا

أديــمــهــا وهبــــم قـــد نــالــت الــرئــبــا

مــا الــغــرب بــل أوروبــــا حيث إهنام

كـــانـــا لـــكـــل بـــــاء مـــــرم ســبــبــا
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وفــيــهــا فــكــرة اإلحلــــاد قــد نشأت

مــنــذ الــقــديــم وإين مل أقـــل كــذبــا

قــل لــلــذي ظــن أن الــغــرب يسعده

خــرت إذ زحــت للكفار منجذبا

مــن ســار نحو رساب بــات يف ظمأ

ويف مهاوي العمى قد ظل مكتئبا

هــنــا الــســعــادة يف اإلســــام منهلها

يــروي غليل الــذي من فيضه رشبا

طــوبــى ملــن كــان بــاإلســام منتهج ًا

وعــن ســـواه بــنــور العقل قــد رغبا

يا ليلة النصف من شهر الصيام لقد

انجبت بــدر ًا كست أن ــواره الشهبا

يا ليلة النصف فيك الكون مبتهج

ويــمــأ الــقــلــب مــن أفــراحــه طربا

ي ــا مــولــد احلـــق واآلفـــــاق مــرقــة

بـــنـــوره وبــــه رشع اهلـــــدى طــربــا

بمقدم احلسن السبط العظيم بدا

هــو الــزكــي الـــذي قــد كــان منتجبا

يـــا ســبــط أكـــــرم مــبــعــوث ألمــتــه

ومـــن بــرعــتــه األوضــــاع قــد قلبا

حمــمــد ص ــان ــع الـــتـــاريـــخ مــفــخــرة

اآللـــــه واملـــثـــل األعـــــى بـــه رضبــا

املــنــقــذ الــفــذ والــدنــيــا بــه ازدهـــرت

والــقــائــد الــقــدم فيام ســن أو وهبا

يا ابن الــذي كان يف اهليجا يكر عىل

األع ــداء كاألسد الــضــاري إذا وثبا

هــــو اإلمــــــــام عــــي قــــائــــد بــطــل

يــفــر مـــن بـــأســـه أب ــط ــاهل ــم رهــبــا

ه ــو الــــويص أمـــر املــؤمــنــن ومــن

يــوم (الــغــديــر) بــأمــر اهلل قــد نصبا

خــلــيــفــة ورســــــــول اهلل عــ ّيــنــه

وبــن حشد مــن اآلالف قــد خطبا

وبــ ّلــغ الــنــاس حــكــم اهلل فــيــه وقــد

أدى الــرســالــة تــنــفــيــذ ًا ملــا انــتــدبــا

***
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يا ابــن النبي ويــا ابــن الطهر فاطمة

يــا ابــن الــرســالــة يــا غصن ًا هلــا رطبا

يــا بسمة الفجر يف إرشاق طلعته

يــا قمة املــجــد تــبــدو يف الــســا قطبا

ويـــا إمــــام اهلــــدى طــابــت أرومــتــه

بـــجـــده وأبــــيــــه قــــد زكـــــا حــســبــا

ثــــاين أئ ــم ــة أهــــل الــبــيــت حـ ّبــهــم

فرض عىل الناس يف القرآن قد وجبا

***
يــا نبعة املــجــد مــن أغــــراس حمتده

يــا زاكـــي الــفــرع لــأطــهــار منتسبا

أنــت الــزكــي ويــنــبــوع الفضائل إذ

غـــذاك جـــدك مــنــه الــعــلــم واألدبـــا

أثــــار ضـــدك أحـــقـــاد ًا (مــعــاويــة)

وكـــل إثـــم هبــا مــن ظــلــمــه ارتــكــبــا

أردت حيث أراد احلــرب إذ بدرت

مــنــه الـــبـــوادر فــيــا قـــال أو كتبا

وكــــان البــــد مـــن جــيــش تــعــد هلا

كـــا أعــــد إلــيــهــا جــيــشــه الــلــجــبــا

لكنام جيشك اجلـــرار خــان إذ اسـ

ـتميل بــالــدرهــم الــرنــان وانسحبا

وحز يف نفسك اخلــذالن مكتئب الـ

ـفؤاد أصبحت حني احلــق قد نكبا

وكـــان صلحك لــإســام مصلحة

ب ــه حــقــنــت دمــــاء والـــــراع خبا

هـــو الــــذي ألبــيــك الــفــذ حــيــدرة

أبــدى الــعــداء ومنه احلــق قد غصبا

قــد ك ــان يضمر كــفــر ًا يف رسيــرتــه

ومل يــكــن ذلــكــم م ــن أمــــره عجبا

أبــــوه كــــان زعــيــم املـــركـــن لــذا

فــاالبــن كـــان لــه بــالــرك منتسبا

وكل يشء – ترى – لألصل مرجعه

واحلـــق عــنــه يــزيــل الــشــك والــريــبــا

أقــــــام رغـــــم كـــتـــاب اهلل دول ــت ــه

ودوهنــــا أنــفــق األمـــــوال والــذهــبــا
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وســل مــن بغيه سيف ًا بــه سفك الـ

ـــدمــاء تــب ـ ًا ملــا أجــــرى ومـــا كسبا

وحــــارب اهلل واإلســـــام منتهك ًا

قــداســة احلــق حيث الــعــار قــد جلبا

لــنــفــســه ح ــن أوىص البــنــه خلف ًا

يكون مــن بعده يــا بئس مــن نصبا

وهــكــذا شـــاءت األقـــــدار ســاخــرة

باملسلمني وب ــات الــديــن مضطربا

إذ قــــام أح ــق ــر خــلــق اهلل واختـــذ

امللك العضوض له إرثــ ًا به انتصبا

يف حــكــمــه مــلــك ـ ًا مــســتــهــر ًا نــزق ـ ًا

ومــكــثــر ًا بــاملــجــون الــلــهــو واللعبا

واستعبد الناس باستبداده وطغى

والــوضــع يف عهده قــد ســاء منقلبا

مــعــربــد ًا يف غ ــار الــســكــر مــن رشه

تــزيــده الــغــانــيــات األنـــس والطربا

وتــــم مـــا مل يــتــم يف عــهــد والــــده

م ــن امل ــظ ــامل كــانــت تــوقــد اللهبا

فــمــن جــرائــمــه (قــتــل احلــســن) ملا

أبـــدى لبيعته رفــض ـ ًا وحــيــث أبــى

وهكذا (هرقل) من (هرقل) ورث

الــضــال ثــم مــى يف جـــوره رشبــا

لكن مرصع سبط املصطفى نسفت

تلك العروش فأمست بالفناء هبا

هـــذا يــزيــد وكـــان الـــرك مغرسه

إىل أمـــيـــة يـــعـــزى أصـــلـــه نــســبــا

***
أشكو إىل اهلل مــن ظلم اليهود لنا

وكــل يــوم نــرى مــن غــدرهــم عجبا

أمــســت بـــادي يف حـــزن ويف قلق

وكــــل قــطــر نــــراه الـــيـــوم مكتئبا

وخــيــم الـــر واجــتــاحــت خمــاطــره

والوضع أصبح يف األوطان مضطربا

ولــســت أدري أأرثـــي حالنا ولقد

هاج القريض وبات القلب ملتهبا ؟
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أو بالتصرب أســلــوكــي أرى فرجا

ألمــتــي بعد مــا قــد القــت الــنــوبــا ؟

أرجــو هلــا اليرس بعد العرس مقرتنا

بالصرب مــن ربــنــا فالنرص قــد قربا

***
يا أمــة العرب قد طــال السبات أال

تستيقظني ؟ هلــم فالصرب قــد نضبا

يــا أمـــة الــعــرب هــبــي لــلــجــهــاد بام

أوتـــيـــت مـــن قــــوة بـــل عــــزة وإبـــا

وحــرري أرضنا بالتضحيات لكي

نعيد باحلرب لــأوطــان ما اغتصبا

وأن نبيد عــصــابــات الــيــهــود وهم

ســارس الغرب مذ أورى لنا اللهبا

فــإنــنــا الــيــوم مــســؤولــون عــن بلد

مــقــدس بــيــد األعــــــداء قـــد سلبا

قد كان مهد ًا لعيسى حيث منه عىل

ظــهــر الــــراق رســـول اهلل قــد ركبا

إىل الـــســـاء بـــمـــراه وكـــــان هبا

من (قاب قوسني أو أدنى) قد اقرتبا

فــــأي رشع وقـــانـــون ويــــا أســفــي

قد أصبح القدس للكفار مغتصبا

آن األوان ألن نفني الــطــغــاة وإن

نذيقهم مــن عــانــا الــويــل واحلــربــا

***
ما زلت أرصخ يف شعري ويف كلمي

ودائـــــــ ًا هبـــا اســتــنــهــض الــعــربــا

كــأنــنــي رصخـــة يف الـــــواد أبعثها

أو نــفــخــة يف رمــــاد إذ يــــروح هبا

إن الصهاين قــد مــاتــت ضامئرهم

ومــن جرائمهم رب الــعــى غضبا

ثــــوروا بــعــزمــكــم ،دكـــوا بقوتكم

عــى رؤوســهــم األطــــواد واهلضبا

ال ترمحوا الكهل منهم والوليد معا

وقــتــلــوا بـــاملـــوايض شيبهم وشبا
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واحمــــوا هلــم أثــــر ًا مــن كــل ناحية

وأطعموا الوحش منهم كلام سغبا

لتقطعوا نسلهم مــن أرضــنــا أبــد ًا

وجتــعــلــوا بــاملــنــايــا خصبهم جدبا

***
جيش الــعــراق لقد حبيت يف مهم

فرض اجلهاد عليك اليوم قد وجبا

أنـــت املــؤمــل والــتــاريــخ مرتقب

نـــــر ًا حتــقــقــه لــلــعــرب مــرتــقــبــا

وأعــــن ب ــك قـــرت م ــذ رمــيــت بام

رس اخل ــواط ــر والــتــاريــخ قــد كتبا

بالنور مــن صفحات املجد زاهــرة

بطولة منك زادت خصمنا رعبا

يــا حــامــي املــجــد مــن أوطـــان أمتنا

وأدرأ بعزمك عنها الــر والكذبا

بالفتح مقتح ًام يــا جيشنا اللجبا

وافــتــح هلــا صفحة بيضاء ناصعة

وأرخ وفاة صديقه الشاعر السيد مرتىض الوهاب بقوله:
ٍ
بشجو
حــن دوى صـــوت الــنــعــي

نــــافــــذ ًا يف الـــقـــلـــوب واآلذان

قــلــت إهيـــــ ًا نــاعــيــه لــلــجــبــل أرخ

(رحـــــل املـــرتـــى نــقــي الــبــيــان)

 1973م
وقال مؤبن ًا العامل الفاضل السيد حممد طاهر البحراين:
ذكــــرى خيــلــدهــا الـــزمـــان خــلــودا

لــتــكــون جمـــــد ًا شـــاخمـــ ًا مــشــهــودا

ذكــــرى هب ــا الــتــاريــخ كــلــل هــامــه

بـــاملـــكـــرمـــات ختــــاهلــــن عـــقـــودا

ذكــــرى فجيعة كــربــاء بفقيهها

الــعــلــم الـــذي للعلم كـــان عميدا

ذكـــرى هــي الــتــاريــخ يبقى كائن ًا

حـــيـــ ًا يــســر مـــع احلـــيـــاة جــديــدا
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وتسجل األحــــداث عند حدوثها
وإذا هــــو املــــيــــزان هت ــب ــط كــفــه

تـــنـــور فــكــرنــا املـــحـــدودا
عـــــر ًا
ّ

مــنــه وأخــــــرى تــســتــمــر صــعــودا

وبـــذا املقاييس الصحيحة تنجيل

عـــا ســـواهـــا جــــوهــــر ًا وصــعــيــدا

هــــذا هـــو الـــتـــاريـــخ مــنــذ نــشــوئــه

فـــرى احلــصــا والــــدر فــيــه نضيدا

إن كــان قد رحــل الفقيد عن الدنا

يف ذمــــة الـــتـــاريـــخ صــــار فــقــيــدا

وهــــو الــفــقــيــه احلــــر قــــدس رسه

قــد عـــاش حــــر ًا ثــم مـــات سعيدا

***
حــفــل أقـــيـــم لــكــي خيــلــد عــيــل ـ ًا

خـــدم الــريــعــة هـــاديـــ ًا ورش ــي ــد ًا

أفـــنـــى كـــيـــان ح ــي ــات ــه يف ظــلــهــا

ومـــــى ت ــق ــيــ ًا بـــاحلـــيـــاة زه ــي ــدا

إنـــــا لـــنـــذكـــر فــضــلــه وعــلــومــه

أبــــــد ًا وهنــــج حــيــاتــه املــحــمــودا

وت ــق ــاه واخل ــل ــق الــرفــيــع ومـــا إىل

هـــذي املـــزايـــا اخلـــالـــدات خــلــودا

جــــاءتــــه مــــن آبــــائــــه فــتــمــهــدت

طـــــرق الـــســـمـــو لــــه هبــــا متــهــيــدا

طــبــعــت ســجــايــاه الــكــريــمــة ســرة

مـــثـــى مـــــعـــــززة فـــقـــل نـــديـــدا

كـــانـــت نـــزاهـــتـــه مــــثــــاالً رائـــعـــ ًا

وكــــا جتـــــاوز يف اإلبــــــاء حــــدودا

ونـــزاهـــة الــعــلــاء رمـــز صالحهم

يف احلــكــم مهام اخلــصــم كــان عنيدا

وهـــم اهلــــداة الــصــاحلــون لشعبهم

وتـــراهـــم يف املــعــضــات أســــودا

حيــمــون ديـــن اهلل يف األزمـــــات ال

خيـــشـــون ســلــطــانــ ًا وال هتــديــدا

وهــــم املـــغـــاويـــر الـــذيـــن بــثــورة

الــعــريــن كـــانـــوا قــــادة وجــنــودا
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ِ
ـــب لــيــحــرزوا استقالله املنشودا

ضحوا ألجل الدين والوطن احلبيـ

***
يـــا ثـــــورة الـــعـــريـــن ألــــف حتية

أزجـــــي إل ــي ــك مـــقـــدر ًا ومــشــيــدا

يــشــدو بــك األحـــــرار مــثــل بالبل

األســحــار ترسل يف الفضاء نشيدا

ِ
كـــنـــت إال إن تـــكـــوين ق ــوة
مــــا

جـــبـــارة تـــطـــوى عــــهــــود ًا ســـودا

قــادت جيوشك كربالء غ ــداة ل ْلـ

ــــآســـاد كــانــت مــربــضــ ًا مــعــهــودا

بــقــيــادة (الــشــيــخ الــتــقــي) تقحمت

وغــزت وكــان جهادها مشهودا

يف قــمــة األحـــــداث رصت مكانة

وجــعــلــت ت ــاري ــخ الـــعـــراق جمــيــدا

بـــقـــيـــادة الـــعـــلـــاء كــنــت رهــيــبــة

باسم الرشيعة قــد هدمت ســدودا

إين أحــــيــــي ثـــــــورة قــــامــــوا هبــا

ض ــد الــطــغــاة وآثــــــروا الــتــســهــيــدا

شــعــروا بــأن الــغــرب يسعى جاهد ًا

لــيــشــيــع فــيــنــا كـــفـــره ويــكــيــدا

ويـــــروم مـــن ثـــم احـــتـــال بــادنــا

إذ مل يــكــن عـــن ع ــزم ــه لــيــحــيــدا

زأروا ودوى يف الــبــاد زئــرهــم

وكـــأهنـــم كـــانـــوا لــظــى ووقـــــودا

وتــضــامــنــوا ض ــد الـــغـــزاة بــوحــدة

فــكــريــة والـــــــرأس كــــان ســديــدا

وتــضــامــن الــعــلــاء رمــــز كــيــانــنــا

ويــــزيــــدنــــا حـــيـــويـــة وصــــمــــودا

وأســـاس وحــدتــنــا ورص صفوفنا

وبـــــه نــــشــــارف عـــزنـــا امل ــن ــش ــودا

هــم حــــرروا وطــنــ ًا وشــعــب ـ ًا ثــائــر ًا

قــد ك ــان للخصم الــدخــيــل مبيدا

()1

( )1هو آية اهلل املرحوم الشيخ حممد تقي الشريازي زعيم الثورة العراقية الكربى يف كربالء املقدسة.

150

هـــذا هــو الــتــاريــخ يــنــطــق صــادق ـ ًا

عــنــهــم فــكــان ومـــا يــــزال شهيدا

***
إنــــا مـــع اإلســــــام وهــــو نــظــامــنــا

وبــــه ســنــثــبــت يف احلـــيـــاة وجــــودا

أم ــن ــاء ال رشقــــ ًا وال غ ــربــ ًا نسيـ

ـــر عــى اهلـــدى ونــــازم التوحيدا

هـــــذي ارادتـــــنـــــا بـــظـــل عــقــيــدة

أقــــوى مــن الـــفـــوالذ مــنــه صــمــودا

ضـــد الــشــيــوعــيــن خــضــنــا ثـــورة

كــنــا هبـــا أقـــــوى وأصـــلـــب عـــودا

خــلــقــت لــتــحــيــا دائــــــ ًا وتـــســـودا

يــــا مـــعـــر اإلســــــــام إنــــــا أمـــة
فــــذروا اخلــصــام فــكــل ف ــرد يف كتا

ب اهلل كــــان ملـــن ســــواه عــضــيــدا

ومتـــســـكـــوا (بــمــحــمــد وبـــآلـــه)

هـــم ســــادة الــدنــيــا أبــــ ًا وجــــدودا

تـــبـــ ًا ملـــن نــبــذ الـــديـــانـــة وانــــرى

لــلــكــفــر يــعــمــل بــاجلــهــار مــزيــدا

لـــيـــكـــون لــلــمــســتــعــمــريــن مــطـــ

ـَية ويــكــون عــبــد ًا بالضالل مسودا

ويــل ملــن جحد (الــواليــة) واقتدى

بــالــغــاصــبــن وصــــار ج ــد حــقــودا

جـــاءت (واليــــة حــيــدر) ركــن ـ ًا من

الــديــن احلــنــيــف مـــوطـــد ًا تــوطــيــدا

وبـــدوهنـــا األعـــــال تــرفــض كلها

مــهــا أط ــال ــوا يف الــصــاة ســجــودا

هــــذي عــقــيــدتــنــا ال ــت ــي نــحــيــا هبا

وهبــــــا نــــفــــوز حمـــقـــقـــ ًا وأكــــيــــدا

جــــاءت هب ــا آيــــات ربـــك واألحـــا

ديــــث الـــريـــفـــة أيـــــدت تــأيــيــدا

أولــيــس قــد أوىص (الــنــبــي) بشأنه

(يـــوم الــغــديــر) مــؤكــد ًا تــأكــيــدا ؟

متــت بــــذاك (الــبــيــعــة) الــكــرى له

وغــــدت مــائــكــة ال ــس ــاء شــهــودا

***
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إن احلـــيـــاة جتـــــارب فــــرى هبو

طـــ ًا ثــم طــــور ًا بــعــد ذاك صــعــودا

كــالــبــحــر يف (مـــد وجــــزر) ثــم يط

ـــغــى يف هــيــاج أو يــشــاء ركـــودا

ونــعــيــمــهــا رهـــن الــــــزوال وجتــعــل

األوغـــــاد قــد يــســتــأســدون أســـودا

حــيــنـ ًا وه ــم نــكــرات مــنــبــوذون قد

مسخوا وأشــبــه يف املــســوخ قــرودا

بـــاألمـــس كــنــا يف ظــــام دامـــس

وأح ــاط ــن ــا خــطــر وكـــــان شــديــدا

غـــزت ال ــع ــراق عــقــيــدة نــكــراء قد

جــرفــت شــبــاب ـ ًا يف الــبــاد عــديــدا

قــد ســمــمــت أفــكــارهــم حــتــى إذا

جـــحـــدوا بــديــن اهلل ثـــم جــحــودا

بــثــت بـــــذور الــــر يف أوســاطــنــا

ومــضــت ختــــادع ســـاذجـــ ًا وبــلــيــدا

إن الـــشـــيـــوعـــيـــن أرذل مــلــة

عبدوا شخوص ًا أنــكــروا التوحيدا

ولــــدهيــــم اإلحلـــــــاد رمـــــز تــقــدم

والـــرشـــد فــيــهــم مل يــــزل مــفــقــودا

ع ــم ــاء ل ــل ــرق املــــنــــاوئ ديــنــنــا

ومـــضـــوا لـــه مــســتــعــبــديــن عــبــيــدا

صــالــوا بــإرهــاب أق ــض مضاجع ًا

وطــغــوا وكـــان مــصــرهــم مشهودا

الـــفـــوضـــويـــون الـــذيـــن تــدجــلــوا

باسم (الــســام) وحــاربــوا املعبودا

سفكوا الدماء عىل الصعيد ورشدوا

األمـــنـــاء مـــن أوطـــاهنـــم تــريــدا

خ ــان ــوا ال ــب ــاد ك ــا حتــــدوا حــرمــة

ال ــدي ــن احلــنــيــف ونـــــددوا تــنــديــدا

حتى إذا هنــض (احلــكــيــم) برصخة

دون بــــأرجــــاء الـــبـــاد شــديــدا

واستأصلت (فتواه) كابوس الشقاء

وبــــــــددت أصـــنـــامـــهـــم تــبــديــدا

واسرتجعت أمــن الــعــراق وصفوه

والــشــعــب كـــان وال يـــزال شهيدا

قطب الزعامة من غدا حيمي الرشيعة

نــــــــارص ًا وجمــــــاهــــــد ًا ص ــن ــدي ــدا
152

أعــظــم بـــه فــهــو اإلمـــــام املــقــتــدى

واملــــرجــــع األعـــــى و عـــز نــديــدا

صــــان (اإللـــــــه) وجــــــوده وأمــــده

عــــمــــر ًا وظــــــ ً
ا وأرفــــــــ ًا ممـــــدودا

***
ي ــا راحـــــ ً
ا ب ــاألم ــس فــــارق أهــلــه

هــيــهــات ق ــد صـــار الــلــقــاء بعيدا

ال لــن متــوت وأنـــت نصب عيوننا

بــالــرغــم أنـــك قــد رحــلــت فقيدا

املـــوت للجسد املــغــيــب يف الــثــرى

والــــــروح ختــلــد م ــا تــشــاء خــلــودا

ذكـــــراك لــأجــيــال حــافــلــة بمجـ

ـــــدك حــيــث أنــــت خمــلــد ختــلــيــدا

خــلــفــت ارب ــع ــة ذكــــــور ًا حسبهم

ســـــدوا فـــراغـــك بـــاذلـــن جــهــودا

فـــاملـــرء يـــذكـــر يف بــنــيــه إذا هم

صــلــحــوا وكــــان مــقــامــهــم حمــمــودا

خــلــدت يف اجلــنــات وهـــي مــنــازل

فـــيـــهـــا حيـــــل املــــتــــقــــون وفــــــودا

***
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 -13السيد صدر الدين احلكيم الشهرستاني

 1351هـ  1992 - 1933/م

آل احلكيم الشهرستاين أرسة علوية جليلة الشأن ،عظيمة املنزلة ،كان لرجاهلا معرفة

تامة بالطب اليوناين والتداوي باألعشاب لذا عرفوا بآل احلكيم ،وهلا مصاهرة بأرسة
السادة الشهرستاين فلحق هبا هذا اللقب ،ومن أبرز رجاهلا السيد مهدي السيد خليل
احلكيم املتوىف سنة  1318هـ كان طبيب ًا حاذق ًا وعامل ًا جلي ً
ال مطبوع ًا وأديب ًا شاعر ًا له آثار

طيبة قيمة خمطوطة وحمفوظة يف خزانة كتبه.

يف هذه املدينة اخلالدة ولد الشاعر السيد صدر الدين السيد حممد حسن بن السيد

مهدي سنة 1933م املوافق لسنة  1351هـ ،وتفتحت فيها عيناه ،وقىض أيام هلوه

وصباه ،وربــاه والــده تربية حسنة وثقفه ثقافة واسعة ملا وجد فيه من خمايل الذكاء

وإمارات النبوغ وتركه والده صغري ًا بعد رحيله إىل الدار الفانية ثم تكفلته أمه ،واندفع

شاعرنا بتعلم مبادئ القراءة والكتابة ثم دخل مدرسة اخلطيب الدينية الرسمية فدرس

علوم العربية فيها كام درس الفقه وأصوله وحاز عىل شهادهتا وتتلمذ يف اخلطابة عىل
خطيب كربالء املرحوم الشيخ حمسن أيب احلب ،فقد رأيته وهو غالم حدث يف الصحن

الرشيف احلسيني يستمع ألقوال أستاذه ويتلقى عىل يديه أصول اخلطابة املنربية ومن

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
عبد احلسني احلويزي كام درس املنطق واملعاين والبيان والبالغة عىل العالمةالشيخ
جعفر الرشتي وتتلمذ يف الفقه عىل العالمةالشيخ حممد اخلطيب ،وكان لدراسته تلك

تأثري عىل تنمية ملكاته وصقل شاعريته ،وساهم يف إلقاء القصائد يف املناسبات الدينية
وأسس يف عام  1954م (اهليئة العلوية) التي أبدت نشاط ًا ملحوظ ًا يف عقد االحتفاالت
الدينية كمواليد األئمة األطهار ووفياهتم ،كام أصدر سنة  1954جملة أدبية باسم (رسالة

الرشق) .واصلت الصدور عام ًا واحد ًا 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  1962م  1382 /هـ.

كان الصديق الويف واإلنسان الوديع األرحيــي ،كنت أزوره ويــزورين يف معظم

األوقات ،وأحرض جمالسه احلسينية التي يعقدها أصحاب الذوات ،وكثري ًا ما نشارك

سوية يف إلقاء قصائدنا يف احلفالت التي تقام يف املواسم الدينية ال سيام يف الصحن
احلسيني ،ومل أجد منه ما يعكر اجلو األديب ،لقد أمال قلوب الناس إليه.

آثاره:

 -1التربج -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

للشاعر مقتطفات من أشعاره يتمثل لديك خصب اخليال وقوة السبك ورقة املعنى،

تناول يف شعره أغراض الشعر املألوفة من غزل ووصف ورثاء وحكم ومديح ووطنية
وغري ذلك ،ويف شعر املناسبات يستغل الشاعر فرصة التحدث عن حمنته القاسية وما
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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:
يا مرشق العرب جدد عهد ماضينا

وانــــر لــــواء الــتــآخــي يف أعالينا

وحــقــق الــوحــدة الــكــرى يباركها

قـــرآنـــنـــا مـــبـــدأ لـــلـــدرب هيــديــنــا

وابــعــث مــن الــعــزم يف أعــاقــنــا مهام

حتــيــي مــن الــســلــف املـــايض أمانينا

وافــتــح مــن الــنــر أبــوابــ ًا توحدنا

حــتــى ن ــح ــرر يف عــــزم فلسطينا

وذكــــــرن قــومــنــا جـــهـــر ًا بــعــزتــنــا

إنــــا بــنــيــنــا عـــى الــعــلــيــا مــبــانــيــنــا

إنــــا رفــعــنــا ولــلــتــحــريــر رايــتــنــا

خــفــاقــة والـــدنـــى ك ــان ــت تلبينا

اهلل أكـــــر والـــتـــوحـــيـــد غــايــتــنــا

بـــه أبـــدنـــا ويف املـــــايض أعــاديــنــا

اهلل أكـــــر والـــتـــحـــريـــر ديــدنــنــا

بــاســم الــرســول رســـول اهلل هادينا

ويــــــوم مــــيــــاده درس ألمــتــنــا

بـــه ســنــحــيــي بــعــز جمـــد مــاضــيــنــا

***
ولـــدت يــا منقذ الــدنــيــا وقــائــدهــا

وفـــيـــه ع ــط ــر قــاصــيــنــا ودان ــي ــن ــا

ولـــدت فــاهنــزم الكفر الــظــلــوم إىل

شقيقه املــلــحــد املــخــذول ملعونا

ولـــدت فــاهنــدت األص ــن ــام هــاويــة

فــوق ال ــراب وبــات الــرك حمزونا

وقـــد هتـــاوى س ــج ــود ًا كــل مقتدر

مــن الــرجــال وقــد كــانــوا سالطينا

ويف الــســاء نــجــوم للهنا انتثرت

تــبــر اخلـــلـــق مــلــيــونــا فــمــلــيــونــا
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وقـــد جعلت حبيب اهلل مــن قــدم

وفـــيـــك قــــد خ ــت ــم اهلل الــنــبــيــيــنــا

واخـــتـــارك اهلل لــلــدنــيــا مطهرها

فــأنــت نــراســهــا هتـــدي املضلينا

***
يا صاحب احلوض ما أحىل والءك يف

كــل القلوب وقــد غــذى الرشايينا

سموت قدر ًا فمن عيسى املسيح ومن

موسى ولــو قد عال يف طــور سينينا

لــــوالك مل خيــلــق اهلل الـــوجـــود وال

ضــاءت شموس لنا متحو دياجينا

فـــأنـــت رس هلـــــذا اخلـــلـــق ســيــده

وأنــــت حم ــم ــوده ال زلـــت مــأمــونــا

وأنــــت أمحــــده بــل مــصــطــفــاه وقــد

أهـــــداك خــالــقــه ب ــاحل ــق يـــا سينا

وقــد رسيــت مــن البيت احل ــرام عىل

الـــراق للقدس يف أقــى فلسطينا

وخــصــك اهلل بــاملــعــراج فــازدهــرت

بــك الـــســـاوات تــريــف ـ ًا وتزيينا

وقـــد عــرجــت إلــيــه بــل دنــــوت له

يف قـــاب قــوســن ي ــا رمـــز املجينا

وعــدت كي متالء الدنيا عال وهدى

وتــنــر الــعــدل والـــقـــرآن والــديــنــا

وقــاتــلــتــك ع ــص ــاب ــات مــذمــرهــا

غ ــروره ــا وبــقــيــت املــصــطــفــى فينا

محــلــت رايــــة ديـــن اهلل فــانــتــرت

ب ــك الــريــعــة أحــكــامــ ًا وقــانــونــا

اهلل م ــا أعــظــم اإلســـــام مــعــتــقــد ًا

رشيـــعـــة كــمــلــت فــيــهــا مــبــاديــنــا

***
يــا قـــادة احل ــق واإلســــام يف بلدي

م ــن ك ــرب ــاء أتــيــنــا احلـــق حيــدونــا

هاكم يــد الشيعة البيضاء يدفعها

ٍ
لــذري التوحيد يدعونا
إخالصها
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وحـــطـــمـــوا عــصــبــيــات تــفــرقــنــا

ال ختــدم الــعــدل بــل ال ختــدم الدينا

تــكــون جـــر ًا للخصوم إىل
وقـــد
ّ

بــــادنــــا وحمــــــال ذاك يــرضــيــنــا
قـــوى الــضــال وحــررنــا أراضــيــنــا

حتطم القيد بــالــثــورات وانــدحــرت
وكــيــف نسمح للقيد املــحــطــم أن

يـــصـــاغ ثـــانـــيـــة يـــصـــى أيـــاديـــنـــا

ال طــائــفــيــة بــعــد ال ــي ــوم فانتبهوا

فــالــطــائــفــيــة يف ال ــده ــي ــاء ترمينا

ال يقبل الــديــن أن نبقى تشتتنا

روح الــتــنــازع يف األوحــــال تردينا

فوحدوا الصف جذوا أنف خصمكم

وطــــهــــروا مـــن ب ــق ــاي ــاه مــغــانــيــنــا

***
عجبت مــن مــعــر قــد غــرهــا نفر

لشعبهم أصــبــحــوا حــقــ ًا مذلينا

قــالــوا كفرت ومل أفهمه مــا زعموا

هل كفروا شاعر ًا هيجو الشياطينا

هــل كــفــروين ألين مل أخـــن وطني

أم كـــفـــروين ألين أرفــــض اهلــونــا

فيا رؤوســـ ًا هبــا االهـــواء قــد لعبت

فــقــيــدت عــقــلــهــا فـــكـــر ًا وختمينا

اهلل يــعــلــم واألعــــــــداء تــعــرفــنــي

مل اتـــبـــع غـــر ديــــن اهلل يل ديــنــا

وإن أمحــــد خـــر الـــرســـل قــاطــبــة

نــبــيــنــا وبــــــه هنــــــدي املــضــلــيــنــا

وأهــــل بــيــت رســــول اهلل ســادتــنــا

أئـــــمـــــة هبـــــم نـــلـــنـــا مــعــالــيــنــا

وإنـــــنـــــي لـــــرســـــول اهلل ممــتــثــل

فــلــن أخـــــون تــــرابــــ ًا فــيــه ربــيــنــا

ولــن أخــون بـــاد ًا عشت مرتضع ًا

مـــن درهـــــا وأنـــــا طــفــل تــنــاغــيــنــا

وإهنــــــا جمـــدنـــا حـــكـــ ًا وتــقــنــيــنــا

كــــأهنــــا أمــــنــــا حــــبــــ ًا وع ــاط ــف ــة
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وقال يف مولد بطل العروبة واإلسالم اإلمام عيل بن أيب طالب:
ورمـــى عــن غـــادة الــقــوم احلــجــاب

الــشــبــاب
رصخ اجلـــهـــل فــلــبــاه
ُ

عــمــه الــفــوىض فــســاد االضــطــراب

ومــــضــــت تـــنـــســـاب يف جمــتــمــع
كشفت عــن ساقها كــي ختــدع الـ

ـــشــاب لكن خــدع الشيخ املهاب

وإذا الـــشـــهـــوة حـــن انــطــلــقــت

ظلمت فيها مــن الــغــيــد الكعاب

ســلــبــت عـــزهتـــا مــــذ أرخـــصـــت

رشف الــنــفــس فــصــادهتــا الــذئــاب

وانـــــــــرت ختــــتــــال يف نــشــوهتــا

أســكــر األفــــــراد رقــــص ورشاب

ومــــى الــعــقــل وحــــيــــد ًا وجـــ ً
ا
بـــاحـــثـــ ًا يف ظـــلـــات اجلـــهـــل عن

ي ــرق ــب الـــنـــور عـــــا ُه االكــتــئــاب

فــتــح بـــاب ه ــل ل ــه يــفــتــح بـــاب ؟

قــــائــــ ً
ا يــــا أهيـــــا اإلنــــســــان ض ـ ْـع

لــــك حــــــد ًا فـــأنـــا الـــتـــر املـــــذاب
ذلــلــت يف عـــامل الــدنــيــا الــصــعــاب

أنــــا رمــــز املـــجـــد فـــاخـــرين فبي
إنـــــا الـــشـــهـــوة تـــغـــريـــك وهـــل

يكمل الــعــذب إذا ج ــاء الــعــذاب

هــــكــــذا بــــــات يـــنـــاجـــيـــهـــم ومل

يــشــفــه مــن ســائــر الــقــوم اجلـــواب

وإذا الـــفـــجـــر بـــــدت أنـــــــواره

فــمــحــا ظــلــمــتــهــم مــنــهــا شــهــاب

غـــمـــر اآلفـــــــــاق نــــــور ســـاطـــع

وانجلت عن أفــق العقل الضباب

وهـــــــــدت أوثــــــاهنــــــا ســــاجــــدة

وأصـــاب الـــرك ذعــر واضــطــراب

***
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ولـــــد الـــثـــائـــر ح ــت ــى يــقــلــب ال ـــ

ــع ال تثنيه حــرب أو حــراب
ـــو ْض َ
َ

ٍ
ـــر
جـــــاء والــــعــــامل
ثــــــاو يف ُحـــ َف ْ

مــن ثـــرى اإلف ــس ــاد غــطــاه الـــراب

لــبــوا ال ــع ــدل بــظــلــم ل ــن يــصــابــوا

ولــــد الــصــلــح ويف مــنــهــجــه طا
جـــــاء واألوثـــــــــان يف أب ــراج ــه ــا

مــعــاب
ع ــب ــدت واحلـــــق مـــذمـــوم
ُ

جــــاء ذاك املــنــقــذ الـــفـــرد الـــذي
حـــطـــم األهــــــــــواء يف خــطــبــتــه

الــكــتــاب
حــــرر اخلـــلـــق بــيــمــنــاه
ُ

واىل الــرشــد بــنــو اإلنـــســـان ثــابــوا

الــســهــا
وبـــنـــى جمــــــد ًا عــــى هـــــام ُ

ـاب
ال يــدانــيــه مــن الــكــون الــســحـ ُ

وبـــــــه قـــــد بــــلــــغ الــــعــــلــــم إىل

ـاب
م ــا نــــراه ال ــي ــوم إن زال الــنــقـ ُ

هـــو ذاك املــصــطــفــى رب الــنــهــى

املــهــاب
هــو ذاك الــبــطــل الــشــهــم
ُ

ـاب
وبــــه ضـــــاءت س ــه ــول وه ــض ـ ُ

وجتــــــى الـــعـــلـــم مـــــن أفــــكــــاره
يــا تـــرى َمـــن ذا الــــذي ِمـــن بحره

وصــــــواب
جــــاءنــــا خــــر وعـــلـــم
ُ

***

بـــاب
بــاســمــه ُي
ــفــتــح لـــإصـــاح ُ
ُ

ي ــا أبـــا الـــزهـــراء والـــعـــدل ال ــذي
أنـــــــت حـــــــررت رقـــــابـــــ ًا طــاملــا
َ

الــرقــاب
َــت تــلــك
لــبــنــي الـــر عــت ْ
ُ

ثـــقـــفـــت بـــجـــهـــد أمـــــ ًة
أنــــــــت
َ
َ

وانـــقـــاب
عــمــهــا جــهــل وبــــؤس
ُ

َ
الـــــــر عـــــن جمــتــمــع
وأزلــــــــــت
َ

ٌ
وســـبـــاب
فـــتـــك وظـــلـــم
هـــــــدّ ُه
ُ

أعـــطـــيـــت دروســــــــ ًا وهب ــا
أنــــــت
َ
َ

ـاب
تكشف
األرسار يــمــتــاز الــلــبـ ُ
َ

ـاء يف
ورفـــعـــت الــــرايــــة ال ــب ــي ــض ـ َ

ُأمــــم الــدنــيــا فــلــ ُبــوا واســتــجــابــوا
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قــلــت لــلــحــكــام يـــا قـــوم اعـــد ُلـــوا

وإذا هـــم لــنــظــام الـــعـــدل عــابــوا

كــــانــــت ختــتــي
وفــــتــــا ُة الــــقــــوم
ْ

الــعــذاب
ـم أهــلــيــهــا وأعــيــاهــا
ُ
ظــلـ َ

ِ
ُح ِ
َــرت
ـــــررت م ــن
قــيــدهــا فــاســت ْ

احلــجــاب
بــســتــار ال ــع ـ ِـز يــعــلــوهــا
ُ
ٍ
ـاب
قــيــمــ ُة الــنــفــس بــتــقــلــيــد ُي ــع ـ ُ

الـــكـــتـــاب
حـــــق يـــراعـــيـــه
وهلـــــا
ٌ
ُ

ـدت
فــكــشــفــت الـــر عــنــهــا فــاعــتـ ْ

لــكــن الـــيـــوم نـــراهـــا ُأ ِ
ـــصـــت
رخ
ْ
َ
ٍ
نـــكـــبـــة تــســح ـ ُقــهــا
فــــهــــوت يف
ْ

العقاب
ـح ويشجيها
ُ
ـصـ ُ
َو ْهـــي مل تـ ْ

***
َ
شـــاعـــر
رســـــــــول اهلل إين
يـــــا
ً

ـاب
وبــقــلــبــي نــفــثــ ٌة
َ
فــيــهــا ا ْل ــت ــه ـ ُ

أجـــجـــت يف أضــ ُلــعــي شـ َعــلـ َتــهــا
ْ

ُــــذاب
وبــوســط الــنــار أحــشــائــي ت
ُ
ٍ
املـــصـــاب
أمـــــة شــتَّــتَــهــا ال ــع ــق ـ ُـل
ُ

َ ِ
ـــن
وأنـــــا أشـــكـــو إىل
عـــلـــيـــاك م ْ
األعــــــــداء مـــن أطـــرافِ ــن ــا
وأتـــــى
ُ

الشباب
ـار فأنحاز
ُ
سمموا األفــكـ َ
ّ
ِ
اإلحلـــــاد لــلــر اس ـ َتــطــا ُبــوا
فــكــر ُة
ِ
الــذئــاب
األطـــــراف ج ــاءتــ ُه
ومـــن
ُ
مجــعــكــم فــيــهــا طِ
ِ
ورضاب
ـــعـــان
ٌ
ُ
لــع ــا ِ ِ
األعـــــــداء ه ــاب ـ ُـوا
ــــم
ُ
عــــزه ُ
ُ

ـرت
تَـــركـــوا اإلســـــاَم ح ــن ْان ــت ـ ُ

قــــطــــيــــع تــــائــــ ٌه
نــــحــــن
وإذا
ٌ
ُ
ِ
هــــــذه الــــ ُفــــرقــــ ُة يف
َأمــــتــــي مــــا
ومــــن
أولـــســـتـــم قـــــــاد َة الـــدنـــيـــا َ
ْ

ِ
ِ
كم
ـوب
وشــعـ ُ
األرض كــانــوا باسم ُ

يطلبون الــعـ َ
ـدل هــذا الــيــو َم خــا ُبــوا

ألُ
ســـــار ِ
ٍ
كــــاب
الــــر
ـــــم
ُ
َ
نـــــاس هبِ ُ
ِ
ـــراب
تنسف
َ
األحـــاف حتميها احل ُ

أمــــتــــي هنــــضــــ ًا فـــأنـــتُـــم قــــــدو ٌة
جــــــددوا املـــجـــدَ وكــــونــــوا قـــو ًة
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وارفـــــعـــــوا رايــــتَــــكــــم خ ــف ــاقــ ًة
الـــقـــرآن رمــــز ًا خــالــد ًا
واجــعــلــوا
َ

***

فــلــكُــم ال شـــك نــــر ِ
ـــــاب
وغ
ُ
ٌ
ِ
الكتاب
ـم
َفـ ْـهــو
ُ
دســتــور ل ـ ُكــم نــعـ َ
ٌ

وقال يف (اإلرساء واملعراج):
ـم
مـــا لــلــدنــا يف وجــهــنــا تــتــجــهـ ُ

ـم
وخلــصــمــنــا ح ــق ــد ًا عــلــيــنــا َت ـ ْبــسـ ُ
ِ
املــتــهــد ُم
وبــنــا اس ــت ــق ــا َم بــنــاؤهــا

درت أن الــعــروبــ َة مل ْ
تــزل
َأو مــا
ْ

ــم
قـــرآنُـــنـــا هيــــدي الــــــورى ويــعــ ِّل ُ
ِ
ـم
ُتــصــي اخل ــص ــو َم
بــنــاءهــا وحتــطـ ُ
َ
ِ
ِ
ـم
لــك ـ َنــنــا يف
احلـــــرب ال نــســتــســلـ ُ
ِ
ِ
وبــرعــنــا بــغـ ُ
الــعــروبــة حيــر ُم
ـض

درت أنــــا ُبـــنـــا ُة حــيـ ِ
ـاتــا
َأو مـــا
ْ

َ
وبـــنـــا َحتـــــرر ُ
أرضــــهــــا
والــــعــــال ُ

درت فــيــنــا تــعــاىل جمــدُ هــا
َأو م ــا
ْ
درت أن الــعــروبــ َة مل ْ
تــزل
أو مــا
ْ
ـارنــا
َأو مــا
ْ
درت أن الــســا َم شــعـ ُ
درت أنــــا فــضــائــل أمحــد
فـــــإذا
ْ

ِ
ــم اجلــفــاء بحقنا؟
فـــإذا درت فــل َ
ٍ
لنعمة
ـن احلـــســـو َد
عــلــمــت ول ــك ـ ّ

ـس واحل ــق ـ ُ
ـوق هلــا فــم؟
ومل الــتــقــاعـ ُ

ــم
لــلــخــلــق ي ــن ــظ ـ ُـر أنـــــه ال يــعــ َل ُ

ومنها قوله:

ـــم
وأنــــــا بــحــبــك هـــائـــم ومـــتـــ َّي ُ
ِ
ِ
لــعــلــوم ديــــن ِ َ
ــم
ــــك عـــــال ومــعــل ُ
ِ
ـاء املظلِ ُم
بسنا ســنــائــك ذا الــفــضـ ُ
ِ
ـم
إىل فــلــســطــن الـــعـــروبـــة تــعــلـ ُ

ي ــا والــــد الـــزهـــراء أنـــت شفيعنا
ـار الفالسف فانحنى
َ
هيمت أفــكـ َ
كالشمس املــنـ ِ
ِ
ـرة وانجىل
ـت
وبــزغـ َ
ِ
ِ
رست عــى ال ـ ِ
ـراق
اإلرساء
وبنية
َ
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الـــقـــدس يــا دنــيــا ا ْعــلــمــي عــربــيـ ٌة
ُ

والــقــب ـ َل ـ ُة األوىل ملــن َقـــد أســلـ ُـمــوا

ِ
ِ
ألرضــنــا
الــكــنــوز
ـاح
وأتــــاك مــفــتـ ُ

ـم
مل خيــدَ َعــنــك َ
مـــن الــكــنــوز املــغ ـنَـ ُ

ُ
ـى
ولِـــــــواؤك
اخلــــفــــاق حيــمــلــه فــتـ ً
ِ
املـــعـــارك سي ُفه
هــو ذاك ح ــي ــدر ُة

ـم
ْ
خضعت لــه الــعـ َلــاء َفـ ْـهــو األع ـ َلـ ُ
ٍ
َ
خمــــذ ُم
ـــقـــار
يــــو َم ال ــك ــرهي ـ ِـة ذو َف

ِ
العرش يارم َز اهلدى
وعرجت نحو
َ

ُ
ـم
ومـــائـــك اهللِ الــعــظــيــ ِم تــس ـ َّلـ ُ

بالرعب الشديد عىل ِ
ِ
العدى)
و(ن ُِص َت

ِ
وبـــكـــل حـــرب جــيـ ُـشــك املــتــقــد ُم

نـــروا بــك اإلســــام يف عــزمـ ِ
ـم
ـاتـ ْ

ٌ
َّـــم
كـــــل
بـــالـــنَـــر
مـــنـــهـــم يـــرن ُ
ُ
ٍ
وعــى الــفـ ِ
صممو ُا
بتضحيات
ـداء
َّ
ِ
ِ
الـــيـــهـــود ُتـــــدَّ ُم
بـــيـــد
َمــــروقــــ ًة

زان املــســامــع حلــن يــعــقــب النغام

ِ
لما
من غادة
ْ
أسكرت يف شدوها ال ُع ٰ

تـــدق قــيــثــارة األفـــــراح مــن طــرب

القلب بــاألشـ ِ
مضطرما
ـواق
فترتك
َ
ٰ

أنـــصـــار اهلــدى
وحيـــوطـــ ُه اآلســــاد
َ
ُقــم يا رسـ َ
ت
دسك
أصبح ْ
َ
ـول اهلل ُق ُ

ومن قصيدة قاهلا يف مولد اإلمام احلسن املجتبى:
متــيــس بــن مــهــاة الــــروض مسقمة

السقما
بعينها الصب لكن تــرئ
ٰ

وقــلــت مــن فـ ِ
ــرط أشـــواق لنغمتِها

فما
يــا ظبية ليتني ق ـ ّبــلـ ُ
ـت مــنــك ٰ

ِ
الـــــروض قائلة
ألهنـــا غــــردت يف

***
أبـــا حمــمــد حــســب الــنــظــم مفخرة

فــاعــنــوا َ
ــر مجــع ـ ًا ُأهيـــا الع َظ ٰما
لــش ْ َ
وحسب شعر الثنا فيكم إذا نظام
دنى الوجود ومنك احلق قد ع َظ ٰما

ولـــدت يــا عـ ّلــة اإلجيـــاد فابتهجت
َ
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ولــدت يا مرغم األع ــداء فامتألت
َ

وكــــل أنــفــه ِ
ٌّ
غــيــظ ـ ًا عــلــيـ َ
رغـ ٰـمــا
ـك

يــا قبح اهلل قــوم ـ ًا منك قــد غ ــدَ روا

حمت ٰما
شخص ًا عظي ًام عــى الــرمحــن َ

ِ
ومنك ُ
َرما
كل الورى قد ُعلموا الك ٰ

ـت وجه ًا ومل تسجد إىل صن ٍم
ُكـ ِـر ْمـ َ

وخــلــفــوا بــمــكــان الـــديـــن عــاريــة

مــن الــكــاب بجهل تنهش العلام

ابـــن هــنــد ومل تعلم لــه نسب ًا
ذاك
ُ

إىل أمـــيـــ َة حــتــى تــبــســط الــق ـ َلــا
والـــكـــل جــــاء إىل هــنــد ليحتكام

إذا ادعـــــاه مـــن الــفــجــار أربــعــة
رأت بــــأن أبــــا ســفــيــان يسعفها
إين أقــــول وقــــويل احلـــق يف ولــدي

َ
فقالت يا بني الز َعام
بعض النقود
ْ

إن أنــتــم اخ ــرمت ــوين بينكم حكام

هــــذا أبــــوه أبــــو ســفــيــان ســيــدكــم

فاعنوا مجيع ًا لــه فاحلكم قــد حكام

ويــل النقود أب ــادت كــل ذي رشف

وعــــززت أدعــيــ َاء الــدهــر والـ ُلـ َـؤمــا
ْ

ويـــل الــنــقــود فــا أقــســى سجيتها

تــــردى بــرغــم املــعــايل ســــادة كرما

وي ــل الــنــقــود أت ــت بالظلم معلنة

والعدل من جورها قد ظل مهتضام

ويف قصيدة (مولد احلسني السبط) يرتفع الشاعر إىل مصاف الشعراء املطبوعني فهو

يقول فيها:

يــــا ولــــيــــد ًا طـــــرب الــــكــــون لــه

وأزال اهلـــــم عـــنـــا والـــعـــنـــاءا

وعـــــزيـــــز ًا حـــبـــه قــــد طـــهـــر الــــ

ـــقــلــب والــقــلــب ل ــه بـــات غــطــاءا

وإمـــــامـــــ ًا قــــادنــــا نـــحـــو اهلــــدى

فـــأطـــعـــنـــاه اعــــتــــقــــاد ًا ووالءا

غــمــر املـــحـــتـــاج بـــــذالً وعـــطـــاءا

وكــــريــــا أصـــلـــح الـــفـــقـــر ومـــن
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وحـــــلـــــيـــــ ًا ثــــقــــفــــت آراؤه

مــــن ب ــن ــي الــــعــــامل طــــــر ًا ع ــل ــاءا

وشـــجـــاعـــ ًا يف م ــي ــادي ــن الــوغــى

يــمــنــع اخلــصــم إذا كـــال الــتــجــاءا

وعــــظــــيــــ ًا يف عـــــا وقـــفـــاتـــه

اخلــــالــــدات ال ــغ ــر قــــاد الــعــظــاءا

ومـــعـــيـــد ًا جمــــد ديـــــن املــصــطــفــى

بــــأســــود مــــــأوا الـــدنـــيـــا عــــاءا

وهــــدى ال ــن ــاس رجـــــاالً ون ــس ــاء ًا

وحــــســــامــــ ًا نـــــر الـــــعـــــدل بــه
وأمــــــــــــر ًا ســــــيــــــد ًا يف فــعــلــه

ش ــي ــد الــــديــــن وســــــاد األمـــــــراءا

وأيب الـــضـــيـــم حــــــر ًا قـــــدم الــــ

ـــنــفــس واألبــــنــــاء لــلــحــق فــــداءا

وقال يف قصيدة (إيه شباب اليوم)
بـــالـــعـــهـــر أعــــــــــداء الـــكـــتـــاب

دســــــوا الـــســـمـــوم إىل الــشــبــاب

نــــصــــبــــوا الــــفــــخــــاخ وحــــوهلــــا

فــــســــق وكــــــاســــــات الـــــــراب

زقــــــوهــــــم اإلحلــــــــــــاد بـــاســـم

حتـــــــــــرر الـــــــبـــــــر املــــــعــــــاب

صـــــــــــادوا ضــــعــــيــــف الــــــــرأي

والـــنـــفـــس احلــــقــــرة بــالــتــصــايب

وبــــفــــكــــرة مـــلـــحـــت ظــــواهــــر

هــــــــا تــــــســــــر بــــــالــــــعــــــذاب

وإذا هبـــــــذا الــــنــــشــــئ خيــبــط

ال يــــــــرى هنــــــج الـــــصـــــواب

وتــــــــقــــــــيــــــــدت أفــــــــكــــــــاره

بـــــاملـــــوبـــــقـــــات وبــــالــــســــبــــاب

وتــــــفــــــســــــخــــــت أخــــــاقــــــه

إذ (ال يــــــــروع بـــالـــعـــتـــاب)

آراؤه

وأصــــيــــب بـــالـــعـــقـــل املـــصـــاب

وإذا بــــــه يـــــنـــــزو ويــــرقــــص

لـــــلـــــوصـــــول إىل الــــكــــعــــاب

وحتــــــــطــــــــمــــــــت
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وتــــــــرى بـــــنـــــادي املــــنــــكــــرات

حتــــــفــــــه رسب الـــــــذئـــــــاب

يــــــتــــــاعــــــبــــــون بـــــــــه ويــــــأ

نــــس يف مــــقــــامــــرة الـــصـــحـــاب

والــــــــديــــــــن صـــــــــار خـــــرافـــــة

يف فـــــكـــــره يــــــا لـــلـــمـــصـــاب

خيـــشـــى الــــتــــديــــن والــــديــــانــــة

بــــحــــرهــــا طـــــاغـــــي الـــعـــبـــاب

الـــــــديـــــــن جــــــــــاء مــــطــــهــــر ًا

لــلــعــقــل مــــن دنــــــس الـــكـــاب

***
إيــــــــه شــــــبــــــاب الــــــيــــــوم عــد

ِ
والــــلــــبــــاب
نــــحــــو احلـــقـــيـــقـــة

واتـــــــــــرك دعـــــــــاة املــــوبــــقــــات

وعـــــــد إىل املـــــجـــــد املــــهــــاب

واذكــــــــــر مـــــــآيس املـــلـــحـــديـــن

وأمـــــــنـــــــيـــــــات كـــــــالـــــــراب

وارجـــــــــــع إىل اإلســـــــــــام فــا

إلســـــــــام مـــــرفـــــوع الـــقـــبـــاب

فــــيــــه الـــــتـــــمـــــدن والــــتــــقــــدم

والــــــعــــــدالــــــة يف الـــــثـــــواب

فــــيــــه األخــــــــــــوة والــــصــــفــــاء

وذاك نــــــص يف الــــكــــتــــاب

فــــيــــه الـــــتـــــحـــــرر لـــلـــعـــقـــول

يـــــســـــن حتــــــريــــــر الــــــرقــــــاب

أأخـــــــــــي حــــــاســــــب ع ــق ــل ــك

الــــعــــايص أتـــــى يـــــوم احلـــســـاب

واســـــلـــــك طــــريــــق املــصــلــحــن

فــــــــــذاك اصـــــلـــــح لـــلـــشـــبـــاب

واتــــــــــــرك دروبــــــــــــــ ًا مل تــــزل

تـــــرتـــــادهـــــا كــــتــــل الـــــذبـــــاب

واجـــــعـــــل كــــتــــاب اهلل هنــجــك

يف الــــــذهــــــاب ويف اإليـــــــاب

***

166

إيــــــــه شـــــبـــــاب الــــــيــــــوم عــد

نــــحــــو الـــــعـــــبـــــادة لـــلـــثـــواب

نــــحــــو الــــــصــــــاة وتـــــلـــــك بــا

ب لـــلـــنـــجـــاة مـــــن الــــعــــذاب

عـــــمـــــر بــــــيــــــوت اهلل ح ــت ــى

تـــــنـــــجـــــون مـــــــن الــــعــــقــــاب

وابـــــــــن املــــســــاجــــد وامجــــعــــن

يف ظـــلـــهـــا شـــمـــل الـــصـــحـــاب

واجـــــــعـــــــل نــــبــــيــــك قـــــــدوة

أســــمــــى ،بــفــعــلــك واخلــــطــــاب

واهنــــــــــــــج طـــــــريـــــــق أئــــمــــة

صـــــيـــــد بـــــــأيـــــــام الـــــــــراب

مــــــــن أهــــــــــل بـــــيـــــت حمـــمـــد

األســــــد الـــراغـــمـــة الــغــضــاب

وأهـــــــنـــــــأ بـــــقـــــائـــــدك املــــحـــــ

ِ
ـــــنــــك ســــيــــد عـــــــايل اجلــــنــــاب

هــــــو حــــجــــة اإلســـــــــــام شــمـــ

ــــــس ال يـــــــــوارى بـــاحلـــجـــاب

هـــــو حمــــســــن الــــدنــــيــــا حــكــيـــ

ـــــــم يف اإلدارة واجلــــــــواب
ٌ

جـــــــهـــــــاده طـــــــــول احلـــــقـــــاب

عــــــاش احلـــكـــيـــم لـــنـــا وعـــــاش

وعرب دروب الوطن يتغنى الشاعر بأجماد أمته ،وحيفز الشعب العراقي عىل السري يف

طريق النهوض من أجل حتقيق النرص فيقول:
رس أهيــــــا الـــشـــعـــب املـــنـــاضـــل

رس نـــحـــو جمــــــدك ب ــاجل ــح ــاف ــل

رس رائـــــــعـــــــ ًا بــــــــاهلل رأســــــك

ال ختــــــف كــــيــــد الــــغــــوائــــل

ِ
ــــحـــد كــلــمــة الـــدنـــيـــا ون ــاض ــل

وحـــــــ
وبــــديــــنــــك اإلســـــــــــام ّ

عـــــن حــــقــــوق الـــــعـــــرب ق ــات ــل

وبـــــثـــــورة الـــشـــعـــب الــعــظــيــمــة

ويف الــــوغــــى لــلــخــصــم نــــازل

حــــقــــق لــــنــــا الـــــنـــــر املـــبـــن
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حـــــــرر فـــلـــســـطـــن الــــعــــروبــــة

مـــــــن بـــــــراثـــــــن كـــــــل ســــافــــل

وحـــــــــــدْ بـــــعـــــزمـــــك ش ــع ــب ــن ــا

شـــعـــب الــــعــــروبــــة ال جت ــام ــل

وافــــــــــرش دروب ن ــض ــال ــن ــا

بـــــــالـــــــورد تـــــنـــــره اخلــــائــــل

وأنــــــــــر طـــــريـــــق الــــثــــائــــريـــــ
فــــيــــك الــــــعــــــروبــــــة تــســتــنــر

ــــن ع ــى ال ــع ــدى يــثــنــى املــشــاعــل
َ

وحـــكـــمـــنـــا يـــــا شـــعـــب عـــــادل

إيـــــــه أيـــــــا شــــعــــب الـــــعـــــراق

وأنــــــــت عـــــنـــــوان الـــفـــضـــائـــل

لــــــك يف اجلــــــهــــــاد مــــواقــــف

شـــهـــدت هلــــا األســــــل الــــذوابــــل

وهبـــــــا رأى املـــســـتـــعـــمـــرون

هــــــواهنــــــم حتــــــت الـــقـــنـــابـــل

ٍ
بـــــــثـــــــروة والــــــبــــــر شـــامـــل

فــــابــــر أيــــــا ش ــع ــب ــي الــعــظــيــم
واهــــــتــــــف فـــحـــكـــمـــك أمــــم

الـــنـــفـــط املـــــفـــــرج لــلــمــشــاكــل

وســـــــطـــــــا عـــــــــى رشكــــــاتــــــه

بـــعـــزيـــمـــة الــــشــــهــــم املـــقـــاتـــل

فـــــــأعـــــــاد ثـــــــروتـــــــك الــــتــــي

ســلــبــتــكــهــا أيـــــــدي األراذل

ال أجـــــنـــــبـــــي وال دخــــيــــل

وال عــــــــــدو لـــــنـــــا خيــــاتــــل

عــــش رافـــــعـــــ ًا رأس ال ــف ــخ ــار

ولــــلــــســــا يـــــا شــــعــــب طـــــاول

حـــــكـــــ ًا قــــــويــــــ ًا قــــــد يـــقـــول

وإنــــــــــــه إن قــــــــــال فــــاعــــل

وعـــــــن الـــــذيـــــن اس ــت ــس ــل ــم ــوا

لـــــعـــــدو شـــعـــبـــي غــــــر قـــافـــل

وعــــــــى الــــــذيــــــن جتـــــاهـــــروا

ب ــال ــس ــل ــم كــــالــــصــــاروخ نــــازل

يــــســــعــــى إلحــــــيــــــاء الــــــــراث

ويف احلــــقــــيــــقــــة ال يـــاطـــل
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يــــــقــــــوده الــــبــــكــــر احلــــاحــــل

يــــســــعــــى لــــتــــوحــــيــــد الــــبــــاد

ويف قصيدة أخرى يستنهض اهلمم والعزائم إلنقاذ األمة العربية مما حاق هبا من

براثن الصهيونية التي تريد النيل من أمتنا العربية ،فها هو ذا خياطب جيشنا قائالً:

وحطم اخلصم وانــر رايــة العرب

رس أهيا اجليش ال ترهب من اللهب
ْ

واجــعــل إاله ــك عــنــوانـ ًا تــصــول به

عىل عدوك يف (حيفا) ويف (النقب)
للغرب فيها ،فــهــذا شــأن كــل أيب

حــرر فلسطني وانــســف كــل قاعدة
ْ

آثــــاره يف ظـــام األفــــق كالشهب

ال تيأسن مــن الفتح الــتــي ظهرت
ال تطلب الــنــر مــن أعـــداك إهنم

ي ــرون حتطيمنا بــاحلــرب والشغب

جاهد وصــل أســـد ًا يف كــل معركة

وارفع عن القدس كابوس ًا بال نصب
ٍ
خـــوف وال رهب
كــل الــقــاع بــا

كــر وهــاجــم بني صهيون خمرتق ًا

أما غزله فهو تقليدي ،وقد كتب الشاعر قصائد عدة ومقطوعات متيزت برهافة

احلس وصدق اإلحساس ورقة الشاعرية ،فام أمجلها صورة تلك التي رسمها بريشة

فنان ،إهنا صورة بديعة للحبيبة التي يروي قصة حبه هلا ،وحنينه إليها اسمعه يقول:
حل ْسن
لؤلؤة ا ُ

حيث قد أحرقه حبك حق ًا يا حبيبه

بت سهران وقلبي لعذويل لن جييبه

***

ِ
سلبتالنوممنعينيياروحيوقلبي
قد

فرتكت الدار أرجو أن أرى آثار حبي

وإذا يب هائم الفكر ضللت اليوم دريب

تــاه لبي فأعيديه بــوصــل يــا حبيبه
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***
أنت يا لؤلؤة احلسن جلرح القلب بلسم

وأرى وجهك بدر ًا يف ليايل احلب قد تم

وعىل وجنتك احلمراء قلبي سال كالدم

فأرمحيني فأنا املقتول عشق ًا يا حبيبه

***
حبذا لو بث يف جنبك لألرسار كاشف

ورضاب ًا عس ً
ال من فمك البسام راشف

ولنهدين مها يف صدرك البلور قاطف

حبذا لو نلت ما قد أمتنى يا حبيبه

قد ركبت الصعب يف حبك يا أغىل ِ
الالل
لكن احلــظ جــفــاين وكــبــا َّيف نضايل

***

ولقد ناضلت كي ألثم ِ
فاك بالوصال
وإذا يب فــوق آمــايل طريح يا حبيبه

***

سحرت عيناك قلبي فسلوت اخلد برهة

حيثأهدابكضديكونتللرميجبهة

وفؤادي قد هوى من لوعة العشق بشبهة

وسؤايل هل أرى عطفك يوم ًا يا حبيبه

***
آه هل يبتسم الدهر لقلبي يا فتايت

آه هل أحظى عناق ًا منك يا نور حيايت

وسامح ًا منك أرجــوه ألروي قباليت

عندما يمتزج الثغران رشف ًا يا حبيبه

ومن ختميساته الرائعة قوله:
(األصل ملجنون ليىل) والتخميس للسيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين
ِ
خــطــفــت حــبــيــبــتــي ظ ــلــ ًا وجــهــا

وقــــد فـــرقـــت لـــأحـــبـــاب شمال
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(بــربــك هــل ضممت إلــيــك ليىل)

أجــــب يـــا ظـــاملـــي لــلــصــب ســؤال

(قـــبـــي ــل الـــصـــب ــح أو قــبــلــت ف ــاه ــا)

***
بـــربـــك هـــل رأت عــيــنــاك مثال

لــلــيــى أو رأت أغـــــى وأحــــا

فــقــل هــل عــانــقــتــك ضــحــى وليال

(وهـــل رفـــت عليك قـــرون ليىل)

(رفــــيــــف األقــــحــــوانــــة يف نــــداهــــا)

***
أيـــا قــلــب اســمــعــن يف احلـــب حلني

فــــإين يف اهلـــــوى أش ــك ــو الــتــجــنــي

واصــــر إن صــــرت وذاك ظني

(وكــنــت وعــدتــنــي يــا قــلــب إين )

(إذا مــــا تـــبـــت عــــن لـــيـــى تـــتـــوب)

***
وعـــدت ومل يــكــن لــك ذاك سهال

وأنـــــت بـــنـــار هــــذا احلــــب تصىل

فـــــإن تــــر تـــوبـــتـــي لـــلـــوعـــد حــا

(فــهــا أنـــا تــائــب ع ــن ح ــب لــيــى)

فيا هجر ليىل أنت اشمت يب العدى

وكنت أرى بــرق الــوصــال لنا بدا

وكنت أمني النفس فيها ألسعدا

(فيا هجر ليىل قد بلغت يب املــدى)

(فـــــا لــــك كـــلـــا ُذكِـــــــــرت تـــــذوب)

(وزدت عــى مــا لــيــس يبلغه اهلــجــر)

***
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أشـــم ش ــذاه ــا يف شـــذا ك ــل وردة

واقــطــف مــن حــبــي هلــا كــل زهــرة

فيا هجرها أهلــب فـــؤادي بحرقة

(وي ــا حبها زدين جــوى كــل ليلة)

(ويــــا ســلــوة األيـــــام م ــوع ــدك احل ــر)

ويف مراثيه يتجىل احلزن العميق ،ال سيام إن كان الفقيد عامل ًا جلي ً
ال أو صديق ًا محي ًام أو

أديب ًا المع ًا ،ومن أروع ما جادت به قرحية الشاعر قوله يف مرثية يتفجع فيها عىل أمه ،فام

أمجلها صورة تلك التي رسمها بقوله:

أمـــاه تــاهــت يف الــقــريــض قرحيتي

مـــاذا أقـــول وأنـــت رمـــز مصيبتي

أمــــــــاه كـــــم آثــــرتــــنــــي بـــمـــودة

وشقيت نفسك كي تصان سعاديت

أمــــــاه لــــن أنـــســـى حـــنـــوك حلــظــة

طـــول احل ــي ــاة وذكـــــره يف مهجتي

أمــاه كم سهرت عيونك يف الدجى

ومحــلــت صعب النائبات لراحتي

وهـــززت مهدي يف حنان والــورى

يف راحــــة ال ــن ــوم الــلــذيــذ وغــفــوة

ٍ
حـــــادث
أمــــــاه إن نـــاديـــتـــك يف

أرسعـــت مــرعــة اخلــطــى إلغاثتي

ولكم مرضت ومــا رأيــت ســواك يف

أمل تــغــذيــنــي بــجــنــب وســـــاديت

طــفــ ً
ا فــقــدت أيب وكــنــت مكانه

يف منصبني مهــا أســــاس كــرامــتــي

إن صحت يــا أمـــاه كنت بجانبي

يف كـــــل نـــائـــبـــة وكــــــل رزيـــــة

رمحـــــاك مـــن أم حـــنـــون وفـــرت

كـــل الـــلـــذائـــذ يف ســبــيــل مــلــذيت

وقال راثي ًا احلجة السيد عبد احلسني رشف الدين:
روع الــديــن خــطــب ال يالئمه
َو َّ

تضعضع احلــق فــأهنــارت دعائمه

172

نــعــي ب ــه فـــرح املــســتــعــمــرون غــدا

قد غاب عن جممع اإلســام حاكمه

يــا مــنــبــع الــعــلــم واألعـــــام تعرفه

يــا قــائــد الــعــرب ال ختفى مكارمه

يـــا ســائــي عـــن هــزبــر هـــل يامثله

بــالــبــأس والــفــضــل فــرد أو يقاومه

فسل بني ســوريــا مــن كــان ينقذها

مـــن الـــعـــدو الــــذي مـــا حـــن آثــمــه

عــبــد احلـــســـن إمـــــام يف بــاغــتــه

يـــكـــل كـــــل بـــلـــيـــغ إذ يــكــاملــه

ومن مراثيه لفقيد العروبة واإلسالم الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء قوله:
أنــعــاك لــلــديــن أم أنــعــاك للعرب

أنــعــاك للعلم أم أنــعــاك للخطب

يــا حــامــي احل ــق إن احل ــق مهتضم

مــن بعد فقدك واألعـــداء يف طرب

يــا حــامــل الــعــدل لــإســام يف قلم

أبـــــاد كـــل دعــــي ســــاد بــالــشــغــب

مضيت فاستنرست يف الرشق طائفة

ضلوا احلقيقة،فاختاروا عىل الرتب

واملسلمون نسوا اإلســام حيث هبم

يــقــاتــل األجــنــبــي الـــيـــوم كـــل أيب

***
يــا صاحب املثل األعــى رفعت لنا

فيه الستار عــن األرسار والسبب

قــدمــت ســفــرك لــلــغــريب مكتشف ًا

لــلــرق مــا أضــمــر الــغــرار للعرب

أعطيت درســ ًا ألبــنــاء الشعوب به

فــلــو دعـــا واحــــد (بـــــاهلل) مل خيب

واهلــفــتــاه عــى اإلســــام إذ لعبت

يــــد األجــــانــــب ف ــي ــه أيـــــا لــعــب

نــحــن الــقــطــيــع وغــــريب يــســوق بنا

إىل احلضيض (بحكم اخلوف والرهب)

***
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فيا لــســان اإلب ــا غــطــوا احلقيقة من

ســتــار بــغــي وبــتــنــا ملعب ال ـ ُغـ ُـرب

كــشــاف أغطية اإلحــقــاق ترشدنا

إىل طريق العىل واملــجــد يف الكتب

لكنام الــنــور شــق احلــجــب مــزدهــر ًا

ن ــور احلــقــائــق حــق ـ ًا خم ــرق احلجب

يــا كــاشــف ـ ًا لــغــطــاء احلـــق وا أسفا

عليك إذ كنت لــإســام خــر أب
ن ــار الــقــلــوب بجمر دائـــم اللهب

أنــت احلسني ويف فقدانك أتقدت
هــذا اخلطيب أقـــام احلــفــل مكتئب ًا

يــنــعــاك يف مــدمــع لــلــديــن منسكب

حتمى الــبــاد مــن األوغـــاد والنوب

هــو املـــاذ ألهـــل الــطــف حــيــث به

ومن إخوانياته قوله مؤرخ ًا نصب املحامي السيد عادل نجل السيد عبد الصالح آل

طعمة سادن ًا للروضة احلسينية املقدسة ،وذلك بتاريخ 1981 / 6 / 7م املوافق لسنة
1401هـ.

أبـــيـــت املـــجـــد بــــاألفــــراح تبقى

حمــــاطــــ ًا ب ــال ــع ــى بـــاخلـــر حــافــل

عــلــوت الــشــمــس يف نــســب رشيــف

بـــأصـــل ثـــابـــت واخلـــصـــم زائـــل

تـــعـــاىل ب ــاحل ــس ــن وســــــام قـــــدر ًا

ويف خـــدمـــات روضـــتـــه يــنــاضــل

وأيــكــتــك ال ــت ــي ط ــاب ــت ف ــروعــ ًا

ومــنــهــا فــرعــهــا لــلــطــيــب مــاثــل

ٍ
قــرن
عــى دســـت الــســدانــة نــصــف

يـــديـــر شـــؤوهنـــا يف رأي عــاقــل

وقـــد صلحت بــصــاحلــهــا وطــالــت

عــــى اجلـــــــــوزاء طــيــبــة اخلـــائـــل

وهــــــــذا شـــبـــلـــه درج املـــعـــايل

ملــشــعــل روضــــة األطـــهـــار حــامــل

س ــع ــى ل ــل ــع ــزة ال ــق ــع ــس ــاء أرخ

(حتــقــق بــالــســدانــة ســعــي عـــادل)
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وقال يف قصيدة عنواهنا (يا حامي القرآن) بمناسبة مولد اإلمام احلجة املهدي
جـــــــــار الــــــــزمــــــــان ومجـــعـــنـــا

أمـــــــســـــــى بـــــقـــــيـــــد يــــرســــف

وإذا املــــطــــامــــع مـــــن أقـــــايص

األرض جــــــــــاءت تـــزحـــف

ســــلــــبــــت محـــــانـــــا واعـــــتـــــدت

تـــــــــردى الــــغــــيــــور وت ــض ــع ــف

وإذا الـــــشـــــبـــــاب بــطــيــشــه

نــــــحــــــو اخلــــــــاعــــــــة جيــــــرف

وإذا بــــــه يـــــدعـــــو الــــفــــتــــاة

يـــــــريـــــــد مـــــنـــــهـــــا تـــعـــطـــف

الـــــــر

يـــفـــضـــحـــهـــا وعــــــــز املــــوقــــف

ورأت

بــــــــــــــأن

فــــتــــدخــــلــــت بـــــاســـــم الـــســـيـــا

ِ
ــــــــــة تـــســـتـــمـــيـــل وتـــتـــحـــف
َس

مجــــــع إىل الــــــعــــــرب انـــتـــمـــى

واآلخــــــــــــــــــرون تـــبـــلـــشـــفـــوا

ُل وثــــــــم مــــــا قــــــد تـــعـــرف

وتــــــدخــــــل الــــشــــعــــب اجلـــهـــو

ٍ
حــــــــــال أعــــــرف
ـــــــت لــــكــــل

عــــجــــل إمــــــــــام الـــــعـــــر أنـــــ

ولد اإلمام

ألقيت يف املهرجان السنوي الذي تقيمه مدينة كربالء سنوي ًا بمناسبة مولد إمام

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 إنشا ًء وإنشاد ًا.

بــــــــــــاهلل واحلـــــــــــــــق اخلـــــلـــــو

د الـــــديـــــن عـــــنـــــوان اخلــــلــــود

الــــــــــديــــــــــن رمـــــــــــــز حتـــــــرر

األحـــــــــــرآر يف كـــــر الـــقـــيـــود
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ٍ
بــــــــــــان لـــلـــحـــضـــا
الـــــــديـــــــن

رة هـــــــــادم رصح اجلــــمــــود
ِ
ـــــــر اجلـــــهـــــول إىل الـــصـــفـــود

الـــــديـــــن فــــيــــه تــــقــــدم ال ــب ــش ـــ
الــــــــديــــــــن جـــــــــــاء نــــظــــامــــه

لـــيـــحـــل مـــشـــكـــلـــة الـــــوجـــــود

وحـــــــــــــد كـــلـــمـــة
الــــــــديــــــــن ّ

الــــــدنــــــيــــــا بــــــــقــــــــرآن جمـــيـــد
َيــــــــة رام حتـــــريـــــر الـــعـــبـــيـــد
ِ
ـــــــه وســـلـــمـــه أمــــــن الـــطـــريـــد

الـــــــديـــــــن ألــــــغــــــى الـــعـــنـــر
الــــــديــــــن ال اســــتــــســــام فــيـــ

ِل تـــشـــع مـــــن هــــــذا الـــولـــيـــد

الــــــديــــــن جــــــوهــــــرة الـــعـــقـــو

***
يـــــا ســـــاعـــــد الـــــديـــــن احل ــن ــي ـــ

ِ
ـــــف ســـمـــوت مــرتــبــة الــســعــود

وحمـــــــطـــــــم األصــــــــــنــــــــــام ال

تـــثـــنـــيـــك صـــلـــصـــلـــة احلــــديــــد

ومــــــثــــــبــــــت اإلســـــــــــــــــام يف

صـــاصـــمـــه الـــبـــطـــل الـــرشـــيـــد

وحمــــــــقــــــــق األحـــــــــــــــــــام يف

تـــنـــكـــيـــس رايــــــــــات الـــيـــهـــود

وجمــــــــــــدد اإلقـــــــــــــــــدام نـــحــــ

ـــــــو قـــــداســـــة املــــجــــد الــتــلــيــد
َ

ومــــــــــــــدوخ األقــــــــطــــــــار حــــ

ـــــــــــاالً ألرسار الــــعــــقــــود

ـــــــــذ ًا عـــبـــقـــريـــ ًا يف الــــوجــــود

ومــــــــنــــــــور األفـــــــــكـــــــــار فــــ
ومـــــكـــــهـــــرب الـــــدنـــــيـــــا بـــأنــــ

ــــــــوار احلــــقــــائــــق ال الــــوقــــود

َّ
َـــــــــــل الـــــلـــــســـــان وإنـــــنـــــي
ك

قــــد هتــــت يف الـــــــدرب الــبــعــيــد

***
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ولــــــــــد اإلمـــــــــــــــام عــــــــي مـــر

تــــبــــة عــــــى رغــــــــم احلــــســــود

ولـــــــــــــد اإلمـــــــــــــــــــام فــــبــــر

اهلـــــــــادي بــــمــــولــــده الــســعــيــد

ولـــــــو اســـتـــمـــعـــت مــــعــــي إىل

صـــــوت الــــرســــول أيب األســـــود

لــــســــمــــعــــت هيـــــتـــــف قـــــائـــــ ً
ا

بـــــــــراي بــــالــــعــــون الـــفـــريـــد

هـــــــــــذا مــــــــؤ َّيــــــــد مــــبــــدئــــي

مل خيــــــش بــــــارقــــــة احلــــديــــد

هــــــــــــذا مـــــثـــــبـــــت دعـــــــــويت

بــالــســيــف ذو الـــبـــأس الــشــديــد

هــــــــذا فــــتــــى الـــــدنـــــيـــــا وفـــيــــ

ـــــــه تـــــنـــــال جـــــنـــــات اخلــــلــــود

عـــــطـــــفـــــ ًا أمـــــــــر املــــؤمــــنــــيـــــ

ــــــــن محـــــــال أمـــــــن ل ــل ــط ــري ــد
َ

حــــــــــرت عـــــقـــــي مــــــــا أقـــــو

ِ
ــــشــــأو َك مـــن حــــدود ؟
ل وهـــل َل

ف ــس ــك ــب ــت مــــدحــــى يف قــصــيــد

حــــســــبــــي أثــــــــــار عــــواطــــفــــي
أخــــــرســــــت كـــــل الـــواصـــفـــيــــ
َ
وألنــــــــــت أعـــــلـــــم مــــــن بــنــي

ـــــن وأنـــــت يف الـــــرف املــديــد
َ
اإلنــــــســــــان يف كـــــل الـــعـــهـــود

وألنـــــــــــــــت رمــــــــــــز تـــــقـــــدم

اإلســـــــــــام خـــــفـــــاق الـــبـــنـــود

وألنـــــــــت حـــــيـــــدرة املـــــعـــــارك

مــــــــن قــــــديــــــم أو جــــديــــد

ِ
الـــنـــجـــاة إىل
أنــــت الــــــراط إىل

إىل الـــــرقـــــي إىل الـــصـــعـــود

رمــــــــت اتــــــفــــــاق املـــســـلـــمـــيــــ

َن فــخــبــئــت بــــالــــرأي الــســديــد

فـــــــعـــــــى هـــــــــــــــــداك نــــســــر

مــــا أســـــــاك مــــن بـــطـــل شــهــيــد

***
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ًا بـــــاجلـــــمـــــوع وبــــالــــعــــديــــد

ســــــــروا بــــنــــي اإلســــــــــام طــر

ِ
ــــه واق ــض ــوا يــا أبـــاة عــى العهود

ســــــــــروا عــــــى اســــــــم الــــ ّلـــــ
ودعـــــــــوا الـــتـــخـــاصـــم جـــانـــبـــ ًا

واســـــعـــــوا إىل املــــجــــد الــتــلــيــد

أفـــــــــا تـــــــــــرون املــــلــــحــــديـــــ

َن أتـــــــوا بــــرأهيــــم الـــبـــلـــيـــد ؟

أفـــــــــا تـــــــــــرون الــــكــــافــــريـــــ

َن وقـــصـــدهـــم هنـــب الـــنـــقـــود ؟

ظـــلـــمـــوا الــــشــــعــــوب وكــلــهــم

فــــيــــنــــا كــــشــــيــــطــــان مــــريــــد

أيـــــــن الــــشــــهــــامــــة هــــــل أتــــى

يــــوم ال ــن ــه ــوض مـــن ال ــق ــع ــود ؟

هـــــــــذي جــــــزائــــــرنــــــا ت ــض ــج

ونــــــحــــــن يف عـــــيـــــش رغــــيــــد

وكــــــــــذا فـــلـــســـطـــن األبــــيــــة

مـــــــزقـــــــت بـــــيـــــد الـــــيـــــهـــــود

***
أو مـــــــا عـــــرفـــــتـــــم ث ــع ــل ــب

احلــــلــــفــــاء مـــــن عــــهــــد عــهــيــد

تــــفــــق الـــــكـــــبـــــار وقـــصـــدهـــم

ســحــق الـــصـــغـــار عـــى الــصــعــيــد

فـــاســـتـــعـــمـــروا األفـــــكـــــار والـــــ

ـــــــأمــــــوال رصنـــــــا كــالــعــبــيــد

ثـــــــــــــــــوروا لـــــنـــــســـــف قــــــوا

عـــد الــــصــــاروخ بــالــعــلــم املــفــيــد

رصح مــن
ثـــــــــوروا ودكـــــــــوا
َ

يـــبـــغـــي ال ــت ــس ــي ــط ــر بـــالـــوعـــود
وتـــــــذكـــــــروا عـــــــزم اجلـــــــدود

ثــــــــــــــوروا بــــــعــــــزم صـــــــادق

ثـــــــــوروا فــــــإن اهلل يــنــركــم

عـــــــــى اجلـــــــمـــــــع احلــــــقــــــود

ثـــــــــــوروا عــــــى املـــســـتـــعـــمـــريــــ

ـــــــن بــــقــــوة احلــــــق الـــصـــمـــود
َ
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ــــقـــى رافـــــعـــــ ًا عـــلـــم الــــوجــــود

املـــــــجـــــــد لـــــــلـــــــقـــــــرآن يـــبــــ

وقال يف تاريخ وفاة والدة الشاعر األستاذ عيل الشيخ حممد احلائري:
أخــــي يـــا فــتــى الــشــعــر والــقــافــيــه

أعـــــزيـــــك يف أمـــــــك احلـــانـــيـــه

فــقــدت الــتــي أرضــعــتــك الــصــفــاء

ومـــــن صـــفـــو درهتــــــا الــصــافــيــه

ل ــق ــد تــعــبــت يف خ ــض ــم احل ــي ــاة

وراحـــــــــت إىل رهبــــــا راضـــيـــه

ف ــص ــر ًا أخـــي فــالــثــواب اجلــزيــل

ملـــن صـــــروا يف الـــــدين الــفــانــيــه

وأم غ ــل ــت إذ ق ــض ــت أرخـــــوا

(مــــصــــاب عــــي مــــن الــغــالــيــه)

1077 90 110 133
 1410هـ
وقال يف قصيدة عنواهنا (يوم عاشوراء)
ارفـــعـــي يف عــــامل ال ــدن ــي ــا لــــواءا

أمـــــة الــــقــــرآن ال ختــــي عـــنـــاءا

ديــــنــــك اجلـــــبـــــار ذا قــــاعــــدة

النــطــاق العقل مــنــصــور ًا يــراءى

واجــعــي الــقــدوة مــن قــد رضجــوا

بــــدم لــلــعــدل إذ كـــانـــوا الـــفـــداءا

وادريس تــضــحــيــة الــســبــط الــتــي

هــدمــت مـــن دولــــة الــظــلــم بــنــاءا

هـــــا هـــنـــا يف كــــربــــا يف عـــزة

عــلــم الــســبــط بــنــى الــدنــيــا اإلبــــاءا

قــــائــــ ً
ا واهلل ال أعـــطـــي يـــدي

لــــيــــد هتـــــــرق لـــلـــحـــق دمـــــــاءا

وأيب الـــضـــيـــم رامــــــــوا قــتــلــه
ُّ

وهـــو فــيــا بينهم يــشــكــو الــظــاءا

قــــتــــلــــوه عــــطــــشــــ ًا وانـــتـــهـــبـــوا

ثــقــلــه بـــل احـــرقـــوا مــنــه اخل ــب ــاءا
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وبــــنــــات الــــوحــــي فـــــرت وهلــــ ًا

نــحــو قــتــى جمــدهــا تشكو الــعــداءا

صـــــارخـــــات مـــــعـــــوالت وعـــى

مــنــقــذ احلــــق يــضــاعــفــن الــبــكــاءا

يــــا أبـــــا األطـــــهـــــار هـــــذا مــأتــم

***

ق ــد أقــمــنــاه لــكــي نــبــدي الــــوالءا

ِ
ـى ذكــــراك أرخــصــنــا الــدمــاءا
لــ ُع ـ ٰ

ونـــــــري الــــدنــــيــــا بــــأنــــا مــعــر
كــيــف نــنــســاك وهــــل يــنــســى فتى
أنــــت أنـــقـــذت الـــــورى مـــن جمــرم

ضــــيــــاء وســـنـــاءا
مــــأ الـــدنـــيـــا
ً
رام لــلــحــق انـــقـــضـــاءا وفـــنـــاءا

أنـــت أنــقــذت الــــورى مــن ملحد

أنــكــر الــــرب وعـــــادى األنــبــيــاءا

أنـــت أنــقــذت الــــورى مــن مدمن

اخلــمــر مــعــدوم الــنــهــى شــذ غــبــاءا

أنــــت شـــيـــدت لـــديـــن املــصــطــفــى

رصحـــه الــعــايل الـــذي فـــاق عــاءا

األىل
أنـــت حــطــمــت بــنــي الــعــهــر ٰ

ب ــذل ــوا الــعــفــة واب ــت ــاع ــوا الــبــغــاءا
وبــكــم يــســمــو إىل املــجــد اعــتــاءا

نــحــن ال نــنــســاك يـــا رمــــز اهلـــدى

***
يــــــوم عــــــاشــــــوراء مــــا افــجــعــه

يف فــــؤاد اخلــلــق قـــد أوجــــد داءا

فــيــه قـــد ضــحــى حــســن مهجة

عــظــمــت قــــــدر ًا وعــــــز ًا وعــــاءا

وأشـــــــــاد الـــــديـــــن يف مــوقــفــه

وأزال الــكــفــر عــنــه وال ــش ــق ــاءا

ٍ
بـــــــــاق عــى
وبـــــــه إســـــامـــــنـــــا

رغــم مــن جــروا عــى الــديــن البالءا

بــاســمــه نــحــيــا وإن مــتــنــا ففي

الـــقـــر نـــدعـــوه يــلــبــيــنــا الـــنـــداءا
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يــــوم عـــاشـــورا ونــــال الــكــريــاءا

أن ــق ــذ الــدنــيــا حــســن الــســبــط يف

وقال يف قصيدة عنواهنا (عظمة الشهادة) وهي يف رثاء اإلمام احلسني:
لــقــد خلقنا وبـــات الــنــر توأمنا

يف كـــل مــعــركــة واحلـــــق ثــانــيــنــا

رسنــا مــواكــب نفدي احلــق يغمرنا

دم ال ــش ــه ــادة شــيــدنــا بـــه الــديــنــا

مىض شهيد اإلبــا بل قد بقى قبس ًا

يــنــر يف دمــــه الــــزاكــــي مــغــانــيــنــا

يا صاح سل عن بني قومي ومن محلوا

مشاعل الــنــر جــهــد ًا يف روابينا

سل املحرم بل سل كربالء عن الـ

ـصيد األبـــاة ومــن أضــحــوا قرابينا

للدين للعدل للتحرير قد هرعوا

بـــثـــورة هــشــمــت لــلــظــلــم عرنينا

***
أصبحت درســ ًا لشهد العز يسقينا

اهلل أكـــر يـــا ذكــــرى احلــســن أال

ذكــراك يا بن رســول اهلل أهلبت النـ

ـــنــفــوس فــارتــعــبــت منها أعــاديــنــا

ـت وقــفــة ٍ
عـــز ال تـــرى أبـــد ًا
وق ــف ـ َ

لــلــذل فــيــك مــكــانــ ًا يــقــبــل اللينا

وقــفــت تعلن أن التضحيات هلا

مــــــــوارد متــــأ اآلفــــــــاق تــزيــيــنــا
ِ
ـــن مـــرامـــك أحـــقـــاد املضلينا
تُـــث ْ

وحــولــتــهــم رمــــــاد ًا يف أراضــيــنــا

ـت يف كــيــان الــظــاملــن لظى
وأشــعــلـ ْ

نــزا عــى احلــكــم رش ًا بــات ملعونا

ـت تعلن للدنيا مــســاوئ من
وقــفـ َ
ولــلــعــقــيــدة أهــديــت الــشــبــاب ومل

مل يــعــرفــوا أبــــــد ًا ربـــــ ًا وال ديــنــا

تــقــدمــوا لــقــتــال احلــاقــديــن ومــن
صالوا عليهم مجيع ًا بعدما لبسوا الـ

ـقلوب فــوق دروع احلــرب حتصينا

يف كــل قلب هــوى غــذى الرشايينا

عــاشــوا أع ــزاء ثــم استشهدوا وهلم
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لت كالليث طحن ًا يف مجاجم من
َو ُص َ

قــد قــتــلــوا ال ــس ــادة الــغــر امليامينا

إين قــضــيــت أيب الــنــفــس مــنــتــر ًا

بـــك املـــبـــادئ أح ــك ــامــ ًا وقــانــونــا

ذالً وإين ع ــزي ــز أرفـــــض اهلــونــا

وقــلــت هيهات ال أعطيكم بيدي

***
يــا سيد الــشــهــداء الــيــوم ســار عىل

طـــريـــق جمـــــدك آالف املــحــبــيــنــا

َض َّحوا بكل نفيس كي ُيــرى وطني

حـــــر ًا أبـــيـــ ًا مـــصـــانـــ ًا يف مــآقــيــنــا

وحــاربــوا كــل ب ــا ٍغ قــد طغى حنق ًا

عــــى بــــــادك يــــا رمـــــز املــحــقــيــنــا

قم سيدي ثم بــارك نرص جندك يف

ســـوح اجلــهــاد هبــم جــزنــا امليادينا

ونــظــر إىل طغمة جـــاءت حتاربنا

وتـــدعـــي أهنــــا جـــــاءت لتحمينا

***

 -14الدكتور ضياء الدين أبو احلب

(1981 - 1913م) ( 1402 - 1332هـ)
شاعر مطبوع ،فياض األحاسيس ،كريم النفس ،يتدفق الشعر من نبضاته عذب ًا،

ملتهب ًا ،صادق ًا ،يدلل بوضوح عىل صدق نزعته احلرة ورقة التعبري الشعري وسهولة

تذوقه.

وكربالء موطن الفن واألدب منذ أمد بعيد ،وشاعرنا نشأ يف أرسة عربية النجار

والفخار وأهل الفضل ،ساهم أفرادها بقسط وافر يف احلركة الثقافية ورفدوا الساحة
األدبية بالعطاء الثر والنتاج الغزير ،ملع من بينهم الشيخ حمسن الكبري الشهري بأيب احلب
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املتوىف سنة  1305هـ أحد أدباء القرن التاسع عرش امليالدي (الثالث عرش اهلجري) له
ديوان خمطوط باسم (احلائريات) ومنهم نجله الشيخ حممد حسن املتوىف سنة  1357هـ،

كان خطيب ًا ذاكر ًا لإلمام احلسني الشهيد،يدير أغلب املجالس احلسينية ومنهم اخلطيب
الشيخ حمسن املتوىف سنة  1369هـ 1949 /م 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  1913م  1334 /هـ ،ونشأ هبا ودخل املدرسة

الفيصلية االبتدائية  -العزة حالي ًا  -حتى أتم دراسته فيها ،ثم انتقل إىل دار املعلمني
االبتدائية يف بغداد ،وخترج معل ًام وواظب عىل الدراسة اخلارجية ،فحاز عىل الشهادة

الثانوية ،ثم أرسلته احلكومة العراقية ضمن بعثتها إىل اجلامعة األمريكية يف بريوت،
وهناك ظهرت مواهبه وتفتحت قرحيته وشارك يف حلقات الشعر التي كانت تعقدها
اجلامعة آنذاك ثم عاد إىل بغداد فعني مدرس ًا يف دار املعلمني االبتدائية فمفتش ًا 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،

عاد بعدها إىل بغداد فعني أستاذ ًا للصحة النفسية يف كلية الرتبية بجامعة بغداد ،وظل
يبدع طوال مخسني عام ًا يف جماالت األدب والرتبية وعلم النفس ،فقدم أعامالً متميزة

القت اهتامم ًا كبري ًا من لدن املعنيني والنقاد والدارسني.

وعىل حني غرة هوى ذلك النجم الساطع يوم اخلميس  1981 / 5 / 8م يف املنامة

عاصمة البحرين ،ونقل رفاته إىل كربالء ،ودفن يف مقربة والده بصحن العباس،
وأ َّبنه األدباء يف جملس الفاحتة املقامة عىل روحه ببغداد ،وكنت من بني املسامهني يف تأبينه
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بقصيدة مطلعها:
ُ
األمــــــل
طـــــــو ٌد هــــــوى فـــتـــبـــد َد

أدمــــى امل ــح ــاج ـ َـر خــطــ ُبــ ُه اجلــلـ ُـل

شاعريته

أليب احلب شعر بديع ،هنج فيه هنج الشعراء القدامى يف األسلوب واملعنى ،وعالج

فنون الشعر التقليدية من غزل ووصف ورثاء ،كام نظم يف الشعر الوطني اجليد ،وله

مشاركة يف املناسبات الدينية شعر ًا ونثر ًا ،بيد أنه عىل قله إنتاجه كنا نجد يف شعره حالوة
البث ولطف األداء ،وقد مهر فيه وفاق أقرانه ،يقول األستاذ غالب الناهي( :األستاذ

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

أخري ًا ومن يقرأ شعره يعرف أن لدى األستاذ طاقات يفجرها خياله السامق)((( .إن

تذوقه للكلامت وحسن اختياره ألصفاها وأنقاها ،جيعالن لشعره مذاق ًا خاص ًا وراء
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)

لــيــس بـــدعـــ ًا يف أن يــطــيــل أنــيــنــه

بـــــن جـــنـــبـــيـــه لــــوعــــة جمـــنـــون

((( دراسات أدبية  -غالب الناهي ج 2ص.62
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مــا الــــذي رض لــو مــســحـ ِ
ـت بكف

الطهر عــن قلبه الــظــال احلزينه ؟

مــا الـــذي رض لــو ســكــبـ ِ
ـت بعينيه

شـــعـــاع احلـــســـن الـــــذي تــربــيــنــه

مـــا الــــذي رض لـــو صــفــحـ ِ
ـت عن

الذنب إذا كنت باهلوى تأخذينه ؟

***
إيـــــه يــــا ســـلـــويت إذا أظـــلـــم ال ـــ

ـ ـ َل ـ ْيـ ُـل ثـــارت بــه الــشــجــون الدفينه

أرشقـــي كاليقني يف مهجة العابد

أبـــــــــدى إىل اآللـــــــــه حــنــيــنــه

أرشقـــي كــالــشــعــاع يف مــطــلــع الـــ

ـجــر تـــيء الـــعـــوامل املستكينة
ـ ـ َفـ ْ

ِ
أنــــــت بـــــرء خلــــاطــــري وجلــــرح

ِ
أنـــت الــشــفــاء لــو ترمحينه
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:
أكـــــذا تــضــحــكــن مـــن بــرحــائــي

غــــر مــعــنــيــة بـــجـــرحـــي ودائـــــي

قــــد نـــــرت الـــقـــلـــوع مل تــلــفــتــي

ج ــي ــد ًا ،ومل ختــتــفــي بــطــيــب والئــي

كــــم تــشــكــيــت ثــــم مل تــســمــعــي

الشكوى ،وال قد حفلت بح ندائي

وتـــشـــهـــيـــت أن أراك ولــكــن

أســـفـــ ًا مــنــك مل تـــريـــدي لــقــائــي

غـــــر م ــع ــن ــي ــة ذهــــبــــت إىل أن

ج ــن شــوقــي ومــــات حل ــن غنائي

وقال يف قصيدة بعنوان( :يا حق)
ٍ
ســـيـــاء
لـــظـــاهـــر
مــــا يف ســـــاك
ُ

مــهــا ظــهــرت لــنــا ...ففيك خفاء
ختــفــى مــــــرار ًا ثـــم ت ــب ــدو ظ ــاه ــر ًا

ـن ظـــهـــورك واخلـــفـــاء ســـواء
ل ــك ـ ْ
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خ ــال األنــــام ومــيــض بــرقــك خ ّلب ًا

هـــل يف وجـــــود لـــأنـــام عــــزاء؟

مــعــمــى دائــــ ًا
هـــل أنــــت خم ــل ــوق
ّ

أم ذي العيون من الــورى عمياء؟
كــــــا وال لـــســـفـــيـــنـــة مـــيـــنـــاء

جلـــي حيـــــرك ،مـــا لـــه مـــن ســاحــل
ل ــوال خــفــاؤك مل يــكــن بــن ال ــورى

جلــريــمــة  -أو جمــــرم  -إخــفــاء

كــا وال امحـــرت بسفك دم الطىل

بــيــض الــســيــوف ومل تــطــل دمـــاء

ملــا خفيت عــن الــعــيــون بـــدت لنا

بــــدع ال ــف ــن ــون تــعــدهــا اهلــيــجــاء

يــا هــل تــرى تشفى بــنــورك أنفس

أنــــت الــــــدواء هلـــا وأنـــــت الــــداء

زعــمــوك حــلــف ـ ًا لــلــقــوي ونــــارص ًا

ف ــل ــذا دع ــت ــك حــلــيــفــهــا احلــلــفــاء

إن كـــان مــا زعــمــوه لــيــس بباطل

فــبــمــن تــلــوذ وتــلــتــجــي الــضــعــفــاء

خانتك ســـواس الـــورى ورعــاهتــم

وهــــم عــلــيــك بــزعــمــهــم أمــنــاء

عــلــمــوا ألســبــاب الــفــنــاء وســائ ـ ً
ا

ف ــن ــي ــت هبــــا اآلبــــــــاء واألبــــنــــاء

وقصيدة (ثورة فلسطني) فهي مثال جيد للشعر الوطني نظمها سنة  1939م ،ال

ختلو من روح ثورية نابضة مرهفة للغاية ،تراه وهو خياطب أبناء جلدته وبالده يف أن
يركبوا األهوال وينرشوا العز ،فام أمجل قوله:
يــــا فــلــســطــن قــــد بــلــغــت املــــآال

وبــــنــــوك قــــد حـــقـــقـــوا اآلمـــــاال

عــبــثــت فــيــهــم زمــــانــــ ًا خــطــوب

جــائــحــات وكــــابــــدوا األهـــــواال

املس ُعِ ،عجال و َعجاىل و ُعجاىل .الرائد.1007 :
((( ال َعجالنُ :

((( هذا البيت مقتبس من قصيدة املرحوم الشيخ حمسن أيب احلب الكبري اجلد األعىل للشاعر.
((( هذا البيت مقتبس من قصيدة املرحوم الشيخ حمسن أيب احلب الكبري اجلد األعىل للشاعر.
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هــجــروا احلــــارضات نــحــو الفيايف

وعــى الطامعني ثـــاروا عــجـ ٰ
ـال

((ركــــبــــوا أظـــهـــر احلـــــام وآلــــوا

أن يــعــدوا احلــيــاة إال وبـــــاال))

رصــــدوا الــقــاصــفــات مــن مكمن

الــعــز وعـــاثـــوا بـــر هبـــا إشــعــاال

املــــــذاويــــــد مــــن رجـــــــال كــــرام

هنـــضـــوا لــلــجــهــاد غــــر كــســاىل

هنـــــدوا لــلــفــخــار يــبــنــون مــلــك ـ ًا

عــــربــــيــــ ًا وكـــــــــروا األغــــــاال

كـــم مخــيــس عـــرمـــرم مـــن بنيهم

أره ــف ــوا لــلــعــدى ســيــوف ـ ًا صقاال

مــن دعــاهــم داعـــي اجلــهــاد أجــابــوا

واســتــاتــوا واستبسلوا استبساال

((مــا اكتفوا بالنفوس بــذال إىل أن

اتــبــعــوهــا الــنــســاء واألطـــفـــاال))

()1
()2

()3

***
وجلــــنــــد الـــــعـــــراق ســـعـــي محــيــد

جــــاد بــــالــــروح مـــقـــوالً وفــعــاال

كــــم بـــبـــغـــداد مــــن مــــواقــــف عــز

لــفــلــســطــن كــــم هـــتـــاف تــعــاىل

وجــنــود الـــعـــراق ثــــاروا إىل احلــر

ب مــــــــــرار ًا محــــاســــة ونـــضـــاال

وعــــى الــطــامــعــن كـــانـــوا ثــقــاال

وشـــبـــاب مـــن الــــعــــراق خــفــاف

رأى حـــكـــمـــه فــــكــــان خ ــي ــاال

يــنــشــدون استقالهلا منذ (بلفور)

مــا اســتــطــاعــوا التقصري يف نجدة

احلــــق ،فــكــانــت نــجــداهتــم تــتــواىل

ظــفــروا بالنضال تــاج ـ ًا مــن الغار

وعـــــرشـــــ ًا عــــى املـــــــدى يــتــعــاىل

واســـتـــاتـــوا فــجــنــدلــوا األب ــط ــاال

نـــخـــوة قـــد تــــوافــــدوا لــلــتــفــادي

***
جـــددوا الــعــزم واركــبــوا األهـــواال

إيــــــه أبــــنــــاء جــــلــــديت وبــــــادي
187

وان ــش ــدوا الــعــز بــعــد ح ــرب عــوان

ولـــتـــكـــونـــوا رجــــاهلــــا األمـــثـــاال

وانـــــــروا م ــب ــدأ الـــعـــروبـــة فيها

ثــــم خـــفـــوا إىل احلــــيــــاة رجــــاال

ومرة أخرى يشيد بعزم األبطال امليامني يف قصيدة (فلسطني) التي يقول فيها:
ويــح ابــن يعرب كم قاسى فام النا

ويضحك الغرب بالشدقني جذالنا؟

يــا غــرب تعبث بــاألحــرار متص ً
ال

منك األذى ب ــأذى أودى فأضنانا

يــا مــغــرمـ ًا بــكــؤوس الــعــز نكرعها

جــرعــتــنــا وصـــب األحـــــزان ألــوانــا

أجـــدادنـــا فــتــحــوا الــدنــيــا بعزمهم

وطـــاولـــوا شــهــب اجلـــــوزاء بنيانا

دانــت ليعرب هــذي األرض قاطبة

والــــيــــعــــريب لـــغـــر اهلل مــــا دانــــا

***
يــا ممتطي الــدهــر ال تــأمــن مصائبه

لن يغمض الدهر عن أبناك أجفانا

أودى فلسطني جــرح غــر مندمل

إال إذا شــمــرت لــلــحــرب أردانــــا

عدا عىل (القدس) رزء غري حمتمل

فكل يــوم يصيب (الــقــدس) قربانا

مــا الــغــرب إن طمعت فينا ثعالبه

إال لــدى الـــروع إن حققت محالنا

لن يبلغوا من نفوس العرب مطلبهم

فــالــغــرب قــر عــن إدراك مرمانا

ويــح ابــن صهيون إن ثــارت فيالقنا

تــلــقــاهــم يف جمـــايل احلـــرب عميانا

هــنــاك يــعــرف لــأعــراب شوكتهم

ويــزخــر الــرحــب أجــنــاد ًا وفرسانا

هـــنـــاك تــقــســم إنــــا ال نــغــادرهــا

إال إذا بــــويء األعـــــداء خــرانــا

ال نرشف الــكــأس إال مــن دمائهم

ل ــان ــت ــق ــام بـــثـــأر شـــــاف قــتــانــا
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راق ــت دم ــاء األعـــادي يف مراشفنا

يا حمتيس اخلمر لست اليوم نشوانا

لــئــن تــقــهــقــر أحـــيـــانـــ ًا كــتــائــبــنــا

كــم جــاءهــا النرص أحــيــانـ ًا فأحيانا

ويف رثائه نتلمس التهاب املشاعر ،واحرتام العواطف ،واللوعة الصادقة ،كام تتجىل

إمارات احلزن واألسى ،واألمل الدفني فهو يشاطر الناس احلزن ويشاركهم يف املصيبة
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):

أي خــطــب كــخــطــب بـــغـــداد ملا

عـــــاد غــــــازي مــــربــــ ً
ا بـــاحلـــام

مل تــــزل روحـــــه تــســامــى إىل أن

عــجــز اجلـــســـم أن يــفــي بـــاملـــرام

وثــــبــــة تـــلـــك مل جيــــد ب ــس ــواه ــا

مــطــمــحــ ًا لــلــخــلــود واإلقـــــــدام

بــــن بــــرديــــه كـــــان روح كــبــر

وبـــعـــطـــفـــيـــه روعــــــــة املــــقــــدام

مـــن أعـــــزي غـــر الــشــبــاب بــيــوم

مــنــي الــعــرب بــالــعــوادي اجلــســام

يــوم ســالــت أرض الــفــراتــن دمع ًا

يــــوم ط ــاش ــت رواجـــــح األحــــام

يـــوم أن صــوحــت زهـــور الـــروايب

واألســـــــى قــــد أقــــــام يف اآلجـــــام

واســتــغــاثــت هـــــوالً بــــاد الــشــام

يـــــوم أن طـــبـــق اجلــــزيــــرة رزء
وبـــلـــبـــنـــان ثــــم نــــــادى املـــنـــادي

نــكــســوا الـــيـــوم أرفـــــع األعــــام

فــســلــيــل احلــســن غــــازي املــفــدى

قـــد قـــى وحيــكــم مــــدار الــســام

نـــــوه بــاخلــطــب
وبـــمـــر الــنــعــي ّ

فـــســـاخـــت جــــوانــــب األهـــــــرام
فــاســتــجــاشــت خـــواطـــر األحــــام

وبــكــى الــنــيــل لــلــفــراتــن شــجــوا
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وفــلــســطــن قـــد أفـــاضـــت دمـــــاء ًا

ثـــــرة واجلـــــــــراح مــنــهــا دوامـــــي

وتــــــراءت لــلــطــائــفــن بــبــيــت اهلل

تــــلــــك الـــــعـــــهـــــود كـــــاآلجـــــام

ي ــوم ث ــار احلــســن يف ولـــده األرب ــع

حتـــــــــــدوه نـــــــــرة األقـــــــــــوام

يــوم أن تــوج احلسني مليك العرب

حــــتــــف األعـــــــــــداء والــــظــــام

يــــــوم أن ســــــار ف ــي ــص ــل وعـــي

بــاملــصــالــيــت فـــاســـتـــووا بــالــشــام

يــــوم آىل احلــســن نـــر فلسطني

وآىل األعـــــــداء خــلــف الـــذمـــام

كــل تــلــك الــــرؤى تــــراءت ملــن يف

هــــوي اهل ــام
الــبــيــت فــاســتــهــولــوا
ّ

زمــــــر الـــــقـــــوم عــــنــــوة لـــإمـــام

عــم أرض اخلـــراء حتى تداعت

***
مـــن ألهــــل الـــعـــراق بــعــدك واق

يــرجتــى كــل مــا رمــى الــعــرب رام ؟

مــذ بــــدأت األعــــال رمـــت مضي ًا

كــيــف مل تــوفــهــا عـــى اإلمتــــــام ؟

مـــذ تـــدانـــى إىل الـــعـــروبـــة نرص

نــفــذت فــيــك طــائــشــات الــســهــام

بــــات مـــن ب ــع ــدك الـــعـــراق يــتــيـ ًا

وبــنــو الــعــرب دمــعــهــا يف انسجام

***
قـــر عــيــنــ ًا فــقــد تـــركـــت هـــزبـــر ًا

يــرفــع الــعــرش ف ــوق أع ــى الــدعــام

فــيــصــل نــبــعــة األرومـــــــة واملــجــد

وفـــخـــر األصـــــــاب واألرحـــــــام

ســــوف يــبــنــى كـــجـــده جمـــد قــوم

دفــــن الـــدهـــر جمــدهــم يف الــرغــام
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ويـــــويف ديــــن الـــعـــى عـــن قــريــب

ويـــلـــم الـــشـــتـــات ب ــع ــد انــقــســام

وي ــس ــوس الـــعـــراق فــصــل حكيم

ويـــديـــل األحـــكـــام يف أحـــكـــام

()1

وقال يف قصيدة بعنوان (ألسنا اهلاتف)
(إىل من محلتها أوزار حبي الطاهر ........ومل تصفح عني بعد)
(إىل آخر خيوط الرجاء يف مغرب حيايت)
هاتف من سناك قــال :دع الشكوى

ويف الـــلـــيـــل مهـــــك املـــتـــاطـــم

واقــــــرب هـــا هــنــا لـــديـــك مــقــام

عند حـــوراي ،حــافــل الــبــر باسم

وانــتــزعــهــا شــكــوى هتــيــج امل ــآيس

ثــم هتــمــي دمــعــ ًا عــى اخلـــد ساجم

واتــــــرك اهلــــم لــســت لــلــهــم خال

واحــتــف الــيــوم بالطيوف البواسم

يـــا لـــك اهلل ! كـــم تــعــيــش كئيب ًا

عــاين الـــروح ،بــادي الــوجــد ،ساهم

فــوف احلــيــاة قسط ًا مــن الراحة
قــم
ّ

والــــبــــر واســـتـــبـــق لــلــمــغــانــم

إنـــــا ال ــع ــم ــر ســـاعـــة ثــــم تــقــي

فاغتنمها قبل الــرحــيــل (الــدائــم)

وم ــى ذل ــك الــســنــا يقطع الــوهــم

وســـــــارت بــــه ركــــــاب الـــواهـــم

***
وبـــدت شــكــوة جتلجل يف صــدري

بـــلـــحـــن األســـــــى تـــثـــر املـــآتـــم

فبكت ثــم دمــدمــت( :أن ستغدو

طــعــمــة اهلــــم يف حــيــاتــك هــائــم

ســـوف تــبــقــى هنــب ـ ًا ألنــيــاب شــوق

تقضم الــعــود منك قضم السوائم
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وتـــريـــك الــنــحــوس ألـــــوان شتى

كـــل لــــون ي ــث ــوي بــعــيــنــيــك قــاتــم

عـــش ســعــيــد ًا إن الــتــي ترجتيها

لــيــس يف قــلــبــهــا انــعــطــافــة راحـــم

لــيــس مــن (وصــلــهــا) إلــيــك سبيل

فــتــنــبــه إن كــنــت مـــا زلــــت حــامل

أهيــا الناحل الكئيب كفاك الشجو

مــــن هـــــذه اخلــــطــــوط الـــقـــواتـــم)

وقال يف قصيدة (نشيد احلرمان):
نــســر إىل أيـــن املــســر بــنــا حيــدى

سوائم ال مرمى أصابت وال قصدا

نـــســـر بـــبـــهـــاء احلــــيــــاة كــأنــنــا

هبــائــم قــيــدت ال تـــراح وال هتــدى

يـــســـار بــنــا ال نــســتــبــن طــريــقــنــا

فــا صـــدر ًا نلنا األمـــاين وال وردا

نــعــلــل بــــاآلمــــال شــتــى رغــابــنــا

ونبني قــصــور ًا يف الفضاء هلــا مــردا

ونــعــشــق ومهــــ ًا م ــن خ ــي ـ ٍ
ـال حمبب

فــإن شئته (ليىل) وإن شئته (هندا)

نــكــاشــفــه الـــر الــــذي ه ــو مغلق

ونــعــنــى بــه حــب ـ ًا ونــفــنــى لــه وجــدا

هنــيــم بـــه شـــوقـــ ًا فــيــبــدى تعسف ًا

ونــســعــى ل ــه ق ــربــ ًا فــيــبــدلــنــا صــدا

يتيمنا بـــرق مــن الــوصــل خ ّلب

رساب تــرامــى لــلــظــاء قــد امــتــدا

***
عجبت هل ــذا اخلــلــق كــيــف تــســوده

خ ــي ــاالت ظ ــن يــوســعــون هل ــا مــدا

نسري وركــب العيش يزجى سوامنا

إىل غاية (بلهاء) نجري هلــا وخــدا

وأعـــجـــب يشء مــســريــح لــرأيــه

لريسى الناس من عيني غرور له إدا

ويــطــلــب غــن ـ ًا  -ال يــقــر وال هيــدأ

وآخـــــــر مـــبـــطـــان يــــريــــد زيـــــادة
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أســر مــع احلــرمــان يف رأس موكب

وخلفي من االتباع مل أحصهم عدا

حرمت من الدنيا التي ختضب اهلوى

وقد أجدبت من بعد أن أينعت عهدا

وأذوى ربيع كــان بــاألمــس خمصب ًا

وأزهـــاره يف ال ــروح كــم عبقت ندا

وعــــادت محــامــات األمــــاين نــواعــيـ ًا

وكانت تغنيني البشاشة والسعدا

***
والشعر منذ أن عرفه اإلنسان ،سالح أمىض يف معارك احلرية والنضال ،فالشعر

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 إحساس ًا ،وأرق شعور ًا ،فقد أرسل قصيدة من نيويورك يف

 13آذار سنة  1949م بمناسبة مرور أربعني يوم ًا عىل فقده يعزي فيها أخاه فائق فيقول
يف قصيدة عنواهنا (رضاعة ومناجاة):

ِ
أبـــت احلــبــيــب ،تركتني مــذعــور ًا

مــا زال يــرعــنــي األســـى مثبورا

ذكـــــــراك تـــبـــدو لــلــعــيــان كــأهنــا

عــلــم تــألــق يف الـــدجـــى مــنــشــورا

تلك السوابق لست أنسى فضلها

وشـــائـــ ً
ا رقـــت فــأضــحــت نـــور ًا

ذاك احلــديــث كــأنــه قــطــر الــنــدى

يــنــســاب ســلــســلــة الـــــروي نــمــرا

أوتـــيـــت مــنــطــق حــجــة وبــاغــة

فـــتـــفـــجـــرت احلـــــانـــــه تــفــجــرا

ورويــــت آيــــات احلــديــث بــدائــع ـ ًا

املـــــرســـــات آللــــئــــ ًا وشــــــــذور ًا

كــم مــن أغـــاريـــد حــســان صغتها

ـى أعــجــبــت وبــحــورا
ـى ومــعــنـ ً
مــبــنـ ً
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وبــعــثــتــهــا لــغــة الـــبـــيـــان سليمة

يـــــرت مــــن فـــهـــم هلــــا تــيــســرا

ـى
وأتــيــتــنــا يف كـــل مــوعــظــة حــجـ ً

فــغــدا الـــرشـــاد مـــؤيـــد ًا مــنــصــورا

***

أأبــــا (الــضــيــاء) املــســتــنــر حمــامــد ًا

غـــــر ًا أنـــــرت لــنــا هبـــا الـــدجيـــورا

َم ــن للمحافل بــعــد فــقــد عميدها

مـــــوىل يــنــظــم مجــعــهــا املـــنـــثـــورا ؟
ً

َمــــن لــلــمــنــابــر يف غــيــاب أمينها

َم ــن قــد بــنــى رشفـــ ًا هلــا م ــوف ــور ًا ؟

َمـــن لــلــقــوايف الــفــاتــنــات عركتها

ـرت رو ّيــــ ًا صــافــيـ ًا وشــعــور ًا ؟
فــجـ ْ

بـــعـــثـــت مـــقـــالـــه املـــغـــمـــورا
ملــــا
َ

َمــــن لــلــبــيــان فــقــد زكــــت آيــاتــه

وقصيدة (اهنئي باجلنان) قاهلا بمناسبة أربعني أخته يف الرضاعة نورية بنت عودة:
ودهـــتـــنـــا اخلــــطــــوب بــالــتــنــكــيـ ِـد

ـت ن ــورن ــا دي ــاج ــي الــلــيــايل
خــطــفـ ّ

وأرتـــــنـــــا األيــــــــام أفـــــــدح ٍ
رزء

يـــوم ســــاروا بنعشها يف احلــشــود

ثـــم هـــالـــوا الـــــراب فــــوق املــحــيــا

مـــرق ال ــوج ــه بــالــرجــا املــوعــود

جــدث طــاهــر تـــوارى عــن األنــظــار

لــــكــــن ســـــعـــــره يف صـــعـــود

يف ل ــق ــاء اهلل الـــرضـــا والـــــرايض

وب ــف ــض ــل اآللــــــه ن ــي ــل الــســعــود

***
أأعـــــزي (حمـــمـــد ًا) يف الـــوفـــود ؟

َمـــــن أعــــــزي بــفــقــد خــــر فــقــيــد

أم أعـــزي ( طــــه) الــيــتــيــم املسجى

أكـــــا بـــــاألســـــاة والــــتــــريــــد ؟
أم أعــــزي (املـــنـــى) بــحــزن مبيد

أم أعـــزي غــر (املـــعـــاين) أضيمت
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أم أعــــزي (ســـامـــة) ثـــم (لــيــى)

ومهـــــــا تـــنـــحـــبـــان يف ت ــع ــدي ــد

أم أعـــــزي نــفــي وقــــد دامهــتــنــي

يــــوم راحـــــت مـــعـــاول الــتــهــديــد

حــيــث إين بــفــقــدهــا غـــر مــرتــا

ح بـــدنـــيـــا مـــــغـــــارم وجـــحـــود

أم أعــــزي األحـــبـــاب والــتــابــعــن

الــكــل منهم ،مــا بــن شهم وصيد

فــجــعــوا بــالــتــي أقـــامـــت دلــيــ ً
ا

بــــــــــارز ًا لـــلـــوفـــا وهنــــــج فــريــد

عــفــة الــنــفــس ،مجــة اخلــلــق الفضل

بـــطـــهـــر مـــــن ثــــوهبــــا والـــــــرود

ســعــدوا أن تــكــون تــلــك املــرجــاة
تـــتـــصـــدى لـــكـــل هــــــول مــهــول

مـــــــــــــروع وعـــنـــيـــد
خلـــــطـــــب
ّ

ف ــت ــص ــف ــي ــه بــــاجلــــهــــاد املــجــيــد

وحتــــل الـــعـــويـــص مـــن كـــل أمــر

مــشــكــل بـــالـــســـاح والـــرشـــيـــد

***
يــــا لــــك اهلل مــــن عــــزيــــزة نــفــس

ونـــــقـــــاء عـــــى اإلبــــــــا مــعــقــود

ن ــع ــم اهلل قــــد تــــوالــــت وأربـــــت

يـــــوم أرفـــــدهتـــــا بــجــهــد جــهــيــد

وتـــطـــامـــنـــت واملـــصـــائـــب شــتــى

أن تــكــوين يف حــصــن رأي سديد

ال ختــــافــــن هنـــــــزة لــــأعــــادي

أو تـــقـــريـــن مــــنــــكــــر ًا لــكــنــود

***
اخلــــر يــفــي إىل ثـــــواب سعيد

كــــل خــــر أســـديـــتـــه يــــا مـــاك

اجلـــــــزاء األوىف تـــنـــالـــن حــتــ ًا

مــثــلــا قــــد بـــذلـــتـــه مــــن جــهــود

فــاهــنــئــي بــاجلــنــان يـــا اب ــن ــة دري

وان ــع ــم ــي يف رحـــــاب رب جميد
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يــقــرن اخلـــر بــالــســعــادة واإليــــان

يف مــــــنــــــزل اآللـــــــــــه م ــش ــي ــد

ولــــتــــقــــري عـــيـــنـــ ًا لـــفـــرقـــة مــن

فــارقــت مــن أه ــل بيتنا والــشــهــود

كــلــهــم حيـــمـــدن ذكــــــرك دومـــــ ًا

ثـــم يـــدعـــون رهبــــم يف الــســجــود

أن تـــنـــايل يف دار مـــثـــواك جمـــد ًا

م ــث ــل ــا نـــلـــت مــــن مــــقــــام محــيــد

وقال راثي ًا الفقيد الشيخ حممد شعبان النجفي خادم الروضة احليدرية:
أحــقــ ًا ثـــوى ذاك اجلــنــاب املبجل

ورام رحيالً ...وهو يف الفضل أول

تسامى إىل العلياء ..ف ــرد ًا ..وطاملا

تـــوىل قــيــاد ال ــق ــوم ،وهـــو املفضل

محى العروة الوثقى (علي ًا) ورهطه

وبـــارك بــاب ـ ًا لــلــرجــا ...ليس يقفل

يــقــود حجيج الــوافــديــن لــروضـ ٍـة

من العلم ..يف باحاهتا العلم ينهل

***
يـــروع فـــــؤادي ..أن أكـــون مؤبن ًا

لــنــدب تــســاوى مــنــه فــعــل ومــقــول

ٍ
ثـــقـــة ..أمــــا شــغــفــت يـــوده
أخــــي

وج ــدت لــديــه فــوق مــا كنت تأمل

طباع ًا .كمثل السلسل العذب منه ً
ال

وفــضـ ً
ا تناهى فيه مــا ليس يفضل

عــويـ ٍ
ـص ..رجيح العلم ال يتململ

صبور عــى الـــأواء يف كــل موقف
ٍ
رجــــال أكــرمــن تــعــاهــدوا
خــديــن

عىل البذل يف ســوح الفدا وحتملوا

ومل ينكصوا يوم ًا عىل السؤدد الذي

تـــبـــارى إلــيــهــم فــيــه نـــر حمجل

وعــاشــوا عــى تلك املــبــادئ حقبة

وجـــالـــوا بــعــزم صــــارم ال يفلل

وقــد غــامــروا يــوم الــصــدام بأنفس

زكــــت مــنــبــت ـ ًا شــــاء ال تــتــحــول
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ويف ثـــورة الــعــريــن غــالــوا ببذهلم

وقــد قــاومــوا ذاك الدخيل ونكلوا

ومل يثنهم عــن رائـــد احلــق مطلب

وال سدهم عن جانب احلــق مبطل

ومج ــع بــنــي شــعــبــان يف كــل موقف

هلـــم فــيــه أجمـــــاد تـــزيـــد وتــكــمــل

***
ويف كــل ركــن عــامــر الــديــن منزل

ـدى
ويف كــل ســاح مــن فواضلهم نـ ً
فــو أسفي يضحى أبــو املجد ثاوي ًا

فــغــاب ع ــن األنـــظـــار نـــور مكلل

وأضحت رحاب الفضل قفراء بعده
فـــهـــزؤا بــدهــر ال يــفــي بمحامد

نــدي العلم وهــو مع ّطل
وأضــحــى
ُّ

وســخــر ًا بــدنــيــا الــنــائــبــات تعرقل

مــى الــبــدر مــن آل الــبــدور مشعة

وبـــدر بــنــي شــعــبــان مــا لــيــس يأفل

فـــإن غـــاب عــنــا بــعــد عــهــد كــالــه

فــــــإن ل ــن ــا مــــن آلـــــه مــــن يــكــمــل
ّ

***
ويف الــشــم مــن أبــنــاه خــر عــزاؤنــا

ويف طيب ذكــراه األســى والتحمل

أفــــــاض عــلــيــه اهلل خــــر ث ــواب ــه

وكـــافـــأ مـــا أســــدى تــقــاه املــكــفــل

إن نتاج الشاعر ضياء أيب احلب الشعري الثر سيبقى حي ًا نابض ًا ومتوهج ًا يف قلب

احلياة.

آثاره:

صدرت له اآلثار التالية:

1 .1املوسيقى وعلم النفس
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2 .2علم نفس الرتبوي

3 .3الطفولة السعيدة ومنغصاهتا
4 .4علم النفس الطفل

5 .5سيكولوجية املراهقني للمربني (ترمجة)

6 .6ابنك املراهق كيف تفهمه وترعاه (ترمجة)
7 .7القابلية الذهنية لألطفال (ترمجة)
ومن خمطوطاته ديوان شعره.

 -15طالب مصطفى ال ماجد

 1392 - 1342هـ

هو السيد طالب بن السيد مصطفى بن السيد طالب بن السيد عاشور آل ماجد

املوسوي .ولد يف كربالء عام  1923م املوافق لسنة  1342هـ ،ترعرع يف ظل أرسة
علوية تعرف بـ(آل ماجد) ((( التي تتعاطى اخلدمة يف الروضتني احلسينية والعباسية
وكذلك املنرب احلسيني ،فقد كان والده املرحوم السيد مصطفى خطيب ًا بارع ًا هيوى 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 خطيب ًا للمنرب أيض ًا وكان شاعر ًا ظريف ًا ،ومن شعره

الذي ختم به عمود نسبه قوله يف هذه األبيات:

((( سلامن هادي آل طعمة  -عشائر كربالء وأرسها ص.192
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ٍ
ـور
ذا نـــســـب
لـــطـــالـــب م ــش ــه ـ ُ

عــاشــور
نــجــل الــــذي م ــن اســمــه
ُ

نــجــل الــلــبــيــب املـــاجـــد املــفــضــل

هـــو بـــن أمحــــد بـــن يـــوســـف جىل

ٍ
فــضــل خمــصــب جــنــاب ـ ُه
قـــامـــوس
ُ

عـــــذب فـــــــرات ســــائــــغ رشابـــــ ُه

عرف السيد طالب السيد مصطفى بـ(فتى الطف) ونشأ يف تلك البيئة ،وأكمل

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  1959م بدأ يزاول التجارة واالسترياد وله نشاطات
متميزة يف غرفة جتارة كربالء ،حيث مثلها يف ثالثة مؤمترات دولية خارج العراق ضمن

الوفد العراقي الرسمي ،فقد شارك يف مؤمتر غرف التجارة العرب املنعقد يف تونس

عام  1960م ومؤمتر غرف التجارة العرب يف لبنان عام 1962م ومؤمتر غرف التجارة
والصناعة العرب املنعقد يف الكويت عام  1968م.

كان حمبوب ًا ،شه ًام غيور ًا حريص ًا عىل أبناء جمتمعه،يسعى للخري دوم ًا وقد رزق من

غنى النفس أوفر حظ وكان يتابع وحياول اإلفادة والتعلم من التيارات واملجاالت
املعرفية الالزمة ،فقد ولع باألدب واقتبس أنوار العلم من رجاله ،ونال منزلة رفيعة

يف عامل األدب ،وكان له إملام بالعلوم الدينية ويف تلك الفرتة أخذ يطالع دواوين الشعر
وحيفظ من دررها احلسينية وغررها البهية ما استحسن حتى صارت له ملكة شعرية

فوجدناه يقرتب من شعر الطبع خالي ًا من التكلف ،أكثر امتال ًء بالصدق الغني ،والتعبري

عن احلياة التي عاشها وكانت بينه وبني مجاعة من أدباء عرصه مكاتبات ظهرت فيها
إجادته منها مع صديقه األردين األديب األستاذ معن خلف التل وذلك يف أول رسالة

بعثها إليه بتاريخ  1948 / 4 / 24م استهلها بقوله:
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األخ معن التل ....دمت يف هناء وبعد
يف اجتامع غلمه غذوا بلبان السامحة ..ونشأوا عىل صدور الفصاحة كأن أمهاهتم

املعاين ،ومتائمهم سحر العوايل وقمطهم بيض الصقال ..الخ.

ورد عليه األديب معن خلف التل برسالته املؤرخة يف 1948 / 7 / 28م قائالً:
فتى الطف ...رعاك اهلل لقد هل علينا أدبكم اجلم كالبرش السعيد ...الخ.
وقوله أيض ًا :حتى كل ما تشتهي نفس متعطش أديب ،ويا هلا درة من الشعر ال متل

العني من قراءهتا ...الخ.

للسيد طالب (فتى الطف) العديد من القصائد التي قاهلا يف خمتلف األغراض

السياسية واالجتامعية وقد استفدنا منها ،كان يشنف أسامعنا غري إهنا مل تنرش ألنه ما كان

حيب الشهرة.

وفاته تويف فتى الطف بتاريخ  1972 /3 / 13م 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 حب ًا

وصدق ًا ووالء آلل البيت عليهم السالم ،وهي تؤكد التصاقه بحب العرتة الطاهرة،

باإلضافة إىل قصائد وجدانية موزعة عىل أحلان املحبة العفوية الصادقة واألغراض

الشعرية األخرى ،وشعره عىل العموم يطرز املفردات بإحساس ميلء بالشفافية والعمق.

200

وقال حييي (املعلم) بقصيدة أمالها عيل سنة 1970 /1969م:
الشعب ينهض مــن هنــوض محاته

والعلم يسمو يف نفوس دعاته

والــعــلــم لـــوال الــنــاهــضــون لنرصه

لقىض الــزمــان عــى نشاط محاته

وال ــع ــل ــم رس ل ــل ــوج ــود وروحــــه

وبــه يــقــوم الشعب مــن كبواته

قــس ـ ًا وأيــــم احلـــق لـــوال الــعــلــم ما
هــذي الشعوب تسنمت أوج العىل

ـب وع ــاش بذاته
بلغ املــنــى شــعـ ٌ

ملــا اســتــمــدت مــن شــعــاع رواتــه

لــلــعــلــم فــلــتــنــهــض بــنــوك فــــإن يف

العلم احلياة وتلك بعض صفاته

هــيــهــات يــبــلــغ مـــا يــؤمــل كــاســل

م ــا مل يــفــق م ــن نــومــه وســبــاتــه

وأرى املـــــدارس كــل يـــوم ترتقي

وامل ــج ــد حيــفــظــهــا يــنــر محــاتــه

ال زال بــالــعــلــم الــيــقــن مــقــرهــا

تشدو كــورق ال ــدوح يف فقراته

و(الــفــيــصــلــيــة) مل تــــزل حمــفــوفــة

بالعلم إذ بلغت مــدى غاياته

وقال مهنئ ًا أحد أصدقائه يف عرس:
ِ
بــالــعــرس
اهـــنـــأ أبــــا (ســــلــــان)

فــلــقــد ظـــفـــرت بــمــنــيــة الــنــفــس

غــــــــــر حمــــجــــ ّلــــة
أيــــــامــــــهــــــا
ٌ

وســـعـــودهـــا مـــأمـــونـــة الــنــحــس

و ّلــــــــت لــــيــــايل االنــــــفــــــراد فــا

أحــــى اجـــتـــاع اجل ــن ــس بــاجلــنــس

قــاســيــت يف عــبــس الـــعـــزوبـــة ما

قـــاســـاه يـــوســـف قــبــل بــاحلــبــس

الــــــــرأس صـــــار اثـــنـــن ضــمــهــا

ٌ
أمـــــــل يـــشـــب لــــظــــاه بــــالــــرأس

ـم
جــــاء الـــشـــتـــاء وأنـــــت مــعــتــصـ ٌ

بــجــمــيــع ك ــاف ــات الــشــتــا اخلــمــس
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صفت ك ــرايس الــعــرس وانتظمت

يــــا لــيــتــنــي أدنـــــــو إىل كـــريس

ومــــوائــــد األفـــــــراح قـــد بسطت

وعــــا رصيــــر الـــنـــاب والــــرس

مـــــن فــــاتــــه حلـــــم بـــغـــى مـــرقـــ ًا

مـــــن عــــاقــــه لـــضـــغ فــبــالــلــس

وأنــــــا الــبــعــيــد فــلــيــس يل أم ــل

ثــــــم أو غــمــس
مـــنـــه ب ــط ــم ــس
َّ

وقال يف قصيدة تؤكد تعامل الشاعر مع هذا اللون من التعبري الوجداين االبداعي:
عىل الربدة الفيحاء والسلسل اجلاري

سكبت صبابايت ودمعي وأرساري

وخ ـ َّلــفــت قلبي يف دمــشــق وديــعــة

ع ــى أمـــل الــلــقــيــا بــأمجــل س ــاري

وحسبي من األح ــزان كــأس مريرة

بوجدي وأشــواقــي وجــدة أفكاري

وحسبي مــن احلــب الكآبة والضنا

وأزمــــة نــفــس قطعت ثــم أوتـــاري

تــبــعــثــرت اآلمــــال وهـــي كــا أرى

معازف كم غنت بأحلان أسحاري

رشبنا عىل أصدائها الكأس ال نرى

وجـــــود ًا كــدنــيــانــا ونـــــور ًا كــأنــوار

وعشنا عــى األح ــام نــروي غليلنا

ونـــــرع كــأســيــنــا صـــفـــاء كــــآذار

ونــرنــو إىل األفــق املضمخ بالشذى

ونرقص بالنجوى عرائس أشعاري

ومن مهجتينا احلب ينساب كالسنا

وكاحللم الوستان يف جفن أزهاري

أي ــا ري ــم أيـــام الــفــراق فــقــد طــوت

من العمر فجر ًا كــان حلن ًا بقيثاري

وحصنرحيقالوصلمنكأسصبويت

فــعــز تــاقــيــنــا ومل أقـــض أوطــــاري

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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 -16عباس أبو الطوس

 1377 - 1350هـ

ولد الشاعر الوطني الشاب املرحوم عباس أبو الطوس عام  1350هـ املوافق لسنة

 1930يف مدينة كربالء معقل ثورة العرشين ومهد احلضارات واألجماد ،وانحدر من
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.

ما إن شب عباس وترعرع يف كنف هذه العائلة دفعه والده إىل أحد الكتاتيب أال

وهو كتّاب 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
أخذ يفرت ،وإن ميله إىل مواصلة العمل اعرتاه يشء من الوهن ،ويف مقابل ذلك ازداد
اقباالً عىل الشعر وحب ًا 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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واصل دراسته اخلارجية فرتة من الزمن ،ثم هاجر إىل النجف األرشف إلكامل

حتصيله العلمي ويشمل املعلومات النحوية والعروضية التي التقطها من بني دورات

النجف الدينية طيلة بقائه فيها سنتني ((( ،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،

ولعل أنباء جهاده يف وثبة  1948ووثبة ترشين  1952وغريها هي العامل األساس
الذي سببت له شهرة واسعة ،وعىل إثر وثبة  1952املباركة اعتقل الشاعر نتيجة لكفاحة
املرير ضد االستعامر الغاشم ،وظل متنق ً
ال بني سجن بغداد والكوت ،وقىض فرتة عام

ونصف التقى خالهلا بالشعراء ،كشاعر الشعب السيد حممد صالح بحر العلوم وحسني
مردان وزهري أمحد القييس وغريهم ،وذاق خالل هذه الفرتة أشد أنواع التنكيل  -كام

حدثني بنفسه  -وهلذا جاء شعره مفع ًام باحلرقة والكآبة.

لنتناول إحدى هذه القصائد مث ً
ال بعد أشهر قضاها بني القضبان احلديدية فاسمعه

يقول:

أحـــــبـــــابـــــنـــــا انـــــــــا هـــــــا ه ــن ــا

مـــــا بـــــن جـــــــــدران الـــســـجـــون

هتــــــتــــــاجــــــنــــــي الــــــــذكــــــــرى

وتــعــصــف يف دم ــي ري ــح الشجون

ويـــــثـــــر يف قــــلــــبــــي اهلــــمــــوم

طــــــاقــــــة املـــــــــــايض الـــــدفـــــن

أيــــــــــام كــــــــان احلــــــــب جيــمــع

شـــــمـــــلـــــنـــــا يف كـــــــــل حـــن

ومــــاعــــب الـــصـــبـــوات هتــديــنــا

لـــــــــــــــــــــــــذاذات الـــــســـــنـــــن

((( راجع كراس (يوم احلسني اخلالد) لعباس أبو الطوس  -مقدمة األستاذ حسن عبد األمري املهدي ص.4
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والــــــــلــــــــذائــــــــذ يف حـــنـــن

نـــــقـــــتـــــاف آثـــــــــــار املــــبــــاهــــج

ومن قصائده السياسية هذه اخلربدة العصامء التي ألقاها الشاعر يف املؤمتر اخلامس

للحزب الوطني الديمقراطي الذي انعقد يف بغداد عام  1951م ،وقد نقلناها من ديوانه
(هدير الشالل) املخطوط ،فيقول:

ثــر عــى الظلم وال ختشى الــراعــا

وامـــــأ الــدنــيــا نـــضـــاالً ورصاعــــا

وأمــــــط عـــنـــك قــــيــــود ًا طــوقــت

جسمك احل ــي وتــأبــى االنــخــاعــا

وانـــطـــلـــق نـــــــار ًا كــــا ك ــن ــت إذا

ع ــرب ــد الـــظـــامل خـــوفـــ ًا وارتــيــاعــا

هــــــــذه األنــــــفــــــس لـــــــــواله ملــا

أض ــح ــت الـــيـــوم عـــــراة وجــيــاعــا

وحـــلـــيـــف الــــكــــوخ لـــــــواله ملــا

عــاش يف األرض غــريــبـ ًا ومضاعا

إيــه يــا (كـــامـــل)( )1والــشــعــب معي

بــــك يــعــتــز ويــــــــزداد ارتـــفـــاعـــا

وبـــــك األحـــــــــرار ت ــش ــت ــد قـــوى

إن هــجــوم ـ ًا كـــان أو كـــان دفــاعــا

وبـــــــك املـــــوطـــــن يـــعـــتـــل إذا

خــانــه الــاهــون إذ هــابــوا الــنــزاعــا

كــنــت م ــن قــبــل شــعــاعــ ًا ســاطــع ـ ًا

يف املــــلــــات وال زلـــــت شــعــاعــا

هـــاكـــهـــا الــــيــــوم تـــرانـــيـــم فــتــى

جـــاء جــذالنــا يــنــاجــيــك انصياعا

وحيــــيــــيــــك بــــشــــعــــر مـــرهـــف

كـــل حـــر نـــحـــوه هيــفــو اســتــاعــا

وعندما تأهب اجليش العراقي الباسل للذهاب إىل خوض املعارك يف فلسطني ضد

العصابات اليهودية املعتدية وذلك عام  1948م عند اشتداد القتال بني القوات العربية

والصهيونية ،حيا الشاعر اجليوش العربية واملجاهدين واملحاربني األحرار الرابضني
((( إشارة إىل األستاذ الكبري كامل اجلادرجي زعيم احلزب الوطني الديمقراطي.
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هناك بقصيدة عصامء نقتطف منها هذه األبيات:
ف ــل ــس ــط ــن تـــنـــاديـــكـــم بــنــفــي

تــــكــــاد هتـــــد زفـــــرهتـــــا اجلـــبـــاال

وقـــلـــب ال يــــــزال مــــن الــبــايــا

ومــن (صــهــيــون) يلتهب اشتعاال

وتــــدعــــوكــــم لـــنـــرهتـــا فــهــبــوا

كــــا شــــــاءت ل ــن ــرهت ــا امــتــثــاال

وال تــتــطــلــبــوا مــــن كــــل رج ــس

جـــوابـــ ًا يف الـــــراع وال ســـؤاال

وال تـــريـــثـــوا ف ــي ــا اضــطــلــعــتــم

بــــه يــــا قـــــوم صــــــر ًا وامـــتـــهـــاال

دعــــوا الــقــلــق املــــازم واســتــعــدوا

صــفــوفــ ًا تــغــمــر اجلــــور انــخــذاال

ولننتقل مع الشاعر إىل شعره الوجداين والعاطفي ،حيث قصائد اهلوى والشباب

واألمل الباسم ففي قصيدته (تعايل) يناجي فيها حبيبته حيث يقول:
ت ــع ــايل فــقــد عــــاد فــصــل الــربــيــع

جيــــــد بـــــأعـــــراســـــه الــــوافــــيــــه

وبــالــعــطــر والـــنـــور مــلــؤ األجـــاج

بــــغــــدرانــــه الـــــثـــــرة ال ــص ــاف ــي ــه

وطـــــــاب اهلــــــــواء فــــا عــاصــف

جيـــــــن وال غــــيــــمــــة بـــاكـــيـــه

***
تـــعـــايل إىل بـــاســـقـــات الــنــخــيــل

ضـــــوى عــلــيــه الــقــمــر
ولــلــحــقــل
ّ

تــــــعــــــايل لـــــنـــــدفـــــن آالمـــــنـــــا

ونــحــيــي اهل ــن ــا والـــلـــيـــايل الــغــرر

وصــــــــرهــــــــا فــــتــــنــــة ل ــل ــب ــر
ّ

إىل روضـــــة قـــد كــســاهــا الــربــيــع

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
وذكرى استشهاده وغريها من املناسبات الدينية التي تشهدها كربالء كل عام ،ومن
روائعه اخلالدة يف ذكرى مولد اإلمام عيل هذه القصيدة التي ألقيت يف الروضة
احلسينية بكربالء فيقول:

ولـــد الــــويص فــيــا خــواطــر رددي

نــغــم اهلــنــا يف جلـــال هـــذا املــولــد

واستلهمي الــذكــرى ق ــوايف ترمتي

بــــأرق مـــن روح الــربــيــع وأبــــرد

ثــم اسكبي الــدمــع الرقيق بشائر ًا

غـــــر ًا تــفــيــض بــشــوقــي املــتــوقــد

شــعــر ًا كــا انتفض األريـــج مرفوف ًا

فـــوق اجلـــــداول والــغــصــون امل ـ ّيــد

وصــبــا فــــؤادي لــلــويص وكــيــف ال

يصبو املــشــوق إىل احلبيب األبعد

وعـــى فــمــي نــغــم املــحــب املنشد

بــيــدي فــاضــت رقــة
كـــأس اهلـــوى
َّ

وهذه قصيدة أخرى صاغها يف أسلوب مجيل أخــاذ ،ألقاها الشاعر يف الروضة

احلسينية بكربالء أيض ًا يف ذكرى مولد اإلمام احلسني فقال:
نـــاجـــاك قــلــب بــالــصــبــابــة مفعم

وفــــــم بـــغـــر والك ال يــتــكــلــم

وهـــفـــ ًا ملـــولـــدك املــخــلــد شــاعــر

مــن فــيــض حــبــك يستمد وينظم

يــزجــي القصيد إلــيــك حــب ـ ًا مثلام

يــزجــي احلــنــن إىل األحــبــة مغرم

هـــيـــان واملــــيــــاد يــلــهــب شــوقــه

حـــوم
والـــذكـــريـــات مـــرفـــرفـــات ّ

هـــيـــان واألشــــــــواق نــمــأ قلبه

***
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ـســم
مل ال وحــبــك يف الــقــلــوب جمـ َّ

قدست حبك يــا حسني بخاطري

واحلـــــب عــــ ّز يف هـــــواك ومــغــنــم

فـــإذا ذكــرتــك فــالــعــواطــف تلتظي

وأكـــــاد مـــن فــــرط اهلــــوى اتـــرم

أفــديــت لــإســام روح ــك وهــي يف

عــــرف الــعــقــيــدة آيــــة بـــل أعــظــم

أفــديــتــهــا لــلــمــســلــمــن فــكــيــف ال

املـــــرف مسلم
جيــزيــك بــاحلــب
ّ

***
يف يــوم عيدك تستفيض خواطري

شـــعـــر ًا كـــأحـــام الــصــبــا يتبسم

شــعــر ًا سكبت بــه الــفــؤاد وليس يل

غــــر الــقــصــيــد وس ــي ــل ــة أت ــق ــدم

قــد جــئــت للدنيا صــبــاح ـ ًا مــرقـ ًا

ي ــط ــوي الـــظـــام مج ــال ــه املــتــوســم

قــد جــئــت للدنيا حــســام ـ ًا مرعب ًا

تــلــوي رقـــاب الـــرك منه وتقصم

قــد جــئــت لــلــديــن احلــنــيــف مناعة

ال ت ــل ــت ــوي ال تــنــثــنــي ال هت ــدم

وجمــــاهــــد ًا مل تــســتــمــلــك حـــاوة

أبـــــد ًا ويف بــعــض احلـــــاوة علقم

***
مـــــوالي زدين مـــن بــبــانــك إنــنــي

بــك أســتــعــن وأنــــت أنـــت امللهم

جــئــت احلـــيـــاة فــكــل بـــاغ راجـــف

وبـــكـــل بـــيـــت لــلــضــالــة مــأتــم

مـــــن دوحـــــــة قـــدســـيـــة عــلــويــة

بــيــديــه انــبــتــهــا الـــرســـول األعــظــم

ض ــج اهلـــــدى مل ــا ولــــدت بساحة

ـي املجرم
نـــور ًا لــه اضــطــرب الــدعـ ُّ

وجيــــف نــبــع املــــارقــــن وتــكــتــوي

مــهــج الــطــغــاة مــن الــشــقــاء فتعدم

هــــم مظلم
وي ــل ــف دن ــي ــا الــبــغــي
ّ

الــيــوم تنخفض الـــــرؤوس مهابة
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نــعــم الــولــيــد هبــا احلــســن األكـــرم

وتـــشـــع يـــثـــرب بــالــولــيــد طــاقــة

***
يــا ابـــن األب ــاط ــح يــا ربــيــب ـ ًا ممــرع ـ ًا

بــاملــجــد يــعــبــق والــفــضــائــل ينسم

يـــا فــخــر هــاشــم والــبــطــولــة عــامل

بــالــتــضــحــيــات الــغــالــيــات مــقـ ّـوم

إين حــيــيــتــك رصخــــــة جـــبـــارة
إين حــيــيــتــك لــلــرعــيــة مــصــلــحـ ًا

وضــــج املــحــرم
دوى احلــجــاز هلــا
ّ
ّ
إين حــيــيــتــك صــــابــــر ًا ال تــســأم

ترتى اجليوش الصاخبات وأنت يف

مــشــمــر مــتــقــدم
ســــوح الـــقـــتـــال
ّ

***
()1

بـــل مل يــكــن رشع هـــنـــاك منظم

(لــــوالك دي ــن حمــمــد مل يــســتــقــم)

ولــــعــــاد رشع اجلـــاهـــلـــيـــة مـــرة

أخــــرى ولـــف الــصــبــح لــيــل معتم

أتـــغـــض طـــرفـــك واملـــــآثـــــم مجــة

واجلــــور يعصف بــالــعــبــاد ويــعــدم

مــــــردون يميدهم
واملــســلــمــون
ّ

ظــلــم الـــطـــغـــاة فــكــيــف ال تــتــأمل
الـــــــذل أقــــتــــل لــــأبــــاة وأشـــــأم

ما اخلوف ما معنى املخاطر ما الردى

***
عبثت أمــيــة يف احلــيــاة كــا ارت ــأت

وكــــا ي ــش ــاء ضــمــرهــا املــتــجــهــم

مــــروان يــعــبــث بــالــديــانــة ســاخــر ًا

ويـــــزيـــــد يف لـــــذاتـــــه مــتــنــعــم

ســـوا الــرعــيــة بــالــســيــاط وحــاربــوا

رشع اهلـــدى بسيوفهم وحتكموا

((( للشاعر الكبري الشيخ حمسن أيب احلب املتوىف سنة 1305هـ.
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لـــــأرض هــــذا ال ــث ــائ ــر املــتــقــحــم

رفــعــوا الــعــروش العاليات فــر ّدهــا

اإلســــام يــا فــجــر اهلــــدى يــا خمــذم

يـــا روعــــة اإلهلـــــام بـــل يـــا مـــدرك
طــلــبــت أمــيــة مــنــك بــيــعــة رجسها

هــيــهــات خــــاب مـــرادهـــا املــتــأثــم

مل تــعــط إع ــط ــاء الــذلــيــل يــــد ًا هلا

وتـــقـــر إقـــــــرار الــعــبــيــد فــتــنــدم

ال مل متـــــد يـــــــد ًا لــــنــــذل أم ــي ــة

حتى ولــو مثل الــســيــول جــرى دم

ال مل تــبــايــع ف ــاس ــقــ ًا حــتــى ولــو

هـــوت الــســاء وفــارقــتــهــا األنــجــم

***
يــا معهد األحــــرار حسبك رفعة

عـــلـــيـــاء ال ختـــفـــى وال تــتــكــتــم

ســيــظــل جمــــدك شـــاخمـــ ًا مــتــعــالــي ـ ًا

تــتــحــطــم الـــدنـــيـــا وال يــتــحــطــم

وهذه قصيدة أخرى رائعة يف مولد اإلمام احلسن بن عيل ،أنشدها يف  15رمضان

سنة  1374هـ ،يف احلفل الذي أقيم يف صحن العباس:
يف ذكـــر م ــول ــدك األغــــر الــســامــي

أشــــدو الــقــريــض بــصــبــوة وغـــرام

يـــا ســيــد ال ــع ــظ ــاء حــســبــي عــزة

مــــن يـــومـــك املـــتـــنـــور الــبــســام

هــزتــنــي ال ــبـــرى فــقــمــت مــــردد ًا

أنــــشــــودة تــبــقــى مــــدى األعـــــوام

أنــشــودة هــي مــن مصب عواطفي

وعــــصــــارة األفــــكــــار واإلهلــــــام

أشــــدو هب ــا مــثــل اهلـــــزار إذا شــدا

وأهـــــز هــــذا احلـــفـــل يف أنــغــامــي

***
يــا ضــيــغ ـ ًا خــضــع الـــزمـــان لبأسه

حــيــيــت يف اإلســـــام م ــن رضغ ــام
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قــد جئت للدنيا لنصلح وضعها

وتـــعـــمـــهـــا بــــاخلــــر واإلنـــــعـــــام

يـــا شــعــلــة الـــديـــن الــتــي بربيقها

شــعــت ظــــام اجل ــه ــل واألوهـــــام

بــالــعــلــم بــــاألخــــاق بـــاإلكـــرام

وتــســر داجـــيـــة اجلــهــالــة ،النهى

ِ
لــــــــإرشاق كــــل ظ ــام
وتــــرقــــى

وت ــن ــورت طـــرق ال ــرش ــاد بــنــورهــا

***
يــــا قــــائــــد اإلســــــــام يف آرائـــــه

بــعــد الـــرســـول وحـــيـــدر امل ــق ــدام

وال ــب ــط ــل خـــر مـــرجـــ ًا بــدمــائــه

مـــن صــــارم مـــايض الــشــبــا فــصــام

نــــور مـــن اإلجــــــال واإلعـــظـــام

زهــــرت بــمــولــدك احلــيــاة وعمها

ومـــتـــوجـــ ًا بـــالـــنـــر واإلقـــــــدام

ق ــد جــئــت لــلــدنــيــا مه ــامــ ًا أروعــــ ًا

وجــــه الـــزمـــان بـــنـــورك امل ــرام ــي

كمل اهلدى بك مذ ولدت وقد زها

***
أنــجــبــت مـــن قــــوم حتـــر لــبــأســهــم

هــيــد الـــرجـــال وســــــادة األقـــــوام

ونـــشـــأت يف بــيــت تــطــأطــأ دونـــه

شــهــب الـــســـاء مـــائـــك الــعــام

ومـــكـــانـــة تـــرهـــو عـــى اإلجـــــرام

قــــــوم هلـــــم عـــــز وجمــــــد ش ــام ــخ

بــــك نـــــور اإليـــــــان يف اإلســـــام

ســمــيــت بــاحلــســن احلــلــيــم ألنــا

***
وهيتبل 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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يــا ســيــد الــعــظــاء شــكــوى شاعر

مــــتــــأمل بـــصـــبـــاه رهــــــن ح ــط ــام

شـــكـــواي مـــن جـــور أرض بــادنــا

طــــــــر ًا وظــــلــــم خمــــاتــــل هـــــدام

يــســعــى لــكــل جــريــمــة ووراءه

صــحــب تــســاعــده عـــى اإلجــــرام

يــتــلــصــصــون لــنــهــب شــعــب بائس

قـــد بــــات مـــن فــقــر بــغــر طــعــام

يــتــســامــرون ومـــا م ــدام ــة أنسهم

إال عــــصــــارة أدمـــــــع األيــــتــــام

ويـــشـــيـــدون مـــبـــانـــيـــ ًا بـــرواتـــب

أخــــذت مــن الــضــعــفــاء بــاإلرغــام

فــــإذا تـــأخـــرت الـــرائـــب عنهم

بــرمــوا وداســــوا الشعب بــاألقــدام

وإذا ادعــــى الــوطــنــي ح ــق ب ــاده
كم ضويقت يف السجن أحــرار بال

فـــمـــصـــر لــلــســجــن واإلعـــــــدام
ْ
ذنـــــب وذاك جـــنـــايـــة احلـــكـــام

الــيــوم قــد حــرم الــكــام عــى الفتى

حــتــى ولــــو رضبــــوه ألــــف حــســام

ولــقــد سكتنا عــن حــقــوق بــادنــا

واخلـــــوف أرغــمــنــا عـــى اإلجلــــام

وطــحــا بــنــا داء اجلـــمـــود فــرنــا

ســــرنــــا بـــغـــر نــظــام
واجلــــهــــل
ّ

بـــتـــفـــرق وختـــــالـــــف وخـــصـــام

كــل الــشــعــوب عــلــت وإنـــا مل نــزل

***
يــا مــن بــه صـــدح الــزمــان ومل يــزل

ي ــش ــدو إىل األجــــيــــال واألقــــــوام

وبــــذكــــره حتــنــو ال ــع ــظ ــام مــهــاب ـ ًة

مــــنــــه وكـــــــل ســــمــــيــــذع مهــــام

أهدي لك الشعر الذي صدحت به

أوتــــــار قــلــب يف احلـــيـــاة مــضــام

فــعــى عـــراقـــي املــســتــهــان حتيتي

وعــلــيــك يــا شــبــل األســــود سالمي
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وقال راثي ًا اإلمام الشهيد احلسني بن عيل وهي بعنوان
احلسني اخلالد

(((

لـــك يف رصاع الــبــغــي يـــوم أكــر

ال زال يـــرويـــه الــنــجــيــع األمحـــر

يــزهــو ع ــى هـــام الـــزمـــان فتنجيل

مـــن نـــــوره ظــلــم احلـــيـــاة وتــدحــر

وتـــعـــيـــده األيـــــــام حلـــنـــ ًا ثـــائـــر ًا

يــنــســاب يف ســمــع ال ــزم ــان وهيــدر

وي ــم ــج ــه الـــتـــاريـــخ مــــن طــيــاتــه

أرجـــــــــ ًا بـــــه آمــــالــــنــــا تــتــعــطــر

فــنــشــع يف ســعــة الــكــرامــة أســطــر

مــنــه وتــســتــوحــي احلــقــائــق أســطــر

ٍ
بــــــاق بـــقـــاء الــــدهــــر ال يــتــغــر

لـــك مــثــلــا ألبـــيـــك ذكــــر خــالــد
وفــضــائــل يــقــف األع ــاظ ــم خشع ًا

جلـــــاهلـــــا ويــــقــــرهــــا امل ــت ــن ــك ــر

تــزكــو بطابعها السليم فتزدهي

بــشــعــاعــهــا طـــرق الـــرشـــاد وتــزهــر

لــــك مــثــلــا ملـــحـــمـــد ..بــجــهــاده

عـــــــزم وإقـــــــــــدام وخــــلــــق نــر

***
أحــســن يـــا طــهــر اآلبـــــاء وعــاملــ ًا

بــالــنــور وال ــوح ــي املــقــدس يزخر

ومـــنـــاعـــة اإلســــــام حـــن يمسه

عــوج مــن اخلطب البغيض ومنكر

وط ــاق ــة ال ــدي ــن األغــــر وحصنه

وصـــابـــة املــــوت الــــذي ال يقهر

يـــا قـــــدوة املــتــســابــقــن إذا دنــا

يـــــوم الـــقـــتـــال ومجــــــره املــتــســعــر

ومــقــارع الــطــاغــن حــيــث جتمعوا

لــبــلــوغ مــأرهبــم وحــيــث جتــمــهــروا

((( طبعت يف كراس مستقل بعنوان (يوم احلسني اخلالد) سنة  1373هـ  1954 /م ،من منشورات مكتبة
الزهراء يف كربالء.
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يــــا قـــائـــد األنــــصــــار ال يــنــتــابــه

جـــــزع وال صــمــصــامــه يــتــكــر

ي ــا دوحــــة نــبــتــت ب ــروض ــة هــاشــم

هـــديـــ ًا فــحــيــاهــا الــنــبــي وحــيــدر

ومــضــت هلــا الــدنــيــا تــصــفــق هبجة

وجتـــــر أذيـــــــال اهلــــنــــاء وتــفــخــر

***
ال زال يــومــك وهـــو يـــوم شــهــادة

جيــلــو الــظــام عــن الــعــيــون وحيــر

ويــزيــل مضيقة الــنــفــوس وذعــرهــا

لــتــهــب ت ــرع ــد كـــاألســـود وتــــزأر

ويـــــرف يف وجــــه احلـــيـــاة فتنثني

عــنــهــا املــفــاســد واملــــكــــارم تظهر

ويــنــر درب التضحيات بمشعل

لــلــفــكــر يــعــصــف بـــــاألذى ويــدمــر

وبــمــبــدأ كــالــنــار حيـــرق الــدجــى

رغــــم الـــســـاح ومــــن بـــه يتجرب

ٍ
وعـــقـــيـــدة قــعــســاء لــيــس هيــزهــا

طـــاغ عـــى رمـــم الــضــحــايــا خيطر

وبــســاعــد ال ..لــن هيـــاب مــكــابــر ًا

أرش ًا بــــأســــواق اخلـــنـــا يتبخرت

وصـــابـــة تــطــأ الـــــردى وشــواظــه

حــنــق ـ ًا إذا بـــدت اجل ــم ــوع تــزجمــر

وإذا انــتــهــى أن ال طــريــق لعابر

إال اخلــــنــــوع أو املـــنـــيـــة مــعــر

وانـــصـــاع يــــؤذن بــالــصــاة مــكــر ًا

يف حـــن آخــــر بـــاملـــدامـــة يسكر

***
يا بن الذين إذا اخلطوب متاسكت

هــــــزأوا هبـــا وبــــا تــســيــل ومتــطــر

واألبـــاطـــح األوىل
يــابــن اهلــواشــم
ُ

بــفــعــاهلــم راحــــت تــــدوي األعــر
ورض مـــن املــســتــقــبــحــات مــدمــر

وابـــن األكــــارم ال يــمــس رداءهـــم
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والــذائــديــن عــن احلــمــى بنفوسهم

والــصــابــريــن إذا اســتــحــر مــقــدر

والــبــاســمــن إذا الــســيــوف تــأألت

من (نجدة) وغــدت دمــاء ًا تقطر

والــبــاســطــن أكــفــهــم ولــنــعــم ما

هتــمــى بـــه شــيــم األبــــــاة وتــزخــر

واخلــالــعــن ع ــى احل ــي ــاة مــفــاخــر ًا

خــــاقــــة وحمــــاســــنــــ ًا ال ت ــدث ــر

()1

***
يــا ملهم الــشــعــراء اهلــمــنــي النهى

فــالــعــقــل مـــن دنـــيـــا عــــاك حمري

ذكـــــراك مـــا بــرحــت تــــرف كــأهنــا

أرج ي ــف ــوح بـــه ال ــرب ــي ــع املــزهــر

تــلــوى الــقــرون عــى الــقــرون وإهنــا

ب ــال ــع ــز واملــــجــــد املــــؤثــــل تــذكــر

جتــلــو الـــظـــام بـــنـــورهـــا وتــــرده

وكـــأنـــه وضــــع الــصــبــاح املــســفــر

وتـــيء هنــج الــصــادقــن وتـــزدري

عنت اخلــطــوب وبالشدائد تسخر

وتـــفـــل مجــــع الـــغـــاصـــبـــن وإنــــه

بــالــظــلــم والــــــذل املـــؤبـــد يــنــذر

يـــا ســبــط أمحــــد والــبــطــولــة عــامل

بــالــتــضــحــيــات الـــزاكـــيـــات مــنــور

وطــريــقــه دامــــي اجلـــوانـــب مــفــزع

ال س ــام ــر يــلــهــو ..ول ــي ــل مقمر

زمحــتــك جــامحــة األذى فسحقتها

بـــعـــقـــيـــدة شــــــاء ال تــتــقــهــقــر

ومــضــت هتــامجــك الــطــغــاة بــكــل ما

حتــوي مــن الــصــور الــقــبــاح وتذخر

فــثــبــت كــاجلــبــل الــعــظــيــم أمــامــهــم

مـــتـــقـــلـــد ًا ب ــش ــج ــاع ــة ال تــقــهــر

ورصخــت يف وجــه املضلل رصخة

كـــــادت هلـــا حــتــى الـــســـا تتغري

((( يقول شاعر النبي حسان بن ثابت يف احلامسة والفخر:
لنا اجلفنات الغر يلمعن يف الضحى

215

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

وأبــــيــــت إقـــــــــرار ًا لــبــيــعــة ظـــامل

يصحو بأحضان الفجور ويسكر

ويــقــيــم حــيــث املــخــزيــات تــزيــده

قـــبـــحـــ ًا ويف إجـــــرامـــــه يــتــعــثــر

وقـــد ارتــضــيــت لــك املــنــيــة مـــورد ًا

عـــذبـــ ًا وال عــيــشــ ًا هيــــان ويــنــكــر

وبــــأن تقطعك الــســيــوف بكربال

ومحــــــاك يــنــهــبــه الــــعــــدو امل ــوغ ــر

***
مــــــوالي يــــا وهـــــج احلــــيــــاة حتــيــة

مــنــي تــطــوف عـــى دمــــاك وتــنــر

مـــــاذا أقـــــول فــكــل قــافــيــة غــدت

هلـــبـــ ًا تــســيــل وجـــــــذوة تــتــســعــر

قــطــع مــن الــقــلــب اجلــريــح نثرهتا

شــعــر ًا يفيض أســى عليك ويزخر

وخفضت لــلــذكــرى يــراعــي هيب ًة

وملـــــا تــنــئــت مــــن األبــــــا وحتــــدر

مــأ الــعــروق عــى مصابك الهب

يــتــمــزق الـــســـلـــوان فــيــه ويــنــثــر

كــم مــهــجــة تــلــوى لــرزئــك لوعة

وحلـــــــزن يــــومــــك آهـــــة تــتــفــجــر

يف كـــل قــلــب حـــرقـــة ال تنثني

وبــــكــــل عـــــن دمــــعــــة تــتــحــر

أو مثل شخصك يستبد بــه األذى

وبــــه حيـــز مـــن الــــعــــذاب األعـــر

أو مثل وجــهــك وهــو نــور هداية

يــوحــي الــكــرامــة يف الــثــرى يتعفر

وبـــنـــاتـــك املــتــحــجــبــات يــنــاهلــا

جــــور الــعــتــاة وبــالــســيــاط تسري

أو مثل صــدرك وهــو منبع حكمة

ودرايــــــــة حتــــت اخلــــيــــول يــكــر

سحق ًا لــقــوم شــايــعــوك فأضمروا

لــك مــا يــشــن ولــلــرشــاد تــنــكــروا

وتــكــالــبــوا زمــــر ًا عــلــيــك وهــلــلــوا

بــاســم الــطــغــاة الــفــاجــريــن وك ــروا
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مــا كـــان أقــبــحــهــا يــــد ًا قــد مزقت
ٍ
نــفــس قــارعــتــك بــمــوقــف
وأذل

سور
منك الــفــؤاد عــى الظمى يــا َق ُ

ح ــت ــى اجلــــــاد أســـــى لــــه يــتــفــطــر

يــا سيد الــشــهــداء حسبك صفحة

لــلــمــجــد ال تـــبـــى وال تــتــســر

ومــكــانــة هتــفــو الــقــلــوب خــواشــعـ ًا

جلـــــاهلـــــا وبـــــنـــــورهـــــا ت ــت ــن ــور

أنــت اهلــدى للمسلمني إذا اعتلت

ســحــب اخلــطــوب عليهم تتمطر

وإذا أغــــار ع ــى محــاهــم غــاصــب

وســـطـــا عــــى أوطــــاهنــــم مــتــجــر

وان ــص ــاع يلعب بــالــديــانــة العــب

بـــــاغ وراح بــطــهــرهــا يــســتــهــر

وجتــمــعــت رش الــــذئــــاب حلــربــنــا

عـــر احلـــيـــاة وخــاصــمــتــنــا األنــمــر

بــــك يــــا شــهــيــد ســنــبــتــنــيــهــا أم ــة

عــربــيــة تــثــنــي الـــعـــدو وتــقــهــر

وبــنــور جمـــدك ســـوف نــرفــع جمدنا

ألـــقـــا تــتــيــه بــــه األبـــــــاة وتــفــخــر

ونـــشـــق دجيـــــور احلـــيـــاة طــائــع ـ ًا

لــيــســت هتــــاب املــعــتــديــن وحتـــذر

وبـــذكـــرك الــســامــي املــطــل كــأنــه

شمس تــلــوح عــى الــزمــان وتزهر

وبيومك الداجي الرهيب تقطعت

ف ــي ــه نـــفـــوس ال ختـــــون وت ــغ ــدر

وبــنــهــجــك ال ــدام ــي وجــوهــر أســه

وبــــا خيـــط مـــن الــعــلــو ويــســطــر

وبــتــضــحــيــاتــك نــســتــزيــد بــســالــة

نحمى هبــا رغـــم اجلــــروح وننرص

()1

( )1استحسن (أحدهم) قصيدة الشاعر كقصيدة دون إدراك مقاصده النبيلة  ،والروعة الفنية  ،وملا
بلغ قوله (بك ياشهيد الخ) ثار بوجه الشاعر قائ ً
ال 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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وعـــى طــريــقــك نستحث مجوعنا

مــهــا ي ــط ــول بــنــا امل ــس ــر ويــقــر

ونــســر ال الــبــلــوى تـــرد صفوفنا

فـــرقـــ ًا وال لــيــل الـــعـــذاب املــنــكــر

وكان الشاعر عباس مرآة تنعكس عليها آالم أهله ومتاعب والده العامل البسيط ،وهنا

يصور لنا حياته ومراحل اآلالم والشقاء التي مرت عليه يف قصيدته (الداء) ((( التي يقول فيها:
أأظـــل أبــحــث عــن أمـــان بعثرهتا النائبات
وسعادة سحقت لطافتها الليايل الغامضات
ومــاعــب عصف الفناء هبــا وكفنها املــات
مل تبق غري الذكريات وهــل تفيد الذكريات

***
كــم ليلة قــد بــت منطوي ًا عــى نفيس السجينه
أشــكــو مهــومــي للنجوم وحــر آالم ــي الدفينه
وأصــب يف سمع الــزمــان أرق أنغامي احلزينه
وأح ــن وجـــد ًا كلام خطر النسيم عــى املدينه

***
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

الشاعر .ومن أبرز أعالم هذه املدرسة يف مدينة كربالء الشاعر الدكتور صالح جواد
((( راجع كتاب (دراسات أدبية) يف شعراء وأدباء كربالء ج 2ص 85لألستاذ غالب الناهي.
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آل طعمة الذي كانت تربطه بالشاعر املرتجم صالت أدبية طيبة ،وكثري ًا 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

وحمافل أهل األدب فيها ،فقد عقدت ندوات أدبية عام  1959 - 1956يف (رابطة
الفرات األوسط) التي كان الفقيد أحد أعضائها ،وقد ألقى فيها حمارضات قيمة عن

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
الرتمجة والدكتور حممد جواد رضا (دعبل) والدكتور صالح جواد الطعمة ،والدكتور

جليل أبو احلب وضياء الدين أبو احلب ومشكور األسدي ومهدي جاسم والسيد

مرتىض الوهاب وحسني فهمي اخلزرجي وزكي الرصاف وعبد الباقي رضا واملؤلف
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 حارض ًا وإذا بفقيدنا الشاعر أبو الطوس يمر

بالروضة املقدسة وكان متجه ًا نحو داره ،وعندما الح له هذا االجتامع ،أقبل للمسامهة
يف حديث الشعر فارجتل األستاذ اليعقويب هذين البيتني حميي ًا ومعجب ًا بالشاعر ومها:
ومــــرحــــبــــ ًا فـــيـــك أبـــــا الـــطـــوس

أهـــــــ ً
ا لـــقـــد رشفـــتـــنـــا بــالــلــقــا
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زيــــــــــارة املــــــدفــــــون يف طــــوس

وفــــــقــــــك اهلل بـــأحـــكـــامـــــــه

وهنا جلس الشاعر شاكر ًا إياه عىل هذا التقدير وراح ينشد احلارضين غرر شعره

ويتحفهم بحلو حديثه.

آثاره:

1 .1هدير الشالل  -خمطوط  -شعر سيايس ويشمل القصائد التي ألقاها الشاعر يف
املناسبات الوطنية بني عامي .1954 - 1948

2 .2رباعيات  -خمطوط  -شعر سيايس واجتامعي من وحي السجون.
3 .3يف حمراب باخوس  -خمطوط  -ملحمة شعرية تقارب املائتي ٍ
بيت من الشعر الغزيل.
4 .4أغاين الشباب  -خمطوط  -شعر وجداين ويتخلل الديوان بعض القصائد الوطنية.
5 .5زئري العاصفة  -خمطوط  -قصائد ثالث للوطن وثورة متوز

6 .6النشيد الظافر  -خمطوط  -قصائد يف الثورة احلسينية وبتمجيد نضال أئمة آل البيت
النبوي من أجل القيم اإلنسانية.

7 .7مذكرات أيب الطوس  -خمطوط -

8 .8مقاالت يف النقد واألدب  -خمطوط -

9 .9يوم احلسني اخلالد  -مطبوع  -قصيدة شعرية طويلة يف ثامنني بيت ًا طبعت يف كراس
عام  1950م.

وأخري ًا ،فقد وافاه األجل املحتوم صباح يوم السبت املوافق  1958 / 12 / 26يف

املستشفى احلسيني بكربالء ،بعد أن أغمي عليه فأعيا مرضه األطباء طيلة مكوثه ثالثة

أيام ،ومن هناك شيع جثامنه حشد غفري من أبناء البلد ويف طليعتهم األدباء إىل مثواه
األخري يف الوادي القديم بكربالء.
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ومما يؤسف هلذا الشاعر أنه مات يف عمر الورد ويف نفحة األقحوان ،دون أن يتزوج،

وقد خلف لنا تراث ًا فكري ًا خالد ًا ،وعسى أن يتقدم لفيف من أدبائنا الغيارى فيولون

اهتاممهم بطبع دواوين الشاعر وبذلك يسدون خدمة كربى للمجتمع العريب واملكتبة

العربية.

***

 -17السيد عباس احلسيين الكاشاني

( 1343هـ 1432 -هـ)
هو السيد عباس بن السيد عيل أكرب احلسيني الكاشاين احلائري.
ولد يف كربالء سنة 1925م املصادف لسنة 1343هـ ونشأ هبا وتلقى علومه يف

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 (((.

وهو حسن السليقة ،جيد القرحية ،ذو أخالق عالية ومزايا سامية اكتسب هبا حسنا

وذكر ًا جميدا حتى صار مرضب املثل يف صدق املحبة واالخالص.

((( ) املنتحب من أعالم الفكر واالدب :كاظم عبود الفتالوي ،ص .194
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مكتبته

(((

أنشأ السيد عباس مكتبة قيمة يف داره الواقعة بمحلة باب بغداد ،وهي مكتبة

شخصية يرتادها املثقفون من أهايل كربالء وبعض الزوار والوفود من خارج املدينة،

ملا فيها من املخطوطات ونفائس الكتب واملصادر الرئيسة يف خمتلف الفنون .وقد أشار
اىل هذه املحطوطات شيخنا أغا بزرك الطهراين يف موسوعته (الذريعة) .كامل تعرض

لذكر  169خمطوطة منها صديقنا الباحث د .محيد جميد هدو يف كتاب أصدره بعنوان

(خمطوطات مكتبة العالمة احلجة السيد عباس احلسيني الكاشاين) املطبوع يف كربالء
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 2010 / 7 / 19م.

شاعريته

بالرغم من انرصاف الشاعر العامل للبحث العلمي ،إال أنه استطاع أن يقرض الشعر

يف أوقات فراغه .وقصيدته املطولة (الشجرة املباركة) التي أثبت فيها نسبه الرشبف

أوضح دليل عىل إجادته لكتابة الشعر ،افتتحها بمديح أهل البيت وقادة اخللق،
وقد بدأها بشخصه الكريم ومنتهيا للنبي ،والقصيدة تدل عىل طول نفسه وتضلعه

يف اللغة وإحاطته التامة بسرية أهل البيت ،وال ختلو من رقة املشاعر وسالسة يف
التعبري ورشاقة يف األلفاظ وتدفق يف العاطفة .وننقل للقارئ نص هذه األرجوزة:

((( ) تاريخ احلركة العلمية يف كربالء :نور الدين الشاهرودي ،ص .319
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الشجرة املباركة
أفــــتــــتــــح الـــــكـــــام بــــاســــم اهلل

أمحـــــــــــــده محــــــــدآبــــــــا تــــبــــاه

ثــــم الــــصــــاة بـــعـــده عــــى الــنــبــي

واملــرتــى املضيئ ضــوء الكوكب

وآلـــــــــه املـــنـــتـــجـــبـــن الــــرفــــا

ســادتــنــا األطــهــار اصــحــاب الــوفــا

هــم أهـــل بــيــت الــوحــي والــرســالــه

وقـــــــــدوة املــــحــــتــــاج لـــلـــداللـــه

وقـــــــادة اخلـــلـــق ونـــعـــم الـــقـــادة

واهلل قــــد أعـــطـــاهـــم الـــقـــيـــاده

وهـــــم مـــنـــار الــــوحــــي يف ال ــب ــاد

وصـــــفـــــوة اهلل عـــــى الـــعـــبـــاد

هــــم املـــيـــامـــن الــــكــــرام الــعــظــا

مـــن هبـــم الـــديـــن عـــى الــدنــيــا سام

هــــم أمــــنــــاء الـــــوحـــــي لــلــرمحــن

ووزهنــــــــــم مـــــعـــــادل الـــــقـــــرآن

هـــم حــجــج اهلل وســــــادات الــبــر

قـــادتـــنـــا األئــــمــــة األثــــنــــي عــر

نــــزهــــهــــم ريب مـــــن الـــعـــيـــوب

وصـــاهنـــم مـــن وصـــمـــة الـــذنـــوب

مــــــعــــــامل احلـــــــــــــرام واحلـــــــــال

ومــــوضــــع االكــــبــــار واألجــــــال

مـــنـــابـــع الـــــغـــــرة والـــشـــهـــامـــة

ومــــعــــدن األيــــــــان والـــكـــرامـــة

ألجـــلـــهـــم قــــد خـــلـــق الــــوجــــود

وفــــيــــهــــم قـــــد فــــخــــر املـــعـــبـــود

ب ــي ــم ــن ــه ــم قـــــد رزق الـــعـــبـــاد

وفـــــيـــــهـــــم تـــــــزدهـــــــر الـــــبـــــاد

بـــجـــهـــدهـــم قـــــد نـــــراالســـــام

ومــــن هـــداهـــم فــاضــت األحــكــام

ب ــط ــه ــره ــم قــــد رصح الــــقــــرآن

ويف والهــــــــم كــــمــــل اإليـــــــان

الـــســـادة الــبــيــض الـــوجـــوه الــزهــر

وشـــفـــعـــاء اخلـــلـــق عـــنـــد احلـــر

أئــــمــــة الـــــديـــــن لــــســــان احلــــق

خــــزائــــن الـــعـــلـــم أمــــــان اخلــلــق
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مــنــهــم اتـــانـــا الـــديـــن واإلســـــام

بـــذكـــرهـــم يــســتــحــســن الـــكـــام

أدلـــــــة الــــنــــاس عــــى الـــكـــرامـــة

وب ــاس ــم ــه ــم نــلــتــمــس الــســامــة

هلــــم مــــن اهلل عــلــيــنــا ال ــط ــاع ــة

ومـــنـــهـــم ن ــل ــت ــم ــس ال ــش ــف ــاع ــة

إذ أهنـــــــم واهلل خـــــر الـــــــزاد

وذخــــــــري املـــــذخـــــور لــلــمــعــاد

ولـــــيـــــس يل زاد والذخـــــــــره

أرجـــــو هبـــا ال ــن ــج ــاة عــنــد احلـــرة

زادى والئــــــي وهبـــــم قــــد أأمــــل

اىل اجلـــنـــان بــعــد مـــوتـــى أدخـــل

وســـيـــلـــتـــي ملــــوقــــف احلـــســـاب

وعـــــــــديت يــــــــوم أرى كـــتـــايب

وذا لــعــمــر اهلل خــــر الــكــســب

وأحـــــســـــن الـــــــــزاد ل ــل ــق ــي ــا ريب

ألهنــــــم رشط قــــبــــول الـــتـــوبـــه

والــصــاحــب املــؤنــس عــنــد الــغــربــة

وأهنــــــــم واهلل نـــعـــم الــــــــذادة

ومــــــن هبـــــم س ــت ــق ــب ــل الـــعـــبـــادة

أثــــنــــى عــلــيــهــم خــــالــــق الـــريـــة

وخـــصـــهـــم بـــأفـــضـــل الــتــحــيــة

حيـــلـــو الـــيـــهـــم طــــ ّيــــب الـــكـــام

بــــاملــــدح والـــتـــكـــريـــم والـــســـام
وصــــفــــوة اخلــــــان واألصــــحــــاب

وبــــعــــد يــــامــــعــــارش االحــــبــــاب
اريـــــد ان ان ــظ ــم هــــذى الــشــجــرة

املــــجــــيــــدة املـــتـــقـــنـــة املـــعـــتـــرة

أشـــكـــر مـــعـــبـــودي بــــا أوالين

واحلــمــد لــلــمــعــبــود ذي األحــســان

أذ قـــد هـــــداين نــحــو مـــا يــرضــيــه

فـــخـــالـــص الـــشـــكـــر لــــه أبـــديـــه

ِ
ومـــــــن 
أهلـــــــي أطــــلــــب امل ــع ــون ــه

اذ مـــنـــه تــــــأيت ل ــل ــم ــا املـــؤنـــة

والـــفـــت األنـــظـــار نــحــو مكتبي

واهلل أرجـــــــوه لــنــجــح مــطــلــبــي

أرجـــــــو مــــن اهلل ىل الــتــوفــيــقــا

كــى اكــمــل الــتــدويــن والتحقيقا
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فـــــهـــــذه مــــنــــظــــومــــة مـــعـــتـــرة

مــــفــــخــــرة يل ولــــكــــل الـــــــررة

يــعــتــز فــيــهــا الـــفـــذ مــــن أبــنــائــي

ويــــفــــخــــر األبــــــنــــــاء بـــــاألبـــــاء

آبـــاؤنـــا ال ــغ ــرال ــك ــرام ذو الـــرف

هم سلف الفخر وهــم نعم السلف

مـــن أعـــظـــم ال ــب ــي ــوت والــقــبــائــل

نـــزهـــهـــم ريب مـــــن الـــــرذائـــــل

قـــد خــصــهــم بــالــعــلــم والــفــضــيــلــة

وبـــــاملـــــزايـــــا اجلــــمــــة الـــغـــفـــرة

وبــاســمــهــم قـــد خــصــت الــتــحــيــة

ويف عــــاهــــم الذت الــــريــــة

إن شــئــت ان تــعــرف عــنــي مــن أنــا

وهـــل انـــا املـــصـــداق يف هـــذا الثنا

أين انا (العباس)( )1من نسل النبي

إســـمـــي مــــعــــروف وهــــــذا نــســبــي

ال ــن ــس ــب الــــوضــــاء ذو اجل ــال ــة

بـــحـــيـــث الحيـــــتـــــاج لـــلـــداللـــة

انــــــا كـــثـــر الـــفـــخـــر يف أبـــائـــي

كــــــا ويــــعــــتــــز هبــــــم أبــــنــــائــــي

ويـــفـــخـــر الـــــنـــــاس مجـــيـــعـــآ هبــم

مـــن عــلــم الــفــضــل ومــــن اليــعــلــم

ابــــن(عــــي األكـــــــــر( ))2الـــربـــاين

الــــعــــامل ال ــع ــي ــل ــم ذي الـــرهـــان

هــــــو اهلــــــزيــــــر الــــعــــلــــم األيب

واألملـــــــعـــــــى الـــــــــــورع الـــتـــقـــي

وهــــو الــعــظــيــم احل ــس ــن اخلــصــال

والـــعـــلـــم املــــوصــــوف بــالــكــال

وأنـــــــــه مــــــن خـــــــرة األعـــــــام

لـــه مـــن الــفــضــل املـــقـــام الــســامــي

ذاك الــعــظــيــم الــنــيــقــد الــوجــيــه

والـــفـــطـــحـــل املــــكــــرم الــنــبــيــه

( )1اعقب السيد العباس اوالده السيدة فاضله والسيدة فضىل والسيده فضائل والسيد حممد مغيث
الدين والسيد حممد رضا غياث الدين والسيد حممد اهلادي معز الدين والسيد حممد املهدي
صفاء الدين.
( )2أعقب السيد حممد مغيث الدين اوالده السيد عيل األكرب مجان الدين ورحيانه.
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ابـــــن (حمـــمـــد هــــو املـــــهـــــدى())1

الـــــــعـــــــامل املـــــــؤيـــــــد الـــــزكـــــي

احلـــــجـــــة املــــحــــقــــق الـــنـــحـــريـــر

والــــعــــيــــلــــم املــــــدقــــــق اخلـــبـــر

واجلــــهــــبــــذي الــنــيــقــد الـــريـــف

والـــلـــوذعـــي الــبــطــل الــغــطــريــف

والــــعــــلــــم املــــجــــاهــــد األمـــــن

لــــه الـــعـــا مــــن عـــــامل الــتــكــويــن

ومـــن ل ــه ال ــذك ــر اجلــمــيــل الــبــادي

كــنــفــحــة الـــطـــيـــب عــــى الــعــبــاد

ابـــــن (حمـــمـــد صـــــــادق) الــعــظــيــم

ال ــط ــي ــب ابـــــن ال ــط ــي ــب الــكــريــم

وانــــــــه الــــــصــــــادق يف املــــقــــال

والـــعـــلـــم املــــرمــــوق يف الـــرجـــال

كــــــان عـــظـــيـــا كــــامــــل املـــعـــاين

يــــنــــقــــد بــــــالــــــرد وبــــالــــبــــيــــان

ذاك أخ املــجــد املــهــيــب االملــعــي

ومــنــبــع الــفــضــل اهلـــزبـــر األروع

الــــعــــلــــم الـــــعـــــامـــــة ال ــف ــق ــي ــه

واجلــــهــــبــــذ املـــعـــظـــم الـــوجـــيـــه

وه ــو اب ــن (زيـــن الــعــابــديــن) الــعــامل

املــــرجــــع املـــحـــفـــوف بـــاملـــكـــارم

ذاك الــفــقــيــه الـــلـــوذعـــي األملـــع

واأليــــة الــعــظــمــى الــصــفــي األورع

حمــــقــــق املــــعــــقــــول واملــــنــــقــــول

مــــدقــــق الــــــفــــــروع واألصــــــــول

كـــــان عــظــيــمــآ ورفــــيــــع الـــشـــان

ومـــرجـــعـــ ًا أنـــجـــب مــــن ع ــدن ــان

وهـــــو زعــــيــــم وســـلـــيـــل الـــعـــره

قـــــد رفــــــع اهلل عـــلـــيـــنـــا قـــــدره

ابــن الرشيف الندب (عبد الباقي)

الــفــطــحــل املـــوصـــوف بــاألخــاق

ِ
ذاك إمــــــــام املــــلــــة
الـــــرزيـــــن

واملــــرجــــع الـــفـــذ الهـــــل ال ــدي ــن

احلــجــة الــكــرى الــريــف األورع

واأليـــــة الــعــظــمــى الــفــقــيــه األملــعــي

( )1أعقب السيد حممد رضا غياث الدين ولة السيد امحد امني شهاب الدين.
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الـــعـــيـــلـــم الــــعــــامــــة الــــربــــاين

والــنــيــقــد املــــوصــــوف بـــاإليـــان

كـــــــان تـــقـــيـــا زاهــــــــــدا فــقــيــهــا

حمـــــقـــــقـــــا مـــــدقـــــقـــــا نـــبـــيـــهـــا

ابـــــن الــــريــــف ال ــس ــي ــد امل ــس ــدد

اعـــنـــي األمـــــر األملـــعـــي (حمــمــد)

نــســل اهلـــــداة الــغــر مـــن أل العبا

اي االطــــايــــب ال ــع ــظ ــام الــنــجــبــا

ذاك الــفــقــيــه الــنــيــقــدى املــاجــد

والـــفـــطـــحـــل املـــبـــجـــل املــجــاهــد

اآليـــــة الــنــحــريــر ذو الــفــضــائــل

بـــحـــر ع ــم ــي ــق عــــــذب امل ــن ــاه ــل

وهـــو الــعــظــيــم ذو امل ــع ــايل والــعــا

ب ــع ــل ــم ــه وعـــقـــلـــه فــــــاق املـــا

ابــن اإلم ــام الشهم (شمس الدين)

وهــــو ســلــيــل املــصــطــفــى األمـــن

ذاك (عـــــي املــــرتــــى) الــفــقــيــه

واملـــــــرجـــــــع املــــــفــــــوه ال ــن ــب ــي ــه

كـــــان نــقــيــب الــنــقــبــا يف ع ــره

يــــومــــى الــــيــــه بــــن أهـــــل دهــــره

لـــــه كــــــرامــــــات وذكــــــــر بـــاهـــر

وقـــــــره الــــيــــوم م ــش ــي ــد ظــاهــر

مـــــــرقـــــــده يف غــــــربــــــة يـــــــزار

يــــؤمــــه األخــــــيــــــار واألبــــــــــرار

ابـــن اإلمـــــام الــفــذ(فــخــر الــديــن)

وهـــــــو هـــــزبـــــر أبـــــلـــــج اجلـــبـــن

ذاك الـــريـــف األفـــخـــم الــكــبــر

واألملـــــعـــــي الـــــعـــــارف الــبــصــر

وهــــو ال ــوج ــي ــه ال ــف ــذ ذو املــعــايل

واملـــــبـــــدع الــــســــابــــق لـــلـــرجـــال

كــــــــان تــــقــــيــــا ورعــــــــــا مهـــامـــا

بــــمــــجــــده يـــفـــتـــخـــر األنـــــامـــــا

واســـــمـــــه يف ســــائــــر األقــــطــــار

كــالــشــمــس يف رائــــعــــة الــنــهــار

ابــــن الـــريـــف اجلــهــبــذ األمـــن

ذاك ال ــزك ــي الــر(ســعــد الــديــن)

املــرتــى) الــغــطــريــف ذو الشهامه

وال ــع ــل ــم امل ــح ــف ــوف بــالــكــرامــة
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كــــــان زعــــيــــا مــــاجــــدا مــفــخــا

م ــع ــط ــر الــــذكــــر ذكــــيــــ ًا مــلــهــا

وانــــــــه كـــــــان رشيـــــــف ال ــف ــع ــل

مـــن نــســب عــــال كـــريـــم األصـــل

حــلــيــف ســــــؤدد ربـــيـــب املــجــد

صــــــــارم ايــــــــان حــــديــــد احلــــد

ابــن الــريــف الشهم (فــخــر الدين

حمــــــمــــــد) املـــــــهـــــــذب املــــتــــن

ذاك ال ــع ــظ ــي ــم الـــــــورع الــتــقــي

والـــــعـــــلـــــم املـــــرتـــــفـــــع األيب

وهــــو الـــزعـــيـــم املـــاجـــد الــرفــيــع

لـــــه املـــــقـــــام املــــحــــكــــم امل ــن ــي ــع

وانــــــــه ذاك اهلـــــزبـــــر الــعــبــقــر

جــلــلــه نــــور الــــرســــول األطــهــر

نــســل الـــكـــرام الـــســـادة األطــيــاب

م ــن ــت ــج ــب مـــــن قـــــــادة أنـــجـــاب

ابــــن الـــريـــف الـــعـــامل الــنــحــريــر

ذاك اهلـــزبـــر ذو ال ــع ــا (أمــــر)

هـــو الـــوجـــيـــه الــســيــد احلــســيــب

والـــبـــطـــل املـــجـــاهـــد الــنــســيــب

واألملـــــــعـــــــي الــــعــــلــــم الـــتـــقـــي

واألســــــــــــــد املـــــظـــــفـــــر األيب

ذاك الــعــمــيــد األرحيـــــي املــهــتــدى

وكــــــان يف األرساف كــاملــهــنــد

كـــــان زعـــيـــا وعـــظـــيـــم الــفــضــل

مـــكـــرم اآلبـــــــاء زاكــــــي األصــــل

ابــــن أخ الــعــلــيــا (عـــــاد ال ــدي ــن)

الــــعــــلــــم املــــنــــعــــوت بــــاألمــــن

ذاك اهلـــزبـــر الـــلـــوذعـــي الــعــابــد

واألملـــــعـــــي الـــبـــطـــل املـــجـــاهـــد

بــحــر الـــنـــدى وصـــاحـــب املــنــاقــب

ســيــد أه ــل الــفــضــل ذي الــتــجــارب

هـــو الــعــمــيــد األســـــد الـــرغـــام

والــــنــــيــــقــــد املـــــهـــــذب اهلـــــام

وهـــو العظيم ابـــن الــعــظــام األجمــد

مـــن كــــان مـــن رب الـــســـا مــؤيــد

ابــــن أخ املــجــد (مــعــن الــديــن)

وهــــو حــلــيــف الــفــضــل بالتعيني
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ذاك الــعــظــيــم الـــلـــوذعـــي األملـــع

الــعــبــقــر الـــفـــذ ال ــزع ــي ــم األروع

هـــــو الـــــريـــــف األســـــــد اهلـــــام

مــــن يــنــجــي مــــن نــــــوره ال ــظ ــام

وهـــــو الـــكـــبـــر املــــاجــــد املـــســـدد

مـــــــن ربـــــــــه بــــلــــطــــفــــه مــــؤيــــد

وأنـــــــه كــــــان حـــلـــيـــف الــفــضــل

مـــن مــنــســب يــنــمــى خلـــر الــرســل

ابــن االم ــام الشهم (شمس الدين)

فــقــيــه ذاك الـــعـــر يــالــتــعــيــن

هــــو الــعــظــيــم االملــــعــــي االوقـــــر

الـــطـــيـــب ابـــــن الـــطـــيـــب املــطــهــر

وهــــو الـــريـــف الــــزاهــــد الــتــقــي

بــــــــر هـــــــزبـــــــر عــــــلــــــم أيب

فـــكـــم لـــــه فـــضـــائـــل مــشــتــهــره

وقــــد غــــدت يف عــــره مـــزدهـــره

حـــــاز مــــن الـــفـــضـــائـــل الــكــثــرا

فـــــــا تـــــــــرى ملــــثــــلــــه نــــظــــرا

ابــــن الـــريـــف الــعــبــقــر (االمــــر)

ذاك الــعــظــيــم الــعــلــم الــنــحــريــر

قـــد كــــان شــهــا وربـــيـــب الــعــلــم

واألملــــعــــي ذا الــــنــــدى واحلـــلـــم

وهــــو الـــزكـــي الـــواضـــح امل ــك ــارم

نــجــل مــضــامــن اهلـــــدى الــقــاقــم

عــظــيــم ذاك الـــعـــر بــالــتــعــيــن

خــــص بــــه مــــن عـــــامل الــتــكــويــن

عـــمـــيـــد عــــــره ســـلـــيـــل امل ــج ــد

واجلــهــبــذ احلــــر الــعــظــيــم الــفــرد

ابــن الــريــف الــر(شــمــس الــديــن)

اجلــــهــــبــــذي الـــبـــطـــل الــــرزيــــن

كــــــان ع ــظ ــي ــم وجــــهــــاء عـــره

وعــــبــــقــــريــــ ًا بـــــن اهــــــل دهـــــره

ذاك الــفــقــيــه الــعــيــلــم الــعــلــيــم

والــــلــــوذعــــي الـــنـــيـــقـــد احلــلــيــم

زعـــيـــم ذاك الـــعـــر بــالــتــعــيــن

امـــــــام اهـــــل الـــفـــضـــل بــالــيــقــن

وه ــوس ــل ــي ــل الــــســــادة األطـــهـــار

واألنــــجــــبــــن الـــــقـــــادة األبـــــــرار
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ابـــن ذرى الــفــضــل (عــــاء الــديــن

املـــرتـــى) الـــفـــادي ألجـــل الــديــن

ذاك الــفــقــيــه الـــــــورع الـــرزيـــن

والــــعــــلــــم املــــــقــــــدس املـــتـــن

هـــو الــــذي شــــاع اســمــه وانــتــرا

وصـــيـــتـــه ضـــــاع ك ــم ــس ــك نــثــرا

قـــــد بــــســــط اهلل لـــــه اإلمــــــــاره

وعــــاش ب ــن ال ــن ــاس يف ال ــص ــداره

وهـــــــو نـــقـــيـــب نــــقــــبــــاء عــــره

وواحـــــــــد مـــــن نـــبـــغـــاء دهـــــره

ابــــن (ايب الــقــاســم عــــاء الــديــن

عــــــي) املــــــوصــــــوف بـــالـــرزيـــن

ذاك ال ــف ــق ــي ــه الـــعـــلـــم املـــكـــرم

بــــه األنـــــــوف لــــأعــــادي تــرغــم

حــــاوي فــــروع ال ــدي ــن واالصــــول

وجــــامــــع املـــعـــقـــول واملـــنـــقـــول

كـــــانـــــت لـــــه مــــكــــانــــة رف ــي ــع ــه

وهــــيــــبــــة مــــنــــيــــعــــه لــلــشــيــعــة

وهـــــو نــقــيــب الــنــقــبــا يف يــومــه

عــــــامــــــة مـــــــــرز يف عـــلـــمـــه
ِ
خـــــر مـــلـــوك عـــــره املــفــخــ ِم

ابـــــن اإلمـــــــام األملــــعــــي األعـــلـــ ِم
ذاك وحــيــد الـــدهـــر (عــــز الــديــن

حيـــيـــى) هـــو املـــنـــعـــوت بــالــيــقــن

وهـــــــو امـــــــــام جـــهـــبـــذ مــعــظــم

األملـــــعـــــي الـــنـــيـــقـــد املــــكــــرم

الـــــعـــــلـــــم املـــــــقـــــــدم الـــبـــهـــي

واألســــــــد الـــــرغـــــام والــــزكــــي

وهــــــو ن ــق ــي ــب وزعــــيــــم أوحــــد

ســـلـــطـــان عـــــره اهلــــــام األجمــــد

كــــان رئـــيـــس رؤســــــاء الــشــيــعــة

والـــعـــلـــم الـــشـــامـــخ لــلــريــعــة

وهــــــــو كــــبــــر عـــــلـــــاء عــــره

وأخــــــر الــــقــــوم بـــوضـــع دهــــره

وقــــد رأه الـــنـــاس فــــذا مــرشــدا

ول ــل ــم ــض ــام ــن نــــصــــر ًا مــنــجــدا

وســــيــــف حــــق لـــلـــهـــدى جمــــردا

ذاك الــــذي هــشــم أنــــاف الــعــدى
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مـــــــزاره الــــيــــوم عــظــيــم الـــشـــان

ونــــــحــــــوه يـــــشـــــار بـــالـــبـــنـــان

كــالــعــلــم املــــرفــــوع يف طـــهـــران

تــــرجــــى مـــــن اهلل بـــــه األمــــــاين

ويف فِــــتــــاه ت ــط ــل ــب احلــــاجــــات

فـــهـــو ســـلـــيـــل الـــــعـــــرة اهلــــــداة

ابـــــــن الــــــــذي بـــعـــلـــمـــه ختـــلـــدا

أعــنــي (ابـــا الفضل احلــمــى حممدا)

ذاك الــــذي تــقــهــقــرت عــنــه الــعــدا

ومــــن رآه الـــنـــاس فــــذا أوحــــدا

صــــدر الـــصـــدور ونــقــيــب الــنــقــبــا

مـــن فــــاق جـــل الـــنـــاس أمــــا وأبـــا

الـــزعـــيـــم األشـــهـــرا
كــــان بــوقــتــه
َ

َ
املــــبــــجــــل املــــوقــــرا
والــــعــــ َلــــم
والــعــيــلــم الــنــحــريــر والـــرغـــام

هــــو الــعــظــيــم الـــبـــطـــل املـــقـــدام

ابــــن (ايب الــقــاســم فــخــر الــديــن

عــــــي) شـــبـــل املــــرتــــى األمــــن

ذاك الــنــقــيــب ال ــع ــل ــم الــشــهــر

والـــعـــســـجـــدى الـــقـــمـــر املــنــر

نـــــــاه لـــلـــمـــجـــد أمـــــــر األمـــــــرا

َمــن مثله يف الــدهــر شخص ال ُيــرى

هــو الـــذي قــد حـــاز فــخــرا ورشف
الـــــعـــــامل الــــشــــامــــخ لــلــريــعــة

ـســعــد عــى كتفيه رف
اذ عــ َلــم الـ َ

واملــــــعــــــي عـــــظـــــاء الـــشـــيـــعـــه

ابــــــن اإلمــــــــام الــــــــورع املـــؤيـــد

ذاك (ابــــو الــفــضــل الــعــا حممد)

ذاك ال ــف ــق ــي ــه ال ــن ــي ــق ــد الـــزكـــي

والـــفـــطـــحـــل املـــحـــنـــك الــتــقــي

الح الــســؤدد
ق ــد كـــان بــــدرا فــيــه َ

وكــــــان مــــن رب الـــســـا مــؤيــد
وهـــــو رئـــيـــس ونـــقـــيـــب الــنــقــبــا

وفـــــاق جـــل الـــنـــاس جمــــدا بــاإلبــا
غـــــوث الـــــــورى عـــامـــة نــحــريــر

بـــحـــر الـــــنـــــدى بـــحـــاثـــة ق ــدي ــر

ابــــن االمــــــام (احلـــســـن املــطــهــر)

املــظــفــر
ذاك الــعــظــيــم األســـــد
ُ
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هــــو االمــــــــام الـــبـــطـــل املــــقــــدام

والـــنـــيـــقـــد املـــحـــنـــك الــــرغــــام

والــــعــــلــــم املـــــرفـــــوع لــلــريــعــة

ونــــابــــه مــــن نـــبـــغـــاء الــشــيــعــه

وهـــو الــكــبــر م ــن ذرارى حــيـ ِ
ـدر

النصيب األوف ــرا
قــد حــاز باملجد
َ

وابـــــن األجــــــاء الــكــبــار الــنــجــبــا

كــــــان زعــــيــــا ونـــقـــيـــب الــنــقــبــا
ابن الرشيف الفذ (ابى احلسن عيل)

ذاك الـــــذي ي ــع ــرف فــيــنــا بــالــويل

هــــو ال ــع ــظ ــي ــم الـــعـــلـــم املــمــجــد

واألملــــــعــــــي الـــنـــيـــقـــد املــــســــدد

ذاك الــعــظــيــم الــفــذ وهـــو األصــيــد

مـــن كــــان مـــن رب ال ــع ــا مــؤيــد

وهـــــو نــقــيــب ال ــن ــق ــب ــاء املــفــخــم

مــعــطــر الـــذكـــر الــعــمــيــد املــلــهــم

كـــــان زعـــيـــم الـــعـــر بــالــتــعــيــن

امـــــــام اهـــــل الـــفـــضـــل بــالــيــقــن

ابـــــن الـــعـــا (حمـــمـــد الـــريـــف)

الـــــزاكـــــي املــــكــــرم الــغــطــريــف

ذاك االمــــــــام الـــعـــلـــم الـــزكـــي

املـــــــاجـــــــد املـــــبـــــجـــــل الـــنـــقـــي

وال ــس ــن ــد الــصــنــديــد مـــن يــاســن

زعــــيــــم عــــــره عـــــى الــتــعــيــن

أحــــيــــا لـــيـــالـــيـــه ألجــــــل املـــــوىل

عــــبــــادة بـــــــذاك حــــــاز الــفــضــا

وهـــــــو نـــقـــيـــب نــــقــــبــــاء عــــره

وفــــلــــتــــة مـــــن فــــلــــتــــات دهـــــره

ونــــابــــغ مــــن عــــظــــاء الــــســــاده

يف وقـــتـــه مـــــدت لــــه الــــوســــاده

رأوه فــــــذا مـــــاجـــــدا مــكــرمــا

فـــــــصـــــــروه بــــيــــنــــهــــم م ــع ــظ ــا

كــــــان فــقــيــهــا وعـــظـــيـــا بـــاالبـــا

مــــــــــزاره بــــقــــم فـــــــاق الــشــهــبــا

قـــــبـــــتـــــه تــــــــنــــــــورت يف قـــم

يـــفـــرج فــيــهــا عــــن مـــزيـــد اهلـــم

تــــرجــــى مــــن اهلل بــــه احلــــوائــــج

ويف ذكــــــاه اعــــتــــزت املــنــاهــج
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يــقــصــده اجلــمــيــع يف احلـــاجـــات

ويف املــــعــــايل خـــافـــق الــــرايــــات

فـــكـــم كـــــرامـــــات لــــه مــشــتــهــره

وقــــد غــــدت لــشــخــصــه مـــزدهـــره

ابن الرشيف الشهم (ابى القاسم عيل)

مــــن يف حمــــيــــاه الــــظــــام يــنــجــي

نــســل امل ــي ــام ــن الــــكــــرام األقــمــر

أئــــمــــة احلــــــق اهلـــــــــداة األطـــهـــر

وهــــــو ع ــظ ــي ــم وزعــــيــــم أوحــــد

قـــد كــــان مـــن رب الـــعـــا مــؤيــد

وكــــــان فـــخـــرا وع ــظ ــي ــم ال ــش ــان

مــكــتــمــل االوصــــــــاف واملـــعـــاين

كــــــان نـــقـــيـــب الـــنـــقـــبـــا بـــدهـــره

ونــــابــــغــــ ًا مـــــن نـــبـــهـــاء عـــره

ابـــــن (حمــــمــــد) االمـــــــام املـــاجـــد

ذاك الــفــقــيــه ال ــع ــل ــم املــجــاهــد

اعـــنـــي (ابــــــا جـــعـــفـــر) احلــســيــبــا

وال ــف ــط ــح ــل امل ــب ــج ــل الــنــســيــبــا

مــــن ن ــس ــل أطــــهــــار كــــــرام نــقــبــا

أئـــمـــة احلـــــق وهـــــم أهـــــل الــعــبــا

وهــــو ك ــري ــم ص ــاح ــب اإلح ــس ــان

واجلــهــبــذ املــحــبــوب ذو الــرهــان

ذاك ن ــق ــي ــب الـــنـــقـــبـــا املــــكــــر ُم

ـم
وهــــو الــزعــيــم األوحـــــد املــعــظـ ُ

ابـــن (ابــــى الــقــاســم محـــزة األكـــر)

ذاك االمــــــام الــعــيــلــم الــغــضــنــفــر

كـــــان ع ــظ ــي ــا وزعــــيــــا أوحـــــدا

ومـــــن الـــــه الــــكــــون قــــد تـــأيـــدا

وهـــــو الــفــقــيــه ون ــق ــي ــب الــنــقــبــا

شــبــل عـــي الـــنـــدب جـــد الــنــجــبــا

األملــــــعــــــي وربــــــيــــــب الـــعـــلـــم

والـــلـــوذعـــي ذو الـــنـــدى واحلــلــم

وهـــــو زعـــيـــم الــــســــادة األبــــــرار

وخـــــــــرة الـــــــقـــــــادة واخلـــــيـــــار

املــعــظــم
ابــــن الـــريـــف املـــاجـــد
ْ

ذاك الــعــظــيــم الــنــيــقــد املـــكـــر ْم

األســــــــــد املــــظــــفــــر الـــلـــبـــيـــب

(امحـــــد وهــــو الــــــرخ) الــنــجــيــب
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وعـــــيـــــلـــــا مـــــــســـــــددا ن ــس ــي ــب ــا

كـــــــان زعـــــيـــــا بــــطــــا حــســيــبــا

َ
مـــــهـــــذبـــــا ذو نــــســــك هبــيــا

والـــنـــيـــقـــد املـــحـــنـــك الـــزكـــيـــا
وهـــــــو نـــقـــيـــب وعــــمــــيــــد أجمــــد

والـــــــــــــورع املــــبــــجــــل املــــؤيــــد

ابـــــن املـــيـــامـــن الـــعـــظـــام األجمـــــدْ

وذو املــــعــــايل بــيــنــنــا (حمــــمــــدْ )

اعــــنــــى(ابــــا جـــعـــفـــر) املــــوقــــرا

الــطــاهــر الــــر الــصــبــوح األقــمــرا

وهــــــو ن ــق ــي ــب وزعــــيــــم اوحــــد

والــــنــــيــــقــــد املــــعــــظــــم املــــؤيــــد

قـــد كــــان صــنــديــدا وســهــا أجمـــدا

والــفــطــحــل الــنــحــريــر واملـــســـددا

والـــعـــلـــم املــــرفــــوع ذا الــريــعــة

ونـــابـــغـــا مــــن نـــبـــغـــاء الــشــيــعــة

ابـــــــن عـــظـــيـــم نـــــــــوره وهــــــاج

ذاك هـــو (اســاعــلــيــنــا الــيــســاج)

املـــاجـــد املـــرمـــوق مـــن أهــــل اإلبـــا

أنــجــبــه األطــــهــــار مـــن أل الــعــبــا

قـــد كــــان عـــــز ًا ونــقــيــب الـــســـاده

والـــــرجـــــل الــــائــــق لــلــقــيــاده

وهـــــو س ــل ــي ــل حــــيــــدر الــــكــــرار

أبـــــى اهلـــــــداة الــــســــادة األطـــهـــار

وحـــــجـــــج اهلل عــــــى الـــعـــبـــاد

واألنــــجــــم الـــزهـــر عـــى الــبــاد

ابـــــن الـــزعـــيـــم الـــبـــطـــل املـــســـدد

(حمــــمــــد) مــشــتــهــر (بــــاالرقــــط)

ذاك الـــريـــف املـــاجـــد امل ــح ـ ْ
ـدث

ْ
وانـــــت عـــا شــئــت عــنــه
حـــدث

هـــو الــنــقــيــب والــفــقــيــه األعــظــم

والــــعــــلــــم املـــنـــتـــجـــب املــفــخــم

م ــن آل بــيــت ال ــوح ــي واألط ــه ــار

األنــــجــــم الــــغــــطــــارف األبـــــــرار

وكـــــــــان فــــخــــر آلــــــــه مـــقـــدمـــا

فــضــا وعـــلـــا وكــــــذاك الــكــرمــا

بــــــاألواه
نــجــل الـــعـــا املــــعــــروف
ّ

نــقــيــب ذاك ال ــع ــر (ع ــب ــد اهلل)
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ذاك العظيم ذو اجلـــال (الــبــاهــر)

مـــن حــســنــه فــــاق عـــى اجلـــواهـــر

يـــشـــبـــه كــــــان جــــــده الــــرســــوال

بــحــفــظــه املـــعـــقـــول واملـــنـــقـــوال

وكـــــان حيـــي ل ــل ــرس ــول الـــصـــورة

كــــا أتــــــت بــكــتــبــنــا م ــس ــط ــوره

وقـــــــد تـــــــوىل صـــــدقـــــات جــــده

مــن قــرت أهــل العطا عــن جهده

وهـــو الــفــقــيــه ابـــن األبــــاة الــطــاهـ ْـر

املـــآثـــر
حــفــيــد آل الـــبـــيـــت ذو
ْ

كـــــــان هـــــزبـــــرا بــــطــــا مهـــــا مــا

بـــمـــثـــلـــه مل تـــســـمـــح األيـــــامـــــا

وهــــو ابــــو األجمــــــاد عــــايل الــشــان

لــيــث ه ــص ــور مـــن بــنــي عــدنــان

قـــد كــــان حــبــا لــلــهــدى مــتــيــن ـ ًا

وكــــــــان يف مـــكـــتـــبـــه عــرنــيــنــا

وهـــيـــبـــة لـــلـــديـــن والـــريـــعـــة

ورافــــعــــ ًا حــقــا رؤوس الــشــيــعــه

صـــاحـــب امل ــن ــاق ــب الــكــثــره
بـــل
َ

وذا املـــــزايـــــا اجلــــمــــه ال ــغ ــف ــره
وحـــفـــه ب ــال ــل ــط ــف وال ــف ــض ــائ ــل

بـــــــــــرأه اهلل مــــــن الــــــرذائــــــل
ّ

خـــلـــيـــفـــة اهلل عـــــى الـــعـــبـــاد

ابــن االمـــام (الــســيــد السجاد)

ذاك احلسني السبط خري الولد

ام ــام ــن ــا الــــرابــــع جـــد املهدي

ٍ
ِ
هـــزبـــرالـــغـــاب
حــــيــــدر
ســــمــــي
ُ

هـــو الـــــذي نـــرجـــوه يف احلــســاب
س ــل ــي ــل حــــيــــدر ق ــس ــي ــم اجلــنــه

ال ــص ــاب ــر الـــنـــدب عــظــيــم املــحــنــه
فـــكـــم رأى مـــــن حمـــــن ع ــظ ــام

أمهــــــهــــــا دخـــــــولـــــــه لـــلـــشـــام

مـــــع الـــنـــســـا ومجــــلــــة األيــــتــــام

هبــــم بـــنـــات الــــديــــن واألســــــام

قـــد اوث ــق ــوه ــم بــاحلــبــال اخلــشــنــه

وهـــــم ذرارى لــقــســيــم اجلــنــه

هلــــا تـــبـــاكـــى م ــع ــظ ــم األعـــــــداء

بـــل كـــل اهــــل األرض والــســاء
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تــبــكــي هلـــم فاطمه الــزكــيــة

مـــــع الـــنـــبـــي وآلــــــــه الــــذريــــة

ومــــــن يـــلـــذ بـــحـــرمـــة اإلســــــام

ومـــــاهلـــــم كـــــافـــــل او حمـــامـــي

أهــــــل تــــــرى كــــهــــذه مـــــن حمــنــه

فـــأكـــثـــر الـــــدمـــــع هلـــــا واألنــــــه

هتــــــدي الــــيــــه أفــــضــــل الــتــحــيــه

مــــن بــــــارئ األكــــــــوان والـــريـــه

ابن(احلسني )أح ــد السبطني

وابــــــن الــــــوىص ســـيـــد الــكــونــن

ذاك الـــــذي ضــحــى اىل اإلســــام

بـــالـــنـــفـــس واألبــــــنــــــاء واملــــقــــام

لـــــــذا حــــبــــاه اهلل بـــالـــكـــرامـــه

فـــهـــو شــفــيــع اخلـــلـــق بــالــقــيــامــه

ويف ب ــن ــي ــه اخـــتـــصـــت اإلمــــامــــه

وهـــــم محـــــاة الــــديــــن والـــكـــرامـــه

وهــــو شــهــيــد الـــطـــف وال ــرحي ــان ــه

مــــــن رفـــــــع اهلل بــــنــــا مـــكـــانـــه

وســــيــــد ســـــــاد شــــبــــاب اجلـــنـــه
مـــطـــهـــر مــــــن رافـــــــــع الــــســــاء

وحــــبــــهــــم لــــلــــعــــاملــــن ُجـــنـــه
مــــذحــــ َّفــــه بـــاملـــجـــد والـــثـــنـــاء

وهــــو الــــذي صــــال عـــى األعــــداء

وجــــــاد بـــالـــوســـع بــــا اســتــثــنــاء

وحــــــبــــــه فــــلــــســــفــــة الـــــــــوالء

وتـــــربـــــه الــــضــــامــــن لــلــشــفــاء

واســــــمــــــه الـــــــدافـــــــع لـــلـــبـــاء

وذكـــــــــــره املــــــذهــــــب ل ــل ــع ــن ــاء

ويــــمــــنــــه املـــــوجـــــب لـــلـــرخـــاء

ورزؤه اجلـــــالـــــب

ل ــل ــب ــك ــاء

لــــك الـــتـــحـــيـــات شــهــيــد األمــــه

يــــامــــن أتــــيــــت لـــلـــرايـــا رمحـــه

ابـــن (عيل )مظهر العجائب

ووالــــــــــد األئـــــمـــــة أألطــــائــــب

امـــامـــنـــا الــــكــــرار أعـــنـــي حــيــدرا

ذاك الــــذي يــســقــى الــعــبــاد كــوثــرا

وهـــــو امـــــر املـــؤمـــنـــن الــطــاهــر

ولــلــعــدى عــنــد احلـــــروب الــقــاهــر
236

مــــن عــــرفــــوه بـــاقـــتـــاع الـــبـــاب

وقــــاهــــر اجلـــــن وأســــــد الـــغـــاب

صــهــر النبي املــصــطــفــى األمــن

وصـــاحـــب احلــــوض بــيــوم الــديــن

وهـــــو ويص أمحد املــخــتــار

وأول األئــــــمــــــة األطـــــهـــــار

وهــــو الـــــذي يف حـــرنـــا حيمينا

وكــــأســــه يــــــوم الــــظــــا ي ــروي ــن ــا

وشــــافــــع الــــنــــاس بــــيــــوم احل ــر

واألســــــد املـــدعـــو لــكــشــف الــر

وهـــــو اإلمـــــــام األســــــد الــصــئــول

ذاك الـــــــذي بـــاســـمـــه ت ــص ــول

وهـــــو الــــــويل الـــطـــاهـــر املــطــهــر

وهــــو أمـــــام اخل ــل ــق وهــــو املــفــخــر

فبعد طــه املصطفى خــر الــورى

ال نـــرجتـــي واهلل

هنــــدى بــاســمــه ال ــث ــن ــاء الــعــاطــرا

مــــــــادام لــلــحــق عــلــيــهــا ذاكـــــرا

نــفــس الـــفـــداء لــلــمــيــامــن الــغــرر

ومــن ع ـ َلــو ْا بالعلم اصــنــاف البرش

هــــم حـــجـــج اهلل عــــى الـــعـــبـــاد

والـــشـــفـــعـــاء ال ــص ــي ــد يف امل ــع ــاد

وخـــــــــــرة اهلل عـــــــى األنـــــــــام

ذريـــــــــــة املـــــــســـــــدد الــــفــــهــــام

وص ــف ــوة اخلــلــق وســـــادات الــبــر

قــد فـــاق نــورهــم عــى نـــور القمر

وقـــــدوة الـــنـــاس األبـــــاة الــكــرمــا

اعـــنـــي الـــذيـــن هبـــم الـــديـــن سام

واســــــطــــــة األنــــــــــــام لـــلـــرمحـــن

مـــــعـــــادل بـــالـــفـــضـــل لـــلـــقـــرآن

قـــلـــدهـــم رب الـــعـــى الـــســـيـــادة

فــهــم بــــرب الــبــيــت نــعــم ال ــق ــاده

بـــــرأهـــــم ريب مـــــن الــــرذيــــلــــة

وخـــصـــهـــم بـــكـــامـــل الــفــضــيــلــة

تــطــهــرهــم جــــاء لــنــا يف الــذكــر

وذكـــــــرهـــــــم مـــــنـــــور لــلــفــكــر

أس ــاؤه ــم فـــوق الــقــلــوب كالزهر

مــنــقــوشــه بــالــنــور كــالــعــقــد الـــدرر
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ّإل حـــيـــدرا

ص ــاغ ــه ــم اهلل ضــــيــــاءا كــالــقــمــر

قـــــــادة ديــــــن ومــــيــــامــــن غـــرر

هـــم األىل هبـــم دوامــــــا مــفــخــرى

وال ــش ــف ــع ــاء يــــوم هــــول املــحــر

هــــم بـــاقـــة مــــن اطـــيـــب الـــزهـــور

تــــفــــوح بـــــاالريـــــج والـــعـــطـــور

ارجيــــــهــــــم فـــــــاح اىل الــــســــاء

وذكــــــرهــــــم يـــــدافـــــع لـــلـــبـــاء

وحــــبــــهــــم وســــيــــلــــة الـــنـــجـــاة

والـــــفـــــوز يف احلــــيــــاة واملــــــات

وبــغــضــهــم كـــفـــروكـــل مـــن كفر

يف س ــق ــر وبـــئـــس ذاك املــســتــقــر

بــحــبــهــم اكـــتـــســـب ال ــف ــض ــائ ـ ْـل

ْ
واردع الــنــفــس عـــن
الــــرذائــــل

بـــذكـــرهـــم تــســتــكــمــل الــتــحــيــة

نـــفـــي الــــفــــدا لـــلـــســـادة الـــريـــة

فـــســـلـــويت بــــالــــعــــرة األطــــهــــار

اذكـــــرهـــــم بـــالـــلـــيـــل والـــنـــهـــار
ٍ
غـــــد هــــم ش ــف ــع ــاء الــشــيــعــة
ويف

اذهـــــم محــــاة الـــديـــن والــريــعــة
أرجـــــو هبـــم غــــدآ دخـــــول اجلــنــه

وهـــــــي مـــــن اهلل كـــــــال املـــنـــه

وانــــنــــي عـــبـــدهـــم (الـــكـــاشـــاين)

احتـــفـــنـــي يــــامــــنــــان بـــالـــغـــفـــران

أقــــــــــر اين مــــــذنــــــب كـــبـــر

وعــــــفــــــوك األكــــــــــر يـــاجمـــر

يـــامـــنـــزل الــــوحــــي مــــع الـــقـــرآن

وواهــــــــب اخلــــــــرات ل ــإن ــس ــان

ومـــــــن بـــفـــضـــل لـــطـــفـــه ربـــــاين

وقـــــابـــــل املـــســـيـــئ بـــاإلحـــســـان

مــــــن عـــــى عــــبــــدك بـــالـــغـــفـــران
َّ

وزد بـــحـــب املـــــرتـــــى ايـــــاين
غـــفـــرانـــه ذنـــبـــي لـــــدى الــتــاقــي

وكـــــلـــــا ارجــــــــــوه مـــــن خــــاق

وأنـــــنـــــي أدعــــــــو اىل االيـــــــان

بـــفـــضـــل ريب املــــنــــعــــم املــــنــــان

وواثـــــــــــــق انـــــــــك التــــنــــســــاين

وتـــــأمـــــر الـــعـــبـــد اىل اجلـــنـــان
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مــن جـــودك الــفــائــض قــد ترضينى

ومــــن نــعــيــم اخلــلــد قـــد تعطينى

يـــــاربـــــنـــــا بــــــعــــــزة املــــخــــتــــار

رســـــــول رب املــــلــــك الـــغـــفـــار

أفــــضــــل أنـــبـــيـــائـــنـــا حممد

املصطفى اهلـــادي الــرســول االجمــد

وحــــرمــــة الـــصـــديـــقـــة الـــزكـــيـــة

الــــــــــدرة الـــــفـــــاخـــــرة ال ــب ــه ــي ــة

مـــوالتـــنـــا فاطمة الــرضــيــة

الــــرحيــــانــــة الـــنـــقـــيـــة املـــرضـــيـــة

تــلــك الــتــي غــــد ًا هـــي الشفيعه

يـــــوم الـــنـــشـــور جلــمــيــع الــشــيــعــة

وحــــرمــــة األئــــمــــة االثــــنــــي عــر

ائـــمـــة االســــــام ســــــادات الــبــر

ه ــم اهلـــــداة الــغــر كــالــعــقــد الـــدرر

آبــــاء مــــوالي االمـــــام املنتظر

أطـــــــايـــــــب وذوغـــــــــرر
ائـــــمـــــة
ٌ

ســاطــعــة انــــوارهــــم مــثــل الــقــمــر

اطــــهــــار
هــــم ذروة اشــــــــاوس
ْ

املـــخـــتـــار
وأوصـــــيـــــاء امحد
ْ

ـر
ابـــو الــائــمــة
وهــــم َ
ُ
االحـــــدَ عـ ْ

االغـــــر
أوهلــــــم امـــامـــنـــا ال ــل ــي ــث
ْ

شــفــيــعــنــا حــــيــــدرعــــايل الـــذكـــر

واحلــــاكــــم الــــعــــادل يـــــوم احل ــر

ويص حـــــق املـــصـــطـــفـــى عــي
ّ

مــــن كــــــان لـــلـــنـــاس هــــو الــــويل
والـــبـــطـــل املــــرمــــوق مـــن عــدنــان

ذاك ابــــو االجمــــــاد عــــايل الــشــان
ابـــــو االئــــمــــة الـــــكـــــرام الـــــررة

هــــم عــــزنــــا وذخـــــرنـــــا لـــاخـــرة

فـــهـــم محـــــاة الــــديــــن والـــريـــعـــة

ويف غـــــد مهـــــو محــــــاة الــشــيــعــة

خـــامتـــهـــم هــــو اإلمــــــــام املــنــتــظــر

وهــــو االمـــــام املــنــقــذ الـــثـــاين عرش

بــــحــــبــــهــــم خيـــــتـــــم بــــــااليــــــان

مـــن حـــيـــدر لــصــاحــب الـــزمـــان

هنـــدى هل ــم اســمــى الــثــنــاء الــدائــم

واخلـــتـــم لــلــذكــر بـــذكـــر الــقــائــم
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اخـــتـــم اهلــــــى عـــمـــي بــاحلــســنــى

ومـــن اكــتــفــى ب ــا لــديــك استغنى

واحفظ لنا االســام من كيد العدى

واجــــعــــل نـــظـــام ديـــنـــنـــا مــشــيــدا

واحــفــظ لنا الشيعة ذي االطــيــاب

مــــن تــــابــــع الــــعــــرة والـــكـــتـــاب

والــــعــــن م ــن ــاوئ ــي ــه ــم الـــكـــفـــارا

ادخـــلـــهـــم يـــــوم اجلـــــــزاء الـــنـــارا

اكــــــــــرر املــــــقــــــال بــــالــــصــــاة

عــــــى الــــنــــبــــي وآلـــــــــه اهلـــــــداة

الــــصــــفــــوة امل ــن ــت ــج ــب ــن الــنــقــبــا

ائــــمــــة احلــــــق وهــــــم آل الــعــبــا

اثــــنــــى عــلــيــهــم بــــــــارئُ الـــريـــة

وخــــصــــهــــم بـــــوافـــــر ال ــع ــط ــي ــة

***
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كان حي ًا عام  1289هـ

قد ال يرىض الدهر أن تكون لقسوته حدود ،فرتاه إذا أناخ بكلكله عىل من أختذه هدف ًا

لبطشه وجربوته حياول أن يطمس كل أثر من آثاره ،فهو إذ حيوز عىل ضحيته يف حياهتا
فيجرعها أنواع الذل واهلوان نراه يالحقها بعد وفاته ،فيعمل عىل طمس أي أثر يدل

عىل جريمته ،ألن آثار الضحية دليل قاطع عىل إجرام اجلاين ولعل شاعرنا الشيخ عباس
القصاب الكربالئي كان من ضحايا الدهر ،لذلك مل نجد من آثاره إال النزر القليل،
وهذا األثر عىل شحته يدلنا عىل أنه كان شاعر ًا 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 قصاب ًا والظاهر أن شعره مفقود ،ومن يدري
لعله ذهب يف احلوادث التي اجتاحت املدينة يف ذلك القرن.
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ولقد سعيت يف احلصول عىل يشء من شعره ،فلم أستطع إال ما وصل إىل يدي

من أبيات قليلة تدل عىل شاعرية خصبة وأسلوب مرشق وديباجة رصينة ،ومن هذه
األبيات قوله يف تاريخ تشييد خزان لرشب املاء يف الروضة احلسينية الذي أمرت بإنشائه

والدة السلطان عبد املجيد خان العثامين يف عام  1282هـ يقع يف الركن اجلنويب الرشقي

من الصحن الرشيف احلسيني ،وقد هتدم اليوم بسبب توسيع الصحن والبيت هو:

ارشب املــــاء وال تــنــســى احلــســن

س ــل ــس ــب ــي ــل قـــــد أتــــــى تـــارخيـــه

ويروى أنه أنشد هذا البيت لدى سامعه نبأ افتتاح اخلزان املذكور.
وقال مؤرخا وفاة العالمة الشيخ مهدي بن الشيخ عيل بن الشيخ جعفر الكبري

كاشف الغطاء املولود سنة  1226هـ واملتوىف سنة 1289هـ املدفون يف مقربهتم املشهورة
يف النجف(((:

ارخ وح ــقــ ًا غـــاب مــهــدي األم ــم

قـــد غــــاب مــهــدي األنـــــام ارخــــوا

		

***

(((
(((

ذكره املحقق األديب السيد حممد حسن مصطفى الكليدار آل طعمة يف كتابه (مدينة احلسني . )43 :1 
راجع (مايض النجف وحارضها) للعالمة الشيخ جعفر حمبوبة ج 3ص.209
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 -19الشيخ عباس الكربالئي

كان حي ًا عام  1242هـ

ظل هذا الشاعر يف طي النسيان ردح ًا من الزمن ،ومل يعرف عنه شيئ ،سواء أحداث

حياته أو آثاره شعره.

فقد جرف تيار الثورات والنكبات التي مرت عىل مدينة كربالء كثري ًا من خملفات

العلامء ودواوين الشعراء وألقت هبا يف مقابر اإلمهال ،ومل يظهر ذلك للباحث املجد

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

عن موهبة فذة وهي من نظم الشاعر املنيس الشيخ عباس أحد شعراء القرن الثالث
عرش يف كربالء ،وال نكتم عن القارئ احلقيقة املرة ،وهي أننا ال نعرف عن هذا الشاعر

شيئ ًا يزيل مالبسات اإلهبام والغموض ،ونجهل اسم أبيه ونسبه وتاريخ مولده ووفاته،
والقصيدة نفسها تلقي ضوء ًا كشاف ًا عن الفرتة الزمنية التي عاش فيها ،فهو يمدح السيد

حممد عيل((( السيد موسى خازن املشهد احلائري الذي محل لواء الثورة ضد الوايل العثامين
((( هو السيد حممد عيل املعروف (ابو ردن) من آل مساعد بن رشف الدين الكبري بن طعمة كامل الدين
(األول) من آل فائز ،كان صهر ًا 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  1244هـ،

وكان السيد حممد بن السيد أمحد بن السيد حييى آل طعمة صهر ًا له .أنظر ترمجته يف كتاب (مدينة احلسني

 79 :1و .)80
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الظامل نجيب باشا ،وقاد اجليوش وحارب به جنود ذلك احلاكم املتعسف ،وأبىل يف

ساحات املعركة بالء ًا حسن ًا.

وقد أجاد الشاعر يف وصف تلك احلرب الشعواء وأظهر لنا البطولة النادرة التي

يتحىل هبا ذلك السادن الثائر الذي دفعته شهامته إىل الذود عن كرامة البلد املقدس
واحلفاظ عىل الرشف العريب الذي يريد الدخالء وصمه باخلزي والعار.

سريى القارئ الكريم روعة الوصف وفيض الشعور وحرارة العاطفة التي تتوهج

من خالل األبيات وجتعله يعيش يف قلب املعركة باإلضافة إىل جزالة األلفاظ وقوة
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)((( املحفوظة

بمكتبة كلية اآلداب ببغداد نص التعريف واألبيات عىل النحو اآليت :ومما قال جناب الشيخ

عباس مادح ًا جناب فريدة عرصه ونادرة دهره سيد السادات الكرام السيد حممد عيل نجل

املرحوم السيد حممد موسى تغمده اهلل برمحته وسقاه سحائب مغفرته حيث يقول:
ما النرص إال بحول الواحد األحد

وســبــط أمحـــد هـــذا الــســيــد السند

يــوم وغى

يف زي مضطرب األعــضــاء مرتعد

سليل نازلة الــفــرســان

()2

بــاســمـ ٍـر مستقيم الــكــعــب مطرد

ســمــي جـــدّ يـــه مــــردي ك ــل باغية

الــفــخــار حــقــ ًا مـــن بــيــضــة الــبــلــد

حــامــي الــذمــار مــزيــل الــعــار مــدّ رع
لـــواله أصــبــح كلهم لــيــس يدمله

مج ــع األســـــاة لــعــمــري مـــدة األب ــد

يا عصمة املحصنات املؤمنات من

األىل رمــــوا قــيــم األديـــــان بـــاألود

((( عندي نسخة خطية منه يف مكتبتي اخلاصة كتبتها عن نسخة السادة آل النقيب.
((( ويروى أيض ًا( :سليلة آكلة األكباد.).........
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لقد ترسبلت قلب ًا بالوغى ثبت ًا

()1

مــن ف ــوق ســابــغــة منسوجة ال ــزرد

وسمت خنق ًا جيوش املــارقــن كام

عــاشــت ي ــداك بجمع امل ــال والتلد

تــركــتــهــم وســبــاع الــطــر تنهشهم

عــــى ص ــع ــي ــد بــــنــــار اهلل مــتــقــد

فــبــت يف رشق األطـــــار منتهج ًا

وهـــم بــســود ثــيــاب يف لــظــى جــدد
حــوض الــريــعــة أبــنــاء اخلــنــا فـ ِ
ـذد

فاقمع بسيفك أعـــداء اآلل ــه وعن

بــيــأس مــهــمــهـ ٍـة يف قــلــب ذي لبد

هلل درك إذ أرجـــعـــت فيلقهم
وسقت ركب املنايا نحوهم فغدوا

كــاحلــمــر ن ــاف ــرة م ــن وثــبــة األس ــد

مل تــغــنــهــم ولـــــواء الــــذل عــنــدهــم

يف كــف نــكــس جــبــان كــثــرة الــعــدد

فأصبحوا ال يــرى يف قطر منزهلم

س ــوى أثــافــيــهــم أو أشــعــث الــوتــد

فنحمد اهلل إذ رد الــذيــن طغوا

بغيضهم ورمــــوا بــالــذل والنكد

فـــالـــذل عـــادهتـــم دأبـــــا وعــادتــنــا

نرص عليهم بحول الــواحــد األحد

إلــيــك يــا مــصــدر املــعــروف قــارصه

مــن قـــارص بــصــفــات الــغــي منفرد

إذ ليس يملك يف اآلداب راحلة

يرسى عليها وال يف الشعر طول يد

()2

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.

((( ويروى أيض ًا( :سليلة آكلة األكباد.).........

((( نزهة األخوان يف بلد الغريب املقتول العطشان :جمهول املؤلف نسخة كلية اآلداب :ص  89و .90
244

 -20املوىل عباس اليزدي

املتوىف سنة  1329هـ

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:

ديوان اآلخوند املوىل عباس اليزدي أو شعره (هو بن حممد رضا بن أمحد اليزدي

احلائري املعروف باألخفش لتربزه يف األدبيات تويف  13رمضان سنة  1329هـ ،ودفن

يف حجرة بصحن العباس بكربالء رأيت خممس ًا من شعره:
يــــا ع ــل ــيــ ًا ع ــل ــت بــــك الــعــلــيــاء

وتـــنـــاهـــى يف وصـــفـــك اإلطـــــراء

كــــل يشء ســـــوى والك هــبــاء

ك ــن ــت نـــــــور ًا جتــــى بــــه الــظــلــاء

حــــــن ال آدم وال حــــــــــــواء

()1

لقد تسنى للشاعر أن يقرض الشاعر ،وله ديوان شعر خمطوط كام رصح صاحب

الذريعة ،غري إننا لن نقف عليه ،وربام نعثر عليه يف املستقبل.

((( الذريعة  -الشيخ أقا بزرك الطهراين ج 9ق 2ص.681
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 -21السيد عباس سنبة الطباطبائي

 1411 - 1351هـ

هو الشاعر اخلطيب السيد عباس بن السيد هاشم بن السيد حري آل سنبة الطباطبائي

احلسني.

ولد يف النجف سنة  1932م  1351 /هـ ونشأ فيها ،أكمل االبتدائية ،وانتقل إىل

بغداد فالكاظمية حيث أكمل املتوسطة والثانوية ثم التحق بمعهد إعداد املعلمني وخترج

سنة  1957م 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
جمود ًا للقرآن الكريم ،ذا صوت جهوري أخاذ يسحر األلباب ،ويف سنة  1984أحيل
عىل التقاعد من املدارس احلكومية.

قرض الشعر ،وله حماوالت يف نظم القصائد واملقطوعات الشعرية يف املدح والرثاء

واألخوانيات ونرش قصائده يف جمالت كربالئية (كاألخالق واآلداب) و(ذكريات

املعصومني) وغريها وكان الفقيد ظريف ًا حلو املعرش حمبوب اجلانب فض ً
ال عام اشتهر
به من مرح الروح وسامحة الشامئل ونصاعة الفكاهة العذبة ،سجن مدة ( )15يوم ًا يف
فندق كربالء أبان االنتفاضة الشعبانية سنة  1991ثم أطلق رساحه.
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أصيب بنوبة قلبية أدت إىل وفاته عىل الفور وذلك بتاريخ  1991 / 9 / 10م

املصادف  1ربيع األول سنة  1411هـ ،ودفن يف مقربة كربالء احلديثة ،وأعقب عدة
أوالد هم السادة :عيل وفاضل ومهدي وعبد اهلل وحممد وحمسن ومكي.

شعره:

مل هيتم الشاعر بالنظم اهتامم ًا كلي ًا بقدر اهتاممه بام يعود إليه من صالت وهبات،

ويرى النقاد أن شعره ليس أكثر من كالم عادي موزون ،ولكن ذلك لن حيط من قيمة

القصيدة التي يكتبها ،فهو يرثي صديق ًا محي ًام من أرسة غنية املال ،ويتودد عطف ذويه،
وكان باستطاعة الشاعر حتايش هذا املأخذ.

ويف شعره هذا صور مألوفة من حياتنا اليومية تنم عن ذوق رفيع وحس مرهف،

يغلب عليه التكلف والصنعة.

ولنتأمل هذه القصائد املنبعثة من قلب حي شاعر فهي تعطينا ناحية واحدة من خلق

املرحوم كام حتكي جانب ًا من أدبه.

قال راثي ًا سيد الشهداء اإلمام احلسني بن عيل:
غــــدت ذكـــــراك يـــا بــطــل الــفــداء

بـــيـــوم الـــطـــف عــــنــــوان اإلبـــــاء

ونــــــور الـــســـائـــريـــن عــــى طــريــق

تــــألــــق يف الـــتـــبـــلـــج والـــبـــهـــاء

فـــيـــوم فــيــه أضـــحـــى البــــن هند

عــــى س ــف ــه يـــــرى ع ــق ــد الـــــوالء

لــعــمــري ألـــبـــس اإلســــــام ثــوبــ ًا

مــــن الـــــــذل املــــــــورق والــــبــــاء

فـــذلـــك مل ي ــك ــن أبـــــــد ًا خــلــيــق ـ ًا

بــــــأن يــــــوىل املـــنـــصـــة لــلــقــضــاء

وحيـــكـــم بـــاســـم طـــــه يف مــكــان

ألــيــس احلــكــم حــكــم األشــقــيــاء ؟
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ويــــرفــــل بـــابـــتـــهـــاج نـــغـــل هــنــد

بـــــأتـــــراب الــــرذيــــلــــة والـــبـــغـــاء

ويــــقــــي بــــاحلــــام عــــى حــســن

أيب الـــضـــيـــم نـــســـل األدعــــيــــاء

وجيـــمـــع ل ــل ــت ــح ــزب كــــل عــلــج

أرض عــــى األنـــــــام مــــن الـــوبـــاء

أنــــــــاس مـــــا دعــــــــوا هلل حـــقـــ ًا

بــحــفــظ ســلــيــل خــــر األنـــبـــيـــاء

فـــبـــاعـــت أنـــفـــســـ ًا طـــمـــعـــ ًا بـــال

أنـــــــاس ش ــف ــه ــم حــــب الــــثــــراء

فــــبــــاءوا بـــالـــبـــوار غــــــداة حــر

ونــــالــــوا وي ــل ــه ــم ســـــوء اجلـــــزاء

أال عـــقـــرت خـــيـــول قـــد هتـــادت

حلــــرب عـــديـــل مــعــجــزة الــســاء

ٍ
حـــرب
وال محــلــت كــمــيــ ًا يــــوم

وال حـــشـــدت عــســاكــر لــلــفــنــاء

أمـــثـــل ال ــس ــب ــط حي ــي ــا بــاكــتــئــاب

خيــــاف عـــى الــبــنــن مـــع الــنــســاء

تــــراع حــريــمــه والــســيــف غضب

وجتــــــري فـــيـــه زاكــــيــــة الـــدمـــاء

فـــــقـــــدم نـــفـــســـه قـــــربـــــان حــق

حل ــف ــظ الــــديــــن يـــرفـــل ب ــال ــل ــواء

حي ــي ــط بــــه خـــيـــار الــــنــــاس طــــر ًا

تـــفـــانـــوا دونــــــه قـــصـــد الـــوفـــاء

فـــــيـــــا هلل أقـــــــــــــوام هتـــــــــادوا

لــــــورد املــــــوت دون األتـــقـــيـــاء

وقال مادح ًا اإلمام الباقر:
حــيــا احلــيــا جـــدثـــ ًا بــــأرض بقيع

ضـــم اهلــــوى يف غــمــرة التضييع

ومــراقــد ضــمــت بــحــور ن ــدى وقــد

عــفــت الــــديــــار فــلــم جتـــد بضيع

هـــل تــعــف آثـــــار الــقــبــور وأمحـــد

يف احلــــر خـــر مـــقـــرب وشــفــيــع

مــــاذا يــقــول املــبــدعــون إذا أتـــوا

لــــــروا جــــــزاء مــغــبــة الــتــشــنــيــع

248

هــدمــوا الــقــبــور بــقــوهلــم ذي بدعة

رب اعــــتــــذار مــنــكــر ووض ــي ــع

اهلل مـــن جــــدث تــضــمــن بضعة

مـــن أمحــــد املـــبـــعـــوث خـــر أنــيــع

مــــوالي مــنــي الــعــن هتــمــل أدمــع ـ ًا

مـــزج األســـى فيها مــعــن دمــوعــي

يوم ارتأى الطاغي يدس لك الردى

حــــقــــ ًا بــــربــــة ســـمـــه امل ــن ــق ــوع

فقضيت مسموم ًا شــهــيــد ًا صــابــر ًا

أعـــظـــم بـــه مـــن صـــابـــر ورصيـــع

يــــا حـــامـــيـــ ًا رشع ال ــن ــب ــي حمــمــد

مـــن كـــل زيــــف ب ــال ــغ الــتــصــديــع

جــاوبــت رهــبــان النصارى إذ رأوا

أن ي ــع ــج ــزوك بــكــثــرة الــتــقــريــع

فــتــصــاغــروا ملــا رأوا مــنــك النهى

والــعــلــم جيــــري مــنــك كــالــيــنــبــوع

فـــغـــدا ك ــب ــره ــم ي ــع ــض أنـــامـــ ً
ا

إذ قــــد دهـــتـــه مـــذلـــة الــتــضــيــيــع

وبـــمـــديـــن ملــــا صـــعـــدت ب ــرب ــوة

قــصــد الــــدعــــاء بـــرقـــة وخــشــوع

ذكّــــرت مــديــن يف شــعــيــب واقــف ـ ًا

يـــدعـــو اآللــــــه بـــعـــرة وخ ــض ــوع

فــأظــلــهــم رب الـــســـاء بظلمة

كـــــادت لــتــخــســف ب ــامل ــا بــربــوع

وبكفك اليمنى مسحت هبــا عىل

عـــن الــبــصــر بــمــعــجــز مــســمــوع

فــــارتــــد يـــبـــر حـــولـــه مــتــيــقــن ـ ًا

أن املـــعـــاجـــز فــــوق كـــل صنيع

يـــا س ــاك ــنــ ًا أرض الــبــقــيــع حتية

مــنــي يــــرق هلـــا صــــدى الــرجــيــع

يـــا بــــاقــــر ًا لــلــعــلــم قــلــبــي نــابــض

بــاحلــب فــأحــرين بــيــوم هجوعي

وقال يف قصيدة (من وحي ذكرى الصادق:)
إمــــــــام حـــــق ذي تـــقـــى ف ــائ ــق

مــن وحـــي ذكـــرى مــولــد الــصــادق
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ســـلـــيـــل طــــــه نـــبـــعـــة املـــرتـــى

ودوحـــــــة الــعــلــيــا مــــن الــســابــق

وحــــــجــــــة اهلل عـــــــى خ ــل ــق ــه

ومــــرشــــد الــــنــــاس إىل اخلـــالـــق

نــســتــلــهــم الــــعــــزم بــــه واهلـــــدى

ونــجــتــنــي مــــن زهــــــره الــعــابــق

وتـــعـــشـــق الـــعـــلـــيـــاء يف حــبــه

لــنــرتــقــي رصح الـــعـــا الــشــاهــق

فــفــقــهــه اخلــــالــــد طـــــول املــــدى

نـــــراس عــلــم بـــاهلـــدى الــنــامــق

وطــــ ّبــــه أضــــحــــى لـــنـــا ش ــاف ــيــ ًا

مــــن كــــل داء مــــرهــــق الصـــق
تــنــر درب الــــغــــارب الـــشـــارق

عـــلـــومـــه قــــد أصـــبـــحـــت شــعــلــة
ف ــك ــل ع ــل ــم يف الـــــــورى م ــرق

من فيض علم الفاضل

فــيــا أبـــا مــوســى أزدهــــى خــاطــري

مـــا ســجــع الـــطـــر عـــى الـــــوارق

أو أرشقـــت شــمــس وق ــد أســفــرت

عـــن انـــبـــعـــاث ضــوئــهــا اخلــافــق

أو عــســعــس الــلــيــل وقــــد زيــنــت

ســــاؤنــــا بـــالـــكـــوكـــب الـــطـــارق

()1

الصادق

يــــــوم بــــه طــــــه ازدهــــــــى نــــوره

واعـــتـــلـــق املـــصـــبـــاح يف اخل ــاف ــق

ذكـــــــراك يــــا مــــــوالي يف مــولــد

أضـــفـــى عــلــيــنــا نــعــمــة الــــــرازق

( )1الفاضل :من ألقاب اإلمام الصادق.

فـــنـــحـــمـــد املــــــــوىل عـــــى نــعــمــة

الـــــفـــــوز فـــيـــهـــا يف غـــــد الحـــق

والكـــــــــم فــــــرض عـــــى خــلــقــه
ُ

وروحــــكــــم مــــن نــفــحــة اخل ــال ــق

وقال مؤبن ًا أحد أفراد أرسة آل قندي:
جتــــرعــــت احلـــــــام ب ــع ــي ــد جــهــد

أم ــال ــك يــابــن مــظــهــر وابــــن سعد
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وكــــــم القــــيــــت بــــــــاآلالم أليــــ ًا

مـــن األوقــــــات مــصــحــوبــ ًا بنكد

وألـــفـــيـــت احلــــيــــاة إذن رسابـــــ ًا

ف ــك ــأس املـــــوت فــيــه طــعــم شهد

فـــــآثـــــرت الــــلــــقــــاء لــــقــــاء رب

ك ــري ــم الــصــفــح مــــوىل كـــل عبد

وآثـــــــــرت الــــبــــقــــاء عـــــى ف ــن ــاء

بـــجـــنـــات ومــــــا تـــلـــقـــى بــخــلــد

هــنــاك األهــــل حــتــ ًا آل (ســعــد)

مــــن األجـــــــــداد واآلبـــــــــاء طــــر ًا
ومـــعـــيـــار الــــكــــام إذن والء

حلــــيــــدرة ال ــس ــم ــي ــدع خــــر عــهــد

ومل تــشــهــد زفــــافــــ ًا يــــوم عــرس

ومل ختـــضـــب بـــحـــنـــاء بــســعــد

أغـــصـــن الـــبـــان حمـــمـــوالً بنعش

وحمـــــفـــــوفـــــ ًا بــــــأزهــــــار وورد

وك ــاظ ــم خــلــف نــعــشــك يف بــكــاء

وأمحـــــــد م ــث ــق ــل يـــمـــي بــجــهــد

وأبــــنــــاء الــعــمــومــة مـــن شــبــاب

وأخـــــــوان لـــك األرواح تــفــدي

فــيــا نــعــش الــشــبــاب كــفــاك فــخــر ًا

أقـــل خــطــو ًا فــلــم يسمعني ردى

وي ــا غــض الــشــبــاب نعيت شــجــو ًا

فــكــيــف املـــــوت بــالــشــبــان يـــودي

محــلــت الــفــقــه يف صــــدر رحــيــب

وواراه احلــــــــام بــــــرب حلــد

أمـــالـــك حــفــلــة ال ــت ــأب ــن شيبت

بــــحــــرات غـــــدت مــــن غــــر حــد

تــقــحــمــت الــــرزايــــا كـــل صعب

فــــصــــر ًا لــــلــــرزايــــا آل قــنــدي

أبــــــا وســــــن وحمـــــمـــــود بــخــلــق

زكـــــي األصــــــل تـــــوىف كــــل عــهــد

وراعــــيــــت اإلخــــــاء بــكــل وقــت

فـــــا قـــابـــلـــت إنــــســــانــــ ًا بــصــد

أحمــــمــــود لــــك الــــقــــدح املــعــى

صدقت الــود حيث الصدق جيدي
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وعــــبــــد عــــي الـــشـــيـــخ املـــفـــدى

وآل اهلــــــر أمجـــعـــهـــم ح ــض ــور

يــــــوايس كــــاظــــ ًا يف كــــل ظـــرف

أراه املـــخـــلـــص املــــــوىف بــوعــد

وأنــــت أبـــا احلــســن جــزيــت خــر ًا

فــــا ختـــفـــى لــعــمــر احلـــــق تــبــدى

فــــإن قــلــت الــغــضــنــفــر قــيــل هر

فــقــلــت اهلـــــر حي ــك ــي ط ــب ــع أس ــد

وهـــــا هــــم (آل بــــنــــاء) وقــــوف

شــظــايــا احلـــــزن مــنــهــم نــــار وقــد

أبـــــو الـــــفـــــواز حمـــــــزون ومــكــي

يـــقـــلـــب كـــفـــه مـــــقـــــروح كــبــد

وكـــــل ذويــــــك يف حـــــزن عــمــيــق

فــــالــــك عــــزهــــم يف يــــــوم فــقــد

نــــعــــزي مـــنـــهـــ ً
ا وأبــــــــاه قـــدمـــ ًا

وإخــــــوانــــــ ًا لــــه بــعــظــيــم وجـــد

مـــــؤرخـــــة بـــــيـــــو ٍم شـــــق ســـفـــر ًا

ف ــق ــدن ــا مـــالـــكـــ ًا مــــن آل قــنــدي
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وهذه أبيات شعرية يف رثاء املرحوم فهد السعود
ٍ
مظهر
كــم ذا أس ــي الــنــفــس والـــد

ـر
ّ
قــضــيــت ع ــم ــرك مل تــكــن تــتــكـ ُ

وســـــرت أغـــــوار احلـــيـــاة مــنــزه ـ ًا

ينكر
عــن كــل مــا ي ــزرى الفتى أو ُ
ٍ
نــــــاه آمـــر
بــــن األنــــــــام وأنــــــت

ومــلــكــت أفــئــدة اجلــمــوع مــكــرمـ ًا

(فــهــد الــســعــود) لــك املــكــانــة تؤثر

يف ذمــــة ال ــت ــاري ــخ غــبــت م ــع ــزز ًا

وحمـــامـــد لـــك بــعــد ف ــق ــدك تــذكــر

وأطـــــال عــمــرك رمحـــة رب الــعــى

حــتــى رأى امل ــه ــدي شــبــلــك تقرب

أأب يـــقـــســـم مــــالــــه بــحــيــاتــه

ألحــــق بـــالـــود الــكــبــر ويــشــكــر

تسعني عــامــ ًا قــد قضيت مــعــزز ًا
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عــبــد األمـــر وقـــد رأيــتــك مكسف ًا

تــدعــو الــثــبــور وذا الــتــأثــر تظهر

فــاخلــلــق لــلــمــرء ال ــري ــف سجية

مــــا دام يف ق ــي ــد احلــــيــــاة يــقــرر

هنــــج احلــــيــــاة بــــا لـــديـــه مــبــيــن ـ ًا

خــــر ًا وإن رش ًا فــــذاك املــصــدر

إن كـــان يــعــمــل ص ــاحلــ ًا فلنفسه

أو كـــان ســــوء ًا فــالــعــذاب األكــر

ملــــا يـــغـــر ربــــنــــا نـــعـــم الــــــورى

حــتــى بــأنــفــســهــم لـــــذاك يــغــروا

ال تــرجــون يف ذي احلــيــاة وتــأمــل

إن قــد تــتــوب وبــالــفــؤاد لتضمر

فـــــارسع فـــا قــبــل املـــتـــاب تــأمــل

إن حــل مـــوت ضـــاق فــيــك املعرب

هــل تــرىض مــن بعد املــات بمعزل

عـــا تـــــراه مـــن الــنــعــيــم وحتــجــر؟

أرخ (مـــى فــهــد الــســعــود لــربــه

واملــجــد يــعــبــق مــن نــــداه ويــزهــر)
 1411هـ

وقال مؤبن ًا أحد أفراد آل البناء:
فـــقـــدنـــا فـــيـــك نـــــراســـــ ًا مـــنـــر ًا

عـــــراك اخلـــســـف لــــوال أن تــنــرا

وأزمـــعـــت الــرحــيــل بــســن طفل

مخـــــايس ال ــس ــن ــن ت ــع ــي الــكــثــرا

أطـــفـــل اخلـــلـــد مل تــعــبــأ بــدنــيــ ًا

فـــرحـــت مــلــبــيــ ًا شــــوقــــ ًا ق ــري ــرا

ملــــا تــلــقــى مــــن األهــــلــــن ب ــرى

(كـــعـــبـــود) و(حــــســــون) بــشــرا

وأعـــــطـــــاك اإللــــــه جـــنـــان خــلــد

وحـــــور الـــعـــن يــتــبــعــهــا قــصــورا

تــركــت الــوالــديــن وراك حــرى

فــلــوعــة حـــزهنـــم أورت ســعــرا

وملـــــا غ ــب ــت كـــــاد احلــــــزن يــقــي

عـــى الـــدنـــيـــا ومــــا فــيــهــا ثــبــورا
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فـــــصـــــر ًا يـــــا أبــــــا بــــــدر مج ــيــ ً
ا

فــنــلــت ب ــص ــرك األجـــــر الــكــبــرا

ومـــن كــف الـــويص سقيت كــأسـ ًا

يــــكــــون رشابـــــــه عــــذبــــ ًا نــمــرا

نــــــؤرخ (حمـــنـــة األبــــويــــن مــهــ ً
ا

فــقــدتــم طــفــلــكــم بــــــدر ًا مــنــرا)
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وقال مقرض ًا كتاب (ملحات من تاريخ القرآن) لألديب املحامي السيد حممد عيل
السيد يوسف األشيقر:
ـات
مل يــكــن يــطــوى ملـــا فــيــه صــفـ ْ

طــــاب ذكــــر لـــك مـــا فــيــه هــنــات
ٍ
فـــــــان وتـــــرى
إنــــــا اإلنـــــســـــان

صــاحلــات
بــعــده األعـــــال تــبــقــى
ْ

ـات
ثـــم ن ــج ـ ٌـل ص ــال ــح أو ص ــدق ـ ْ

الــــنــــاس هــدى
فــكــتــاب يـــــورث
َ

املـــات
وســــوى هـــذا فــقــد يــعــفــي
ْ

فـــخـــلـــو املـــــــــرء مـــنـــهـــا دائـــــم

واكــتــســب عــل ـ ًا فــفــي الــعــلــم حــيــا ْة

فـــــذر الــغــفــلــة يف دنـــيـــا اهلــــوى

الــعــثــرات
وبــــه اإلنـــســـان يــلــقــى
ْ

إنــــــا اجلــــهــــل لـــســـجـــن مــظــلــم

فــــأتــــى ِمــــــن آل طــــــه ك ــات ــب

ـات
أرشقــــت بــالــفــكــر مــنــه الــظــلـ ْ

(ملــــحــــات) مــــن كـــتـــاب اهلل قــد

ـات
جــــاء مـــن رشح لـــه بــالــبــيــنـ ْ

فـــــجـــــزاه اهلل خــــــــر ًا إذ أتـــى

بـــكـــتـــاب هــــو لــلــفــكــر نـــــــواة ْ

يف ب ــح ــوث مل تــكــن قـــد ُط ـ ِـرق ــت

ـوات
مــثــل هـــذا بــوركــت مــن خــطـ ْ

ملــحــات)
(طــبــعــت فــخــر ًا فــهــاؤم
ْ

هـــــذه األفــــكــــار تــبــقــى أرخـــــوا
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1968م

 -22عبد األمري املرشدي

 1991 - 1935م 1412 - 1354 /هـ

ولد الشاعر عبد األمري بن جعفر املرشدي يف كربالء سنة  1935م  1354 /هـ ونشأ هبا

يف ظل أرسة حمافظة ،وأهنى دراسته االبتدائية والثانوية ببغداد(((.

ويف مدينة كربالء تعلم وتأدب وحرض جمالس أهل الفضل ،فنشأ حمب ًا لألدب شغوف ًا

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 واملفادا َة يف سبيل الواجب كام كان يتحىل برحابة
الصدر ولطف املعارشة وهذا دليل عىل قوة شعبيته ،وما برح يواصل نشاطه األديب

ويعمل جهده يف هذا السبيل حتى القى محامه سنة  1991م واملصادف سنة  1412هـ
ودفن يف قم املقدسة.

((( 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،

ويستعمل األلفاظ املحكمة الرصينة ،يضاف إىل ذلك اقتداره بالعربية وهذا االقتدار

يغمر النفس بأحاسيس التجربة واملعاناة من اجل إيصال االنفعال الوجداين إىل قرارة
النفس.

كتب املؤلف غري املطبوعة:

1 .1الرصاع بني اإلسالم واالستعامر .
2 .2يف رحاب اإلسالم.

3 .3اإلسالم وجرائم احلكام .

الس َحر (شعر).
4 .4ديوان قناديل َّ
مناجاة:
يــــــا خـــــالـــــق اإلنـــــــســـــــان مــن

مــــــــــــــاء وطــــــــــــــن وعـــــلـــــق

يـــــا خـــــر مـــــن اعـــــطـــــى ومــــن

أوجــــــــــــد خـــــلـــــقـــــ ًا ورزق

يـــــــا مــــــبــــــدعــــــ ًا يـــــــا عـــــاملـــــ ًا

يـــــــا مـــــــن أمــــــــــــات وخــــلــــق

اغــــــفــــــر ذنــــــــــــويب راجــــــيــــــ ًا

عــــطــــفــــك يــــــا رب الـــفـــلـــق

***
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يــــــــا رب قــــــــد هــــذبــــتــــنــــي

ومـــــــــــأت قــــلــــبــــي عـــاطـــفـــة

والــــنــــفــــس رغـــــــم ص ــف ــائ ــه ــا

مــــــن يــــــــوم حــــــــرك خـــائـــفـــة

تـــقـــلـــب

دنــــــــيــــــــاي دنـــــــيـــــــا زائـــــفـــــة

تــــــاهــــــت مجـــــيـــــع أمــــــورنــــــا

فـــــكـــــأنـــــنـــــا يف عــــاصــــفــــة

دنـــــــــيـــــــــاي

دار

( دنيا )
أهيـــا املـــغـــرور يف الــدنــيــا شــبــابــ ًا أو ثـــراء
شــاخمــ ًا يف الــنــاس رأســــ ًا نــاطــق ـ ًا يف كــريــاء
أنــــت مـــن مجــلــة خــلــق اهلل أرضـــــ ًا وســـاء
نــحــن يف الــدنــيــا ضــيــوف نــحــن فيها غــربــاء
(خــرنــا) مــن آث ــر احل ــق وحــامــى الضعفاء
(رشنــــا) مــن نـــارص الــبــاطــل دك األبــريــاء
إهنــــا دار اخـــتـــبـــار وامـــتـــحـــان وابـــتـــاء
مل يــكــن فــيــهــا خــلــود أو بــقــاء أو رجـــاء
وح ــي ــاة املــــرء كــالــنــفــس ع ــى صــفــحــة مــاء

( أنت ركن الدين باهلل القسم )
ش ــع ــش ــع الــــبــــدر بــــيــــوم خــالــد

وشـــــــدا الـــبـــلـــبـــل حلــــن املـــولـــد

ونـــســـيـــم الـــفـــجـــر هــــب حـــامـــ ً
ا

لــعــبــر الــــــورد وال ــع ــط ــر الــنــدي
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وزهــــور الــــروض نــشــوى رقصت

يــــــوم مــــيــــاد اإلمــــــــام ال ــق ــائ ــد

وأتــــــى ج ــرئ ــي ــل يـــزهـــو هــاتــفــ ًا

ولــــــــد احلــــــــق لـــــديـــــن أمحــــد

***
يــا ولــيــد الــبــيــت صــهــر املصطفى

أنـــــا أفــــديــــك بـــــأمـــــي ...وأيب

قــد حمــوت الـــرك مــن مهد اهلــدى

وقــبــلــت الـــديـــن مـــذ كــنــت صبي

يــــا عــــي أنـــــت وصـــيـــي وأخــــي

هـــكـــذا قـــــال الــــرســــول ال ــع ــريب

فـــقـــبـــلـــنـــاك إمـــــــامـــــــ ًا أوالً

ســـيـــد ًا لــلــكــون مـــن آل الــنــبــي

***
لـــيـــلـــ ُة اهلــــجــــرة أســــمــــى لــيــلــة

حــيــنــا نـــــام مـــكـــان املــصــطــفــى

ه ــج ــم الـــكـــفـــار صـــفـــ ًا واحــــــد ًا

نــحــو دار الــوحــي ســعــيـ ًا يف اخلفا

جــــــــردوا أســـيـــافـــهـــم م ــش ــركــ ًا

وفــــــــؤاد الــــقــــوم لــلــقــتــل هــفــا

هبـــــتـــــوا ملــــــا رأوا حــــيــــدرة

ثـــم قـــالـــوا :هــكــذا مــعــنــى الــوفــا

***
ٍ
وبـــــبـــــدر هــــب كـــالـــرعـــد وقـــد

الـــكـــفـــار مــــوتــــ ًا وعـــــد ْم
أورد
َ

أنــــا ســيــف اهلل يف األرض أنــا

قـــاتـــل الـــكـــفـــار مــــن غــــر نــــد ْم

هــجــم الــــكــــرار فــيــهــم صـــارخـــ ًا

الصنم
يسقط ال ــرك ومــن حيمي
ْ

كــر األص ــح ــاب قـــال املصطفى:

ـم
أنــــت ركــــن الـــديـــن بــــاهلل الــقــسـ ْ

***
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ٍ
أحـــــد ذلــــك الـــيـــوم الـــذي
يــــوم

مــــأ الـــكـــفـــر جــــبــــاالً
وقــــفــــار
ْ

صـــاح جــرائــيــل مــن قــلــب الــســا:

ـرار
أهي ــا الــنــاس اســمــعــوا ه ــذا الــقـ ْ

ورســـــــول اهلل يف كــــف ال ــع ــدى

ويــــســــار
طـــــوقـــــوه مـــــن يـــمـــن
ْ

ال فـــتـــى إال عــــــــي ...ال وال

الفقار
يف الــســيــوف سيف إال ذو
ْ

***
هبـــــت الــــكــــفــــار ملـــــا س ــم ــع ــوا

ِ
اخلـــنـــدق
مــــا بـــــدا مـــنـــك بـــيـــوم

مــذ دخــلــت احلـــرب فــــرد ًا واحـــد ًا

ـي
كـــامـــل اإليــــــان والـــقـــلـــب نــقـ ِ

ِ
الــفــيــلــق
قـــــائـــــد ًا أعـــــى لــــــذاك

وأبـــــو ســفــيــان يف صــــدر الــوغــى

ِ
الـــغـــســـق
دحــــــر احلــــــق ظــــــال

فــرفــعــت الــســيــف لــكــن مــذ هــوى

***
يــــوم صــفــن وكــــم قـــد ســلــكــوا

اخلـــداع
ألـــــوان
مــن دروب املــكــر
َ
ْ

نــــــادت األفـــــــــاك :ذا حـــيـــدرة

الــرضــاع
رشب اإليــــان مــن يـــوم
ْ

وابـــــــن هـــنـــد حــــائــــر يف فــقــده

وشــــجــــاع
كــــل مــــغــــوار لــــديــــه
ْ

ال تـــقـــولـــوا قــــد غــصــبــنــا حــقــه

ـاع
لــيــس عــنــد اهلل مـــن حـــق مــضـ ْ

***
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أهيــــــا احلــــاكــــم بـــالـــعـــدل وقـــد

وانـــتـــر
ظــهــر الـــعـــدل لـــديـــك
ْ

رصخ الــــفــــاروق جـــهـــر ًا قــائــ ً
ا

عمر
يــا عــــي ..لــــوالك مــا عـــاش ْ
ٍ
شـــك وهـــل خيــفــى الــقــمـ ْـر؟
دونــــا

ك ــن ــت لــــإســــام ركــــنــــ ًا ش ــاخمــ ًا

وانـــتـــر
وبـــــك اإلســــــــام عــــم
ْ

أنـــــــت لـــلـــحـــق نــــصــــر نــــارص

***
وقـــف املــبــعــوث يف ح ــج الــــوداع

ـاح
داعــــيــــ ًا :حـــي عـــى هنـــج ال ــف ـ ْ

ذا وصــيــي وابــــن عــمــي املــرتــى

صـــاح
هـــو مـــن ب ــع ــدي لــلــديــن
ْ

أهيــا الــنــاس اســمــعــوا واصــغــوا إىل

ـاح
آخـــــر الــــقــــول إلمتــــــام ال ــك ــف ـ ْ

ه ــل ــل اجلـــمـــع بــــه واســـتـــبـــروا

ورواح
هـــــنـــــأوه يف غـــــــدو
ْ

***
يــا ربــيــب الــبــيــت والــطــفــل الــذي

مل تـــــلـــــد مــــثــــلــــه أم أبـــــــدا

شــــــع بــــيــــت اهلل يف مــــيــــاده

ولـــــه ال ــك ــع ــب ــة كـــانـــت مـــولـــدا

مـــن يــضــاهــي املـــرتـــى يف جمــده

قـــل ملـــن عــــــادوه مـــوتـــوا كــمــدا

يـــكـــفـــه فـــــخـــــر ًا وعــــــــــز ًا أنــــه

عــنــد حمـــــراب اآللـــــه اســتــشــهــدا

***
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 -23املال عبد اجلليل احلائري

كان حي ًا عام  1241هـ

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/
 1826م 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

الذين كانوا يدافعون عن بلدهتم ورشفهم وأمواهلم باستامتة ،ومن يقرأ هذه القصيدة

خييل اليه أنه يرى غبار املعركة ويسمع صليل السيوف فال ينتهي من قراءهتا إال وقد متلكه
العجب والقصيدة هي:

شـــــــأن الــــــزمــــــان مـــقـــبـــل مـــدبـــر

يـــــومـــــ ًا ويــــــــوم مــــيــــر مــعــر

وتــــــــــــارة يــــبــــســــم مـــســـتـــأنـــســـ ًا

والـــــوجـــــه مـــنـــه مــــــرق مــبــدر

وســـــاعـــــة يـــنـــر مـــــا قـــــد طـــوى

وكـــم غـــدت تــطــوى لــنــا األعــر

أو إنـــــــه يـــقـــبـــل إقــــــبــــــال مــن

مــــن فـــوقـــه الــــبــــدر ســـنـــ ًا يــزهــر

خيــــتــــال يف ثــــــوب اهلــــنــــا بـــاســـ ًا

والـــــبـــــر يف حـــــاالتـــــه يــظــهــر

ثـــــــم أتـــــــــى يــــــربــــــع يف كـــفـــه

ثـــــوب حـــريـــر ســـنـــدس أخـــر
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ألــــبــــســــنــــا يف يــــمــــنــــه ح ــل ــة

ال احلــلــة الــفــيــحــاء والــعــســكــر

تــــلــــك كــــســــت أهــــــــ ً
ا هلـــــا ذلــــة

تـــتـــصـــل اخلــــــــزي وإن أحـــر

مــــن لــبــســة امل ــف ــض ــل أحــــــرى هلــم

مل يــثــبــتــوا الـــدمـــلـــج واملــعــجــر

ووافـــــــــــر الــــعــــســــكــــر ملــــــا أتــــى

بــــكــــثــــرة كــــــل هلــــــا املـــحـــر

فــيــهــا كــــاة الـــشـــوس أســــد الـــرى

خـــواضـــة املـــــوت فــهــم شــمــروا

فــيــهــا ال ــب ــه ــال ــي ــل وســـمـــر الــقــنــا

وال ــب ــي ــض واألطــــــــواب والــقــنــر

فــيــهــا الــصــنــاديــد ل ــي ــوث الــوغــى

فــاملــوت فيهم إن ســطــا يــنــفــروا

فــــتــــى ومــــــنّــــــا كــــــل قـــــــوم وال

يـــــقـــــواه عـــنـــد املـــلـــتـــقـــى عــنــر

كــــــا وال ذو لــــبــــد قـــســـور

بـــــل مــــالــــك والــــــــــده األشـــــر

أشــــبــــال غــــابــــات حـــــوت كــربــا

فــالــكــرب مــنــهــم والـــبـــا يــصــدر

فـــقـــامـــت احلـــــــرب عـــــى ســاقــهــا

والــبــيــض بــالــبــيــض غـــدت تكرس

والـــــــواز غـــيـــبـــات( )3هبـــا أخــلــقــت

وامــــتــــد ف ــي ــه ــا لــيــلــهــا الــعــثــر

وصـــيـــب األفــــرنــــج ملـــا الــتــقــى الـــ

ـــجــمــعــان صــــوب عـــــارض ممطر

فـــمـــن ظــــــام املــــلــــح بــــــرق ومـــن

أصـــــــواهتـــــــا عــــــد لــــــه كــــــروا

فـــســـال رضبـــــ ًا مـــن مجــيــع الــوغــى

بـــــالـــــدم إذ ذاك هلـــــم أهنــــر

فــكــان م ــا ق ــد كـــان س ــل م ــا تــشــا

()1

()2

فــفــســحــة الــــــدوب هـــي األخـــر

()4

( )1يف نسخة أخرى يقرأ البيت هكذا :ال احللة الفيحاء وال العسكر.
( )2يف نسخة أخرى يقرأ البيت هكذا :فاملوت منهم إن سطوا ينفر.
( )3يف نسخة أخرى :فالزاغبيات.
(  )4يف رواية أخرى :من تشا.
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وســـــل وحــــــوش كــــر مــــا أدق ــي ــت

أضـــحـــيـــة الـــعـــيـــد هلـــــا األكـــــر

وســــل ســـبـــاع الـــطـــر مجـــعـــ ًا وســل

حـــيـــتـــاهنـــا ممـــــا روى جــعــفــر

مــــعــــذا وإين حــــائــــر كـــيـــف ذا

ت ــق ــذف بــطــن األرض مـــن تعرب

فــــإنــــنــــا نــــحــــمــــد رب الـــعـــى

وألـــــســـــن احلــــمــــد لـــنـــا تــشــكــر

شــــــاء وكــــنــــا حـــيـــث مـــــا شـــــاءه

نـــــــر ًا ومــــــن شــــــاء لــــه يــنــر

ووقـــــائـــــع بــــغــــداد مــــا أضـــمـــروا

عـــقـــائـــد تـــســـع هـــــي األشـــهـــر

فـــالـــكـــل قــــد القـــــــوا بــــا قـــــدروا

ســـل هـــم فــــإن األمــــر ال يــنــكــروا

ومـــــــا رمــــيــــنــــا إذ رمــــيــــنــــا إذا

كــــــا وعـــــنـــــه بــــاعــــنــــا يــقــر

إلــــيــــه لــــذنــــا يف الـــــوغـــــى إنــــه

ممـــــن أبــــــــوه املـــــرتـــــى حـــيـــدر

فــيــه اســتــجــرنــا وهــــو أحـــــرى بــأن

حي ــم ــي وي ــك ــف ــي إذ ل ــن ــا مــفــخــر

بـــل وهــــو الـــذخـــر غـــــداة الــظــمــى

إذ يف يـــديـــه اخلـــلـــد وال ــك ــوث ــر

قـــد ظـــهـــرت عـــن بــعــض أفــضــالــه

فــــضــــائــــل جــــــف هلــــــا املـــحـــر

ملــــا أتـــــت رايـــــــات أهـــــل الــشــقــى

وهـــــــي إذا أربــــــعــــــة تـــذكـــر

يــــقــــدم فـــيـــهـــم أكــــــــوع أشـــكـــع

ثـــــــم زنــــــيــــــم شــــــائــــــن أبـــــر

عـــــلـــــج دعـــــــــي َأذمل ٌ ص ــر

وســـــامـــــري الـــعـــجـــل بــــل نــعــثــل
ف ــأع ــج ــب لــلــيــث حـــــول أشــبــالــه

يــــلــــقــــاه حــــقــــ ًا افــــتــــح وكــــر

ظـــــل لـــعـــمـــري رأي كـــبـــارهـــم

بــــابــــئــــســــا رأهيــــــــــم دبــــــــروا

مــــا ظـــلـــت اآلراء فــيــهــم ســـوى

ابــــــن عـــــي خـــــط مـــــا ســـطـــروا
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فـــقـــد كـــفـــى ابـــــن رســــــول اهلــــدى

والـــكـــيـــد مــنــهــم رده املــســخــر

مــعــاجــز كالشمس شــمــس الضحى

بـــــل جـــــن مـــــا قـــلـــبـــتـــه أظـــهـــر

فـــايـــة األطــــــــواب ك ــي ــف انــتــشــت

والـــقـــنـــر املــــعــــروف إذ يــكــر

وبـــــــــات مـــــــــأوى هلـــــا مـــوقـــعـــ ًا

اقـــــبـــــح يشء آنــــــفــــــ ًا أذكــــــر

والـــشـــوب واإلحـــــــراق واملـــــاء هلم

مــلــح أجــــاج ولــنــا ســكــر (كــــذا)

والــــنــــور نـــــور ال ــس ــب ــط بـــــدر ب ــدا

مـــــن فــــلــــك الــــقــــبــــة واملــــعــــر

م ــع ــر أصــــحــــاب ال ــك ــس ــا مــنــهــم

يـــــفـــــوم مــــســــك أذفـــــــــر عــنــر

رائــــــــــي قـــــد رأت
فــــكــــل عـــــن
ٍ

أنــــوارهــــم إذ لــيــس مـــن ينكر

وال ــق ــن ــر املـــرئـــي طـــافـــت عـــى الـــ

ـــقــبــة فـــهـــي الـــبـــيـــت واملــشــعــر

قـــبـــة ســـقـــي الــــطــــف يــــــوم الــظــا

واملــــــــــاء مـــــــوت دونـــــــــه أمحــــر

أتـــــتـــــه مــــــن حــــــيــــــدرة عـــزمـــة

أفــــــدى غـــــيـــــور ًا قــــط ال يــصــر

ثــــــــار بـــغـــيـــظ فــــالــــتــــقــــى بـــابـــه

مــــثــــل أبـــــيـــــه أخـــــــــرت خــيــر

والـــبـــنـــدق املــعــطــي غـــــداة الــوغــى

إذ لـــيـــس مـــنـــه لــلــفــتــى خيــطــر

كـــــل عـــطـــى حــــقــــ ًا عـــــى رضبـــه

مــــا مل يـــــزد وزنــــــــ ًا وال يــقــر

والـــــفـــــارس الـــــرغـــــام يف كــفــه

كـــــذى الـــفـــقـــار صــــــارم مــشــهــر

يـــســـطـــو حـــنـــاحـــن وقــــلــــبــــ ًا هبــم

والـــــقـــــوم م ــن ــه ــم خ ــي ــف ــة تــنــفــر

ف ــك ــم تـــريـــب اخلـــلـــد مــنــهــم غ ــدا

وكــــــم رجـــــــال بــــالــــثــــرى كــفــر

صـــــى عـــلـــيـــه اهلل تـــــعـــــداد مــا

مــنــه بـــــأرض الــــــدوب ال يبرص
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مــــا تـــعـــظ ابـــــن فــــــارس مــــذ أتـــى

يــــأمــــن مـــكـــر اهلل إذ يــمــكــر

فـــــســـــاعـــــداه آت وأفــــرنــــجــــة

شــــفــــت وعـــــــا جـــــــاء ال يــفــر

فـــــرايـــــة الـــــذكـــــر بــــنــــا أنــــزلــــت

ق ــل ــل ــه ــم يف الــــعــــن إذ يــنــفــر

والـــــعـــــكـــــس مــــنــــا هلــــــم بـــالـــه

مــــن م ــع ــج ــز فــــــاز بــــه األكـــثـــر

مــــعــــاجــــز تــــــــاهلل مل أحـــصـــهـــا

عـــــد ًا وعــــجــــز ًا مـــا عــســى أذكـــر

ال ســـــيـــــا أكــــــــــــرم هبـــــــا آيـــــة

بــل هــي مــن مــوســى الــعــصــا أكــر

مل يــــــأهتــــــا إال نـــــبـــــي ومـــــن

ســــــــواه حــــقــــ ًا عــــاجــــز يـــعـــذر

ألهنــــــــا لــــــو مل تــــكــــن مل يــكــن

ذكــــــر ملــــن يف كــــربــــاء يــذكــر

كـــــــان وشـــــــــاء اهلل إنــــقــــاذهــــا

إنــــقــــاذنــــا مـــــن مـــــا إذا حتـــذر

يــــــا عــــلــــه اإلجيــــــــــــاد لــــوالكــــم

ال ذا وال يف عــــزهــــا قــطــفــر

ال ن ــخ ــت ــي ضــــيــــ ًا وأنــــتــــم لــنــا

ذخـــــر وإن بـــــات غـــــدا مــنــكــر

مـــعـــجـــزة الــــشــــورى وأكـــــــرم هبــا

يف عـــلـــة الــــنــــر غـــــــد ًا يــشــعــر

عـــى يــــدي مـــن فــــاق مجـــع الــــورى

خــــازن ســبــط املــصــطــفــى األجـــدر

فـــيـــه مـــــن الـــــكـــــرب أو الـــبـــاء

صـــيـــبـــت نــــســــاء ســـــــادة خـــدر

نــــفــــائــــس املــــــــــال تــــــعــــــادا هلــا

كــــــأهنــــــا أعـــــــــداؤهـــــــــا حت ــر

يـــنـــمـــيـــه جـــــد حــــيــــدر املـــرتـــى

والــــســــبــــط ثــــم املـــجـــتـــبـــى شــر

ل ــل ــم ــك ــرم ــات قــــد غـــــدا جــامــعــ ًا

إمــــامــــهــــا املــــــحــــــراب واملـــنـــر

ي ــع ــف ــو إذا أوعـــــــد يــــومــــ ًا وإن

واعـــــــد عــــن وعــــــد فــــا يــصــر
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ختـــــط يف كـــفـــيـــه ســــمــــر ال ــق ــن ــا

والــبــيــض إذ خـــص املــهــا الــبــكــر

قــد أحــجــمــت منها لــظــى يف الــوغــى

فــأعــجــب وهــــن األبـــحـــر الــزخــر

ال زال يف هـــــامـــــة إك ــل ــي ــل ــه

ســحــبــ ًا ولـــكـــن عـــســـجـــد ًا هتمر

إلـــــيـــــك بـــــكـــــر ًا زفـــــهـــــا ألـــكـــن

عـــن وصــــف مـــا أن ــت ــم بـــه تعرص

قــــبــــوهلــــا مـــنـــكـــم هلــــــا مـــهـــرهـــا

واحلــــق أصـــحـــاب الــكــســاء مهر

يــــا ســــــاديت املـــنـــصـــف عـــبـــد لــكــم

عــبــد اجلــلــيــل األشــــــأم األحــقــر

يـــرجـــو لــكــم يـــومـــ ًا يــظــل الــفــتــى

مـــــيـــــزان مـــــا جـــــــاء بـــــه ختــر

صــــــى عـــلـــيـــكـــم ربـــــنـــــا كــلــا

صلت أرايض الـــدوب واألعــفــر

()1

وله أيض ًا:
ال حتــســبــن وأيـــــم اهلل مـــن ملل

كــان انقطاعي وشيئ ًا عنك يلهيني

لــكــنــا الـــدهـــر ملــــ َّا أن أدار عنا

بـــدار حــايل غــدا يف فيه يلهيني

()2

***

((( احلائريات  /عيل اخلاقاين (خمطوط).

((( نزهة األخوان يف بلد املقتول العطشان  -ملؤلف جمهول  -خمطوط لدى املؤلف.
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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.

ولد يف مدينة كربالء سنة  1890ميالدية املوافق لسنة  1308هـ نشأ وترعرع يف

كنف عائلة حمافظة تعني بالعلم واألدب فأدخل املدرسة الرشدية وعمره ثامن سنوات

ثم أتم دراسته يف بغداد ،ولدى زيارة الرسدار أسعد وزير حربية إيران ملدينة كربالء
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

جامعة السوربون بباريس ،كام درس العلوم السياسية يف جامعة بروكسل يف بلجيكا،
وبعد ميض أربع سنوات حاز عىل لقب دكتوراه يف احلقوق وليسانس يف العلوم السياسية

ثم عاد إىل بغداد يف أواخر عام  1928م ورشح للتدريس يف كلية احلقوق ولكنه رفض
هذا الرتشيح أثناء وزارة توفيق السويدي التي تألفت يف  28نيسان  1929واستقال

يف  18أيلول  1929م وعني األستاذ حممد القشطيني للتدريس يف كلية احلقوق بدالً
من الدكتور عبد اجلواد ،ويف سنة  ،1933أصدر جريدة (األحرار) وقد صدر منها 36

عدد ًا ،وعىل إثر نرش مقال خطري حتت عنوان (أمر دبر بليل) كتبه السيد أمحد مجال الدين
عطلت اجلريدة وألقي القبض عىل صاحبها وأغرم مخسني دينار ًا ،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.

وقد ذكر املؤرخ السيد عبد الرزاق احلسني يف كتاب (تاريخ الصحافة العراقية) ما ييل:

(األحرار :جريدة يومية سياسية حرة أنشأها يف بغداد الدكتور عبد اجلواد الكربالئي فعارضت
الوزارة الكيالنية القائمة معارضة شديدة أدت إىل تعطيلها شهر ًا كام ً
ال ثم تعطيلها مرة ثانية

ملدة ستة أشهر وحبس صاحبها الدكتور وتغريمه وكان صدور أول عدد منها يف العارش من
أيلول  1933وعىل الرغم من الكوارث التي نزلت باجلريدة وبصاحبها فإهنا مل تغري خطتها ومل

تثن عن معارضتها)(((.

ويف سنة  1357هـ  1938 /م زاول التدريس يف متوسطة كربالء(((.

ثم استقال أخري ًا لينرصف إىل شؤون أمالكه ومزاولة أعامله اخلاصة والتأليف

والبحث.

كان املغفور له جمد ًا يف العمل ،يتمتع بحب اجلميع ،وكان عىل جانب كبري من الثقافة

والدراسة العالية ،كام كان جييد الفرنسية واإلنكليزية والفارسية إضافة إىل لغته العربية.

نرش الكثري من املقاالت التارخيية واألدبية الناضجة التي تنم عن إطالع غزير

وثقافة أدبية شاملة يف عدد من املجالت والصحف املحلية كالغروب والعرفان واملرشد
واالعتدال والغري ورسالة الرشق وغريها.

((( راجع :تاريخ الصحافة العراقية  /للسيد عبد الرزاق احلسني  /ج 1ص.82

((( نرشت جريدة (األسبوع) الكربالئية يف عددها الصادر ا شعبان  1357هـ  /أيلول  1938م إن مالك
مدرسة متوسطة كربالء هلذا العام مكون من :عبد الرسول نجم وأبو رشيف وجواد الكليدار وحسن
عجينة ونصوحي سعدي وحممود جلبي.
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آثاره املطبوعة:

1 .1تاريخ كربالء وحائر احلسني ط 1بغداد  1948م ،ط 2النجف  1967م.
2 .2معامل أنساب الطالبيني قم  2001م.

اقرتن بكريمة أبن عمه املرحوم السيد مرتىض السيد أمحد آل طعمة رئيس خدمة

الروضة احلسينية ومل ينجب.

وقال راثي ًا ابن عمه السيد مرتىض السيد امحد آل طعمه (رئيس خدمة الروضة

احلسينية) املتويف  24مجادي الثانية 1365هـ املصادف  26مايس 1946م:

واســـتـــل مــنــهــا ســمــعــهــا وعــيــوهنــا

َجــــدَّ الــــردى مــن هــاشــم عرينتها

حــتــى أصـــــاب َصــيــنــهــا ومعينها

وأصــــاب مهجتها وكـــدر صفوها

واحـــتـــل مــنــهــا جمــدهــا وحــصــوهنــا

وأبـــــاد فــيــل ـ ُعــهــا وش ــت ــت شملها

ولـــوى لــعــمــري مــن لـــوي والــدهــا
ولــتــســلــمــن ج ــف ــوهن ــا مــــن بــعــده

ورجــــى ضنينها
ورمــــى جــوانــبــهــا
َّ
فــلــقــد أصــــاب يمينها وواشــيــنــهــا

أأيــــا ع ــي كــيــف عــاجــلــك الـــردى

واح ــت ــل مــنــهــا لــيــثــهــا وركــنــيــهــا؟

ٍ
ســـؤدد
أومل تــكــن لــلــمــجــد دوحــــة

أومل تــكــن لـــلـــوارديـــن معينها؟

وأنــــى ُيــيــط بــمــجــد ذاتــــك شاعر

أم هـــل يــطــيــق مـــقـــرض تبينها

يـــا ســـيـــد ًا عـــن وصــفــه انـــا عــاج ـ ٌز

وبــــه يــبــاهــي األرتــــقــــاء أمــيــنــهــا

قــد كــنــت يف خــر املــشــاهــد ســادت ـ ًا

بالعطف والــلــطــف الــغــزيــر تعينها

بــل كنت مـــأوى االجــئــن حتوطهم

تـــــأوى الـــيـــك أرامــــــل لــتــصــوهنــا
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تـــبـــ ًا لــدنــيــا ال تـــراعـــي قــدركــم

فــلــقــد غـــدت بــكــم تــقــي ديــوهنــا

أف ــه ــل هلـــا وتــــر بـــأربـــاب احلــجــى

فــتــذيــقــهــم كــــأس الـــــردى فــنــوهنــا

(عبد احلــســن) لــك الــعــزا باملرتىض

جـــم الــفــضــائــل لـــوأطـــق تبينها

وتــعــز يــا (عــبــد اجلـــواد) تبتعد متى

قـــد نــــال يف الــــداريــــن أجــريــنــهــا

فـــــاصـــــر أخـــــــا الـــعـــلـــيـــا وان

عــــم املـــصـــاب ســهــوهلــا وحــزوهنــا
َّ

يــا (صــالــح) الــدنــيــا ونبعة (فــائـ ٍـز)

كــن يف املــصــائــب عــارفــ ًا مسنوهنا

هـــذا أبـــو اهلــــادي اهلــــادي (كــمــل)

حـــــال مــشــكــلــه جيــــي دجـــوهنـــا

وبطلعة (العباس) ينكشف الدجى

واذا تــبــســم يــســتــزيــد شــئــوهنــا

لــــذي املـــدائـــح ال تــلــيــق لــغــركــم

فــعــلــيــكــم ان جتــتــنــى مــكــنــوهنــا

هــي كــالــســبــائــك نــمــقــت لتؤمكم

ف ــخ ــذوا لــكــم اوصــافــهــا وفــنــوهنــا

دآللــــه االجــــر اجلـــزيـــل مــضــاعــف

جــــاء الــكــتــاب مــفــص ـ ً
ا مكنوهنا

فــيــه الــبــشــائــر رتــلــت بصحائف

ألوىل املــصــائــب كـــي يــقــرعــيــوهنــا

ولــقــد تشاطرنا األســـى بمصابكم

فــــــاهلل نـــســـألـــه بــــــأن يــكــفــيــنــهــا

ٍ
جمــــد يــرتــقــي مــيــمــوهنــا
وســلــيــل

اكـــــرم بـــه ع ــلــ ًا ألربــــــاب املــنــهــى

ٍ
ٍ
ومـــــســـــدة يــلــقــوهنــا
نـــعـــمـــة
يف

وي ــدي ــم هبــجــتــكــم ومـــن يف ظلكم
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وفاته

أدركته املنية إثر سكتة قلبية يف داره الكائنة برأس القرية ببغداد ونقل جثامنه إىل

كربالء وذلك يف يوم  21شعبان سنة  1379هـ املوافق ليوم  27كانون 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 وكثري ًا ما كنت أختلف

عىل داره العامرة يف كربالء ونجلس معه يف مكتبته ونتحدث يف الشؤون التارخيية واألدبية
وكنت أراه يف أكثر األحيان منكب ًا عىل أوراقه وكتبه يبحث وينقد ويؤلف ولكنني ما

كنت ألعلم بأنه يتعاطى قرض الشعر حتى تفضل أستاذنا اجلليل العامل الكبري السيد
حممد مهدي املوسوي الكاظمي فأهداين نسخة من كتابه القيم (إيامن زيد بن عيل) وكان

من الذين قرضوا كتابه شعر ًا املغفور له الدكتور عبد اجلواد الكليدار.

شعره :كان مق ً
ال ومل نظفر بغري قصيدة واحدة له وربام يكون بعض شعره موجود ًا يف

رسائله إىل أصدقائه ،لذلك نستنفرهم لتقديم ماهلم من شعره ،حفظ ًا 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
العثور عليها ولكن تكفي هذه القصيدة وحدها ألن جتعل منه شاعر ًا إضافة إىل كونه

مؤرخ ًا والقصيدة هي:

ذا السفر يف (زيد الشهيد) لقد صدر

ف ــام ــت ــاز يف أب ــح ــاث ــه بـــن الــســر

فـــــــراه قــــد أوىف املــــــــرام فــإنــه

يغنيك يف التاريخ مــن أصــل اخلرب
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وقــــد انـــــرى حيــكــي ل ــزي ــد ســرة

فــكــأنــه املـــــرآة ق ــد عــكــســت صــور

أبـــــدى احلــقــائــق مـــن أمـــــور فــذة

لـــواله قــد طمست ولــن يبقى أثر

نعم الكتاب ونــعــم صاحبه الــذي

بالفضل والتقوى تسامى واشتهر

وحمــمــد املــهــدي خــر ذوي النهى

والــعــلــم ذا السفر الــبــديــع لــه ظهر

إن املــؤلــف ذا الــريــف املقتدى

قد حــاز قصب السبق يف هــذا األثر

مــــاذا أقــــول وأنــــت تــشــهــد أنــنــي

يف ذي الرسالة كم أطلت من النظر

فـــإذا نظمت الشعر لست مبالغ ًا

إن قلت عنه يف الدجى بــزغ القمر

زيـــد الشهيد أبـــا املــكــارم والــعــى

كم ذاب قلبي يف مصابك وانفطر

كنت الشهيد ولــســت أول واحــد

مــنــكــم وكــلــكــم املــيــامــن الــغــرر

لــكــنــك املــظــلــوم حــقــ ًا يف الـــورى

لكن كيومك يف املصائب مــا ظهر

ج َّلت مصيبتك التي ال يرتيض الـ

إنـــســـان مــنــهــا لــلــعــدو وإن كفر

يــابــن الــرســول فــا دع ــا األيــــام أن

تسطو عليكم بــالــنــوائــب والــغــر

حتى الثعالب أصبحت يف حربكم

أســـد ًا وتلك لعمرنا إحــدى الكرب

هلفي عليك أمــا دعــوت الــنــاس للـ

إيـــــان لــلــعــمــل املـــــرف والــعــر

فــلــقــيــت كــــل بــلــيــة مــنــهــم كــا

من قبل القــى املصطفى خري البرش

مل يــركــوا نــوع ـ ًا مــن التنكيل بالـ

أح ــرار أو طمس احلقائق والسور

هـــذا ش ــع ــوري احلـــي ال أغــلــو به

زيـــد الــشــهــيــد فــإنــه الــبــطــل األغــر
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حياته

 1287هـ

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
سنوات ،هنالك يف الواجهة األمامية ملدرسة العباسية االبتدائية للبنات يف كربالء يف
حملة باب الطاق ،كان يقطن الشاعر العراقي الكبري الشيخ عبد احلسني احلويزي يف دار

صغرية ترشف عىل الشارع الذي ينتهي بمحلة (باب السالملة) ((( منطوي ًا عىل نفسه يف
غرفة متواضعة وأمامه عدد من املج ّلدات 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 زمن ًا وعرفته معرفة اتصال ومودة،
ومضت سنوات عىل صحبتنا ،عرفت فيه الشاعر املوهوب والشخصية الالمعة يف تاريخ

األدب العراقي التي غابت عن األنظار صيف  1377هـ 1957 /م ويف ذات يوم من

أيام آذار عام  1955م كنت عىل موعد مع الشاعر احلويزي لزيارته فاصطحبت معي
الصديق الشاعر املرحوم عباس أبو الطوس إىل داره التي وصفناها آنف ًا ،وقصدناه

فاستمتعنا معه ساعة واحدة كانت من أسعد ساعات حياتنا وأمتع أوقات فراغنا حتدثنا
((( 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 عام ًا 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 ساخر ًا :إن الشعر ال يكون إال متى التزم البحور الشعرية املعروفة

والقافية الواحدة ،أما ما يسمى بالشعر احلر فلم يعدو كونه مج ً
ال مرصوفة وهي أقرب إىل
النثر وخيطر ببايل هذا السؤال الذي وجهته إليه أيض ًا :ما هو أغزل بيت حتفظه ؟
فقال:
هبــا يف الــديــاجــي ال بــســاريــة النجم

وبيضاء إن ظلت من العيس ما اهتدت
			

وهذا البيت أيض ًا:
وقـــــــوفـــــــ ًا وهيــــــتــــــدي ســــيــــاره

وعــى حسن وجهها يلبث النجم

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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ومجيل صدقي الزهاوي ومعروف الرصايف وخريي اهلنداوي

(((

نوح((( وسواهم ،وله معهم صوالت وجوالت يف ميدان األدب.

والشيخ كاظم آل

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  ((( 1427وينتمي إىل قبيلة (بني ليث) ومن بيت آل قمر وكانت هلم الرئاسة.

ولد الشاعر الشيخ عبد احلسني بن عمران احلويزي يف يوم األضحى من ربيع

األول عام  1287هـ وقيل عام  1289هـ يف النجف ((( املصادف لسنة  1870ونشأ 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
الكشوان ،وكان الشيخ يف رغد من العيش اهلني ملا تدر عليه جتارة والده الرابحة يف
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
((( من مشاهري شعراء العرب ولد يف سنة  1303هجرية يف قرية باصيدا من أعامل دياىل وتويف عام 1376
املوافق  1957م توىل عدة مناصب تتناسب ومواهبه ونضاله وأمهها تعيينه مترصف ًا للواء العامرة عام
 1933م وله ديوان شعر خمطوط ،ترمجة األستاذ رفائيل بطي يف (األدب العرصي) ج 1ص 161وله
ترمجة يف (أعالم األدب والفن) لألستاذ أدهم اجلندي ج 2ص 302وصدرت 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.
((( هو خطيب الكاظمية وشاعرها الالمع ولد فيها عام  1884 / 1302وتويف هبا عام  1959 / 1379كان
شاعر ًا غزير املادة ذا نفس وطنية صادقة له ديوان مطبوع يف ثالثة أجزاء.
((( شعراء الغري :ج 5ص.231
((( املصدر السابق.
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متجره نادي ًا أدبي ًا يلتقي فيه األدباء والشعراء وكبار رجال احلكم ووجهاء البلد فيأخذون
بالسمر عنده وقد غفل الشيخ ملا تركه الدهر آمن ًا ملأواه بعد أن ترك خمزنه مملوء ًا باألقمشة
من خمتلف األلوان واألصناف فلام أصبح الصباح وفتح متجره وجده فارغ ًا من كل يشء

ينعى البضاعة املرسوقة من قبل لصوص ما وجدوا أحق بالرسقة من شاعر ال يملك
من حطام الدنيا إاله ،فاستكان الشاعر آلهلة الشعر لتقلل له من أثر املصيبة الفادحة
واحلادث اجللل ..الخ (((.

وعىل إثر هذا احلادث املفجع قفل راجع ًا إىل كربالء ليستوطنها وكان ذلك عام 1335

هـ املصادف  1914م 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 مورد ًا 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:

أما شعره اشتهر بتدفق الشاعرية وإرشاق الديباجة ففيه مسحة كالسيكية مكنتة

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

عىل شكل دواوين بلغت مخسة عرش ديوان ًا وكل ديوان حيتوي عىل عرشة آالف بيت
وكل هذه الدواوين مع سائر آثاره انتقلت إىل أخيه احلاج جميد العطار يف الشامية طبع

((( جريدة (القدوة) الكربالئية – العدد  24السنة الثانية .1953 / 4 / 6
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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
هدو ،اجلزء األول (بريوت1964م) اجلزء الثاين (النجف 1965م) إن أول ما يلفت

نظرنا يف شعر الشيخ عبد احلسني احلويزي هو طول القصائد سواء أكانت يف املدح أم
الرثاء أم الغزل أم غريها من األغراض وكثري ًا ما تقترص القصيدة ثالثني بيت ًا أو أكثر،

وقد تتجاوز اخلمسني ،ومن الطبيعي أن يعرب الشاعر عن معان سهلة قريبة من املتناول

بأسلوب سهل وألفاظ مألوفة وقد يكون بعض شعره مرجتالً.

قال يف مولد اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:(((
ال جتــزعــن بــأن يــعــزى بــك ِ
الــقــدَ ُم
َّ

بالصنع أنــت وجــود والـــورى عدم

واهلل اهلــــم قــلــبــا مــنــك منتميا

مجــيــع مـــا خــطــه يف لــوحــه الــقــلــم

ويف حمــــل بــــه الــــرمحــــن مــــد يــــد ًا

رســت لرجلك يف مرقى العال قدم

طهرت بيت ًا لــه كــم فيه منك هوى

إىل احلضيض ألحــاف الشقا صنم

أذللت عــزى قريش بعدما بذخت

عـــز ًا وأنـــت مــن األرجــــاس منتقم

وكيف أم الــقــرى الكفار تدخلها

وقــــد تــــرف يف مـــيـــادك احلـــرم

***
إمــــام حــق بــه الــوحــي املــبــن أتــى

وشكله فــوق ســاق العرش مرتسم

إن قيل مــن هــو خــر الــنــاس كلهم

أومــت لباب عــاه العرب والعجم

((( 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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كلت أولــو العزم عن إدراك رفعته

وهــم عــى هنجه يف جهدهم عزموا

واخللد والنار قد أضحى قسيمهام

والناس شطرين يوم احلرش تنقسم

عــن كنهه ضــلــت األوهــــام حــائــرة

عــن كــل هنــج إليه الــعــارفــون عموا

وجـــوده شمس قــدس يستضاء هبا

يف الرشق والغرب عنها تنجيل الظلم

***
يــا ســائــي عنه صــدق للهدى نبئ ًا

نــعــم :مــوالــيــه مت ــت عــنــده النعم

ضلت به أمــم يف الدهر قد ملكت

وقـــد نــجــت هبـــداه يف الــــورى أمــم

بــصــلــب آدم نــــور ًا كـــان مــن قــدم

خــرت ســجــود ًا لــه األمـــاك كلهم

وفــلــك نـــوح مــن الــطــوفــان أنــقــذه

والؤه وهــــو بـــاإلنـــقـــاذ مــلــتــزم

ونــــار ن ــم ــرود فــيــه ح ــن أرضمــهــا
ويف ذرى الطور موسى من أشعته

جنى مــن رحها الغرم
عــى اخلليل
ٰ
اهلـــوا غـــداة بــدا مــن صــوتــه الكلم

والــروح عيسى وروح القدس يتبعه

مـــع املـــائـــك مج ــعـ ـ ًا ع ــن ــده خــدم

يف الكائنات هــو احلبل املتني ومن

بــكــهــفــه ثــقــان األرض تعتصم

***
وكـــم مــن الــعــلــم مــنــشــور بــه علم

هــل تستطيع الــعــدى تطوى مناقبه
طــــه مــديــنــة عــلــم اهلل وهــــو هلا

بــاب بــه تــدخــل األحــكــام واحلكم

وإنـــه الــعــروة الــوثــقــى الــتــي قويت

ومل تكن من خطوب األرض تنفصم

كم معجز بــان منه  ،دونــه عجزت

مــن أن جتــاريــه أهــل األرض كلهم
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مــن فــوق أعــــواده الثعبان خاطبه

وكــلــمــتــه المـــــوات الــبــى الــرمــم

عــن وجــه أمحــد يــوم الـــروع صارمه

بــومــضــه املــتــجــى تــكــشــف الغمم

***
متى له األرض يف اهليجا شكت ظمأ

بحده فــاض من رضب الــرقــاب دم

أخــدى جبابرة الدنيا بعضب شب ًا

صينت لعرض اهلدى من رضبه احلرم

من غال عمرو ابن ود يف الصعيد لق ًا

بمعرك فيه جيش املــوت مزدحم؟

ومــن أبــاد قريش ًا يف احل ــروب ومن

صمصامه مركب األحــزاب منهزم؟

ومــــا خلــيــر بــــاب يف يـــد قــرت

عن بطشها باملقادير الغضا اهلمم؟

فــحــول ال ــب ــاب ت ــرســ ًا يف أنــامــلــه

بنفعه تــتــقــى الــصــمــصــامــة اخلــذم

***

رضغــام غابة حمـ ٍـد يف الــوغــى نبتت

مــن الــوشــيــج عــى أطــرافــهــا األجــم

واحلــرب تطربه مهام بالقنا قرعت

هام النوارس ..وامتكت هبا اللجم

ع ــق ــب ــان رايــــاتــــه يف كــــل ن ــازل ــة

عــفــاه مــركــزهــا الــعــقــبــان والــرخــم

حــســامــه جــربــتــه احلــــادثــــات به

مــن قــلــب كــل أثــيــم يـــرع السقم

أشــــم مــنــه مجــيــل احلــــق متضح

لــلــعــز الح عـــى عــرنــيــنــه الــشــمــم

بحر من العلم ج ّياش العباب عىل
يف الــدهــر كــم ســنــة شــهــبــاء حوهلا

هنـــر املـــجـــرة بــــاألمــــواج ملتطم
خـــراء تنهل يف أكــنــافــهــا الغيم

***
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كــرم األمـــاين رقــاع ـ ًا حــول أنعمها

نــعــم كــا يف ال ــب ــوادي تــرتــع النعم

يميش عــى قــدم يف األرض ود بأن

يــقــبــل الــنــعــل مــنــهــا لــلــفــراح فم

تـــراب نعليه كــحــل للنجوم متى

أبــصــارهــا رمـــدت يشفى هبــا األمل

مل تنس ذك ــرى املــعــايل الــغــر فكرته

ومل تـــشـــد عــــى إهبــــامــــه الـــرتـــم

بـــلـــج نـــائـــلـــه اآلمــــــــال عــائــمــة

ومــنــه يف البحر ثغر الــعــام مبتسم

فصل اخلطاب جــرى من نطقه وبه

حــل املــشــاكــل حــن اخلــلــق ختتصم

***
لــــواله مل يـــرع عــهــد لــلــهــدى أبـــد ًا

وال لــه حفظت بــن الــــورى ذمــم

أفعاله صاغها الــبــاري فهمن عىل

بــنــان يمنى اهل ــدى يف حسنها ختم

وكـــــــل مـــنـــقـــبـــة مــــنــــه مــعــلــقــة

عـــقـــد ًا بــســالــفــة اجلــــــوزاء ينتظم

مــن مل يــوايل عــى احلسنى أبــا حسن

يــلــم يف طــبــعــه اخلـــــران والــنــدم

مــن عــامل الـــذر رب الــعــرش كونه

رس ًا بــصــدر عــيــاب الغيب يكتتم

متـــت فــلــيــس مـــزيـــد يف خــائــقــه

إال بــأنــمــلــه اإلحـــســـان وال ــك ــرم

طــابــت نــفــوس تــســامــت يف واليــتــه

عــــز ًا ولــيــس مـــدى األيــــام هتتضم

وقال يف مولد اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أيض ًا:
ون ــال حــظـ ًا عــى بحر الشقا سعدا

قد أبحر الدين من بعد العمى رشدا

والعيش أصبح غض ًا نــاعـ ًا رغــدا

ومــاء حــوض األمــاين بــالــورود صفا
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والعدل والقسط كل يف الوجود أتى

واجلــور والظلم يف األفــاق قد فقدا

والدين قامت عىل التقوى قواعده

والـــرك نكص ًا عــى أعــقــابــه قعدا

والــكــون نــادى لسان احلــق منطلق ًا
يــقــول هـــذا أمـــر املــؤمــنــن (عــي)

فأسمع الصم ذاك الصوت رجع َصدى
كــل اخلليقة نــور الــقــدس منه بدا

ت ــرف الــبــيــت فــيــه واعــتــى حــرمـ ًا

وقــــدره فـــوق أفـــاك الــســا صعدا

***
اهلل صـــــــوره نـــــــــور ًا بـــقـــدرتـــه

والــعــرش والــلــوح من أن ــواره اتقدا

الهــوت قــدس لسكان السامء يرى

ومــنــه تبرص أربـــاب النهى جسدا

ما يف الــوجــود ســواه يف الــورى برش

بــوســط كــعــبــة بــيــت اهلل ق ــد ول ــدا

ومل يــرد رب هــذا البيت مــن أحد

أجل فمن أين هذا الطفل قد وجدا

ش ــق الــعــي ل ــه اســــ ًا يـــوم مــولــده

من بعد أسامئه احلسنى بصحف هدى

فكيف مل يفخر البيت احل ــرام بمن

هلل أذنــــــ ًا وعــيــنــ ًا قـــد غــــدا ويـــدا

***
بكنهه ضــلــت الــعــر الــعــقــول ومل

تــدرك لــه نحو أشـــواط العىل مــددا

آليـــــة اهلل قــــد خـــصـــت واليـــتـــه

بنعت فضل لدى التسجيل قد وردا

طوبى وحسن مــآب للذي عرفت

كــل األنــــام لــه كـــان الــكــســاء ردا

مــديــنــة الــعــلــم طـــه وهـــو كـــان هلا

بابا عــى حفظه بــات اهلــدى رصــدا

فـــدى بــمــرضــاة رب الــعــاملــن له

نفس ًا تـــروح هلــا كــل الــنــفــوس فدا
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رب السام بني أهل األرض ما عبدا

لــــوال حــراســتــه لــلــديــن حــاســمــة

ســــوى عـــي مــقــيــ ًا ع ــزم ــه عــمــدا

ولــيــس للقبة اخلـــراء إن رشعت

***
إمــــام عـــدل بـــه الـــقـــرآن فـــاه سنا
ليث خيــال لــدى اهليجاء إن سعرت

قـــــوم األودا
ومــــن ق ــن ــاة املـــعـــايل
َّ
صــواعــق املــــزن يف أكــتــافــهــا مــردا

يف ال ــروع تفرتس الفرسان نجدته

كالليث يــفــرس األنــعــام والنقدا

ولــيــلــة هــاجــرت نــفــس الــنــبــي هبا

عــى الــفــراش اشتياق ًا لــلــردى رقــدا

طــافــت عــتــاة قــريــش فــيــه راصـــدة

ومـــذ رأتــــه تــشــفــى شــمــلــهــا بـــددا

وب ــال ــف ــواط ــم ملـــا صــــار ملتهج ًا

ألرض طــيــبــة يف أرسائـــــه قــصــدا

هـــو امل ــج ــاه ــد واأليـــــــام شــاهــدة

بـــأنـــه يف الــــرايــــا ســيــد الــشــهــدا

***
أوصــافــه كشعاع الشمس ساطعة

ــت ألعـــن أعــــداء اهلـــدى رمــدا
بــ َّث ْ

إن حل يف مسند العلم اليقني ترى

عــلــيــه رف لــــواء الــنــر منعقدا

واهلل واملــصــطــفــى طــــه لـــه شــهــدا

هل ينكر اخلصم شيئ ًا من فضائله
ٍ
ٍ
وقـــــال فــيــه ق ــد هلكا
غــــال
فــكــل

ألن بــــاألمــــر كــــل مــنــهــا عــنــدا

والـــنـــاس هـــذا بــشــك يف خالفته

وذاك ربــــا لـــه قـــد ضـــل معتقدا

وإنـــا احلــالــة الــوســطــى الــنــجــاة هبا

وذاك صــدق لعمري مل أقــل فندا

***
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اهلل أهلـــمـــه غـــيـــب الـــعـــلـــوم هبــا

قــدمــ ًا فــا ســعــة الــدنــيــا ومـــا نفدا

بحر من العلم إن جاشت ضوارمه

روى الــــروايب مجــعــا والــبــطــاح نــدا

أشــم إن قصد احلـــرب الــعــوان هبا

أضحى يغادر أطــراف القنا قصدا

ه ــو الــــذي ك ــر األوثـــــان يف يــده

وأول اخلــلــق لــلــرمحــن قــد سجدا

وكيف مل ختش أســد الغاب سطوته

واهلل صــــــوره قـــدمـــا لــــه أســــدا

***
ي ــا عــلــة ل ــل ــورى يف غــايــة نــشــأت

والــكــون معلوهلا يف وصفها احتــدا

صـــى عــلــيــه آلــــه ال ــع ــامل ــن ومــن

جــريــل يعلو عليه بــالــســام نــدا

ويف والدة الزهراء ألقيت قصيدة احلويزي يف مدرسة بادكوبة أمام حشد كبري

من العلامء واألدباء

يــــا لــيــلــة ولــــــدت هبــــا الــــزهــــراء

طــلــعــت هبـــا لــســا الـــعـــاء ذكـــاء

قــد أشــبــهــت لــلــقــدر أرشف ليلة

ف ــي ــه ــا ت ــب ــل ــج لـــلـــرشـــاد ضــيــاء

وهبــــا تــزيــنــت الـــســـاء بشهبها

وجــلــت مــطــالــع بــرجــهــا اجلــــوزاء

والـــكـــون الح ويف تــبــلــج وجــهــه

بـــزغـــت هـــنـــالـــك غـــــرة بــيــضــاء

تــلــك الــبــتــول الــطــهــر بضعة أمحــد

خــضــعــت رجـــــال دوهنـــــا ونــســاء

الـــنـــاس كــلــهــم لــرفــعــة قــدرهــا

أرض ل ــدى التحقيق وه ــي ســاء

***
وهلـــــا اس ــت ــط ــال ــت عـــــزة قــعــســاء

اهلل فــضــلــهــا ورشف قـــدرهـــا
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يف صــلــب آدم مل تـــزل هــي نطف ًة

نــثــجــت عـــى أمــشــاجــهــا حـــواء

أم الــكــلــيــم وبـــنـــت عـــمـــران هلا

مـــع ســـــارة زوج اخلــلــيــل إمـــاء

ص ــدي ــق ــة ب ــن ــت ال ــن ــب ــي كــريــمــ ٌة

ــنــت هلـــا أســـاء
حــس ْ
بــالــذكــر قـــد ُ

ِ
بنفحة ذكرها
ـذى
طوبى تطيب شـ ً

أرجــــــ ًا هب ــا األرجــــاء
وتــضــوعــت َ

ِ
جمــــــده ســيــاء
وبـــوجـــهـــهـــا مــــن

أوصـــــاف خـــر املــرســلــن بــذاهتــا
ِ
أتــرابــا
رشفــــت عــى
ال بِــــدع إن ُ

ُ
الـــبـــتـــول احلــــــر ُة احلـــــوراء
فــهــي

***

اهلل عــنــهــا الـــرجـــس أذهـــبـــه وقــد

وارى ســنــاهــا لــلــعــفــاف كــســاء

وبــمــســح أنــمــلــهــا الـــزمـــان بصرية

فــــارتــــد مـــنـــه املـــقـــلـــة الــعــمــيــاء

بــنــت الــنــبــي أمــســت حليلة حيدر

وهلــــا األئـــمـــة يف الــــــورى أبــنــاء

العدى
عصمتها
إن أنكرت يف الدهر
ٰ
َ

فــلــهــا املـــائـــك كــلــهــم شــهــداء

وبــصــدرهــا ُخ ِ
ـــزنـــت عـــلـــو ٌم مج ـ ٌة

ورسائـــــر فــيــهــا ان ــط ــوى اإلخــفــاء

كـــفـــو ًا هلـــا إن عــــــدّ ِ
ت األك ــف ــاء
ُ

يف األوصـــيـــاء ســـوى عـــيٍ مل يكن

***
اهلل يــغــضــب حــن تــغــضــب فاطم

وهلــــــا بـــحـــبـــل واله تــــم والء

هــــي يف اخل ــل ــي ــق ــة عـــلـــة غــائــيــة

وجــدت بمحض وجودها األشياء

وإذا حتــــرزت الــضــائــر باسمها

تـــنـــجـــاب ع ــن ــه ــا شــــــدة وبــــاء

عـــــامـــــة بـــالـــغـــيـــب إال أهنــــا

جــهــلــت نحيلة قــدرهــا األعــــداء
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ُفطِمت عــن األدنـــاس فاطمة وما

ل ــق ــوام ــه ــا غــــر الـــعـــفـــاف رداء

وعــن الــلــبــان العلم كــان غــذاؤهــا

ورشاهبـــــــا حمــــض اآلبــــــا ال املــــاء

ٍ
حكمة
كــم بــالــكــام هلــا خــطــابــة

تــعــيــى هبــــا احلــــكــــاء واخل ــط ــب ــاء

***
يف الــقــدس جــوهــرة غــدت حمزونة

والــــنــــاس نــســبــتــهــم هلـــا حــصــبــاء

قد طالت الشعرى العبور بمجدها

مــــاذا تــقــول بــمــدحــهــا الــشــعــراء

بــــن الـــنـــبـــوة واإلمـــــامـــــة بـــــرزخٌ

أض ــح ــت وقــــد ظ ــه ــرت هلـــا آالء

والـــرســـل بــــرت الــنــبــي حمــمــد ًا

فــيــهــا وبـــانـــت بــاســمــهــا الــــراء

وهلــــم بـــبـــرى شــخـ ِ
ـصــهــا إنــشــاء
ٰ

وأنــــت مــائــكــة الـــســـاء مــواكــب ـ ًا
ك ُِشف الغطا عن ناظرهيا فاغتدَ ْت

***

تــتــلــو الــعــلــو َم وال هــنــاك غــطــاء

حــــوراء بــالــزهــراء لقبها اهلــدى

ملــــــا أضــــــــــاء ملــــجــــدهــــا آالء

وطـــــوارق األقـــــدار طـــوع يمينها

عــــن رأهيــــــا ي ــم ــي هلــــا إجـــــراء

أهبــــــى قــبـ ٍـة
وهلـــــا بـــأعـــى اخلـــلـــد
ٰ

تــنــحــط عـــن إدراكــــهــــا اخلــــراء
حـــــازت مــنــاقــب م ــاهل ــا إحــصــاء

مثل اشتباك الشهب رهــن حياهتا

وهلــا بعلم الغيب أعــظــم مصحف

جــــــاءت مـــصـــدقـــة بــــه األنـــبـــاء

جـــريـــل خـــادمـــهـــا ومـــيـــكـــال هلا

عـــبـــد تــــطــــوق جــــيــــده ال ــن ــع ــاء

***
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زوى مــرا َثــهــا
ويــــل ملـــن عــنــهــا
ٰ

اآلبــــــــــاء
وختـــــصـــــه لـــبـــنـــيـــهـــا
ُ

تــلــك الــكــريــمــة مــن ذؤابــــة هاشم

نـــــور فــكــيــف تــضــمــه الـــغـــراء

ولــــكــــل عـــــن دمــــعــــة ملــصــاهبــا

حلــــريــــق نــــــار جـــهـــنـــم إطـــفـــاء

تــتــى ع ــى بــنــت الــنــبــي املصطفى

يف الـــــعـــــاملـــــن حتــــيــــة وثــــنــــاء

طـــرفـــت فــنــاهــا لــلــقــضــا أرزاء

وعــــزيــــزة املـــخـــتـــار بــعــد وفــاتــه

وقال يف ميالد اإلمام احلسني بن عيل:
بدا نور قدس حجب الشمس والبدرا

وشـــق بـــمـــرآه بــلــيــل الــعــمــى رسا

وطبق رحب األرض رشقـ ًا ومغربا

رسور ًا وعـــم اخلــلــق كــلــهــم طــرا

وقــد أرشق الــكــريس وازداد هبجة

ونــــال بـــه جمــــد ًا وطــــال بـــه فــخــرا

وذلـــك يف املــشــكــاة نــور مــن اهلــدى

وقد فاق يف مصباحه األنجم الزهرا

فــــا هــــو إال نـــــور ســـبـــط حمــمــد

وقــد ولــدتــه الطهر فاطمة الــزهــرا

***
جتــمــل مــن آلالئــــه الــعــرش جيده

وشهب السام شعت بقبتها اخلرضا

عىل اللوح قد خط اسمه قلم القضا

فراقت لعني الوحي ألفاظه سطرا

بــمــيــاده الــدنــيــا قــد أبــيــض وجهها

والقــت به البرشى بنو مرض احلمرا

وللمصطفى جائت مالئكة السام
ٰ

بــمــولــده هتـــدي لــعــلــيــائــه الــبــرى
بناء اهلــدى من أجلها يبلغ الشعرا

فــقــالــت ل ــه هــنــيــت بــابــن شــعــاره

***
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صــغــر بحجر الــوحــي ريب يافع ًا

ولــقــبــه الــتــبــيــان بـــاآليـــة الــكــرى

فكانت حياة املصطفى مــن حياته

ومـــن عــمــره مـــد اإللــــه لـــه عــمــرا

من املصطفى اهلادي اغتذى فمه درا

ومل يــرتــضــع مــن ثـــدي أنــثــى وإنــه

وفطرس أرسى حني فكت له أرسى

وهـــذا الـــذي جــريــل قــد هــز مهده

تــعــظــم شــأنــ ًا واســتــطــال بــه قــدرا

عــتــيــق حــســن م ــن مــائــكــة الــســا

***
إمـــام بــه التنزيل ينعت يف الــورى

تـــرى
ويف حــقــه آيـــاتـــه مل تــــزل
ٰ

ويف الصحف األوىل التي هي أنزلت
ف ــري ــد بــمــعــنــاه ال ــع ــق ــول حتــرت

الذكرى
عىل الرسل قد أبدت شهادته
ٰ
وكانت مع األفــاك أعدادها عرشا

وأه ــل النهى مجــعـ ًا لبعض صفاته

إذا ذك ــرهت ــا ال تــطــيــق هل ــا حــرا

فــلــواله مــا قــامــت قــواعــد للهدى

ولــيــس ســـواه مصلح ك ــره جــرا

***
فتى عقمت أم الــقــرى عــن مثيله

وحــل إلســاعــيــل مــن بيتها حجرا

تـــكـــون قـــدمـــا لــلــنــجــاة سفينة
َّ

فشقت لعلم اهلل حني جــرت بحرا

فــا تبقى أهــــواالً إذا ورد احلــرا

فــمــن حــل فيها راك ــبــ ًا كـــان آمــنـ ًا

والقــــى محــيــ ًا نــــاره اتــقــد اجلــمــرا

ومن حاد عنها ضل يف الناس خارس ًا
وم ــن الذ يف الــدنــيــا بكهف والئــه

له بالوال كان الشفيع لدى األخرى

هــو الــوتــر ال شــفــع لــه غــر صنوه

فمن حــاد عنه أنكر الشفع والوترا

***
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تفيض البحار السبع من فيض جوده

وبــاملــد مل تــعــرف ض ــوارهب ــا جــزرا

وتغنى الــرجــا بــالــبــذل منه روافــد

سبائك صيغت تربها طـ ّـوق الدهرا

عىل كل قطر للورى مرسل القطرا

تــســخــر كــفــاه الــســحــاب ونــــوءه

قد التقط الــغــواص من جلها الــدرا

فــكــم بــحــر جـــود مــن خـــال بنانه

ويف مدحه األوهام كم نظمت شعرا

وكـــم أســفــرت حــق املــبــن بنهجه

***
تـــود الــســا تــســتــاف تـــرب رضحيــه

وتــبــدى عــى هــام الـــراح لــه قربا

شــفــاء ضــنــا األجـــســـام تــربــة قــره

تقح إذا اشتاقت هبا الند والعطرا

دعـــــاء الــــرايــــا مــســتــجــاب بقبة

لــه ظللت ألكنافها مــن عــى الغربا

ب ــروض ــت ــه فــــرض ال ــص ــل ــوة خمري

بــه الــعــبــد إمت ــامــ ًا يــؤديــه أم قــرا

لــه اهلل أجـــرى يف الــطــفــوف شهادة

ليحرز مــن يبكي عــى فــقــده أجــرا

وت ــل ــك لــعــمــر اهلل أعــــى فضيلة

لــه مــا عنت زيـــد ًا هــنــاك وال عمرا

***
أيــــا حــافــظــ ًا لــلــديــن بــيــضــة عــزه

وشـــد ب ــه اإليـــــان يـــوم نــشــأ أزرا

إمــامــة ديـــن أنـــت أحــــرزت ثقلها

ورصفت منها يف الورى النهى واألمرا

فكم تــعــرف األوهـــام منك حقيقة

هبــا كنت رهــن الغيب حمتجب ًا رسا

وكابدت يف الدنيا مصائب مل تكن

وكــانــت تــرى أرواحــهــا عــامل ـ ًا ذرا

فلو أن أفالك السامء حتملت بأعبائها

مــــن حت ــت ــه ــا انـــقـــصـــم ال ــظ ــه ــرا

***
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لسان اهلــدى والــديــن يف كل موطن

لعلياك يبدي نعته احلمد والشكرا

ويــــوم عــى أعــقــاهبــا الــنــاس كلها

قــد انقلبت للدين تطلب النرصا

حفظت بحد السيف رشعته الغرا

ويف عــنــق اإلســـــام حــقــك ثــابــت
فلو مل تكن للدين عــون ـ ًا ونـــارص ًا

ألضحت بنوه تتقى الرشك والكفرا

ومـــا تــركــوا ود ًا هــنــاك وال نــرا

وردت عــى رغ ــم اهلـــدى جاهلية

***
زفــفــت إىل عــلــيــاك غــالــي ـ ٌة ع ــذرا

إليك أبــا السجاد عـــذر ًا وإن أكن

عىل الشعر أضحت تأنف النظم والنثرا

ـرى عــاك وفكريت
فــا تبلغ الــشــعـ ٰ

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.

سطعت بصلت جبينك األنـــوار

فــانــجــاب لــيــل الــــرك وهـــو هنــار

وتكشفت حجب اجلــالــة عــن هبا

بــــــدر تـــشـــق بــــنــــوره األســــتــــار

يــا زيــنــة الــدنــيــا وجـــودك يف الــورى

نـــــور بــمــصــبــاح اهلــــــدى وم ــن ــار

وجـــه ِ
ِ
ـــه األقــطــار
وزهــــت ببهجه

ملــــا تـــولـــد ض ــم ــه ح ــج ــر اهلــــدى

قـــد ُأ ِ
درجــــــت بــضــمــره األرسار

هــو ن ــور ق ــدس صــاغــه رب السام
عــــن كــــل عــــن بـــاخلـــفـــا حــجــب

ولـــــه بـــواعـــيـــة اهلــــــدى إظـــهـــار

كالشمس يف فــلــك الــعــى مل يــأت

ـى الــعــيــون لضوئها إنــكــار
يف مــرئـ ٰ

***
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بــــر حتـــــرت الـــبـــصـــائـــر كــلــهــا

بــســنــا هـــــداه وزاغــــــت األب ــص ــار

وبــعــزمــه اجلــــاري بــه حــكــم القضا

ج ــور الــعــدى ينفى وحيــمــى اجلــار

وطـــــوارق اآلجــــال خــلــف ركــابــه

تــســعــى وطـــــوع يــمــيــنــه األقـــــدار

وألمـــره املــلــكــوت يــرع خاضع ًا

ولــــــه مـــائـــكـــة الــــســــا أنـــصـــار

قد جــاوز الشعرى العبور بمجده

أفـــهـــل حتــيــط بــوصــفــه األشـــعـــار

عــــن نـــعـــتِـــه آبــــــــاؤه األطــــهــــار

ومــطــهــر مـــن كـــل ريــــب أخـــرت

***
ولــــه املـــائـــك يف الـــدجـــى ســار

ملك لــه عيسى بــن مــريــم حاجب
ِ
نــره
ويــقــل روح الــقــدس رايــــة

واخلـــــــر حتــــت ظــــاهلــــا ســيــار

بــالــرب يــرعــى الــذئــب يف أيــامــه

والــصــقــر ت ــأم ــن فــتــكــه األط ــي ــار

وبـــجـــوده جــنــات عـــدن زخــرفــت

وتـــفـــجـــرت مــــن حتــتــهــا األهنـــــار

والــكــون منه يــيء نـــور ًا تنمحي

مـــنـــه نــــجــــوم األفـــــــق واألقـــــــار

ومـــن الــربــيــع هيــب روح فصوله

ومــــن الـــربـــوع ُت ــن ـ َّـم ـ ُـق األزهـــــار
يف الـــكـــون إال الـــواحـــد الــقــهــار

ال يشء أكــــر مــنــه عــنــد هنــوضــه

***
لــو صــاح يف الفلك املحيط خلــر يف

وجــــه الــصــعــيــد وجــنــبــه مــنــهــار

وأمــــامــــه نــحــو ال ــك ــرهي ــة قــابــض

ُــقــصــف األعــــار
األرواح مــنــه ت َّ

يف الـــعـــاملـــن ســكــيــنــة ووقـــــار

وعــلــيــه مــن ســيــاء أمحـــد قــد بــدت
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أنــــا يف ال ــري ــع ـ ِـة أمحـــــدُ املــخــتــار

ويــقــول واآلفــــاق ينصت َسم ُعها
ِ
أرفـــع جانب ًا
الــر ْســل
ُ
أنــا مــن مجيع ُ

وبـــحـــد ســيــفــي تُــــــدرك األوتـــــار

أنــا يف العظائم واملــاحــم إن دجت

ِ
عـــزه
يـــا حــافــظــ ًا لــلــديــن بــيــضــ َة

***

حـــيـــدر الــكــرار
فــيــهــا الــغــيــاهــب
ُ
بــمــنــار ع ـ ِ
ـزم ــك ال يــضــيـ ُـع الــثــ ٰار

وأعــــــــز ُة الـــدنـــيـــا لـــديـــك أذلـــــ ٌة
ال بِ ــدع إن طــالــت بغيبتك النوى

وبــضــمــنــهــا تُــســتــعــ َبــدُ األحـــــرار

األزمـــــان واألعــصــار
ومــضــت هبــا
ُ

لـــك ال ــب ــق ــاء بــعــمــر نــــوح أســـوة

صــحــت بــنــقــل حــديــثــه األخ ــب ــار
ب ــق ــي ـ ِ
ـام ــك اإلســـــــام وال ــك ــف ــار

ــر حقيق ٌة
واخلــلــق إن ُســئــلـ ْ
ـت تُــ ّق ُ

ـم
فــمــتــى تــقــوم ويف يــمــيــنــك قــائـ ٌ

ِ
متـــهـــد األمـــصـــ ٰار
لــلــســيــف فــيــه َ

***

ِ
ِ
ــبــابــا
تــفــجــر
وم ــت ــى
بــالــنــمــر ُع َ

ُــــــرو مـــن رشــحــاهتــا الــتــجــار
مل ت َ

قــوم هــوت منها الــضــائــر تنمحي

بـــــن املــــــأ مـــــن جمــــدكــــم آثـــــار

َ
فــوق الثرى
ـدت ال تبقى هلــم
وعــهـ َ

بــــظــــبــــاك ال دار وال ديـــــار

فــأطــر فــــراخ اهلــــام عـــن أوكــاهنــا

مــنــهــم بــحــيــث هل ــا الـــــردى أوكـــار

تومى احلتوف ملحوا رســم ذكرهم

وهلــــم بــألــســنــة ال ــس ــي ــوف يــشــار

وتــســومــهــا يف الــعــيــش ذالً شــامـ ً
ا

وتــشــوب صــفــو مــيــاهــهــا األكـــدار

***
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لــو تــعــرف الــدنــيــا حمــلــك الفــتــدى

لــنــفــوس أهــــل احلــــق وهــــو فـــرار

ولـــبـــادرت تــســعــى عـــى جبهاهتا

وقـــلـــوهبـــا لــــــروى نــــــداك حــــرار

وبيمن منظرك النفوس بقصدها

هتـــدى الــســبــيــل وتــســعــد األنــظــار
حتــظــى وتــفــخــر يـــعـــرب ونِـــــزار

يـــا ســـيـــدا بـــظـــهـــوره أم الــقــرى

مـــا دامـــــت اآلصــــــال واألبـــكـــار

سالمها
ُتـــدي بــنــو العليا إلــيــك
َ

وقال راثي ًا العامل الفاضل آية اهلل السيد حممد هادي اخلراساين احلائري املتوىف يوم 12

ربيع األول سنة  1368هـ:

عــــن هـــــذه الـــدنـــيـــا مــــى ســيــد

واجل ِ
ِ
بــــاجلــــد َ
ــــــد
ســـــاد الـــــــورى

إذ كـــــان نُـــــــــور ًا ومـــــنـــــار ًا بــه

ِ
الـــرشـــد
مــنــهــج
لــلــخــلــق يـــزهـــو
ُ

ـســعـ ِـد
مــذ غـــاب نــجــم ال ـ ُيــمــن والـ َ

ِ
أصــبــحــت
أيـــامـــهـــا
َــــواحــــســــ ًا
ن
ْ
ُ

الــع ِ
جـــوهـــر ِ
ِ
ــقــد
وانـــبـــت ِس ــم ــط
َّ

والــعــلــم أضــحــى ج ــي ــدُ ه عــاط ـ ً
ا
ُ

هــــــاد الـــــرايـــــا فــــر يف اخلـــلـــد)

أروع يف تـــــارخيـــــه (مــــاجــــد

 1358هـ

وقال مادح ًا ومهني ًا العالمةاحلاج السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة سادن

الروضة احلسينية وذلك عند عودته من حج بيت اهلل احلرام:
ــــــرة وهــنــا
قـــم واســـــق كــــأيس َم
َّ

الــو َهــنــا
رصفـــهـــا عــنــك يــــرف َ
َّ

كــل تــرى الشمس عندها طلعت

ص ــاف ــي ــة الــــلــــون تــســتــطــر َســنــا

وتـــلـــك عــنــا غــــدت تـــزيـــل َعــنــا

كـــأســـن ذي راحــــهــــا تــروحــنــا
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مت ــل ــك ق ــل ــب الـــنـــزيـــف نــشــوهتــا

إن بـــات نــصــب الـــغـــرام مـ َـر َهتــنــا

وجـــهـــه ببهجته
ـس ــن ــا
ُ
أبـــــدى ال ـ َ

الـــو َســـنـــا
وجـــفـــنـــه يف فــــتــــوره َ

أعــطــافــه والـــلـــحـــاظ إن رمــقــت

بــيــض ظ ــبــ ًا خــلــتــهــا وس ــم ــر َقــنــا

خـــــرت لـــه الــعــاشــقــون ســاجــدة
ّ

مـــذ صــــور احل ــس ــن شــكــلــه و َثــنــا

طـــــــاف هبـــــا أغـــــيـــــد ب ــوج ــن ــت ــه

روض مــن احلــســن مــن جــنــاه َجنى

حــــــازت فـــنـــون الـــــــدالل قــامــتــه

خي ــج ــل لــــن اعـــتـــداهلـــا الــ َفــنَــنــا

ن ــف ــي حـــيـــاة وبــــالــــصــــدود َفــنــا

يــا ري ــم كــم مــنــك بــالــوصــال رأت

غــــــداة حـــركـــت ل ــل ــه ــوى ط ــريف

شخصك وســطـ ًا مــن احلشا َسكَنا

أعــرضــت عــنــي بــعــارض سفحت

عــيــنــي ب ــه ال ــدم ــع عـــارضـــ ًا َهــتِــنــا

غـــــــرك واىف ملـــــا لـــــه َأ ِذنـــــــــا

وافــيــت يف منحنى الــضــلــوع فلو

جــنــح ـ ًا مـــن الــلــيــل فـــامحـــ ًا َد ِجــنــا

قـــد نـــر الــــوفــــرة ال ــت ــي صبغت

وهـــو بــحــبــس الـــغـــرام ق ــد سجنا

فـــقـــ َّيـــد الـــقـــلـــب يف ســاســلــه

ومـــــن بـــاهلـــوى بـــه فتنا
ـــســحــر َ

هــل ســامــر الــســامــري طــرفــك بالـ
غبت عن برصي
يا يوسف احلسن
َ

فــــرت يــعــقــوب اشــتــكــى احلــزنــا
ُ

مـــــرقـــــع بــــــاجلــــــال نــــاظــــره

بالغنج أخـــزى الــغــزال حــن رنــا

يــســيــل مـــــاء احلـــيـــا ولـــيـــس لــه

يـــومـــ ًا ســــوى خــــده األســـيـــل أنــا

ق ــد صــيــغ ط ــوقــ ًا ل ــه اهلــــال دنــت

طـــت أ ُذنـــــا
فـــقـــر
مـــنـــه الـــ ُثـــريـــا
ْ
َّ

ورب ســــــاق خـــــا زجـــاجـــتـــه

بـــراحـــه الــــــراح ُت ــس ــكِ ــر الــزَمــنــا

الــعــذب ِم ــن ُملـــاك ومـ ِ
ـن
فــهــب لــنــا
َ

ٍ
ِ
َ
بــوجــنــتــيــك َمــنــا
نــــــار
عـــــــذاب
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أيــــن تــرى
قــــال بــغــنــج ال ــلِ ــح ــاظ
َ

فــقــلــت هنا
كـــــأس اهلـــنـــا
أديـــــر
ُ
َ

الـــــــرى بــعــزمــتـ ِـه
ُثـــنـــى ِعــــنــــان
ُ

ٍ
بـــــطـــــوس حتــــيــــ ًة و َثـــنـــا
يـــتـــلـــو

نِـــــــد ًا ونِــــــد اهلــــــوى هبــــا ق ـ َطــنــا

فـــهـــذه الــــنــــدوة الـــتـــي ع ـبِــقــت

الــركــنــا
لــكــعــبـ ِـة الــبــيــت
فـــاخـــر ُ
َ

ِ
بـــــاب ُعــا
خــــــازن أقــلــيــد خـــر
ُ
ِ
مـــواهـــبـــه
أودعــــــــــ ُه اهللُ ِمــــــن
صــــــدُ رك ب ــح ــر مـــن الـــعـــلـــو ِم ِ
بــه
ٌ

ــــؤ َتــــنــــا
عــــلــــومــــه مـــــذ رآه ُم َ
َ
ــمــنــا
جــــواهــــر
ســـومـــهـــا غَـــــا َث َ
ُ
ٌ

ال بِ
الــــزمــــان يـــد ًا
ـــــدع إن قــ َّب ــل
ُ
َ
ِ
جـــــــود راحـــتِـــهـــا
فـــطـــا َملـــا أ َّم

ُ
َ
َـــــوالـــــا ا ُملــــزُنــــا
مـــنـــك حيـــاكـــي ن
وطــــــوق اجلــــــو ُد ِجــــيــــدَ ه ِمــنَــنــ ٰا
َّ

الــــروض ُخــل ـ ُقــك َ
َ
احلــســنـ ٰا
وأشــبــ َه

ـدى
وافــيـ َ
بحر نـ ً
ـت (عــبــدَ احلــســن) َ
الـــــورى لِ ـ ُظ ـ ّلــتـ ِـه
َــهــفــك تَـــــأوي
ك ْ
ُ

املـــخـــوف َقــــد َا ِمـــنـــ ٰا
ويف ِحـــــاك
ُ

ٌ
ســـيـــف نـــضـــاه بـــارئُـــه
وأنـــــــت
َ

ُ
قــــط والــ َيــمــنــا
مـــا عــــرف اهلـــنـــد

طِـــفـــ ً
ا وغـــــذاك رض ُعـــهـــا ال ـ َل ـ َبــنــا

َ
ــــى بــحــجـ َلــتــهــا
ر َب
ــــتــــك أ ُم الــــ ُع ٰ

ـــجـــه ُســ ُفــنــا
َتــــــري األمـــــــاين بـــ ُل ِّ

ـــمـــت جـــد ٰاو ُلـــه
َ
وأنـــــت بـــحـــر ًا ُط َّ
ِ
أيـــــاديـــــه وهـــــي عـــاديـــ ٌة
نــــــادت

ـن مــعـنَــى الــنَــدى غ ــدا م َعنا
يــا َمــعـ ُ
وهـــل لـــد ْي ِ
ـــن الــغَــريــم قــد َضمنا

معتذر
ُيعطي ال ـنَــدى الـ َغـ ْـمــر وهــو
ٌ
أرس ْت َيـــمـــيـــنـــ ُه ِهـــبـــ ٌة
إذا
َّ

الـــدهـــر يف ا َملــــا ع َلنا
صــــاح هب ــا
َ
ُ
أ َبــــت غُــــ ً
ا أن تــقــاس بــال ـ ُقـ ُـرنــا

قــــريــــن هلــا
وذات عـــلـــيـــاه ال
ُ
َ
بـــأســـك واجلــــــود يـــنـــكِـــران مــع ـ ًا
ُ

ِ
ِ
ُب ــخــ ً
الـــزمـــان أو ُج ـ ُبــنــا
ألهــــل
ا
ِ
ســـيـــارة ُ
رســنــا
الــشــهــب خــل ـ ُتــهــا َ

عــى
ـــره األفـــــق مـــذ
َ
َ
فـــج ُّ
ركـــبـــت ٰ
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عــــى روايس الــــ َثــــرى بــأمجــعــهــا

يـــرجـــح مــنــك ِ
احلـــجـــا إذا ُوزنــــا
َ

مـــات ُمــنَــزلــ ٌة
َحـــ َّلـــت بـــك
املـــكـــر ُ
ُ

الــــــروح حــ َّل ــت الــ َبــدَ نــا
َم ــن ـ ِـزل ــة
ُ

ٍ
ٍ
َ
ثــاقــبــة
عــــــاك
عــــزمــــة مــــن
كــــم

تــرصــد شــعــب ال ـ ِ
ـع ــراق والـ َـو َطــنــا
َ
ُ

ِ
الـــســـنـــان إن َط ـ َعــنــا
تــثــ ُلــم حــــدَ

زر ع ــل ــي ــه ِ
احلـــــفـــــاظ س ــاب ــغــ ًة
َّ

يف صــــدرك ِ
الــعــلــم ك ــنــزُه ُخ ِ
ــزنــا

ُ
أبـــيـــح وكــم
املــــــال قـــد
بــكــفــك
َ

ِ
الـــعـــز مـــن ِحـــــاك َدنـــا
ومـــوكـــب
ُ

اهلــــــون عــنــك مــنــتــزح ـ ًا
تـــبـ ـ ٰاع ــد
َ

وقال راثي ًا اخلطيب الشهري الشيخ حممد حسن أبو احلب املتوىف سنة 1357هـ:
ِ
بـــات اهلـــدى ِ
اجلــفــون َ
معذبا
أرق
َ

يبكي عــى حــسـ ٍ
َبى
ـن ســمــى املجت ٰ

ٍ
وبــكــت خل ـ ِ
أمحـــد
ـادم ــه ــا رشيـــعـــ ُة

ِ
أصحاب ال َعبا
من كان ُيطرى ذكـ َـر
ِ
بِ
ـذهــبــا
ــعــروقــه
أشــجــى جلــع ـ َفــر مـ َ
ٰ
ِ
وحــســن ُركِــبــا
وعــــى اســمــه محــد ُ
ٰ

ى
وصــدَ ى
أذهــبــه الــر َد ٰ
النعي غــدا َة َ
ُّ
ِ
فــــرد ِ
ُ
بـــأرسه
الـــكـــال
بـــه اجــتــمـ َـع
ٌ

وعــــى ذراهــــــا مــثــلــه لـــن خيطبا

لــســن املـــنـــابـــر صــدقــتــه خــطــاب
فـــإذا دع ــى أح ــد مــقــامــك باحلجى

الــــنــــدي فــكــذبــا
ألـــقـــى مــقــالــتــه
ّ

ع ــم ــت رزيــــتــــه م ــش ــاه ــد كــربــا
قـــد كــــان عــقــبــ ًا ال يــفــل لــســانــه

ـص ــت فــيــه آل طباطبا
مجــعــ ًا وخ ـ ّ

مــايض املــضــارب بــاخلــطــوب جمربا

ولــفــقــده ال ــغ ــرب ــاء ثــــار عجيبها

خلف الرسير فكيف حــال األقربا

ســاءت رصوف الدهر والــد حمسن

وهبــــا أبــــى إال الـــتـــكـــرم وإإلبــــا

وأســـــو َّد وجـــه األفــــق بــعــد هــويــة

مـــن دارة املــجــد املـــؤثـــل كــوكــبــا
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ِ
بــالــبــر أهــــ ً
ا لــلــزمــان ومــرحــبــا

ِ
ـن اخلليقة مل ن ُق ْل
إن
متــض يــا حــسـ َ

وتــزيــل هــذا الشعب فيك تش ّعبا

يــعــرب فــيــك خــف قطينها
أبــنــاء
َ

وضــيــاء مــصــبــاحِ ال ــرش ـ ِ
ـاد بــه َخبا
ُ

ِ
ِ
بــيــت الــعــز طـــاح عـــاده
وخـــبـــاء

ول ــوت مــن ال ــرف املــوطــد ِمنكَبا

ي ــا نــكــبــة اإلرشـــــاد هـــدت جــانــبـ ًا

ـــــدن و َفـــلـــت مـــن مـــهـــن ِ
ٍ
َـــده َشــبــا
َل
ُ

ٍ
ِ
مثقف
الــعــدل متن
وثــنــت ليمنى

بل غــال من فــرسـ ِ
يعرب َموكِبا
ـان
َ

ال حتــســبــن املــــوت غــالــك واحــــد ًا

ِ
ـرب ــا
ويـــعـــو ُد مــنــعــفـ ُـر اجلـــبـــن م ـ َ ّ

بــــدر الــتــم يــنــزلــه الفنا
ـت
مــا خــلـ ُ
َ

والـــوجـــ ُه بـــاألزَمـــات مــنــهــا ُقطبا
فــأضــافــه لــك عــنــد مــوتِــك أشيبا

منطق
ال فــــ َاه بــعــدك لــلــمــكــار ِم
ٌ

وابـــتـــز ح ــزن ــك لــلــزمــان شــبــا َبــه

ـك مــن جــنــبـ ِ
وعــلــيـ َ
العىل
ـات أنــدبــة
ٰ

ـوع تــفــر َقــت ُأيـــدي َسبا
تلك اجلــمـ ُ

قد كان وجه اليمن باسمك طالع ًا

والـــيـــوم ع ــن ع ــن احلــقــيــقــة ُغـ ّيــبــا
نــزفــت وم ــن ِ
ـان َت َّضبا
دمــهــا الــبــنـ ُ

مسحت صبابة أدم ـ ٍع
ولــك ال ـ ُعــى
ْ

ولـــــرب قــــرك مل تــــزل مــشــتــاق ـ ًة
ردت م ــن اآلمـــــال كـــوم ركــانــب

روحـــــ ًا هيـــب شــــذاه َعـــرفـــ ًا ّطيبا
عــن وردهــــا ورجــائــهــا بــك خيبا

ـرج ــع بــاحلــنــن لـــوا غبا
طــفــقــت ت ـ ّ

لـــنـــداك شــاكــيــة عـــواطـــش ُس ـ َّغــبــا

كيف الطال محلت لنعشك هضبة

للحلم عــادلــة الــــروايس والـ َـربــى؟

حمجبا
والــيــوم ُتــبــى يف الصفيح َّ

ـت بــــدر ًا واهلـــدايـــ ُة بــرج ـ ُه
قــد كــنـ َ
إن غبت ليث رشى َفغا ُب َ
ك كم حوى

ش ــب ــا تــنــمــر ب ــاحل ــف ــائ ــظ أغــلــبــا
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وأبــــــو ضـــيـــاء امل ــس ــت ــن ــر بــغــرة
علمت بــه الــدنــيــا خطيب ًا مصقع ًا

غيهبا
ـاء تكشف لــلــديــاجـ ِـر َ
بــيــضـ َ

يف ســـاحـــة احلـــرمـــن حـــقـــ ًا لقبا

فـــســـا عـــــى أقـــــرانـــــه بــشــئــونــه

رت ــبــ ًا تــفــوق ع ــى امل ــج ــرة منصبا

إن أبــرقــت وكــفــت ســحــائــب كفه

وأرى بــكــف ســــواه ب ــرقــ ًا ُخـ َّلــبــا

ِ
ـجــبــا
كــــــر ًا لـــديـــه وال يــتــيــ ُه تــعـ ُّ

تــرى
مــتــواضــع ســهــل اخلــلــيــقــة ال
ٰ

شــهــ ًا وقـــــور ًا يف الـــن ِ
مــؤ َدبــا
َـــدي َ

ويصيب منطقة الصواب وقــد جنا

ُيــدعــى أبــا احلــب ال ــذي هــو مل يـ ْ
ـزل

عـــنـــد األحــــبــــة والـــــعـــــدو حمــبــبــا

ِ
غــبــاره
ك ــم م ــن جمـــار ظ ــل خــلــف

بــاجلــرى مــوهــون الــقــوائــم ُمت َعبا

ِ
وبـــنـــانـــه واىل الـــنَـــجـــاح مــسـ ِّبــبــا

حمــســن حمــســن ـ ًا بــبــيــانـ ِـه
وعـــهـــدت
ُ
َ
طــــرف ول ــك ــن بــاملــصــيــبــة بــاكــي ـ ًا

ســيــف ولــكــن بــالــريــبــة مـــا َنــبــا

ِ
ـي وأعـ َـذبــا
أشــهــى مــن
العسل اجلــنـ ِّ

يــقــرع خــاطــبـ ًا
حـــن
و ُيــبــن نــثــر ًا
َ
ُ

ٍ
صنعة
أحسن
الفصاحة وهــي
َختــذ
ُ
َ

ـســبــا
فــيــهــا متـــيـــ َز والـــبـــاغـــ َة مــكـ َ

اجلــــنــــان تــشــوقــ ًا
ووفــــــاه ّأمـــلـــه
َ

الـــعـــارض ْ ِ
َ
ـــن مــهـ َـذبــا
طــلــق
فــــرآه
َ

واد م ِ
ـاد بــكــل ٍ
عــنــدَ احل ــص ـ ِ
عشبا
ُ

ذرعـــــت بـــه الــ َثــنــا فــوجــد ُتــه
ّان
ُ

قــــد أنــجــبــتــه عـــصـــابـــ ٌة عــربــيــ ٌة

بــمــكــار ِم األخــــاق أح ـ َيــت َيــعـ ُـربــا

ِقـــدمـــ ًا فـــأوجـــ َز بــالــثــن ِ
ــاء وأط ـنَــبــا

ِ
ٍ
نفوسها
نفيس
عــى
الــزمــان
ـى
ُ
أثــنـ َ
ٰ
وأكــــــارم رش َعـــــت لـــوافِـــر ِ
بــرهــا
عــبــاســهــا يــلــقــى الــكــرهيــ َة ِ
بــاســ ًا
َ
ُ

َبــيــتــ ًا ع ــى أوجِ الـــ َفـــراح ُمــطـنَّــبــا

فــــروع نــجــد ُتــه ِ
ـضــبــا
اهل
ـــزبـــر ا ُملــغـ َ
ُ
َ
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ســبــط األنـــامـــل إن هتــلــل رقــدهــا

ـح ــل عــامــ ًا ُم ِصبا
منها يــعــود ا َمل ـ ْ

ٍ
غــــرة عــربــيـ ٍـة
صــغــت الـــرثـــا عـــن

ـل ُم ِ
ـسـ ِ
ِ
ـجـ ِ
عربا
ـن املــبـ َ
بمحاسن احلـ َ

ـت ِمــن عــظـ ِم املــصــاب َلــه َأبــا
ورثــيـ ْ

كــم قــد ذك ــرت لــدى املــديــح اِب ــاءه

حــقــ ًا ِ
املـــديـــح َ
مشببا
بــــه أيــــدي
َ
الصبا
وس ْت عــى حــافــاتِــه
ريـــح َ
ُ
َ

ـت ِ
مــقــامــه
ـــــنـــــان
اجل
ملــــا ت ــي ــق ــن ـ ُ
َ
َ

ِ
ِ
َحــ ّيــى ح ـ َيــا ِ
قــره
ضـــوان تــربــ َة
الـــر

 1357هـ

وقال مرحب ًا بأعضاء املؤمتر اإلسالمي والتي ألقاها يف حفل أقامه الكربالئيون يف

متوسطة كربالء  21حمرم سنة  1352هـ.

ِ
َ
األمــــــــور أمــيــنــ ٰا
عـــــى
ملــــا رآك

جمــلــس اإلســــــا ِم ق ــر عــيــون ـ ًا
ب ــك
ُ

حصن ًا بعزمك يف الــبــاد حصينا

داف ــع ــت عــنــه احلـــادثـــات وقضته

ونظمت بــالــراي احلصيف عقوده

ف ــزه ــت تــنــاظــر لـــؤلـــؤ ًا مــكــنــونــا

والــعــرب نالت فيك غاية جهدها

قــصــد ًا وحـــازت مــن عــاك شئونا

شــكــرت مــســاعــيــك األنـــــام فــإهنــا

غــــرر تــنــر مـــن الــــوجــــود جبينا

لــــو مل تـــكـــن هلل فـــيـــك عــنــايــة

خــصــت مل ــا لــلــديــن رصت معينا

حلفت بــك الــدنــيــا يمين ًا صــادق ـ ًا

قـــد عــــدك اإلســــــام مــنــه يمينا

أفــريــد أه ــل الــعــلــم الــســنــة ال ــورى

مـــدحـــتـــك االفــــــــ ًا بــــه ومــئــيــنــا

يف اخلــلــق أودعـــــك اآللــــه بلطفه

كـــنـــز ًا تــضــمــن عــلــمــه املــخــزونــا

ع ــدم املــاثــل عــن وجــــودك مل نجد

لــك غــر قـــرن الــشــمــر قــط قرينا
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والــدهــر عــاد بحر وجــهــك أســعــد ًا

وعـــهـــدت طـــائـــره بــــدا مــيــمــونــا

قــد رحــبــتــك بــك للقلوب ضامئر

فــيــهــن ح ــب ــك مل يـــــزل مــدفــونــا

عظمت بيت ًا ســاكــنــوه حــكــوا ع ً
ال

مــوســى الــكــلــيــم وصــنــوه هــارونــا

أرسى إلــــه الـــعـــرش لــيــ ً
ا نــحــوه

مـــن أرض مــكــة عـــبـــده يــاســيــنــا

رشفـــ ًا تــقــدس فــهــو أقـــى مسجد

لـــلـــطـــور قــــابــــل جمـــــده ســيــنــيــنــا

عصائب
فــرقــت عليه مــن الــيــهــود
ٌ

رامــــــت بــســاحــتــه تــقــيــم ســنــيــنــا
وتـــقـــيـــم أســــبــــاطــــ ًا بــــه وبــنــيــنــا

كـــانـــت حتــــل األنـــبـــيـــاء مــقــامــه

ُغ ـ َّلــت بــه أيـــدي الــيــهــود فلم يكن

طــــول الــــزمــــان محـــاهـــم مــأمــونــا

ذكَّــرتــنــا بــثــبــات عــزمــك يف اللقا

ســيــفــ ًا حل ــي ــدر م ــره ــفــ ًا مــســنــونــا

ِ
َعرفتك أنــك نــجـ ُـل قــاتـ ِ
مرحب
ـل
ذاك ِ
والــشــبـ ُـل مــن َ
اهل ــزب ــر بسال ٌة

وهــــــدَّ حــصــونــا
ودحـــــا هلـــا بـــابـــ ًا َ
ِ
بــــــاإلرث حـــــا َز ولـــيـــد ًة وعــريــنــا

يــــا نــــــر ًا ف ــي ــه تـــطـــوف صــحــابــة

كالشهب جلت للضالل دجونا

ٌ
أهـــــ ً
فـــكـــل لــل ـ ُعــى
ا هبـــم مجـــعـــ ًا

أهــــ ً
ُــقــى مــقــرونــا
ا تَـــــراه مـــع الــت ٰ

ـت
ح َّياكم
الـــرف األصــيـ ُـل وزُيِــنـ ْ
ُ

ُس ــق ــي ــاك ــم َد ُر الـــعـــى َتــزيــيــنــا
بـــــل احلــجــيــجِ ب ــس ـ ِ ِ
إِ ُ
ـن َحنينا
ـره ـ ّ

شـ ِـهــدت لنهضتِك النجوم مدير ًة

ِ
ـحــونــا
ُفــلــكــ ًا عـــى أف ــاك ــه ــا مــشـ ُ

ُــرســت خــائـ ُـق ِ
ـعـ ِ
بـ ِ
ـراقــنــا غ ِ
جمدكم

حم ـ َ
الــتــن والــزي ـ ُتــونــا
ـض اإلخـــا ال
َ

ـت
ـم عليكُم مــا َر ّجــعـ ْ
ـس ـ ٰلـ ُ
ـى الـ َ
ُيــتـ ٰ
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وقال مادح ًا ياسني اهلاشمي رئيس الوزراء:
ـط الـعــقـ ِ
ـت ِمــن ســمـ ِ
ـود ُج َانا
َحـ َّلــيـ َ
ُ
َ ْ

ِ
ُ
زانـــا
ومجــــال
هــي زيــنــ ٌة
وجــهــك َ

ـت معاط ُفك الــتــي هــي مل ت ْ
َــزل
بــا َتـ ْ

ِ
ُـــنـــاض يف اخلــــ ٰا ِ
ـانــا
ِر ّيــــــ ًا ت
ئــــل بـ َ

ِ
ـج لــؤلـ ٌـؤ
ومــتــى
بــثــغــرك يل َت ــبــ َّل ـ َ

ـانــا
ـحــتــك ُلــــ ُة أدم ــع ــي مــرجـ َ
مــنـ َ
ألـــوانـــا
ص ــب ــغَ احلـــيـــ ٰا بــســقــيــطِــه
َ

ــــــذارك واخلــــــدو ُد شــقــائـ ٌـق
آس ُع
ٌ
ُ
ٍ
هــ َّبــت ِش ُ
ـــائـــل َ
ـض ـ ٌة
ــــال َش
لـــك غـ َّ
م َلكت لـ ِ
ـواح ـ ُظـ َ
ـوب َرعية
ـك الــقــلـ َ

نــحـ َـو ِ
ِ
أغصانا
ت
الــر
يــاض فل ّط َف ْ
َ
ومـــن املــحــاسـ ِ
ْ
سلطانا
تـــزل
ـن مل
َ
َ
ـف جــفــنـ ِ
مــن ســيـ ِ
ـات الــغــرام أماهنا

ـوس
العاشقني ف َلم جتدْ
َ
طلبت نــفـ ُ

وصـــــوارم األقـــــدار وهـــي فــواتــك

أجفانا
ختــذت جفونَك يف اهلــوى
َ

أعــربــت منك املــنــاطـ ُـق نط َقها
إن
ْ

فـ ِ
ـاخلــر أطــلـ َـق بــال ـ َلــحـ ِ
لسانا
ـون
َ

ِ
إنسانا
شخصك ســاكِــن ـ ًا
إنــســان
َ
َ

رأت
شــا َفــتْــك عــيــنــي صــبــو ًة ّملـــا ْ
ـاح ــك مــدَّ هــا
يل
بــاهلــوى ك ـبِــدٌ ِوش ـ ُ
ٰ

بــــخــــ ُفــــوق مل يــــن ْ
طــــر َانــــا
َــــل
َ

والــنــفــس جــاحمــ ٌة مــلــكـ َ ِ
ـانــا
ـت عــنـ َ
ُ

َقـــو َد اجلنيب إىل الصبابة قدتَني
ِ
ـوت
أهـــواك يــا ظبي
األراك كــا هـ ْ

ِ
شأنا
ُ
هــو َ
ـن َ
عــن الــــوزارة َمــن يــكـ ْ

فــاضــل ب ِ
ِ
جتـــر َ
ــردهــا
ْ
ُ
وافــــت إلــيــه ُ

ِ
ـب بـ ُ
أردانــــا
ـاخلــطــى
َ
بــكــر ًا وتــســحـ ُ

ــت فــرائــدُ جمـ ِـدهــا
ـى ســــوا ُه غــ َل ْ
فــعـ ٰ

أثــانــا
وأرخــــــص جمــــدُ ه
َســـومـــ ًا
َ
َ
ـدت تُضاهي للكِ ِ ِ
سانا
فــبـ ْ
عاب ح َ

ِ
ِ
وجهها
َـــر
فجىل ُ
أخــو اإلحــســان ن ِّ َ
مــثــل ي ــاس ـ ٍ
ُ
أمــرهــا
َمـــن
ـن ُي ــرت ــب َ

ـانــا
َـــدي بــيـ َ
نــظــمــأ وحيــســن يف الـــن ّ

ِ
ـت
يــديــا يف
يــديــه َفــزي ـنّـ ْ
ْ
وضــعــت ْ

ــــواتــــم يف الــ َب ــن ـ ِ
مــنــه َ
ـانــا
اخل
ـان َبــنـ َ
ُ
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مـــيـــزان الــعــى يف غ ـ ِ
َّ
ـره
خـــف
إن
ُ

فـ ِ
ـح ــج ــا ُه أثـــ ُق ُ
ــيــزانــا
ـــل وزنُـــــه ِم
َ
ِ
ِ
ـانــا
د َف ــع ـ ْ
ـامــهــا وســنـ َ
ـت إلــيــه ُحــسـ َ

ـت لــيــاسـ ِ
حزمها
أعــطـ ْ
ـن الـــــوزار ُة َ

ِ
عــرانــا
ــــــوان
وهبِــــا يــم ـ ِّكــن يف َاهل
َ

ِ
أنو َفها
ـوف َيـــز ُم
فـ َلــسـ َ
للخطوب ُ
ِ
الــــعــــراق ب ــرأي ـ ِـه
وتُـــشـــاد ممــلــكــ ُة

َجــنــبـ ًا ويــنـ َـهـ ُ
عمرانا
ـض ُمصلِح ًا
ُ

حـ ِ
ـوانــا
ـت
ـســبـ ْ
ـســا إخـ َ
َ
مصابيح الـ ّ
ِ
برهانا
ـح والـ ُـذكــى
ُ
بــالــرشــد تــوضـ ُ

ـب متــــ ُ
أ صـــــدَ ره وطــنــي ـ ٌة
وال ــش ــع ـ ُ

ِ
بصائر
الــوطــن الــعــزيـ ِـز
وتــشـ ُـع يف
ٌ
املـــكـــارم بعدَ ما
قــامــت بحفلتِها
ُ
وقــــواعــــدُ ال ــع ــل ــي ـ ِ
تــعــلــم أنــه
ـاء
ُ

ـانــا
ـســمــت إلــيــه وأقـــعـــدَ تْـــه مــكـ ُ
بـ َ

ـان ــا
شـــهـــم
يــــقــــوم رأيــــــه ُب ــن ــي ـ َ
ّ
ٌ
ِ
ـانــا
عـــن
َ
الـــصـــواب ُمــاطــبــ ًا أعــيـ َ

تصيب بسه ٍم رأيــك رامي ًا
عهدي
ُ
ِ
للفصاحة َض َعها
ت َيم ُينك
ح َل َب ْ
ـضــلـ ٌة ص ـ َل ـيــب عـ ِ
مل تــلـ َـق مــعـ ِ
ـودهــا
ُ ّ َ ُ

ـت وقــد َ ِ
بانا
ش ْب َ
حتى ارتــويـ َ
ــــت ُل َ

ِ
أالنـــا
ـــزمـــك يف
الـــزمـــان َ
إال و َع ُ
ــنــقــض ب ــأس ــك ُم ِ
َّ
نــرانــا
ـــمـــد ًا
َي
َ
ُ
ِ
ـدان ــا
فــأقــم َ
ــت فــيــهــا ْمــنــعــشــ ًا أب ـ َ
ْ
الــنــائــبــات وح ـ ِ
ِ
جــرانــا
ـام ــيــ ًا
يف
َ

مجرها
أو ُخــضـ َ
ـت حــادثــ ًة َتــطــا َيــر ُ
ــور املــكـ ِ
ونــشـ ْـأ َت من ُص ِ
ـارم روحها

َّ
انفك عزمك حافظ ًا ِذ َمــم ال ُع ٰىل
ما

شأنا
وجــعــلـ َ
ـت شــأ َنــك يف الــريــة َ

املـــكـــرمـــات مــــود ًة
غــــر
َ
ُ
أحــبــيــت َ

فانا
َ
ومــأت من أشهى الطعام ِج َ

تــثــنــى الــعــفــاة عــلــيــك مــذ حييتها

ِ
ـران ــا
غَــلــ َبــت
بــمــيــدان الــ ُع ــى أق ـ َ

ِ
حمـــــرز ًا قــصــب الــســيــاق بعزمه
يــا

أرســلـ ُتــهــا وهــي الــفــريــد ُة يف اللِقا

أعــوانــا
ـت أقــــدار الــقــضــا
فــحــســبـ ْ
َ
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رصت بِــمــع َ ِ
ـانــا
الــوغــى أســنـ َ
ــرك َ
ُ

ع ــم ــر املـــعـــد لـــدفـــع كــــل مــلــمــة

ِ
ـوانــا
فــاجــتــاز
ثـــاقـــب عـــزمـــه كــيـ َ
ُ

ركِــبــت غر َيمته الــنــجــو َم ســواري ـ ًا
ِ
الــــــوزارة إن َعــــداه حم ُّلها
ُرئَــــب

فل َقد طــوى طــي الـ ِ
ـسـ ِ
ـجـ ِ
ـانــا
ـل زبـ َ
َّ

ِ
غنى
العلياء ما سج َعت
دمتم بني
ً

ِ
َو ُ
أحلــانــا
األراك ورددت
رق
َ

َ
ـت
ويــمــي ـنُــه
ـدمـ ْ
قــبــل اجلــمــيــ ِع تــقـ َ

ـانــا
ـم
َ
فـــات مــن الـــورى إيـ َ
والــســهـ ُ

وقال خممس ًا األبيات املنسوبة للسائل الذي جاء لإلمام احلسني بن عيل ،والبيت

األخري (جواب اإلمام للسائل):

بــعــتــك نـــظـــ ًا لـــه الـــقـــبـــول ثمن

أنــــت حــســن وبــالــفــعــال حسن

(مل خيـــب اآلن مـــن رجــــاك ومــن

غــــرك مـــن يــمــنــح الـــرجـــاء بمن

حــــــرك مــــن دون بــــابــــك احل ــل ــق ــة)

***
أنــــــت عــمــيــد ولـــلـــهـــدى عــمــد
َ

أنـــــت خ ــض ــم ويف ال ــل ــق ــا أس ــد
أنـــــت مــــن الـــفـــضـــل لـــإلـــه يــد

(أنــــــت جــــــواد وأنــــــت مــعــتــمــد

أبـــــــوك قــــد كــــــان قــــاتــــل الــفــســقــة)

***
حتــلــت الــكــتــب مـــن فــضــائــلــكــم

وش ــع ــت الــشــهــب مـــن دالئــلــكــم

أق ــس ــم ــت يف بـــركـــم ونــائــلــكــم

لــــوال الــــذي كــــان مـــن أوائــلــكــم

كــــانــــت عــلــيــنــا اجلـــحـــيـــم مــنــطــبــقــة

***
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ــــــر
وجمـــــدنـــــا مـــــا عـــفـــى لـــــه أ َث ٌ

وافــــيــــت والـــــدهـــــر شـــأنـــه غــر
بــــدر
فـــــبـــــادرت مــــن نـــــدى يــــد
ٌ

ـذر
خــــذهــــا فــــــإين إلــــيــــك م ــع ــت ـ ٌ

واعـــــلـــــم بــــــأين عـــلـــيـــك ذو شــفــقــة

***
أكـــفـــنـــا ســـبـــك تــــرهــــا خــلــصــا

وعــنــدهــا اجل ــوه ــر الــثــمــن حصا

ودهــــرنــــا كـــــان طـــائـــعـــ ًا فــعــى

(لـــو كـــان يف ســرنــا ال ــغ ــداة عصا

أمــــســــت ســــانــــا ع ــلـــي ــك مــنــدفــقــة)

***
والـــكـــف مــنــي قــلــيــلــة الــنــفــقــة)

(لـــكـــن ريــــب الــــزمــــان ذو غري

مما تفضل به األستاذ احلويزي يف مدح اخلطيب الفاضل احلاج السيد حسن املصباح

يف حفل أقيم عند عودته من احلج سنة 1379هـ

ِ
الــقــمــر
طــلــعــتــه انـــشـــق
بــســنــا
ْ

زهـــر
ضــــوء مــصــبــاح اهلـــــدى ملـــا
ْ

ِ
أربـــــاب النُهى
ـت أدري بــن
لــسـ ُ

ـر
مـــ َلـــكـــ ًا لــلــعــن يـــبـــدو أم ب ـ ْ

ِ
دوحـــــ ُة
أورقــــت
املــــعــــروف مــنــه
ْ

وخـــــــــداع الـــــدهـــــر عـــــن مهــتــه

الثمر
مــن جــنــاهــا َيــقــطــف الــفــكـ ُـر
ْ
ِ
ـر
حــل يف ط ــول املـــدى فيها الــقـ َ ْ
وهـــو ب ــاإلح ــس ـ ِ
وابـــــن َب ـ ْـر
ــــر
ُ
ـان َب ٌ

أنــــكــــرت رفــع ـ َتــه
والــــعــــدى إن
ْ

واألثــــــر
دل يف الـــعـــن عــلــيــهــا
ْ

ِ
نــــدى
الــــــر
الـــبـــحـــر مــــع
غـــمـــر
ً
َ
َ

فــــــاح خـــ ُلـــوقـــ ًا عــبِــقــ ًا
خـــ ُلـــقـــه
َ

هــــت يف وقــــت الــســحـ ْـر
كــنــســيــم
َّ
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ِ
َ
أعـــــــواد الــ ُعــى
فـــــوق
وخــطــيــب

***

َ
ـر
أخـــذت عنه الـــورى
ْ
صـــدق اخلـ ْ

يـــــا مــــقــــيــــ ً
ا بـــمـــفـــى ع ــزم ــت ــه

عـــثـــرة الـــدهـــر إن الـــدهـــر عــثـ ْـر

قــد ســعــى بــطــلــب مــرضــاة اهلــدى

شــكــر
وملـــســـعـــاه محــــى الـــبـــيـــت
ْ

وجـــدت شــمــس الــضــحــى يف بيته

يــــوم طــافــت يف ذرى اجلــــو مــقـ ْـر

الـــــعـــــرب لــه
وزعـــــيـــــ ٍم ت ــش ــه ــد
ُ

ٍ
ومــــر
فــــهــــر
حــــــي
إنَـــــــه مــــن
ِ
ْ

ســـيـــد ًا طــلــت عـــى كـــل الــــورى

وبـــك الــشــعــب الــعــراقــي افــتــخـ ْـر

وفــــــرانــــــاه ازدهـــــــــت صــافــيــة

ودر
فــــغــــدت هتــــــزأ يف ُد ٍر
ْ

ط ــرف ســبــق ج ــال يف ش ــوط العىل

ـرر
تــســتــطــع األوضـــــاح مــنــه وال ــغ ـ ْ

وســـــحـــــاب مـــكـــفـــهـــر حـــامـــل

بـــارقـــ ًا يف مــهــجــة اخلــصــم اســتــقـ ْـر

انــكــر
صــــدر لــــدن لــلــعــى حـــن
ْ

جــــــرت يــــــوم الـــلـــقـــا راحـــتـــه
طـــاف ســبــع ـ ًا بــحــمــى بــيــت اهلــدى

وهـــــو يــلــثــم بـــالـــشـــوق احل ــج ـ ْـر
ِ
بــيــت اهلل طــوعــ ًا واعــتــمـ ْـر)
حـــج
َ

(حــســن املــصــبــاح أرخ  -نــائ ـ ً
ا

كربالء  1376هجرية
وقال مهنئ ًا اخلطيب السيد حسن املصباح عند عودته من احلج  1376هجري

ِ
الـــــــود الـــوفـــر
رفـــعـــت هــــديــــ َة

إىل املــصــبــاح ذي الــقــ ْبــس املــنـ ِ
ـر

إذا مـــا احلــــق نـــــادى َمــــن جمــري

فـــتـــى احلـــــق املـــبـــن يــــــذود عــنــه

ِ
الــنــضــر
بـــكـــل شـــائـــل اخلـــلـــق

ـى
فــتــى اإلســــام ذي الــقــدح املــعـ ٰ
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ِ
مــســتــنــر
س ــيـــج ــل ــوه ــا بـــفـــكـــر

إذا دجـــــت الـــلـــيـــايل وادهلـــمـــت

ِ
صـــبـــور
بــــعــــزم جمــــاهــــد جـــلـــد

وداعـــــــيـــــــة إىل هنــــــج قـــويـــم

عــن املصباح  -ذي ِ
ِ
الغزير
الع ْلم

فــتــلــك مــنــابــر اإلرشـــــــاد سلها
ِ
َــــبــــت الـــقـــوايف
فـــمـــعـــذرة إذا ن

ِ
الـــتـــبـــيـــان عـــا يف ضــمــري
عـــن
ِ
املنري
مــن (املــصــبــاح) ذي القبس

فـــأيـــن ذبــــالــــة ف ــئ ــول ــت شــعــاعــ ًا

وقال راثي ًا الشيخ علوان اجلار اهلل رئيس عشرية بني سعد يف كربالء ومعزي ًا بعض

أرحامه :هوى من بني سعد هالل سعود

(((

هــوى من (بني سعد) هــال سعود

وحــجــب نــــور ًا يف غــيــاهــب ســـود

أجــل نجل (جـــار اهلل) جـــاور ربه

وعــــاض ع ــن الــدنــيــا بــــدار خــلــود

وأعقب عيد الفطر يف الناس مأمتا

فــيــا لــيــت ال ب ــان ــت مــطــالــع عيد

زعيم من الدنيا حــوى اجلــد واإلبــا

مهــــا إرث آبـــــــاء لــــه وجــــــدود

كــريــم يـــد يــــويف الـــوفـــود بــوعــده

ولــــكــــن تـــــــراه خمـــلـــفـــ ًا بــوعــيــد

يــلــبــي الــعــى مــهــا بــنــاديــه أعلنت

ه ــت ــافــ ًا بـــأقـــوى عــــدة وعــــديــــد

()1

()2

فحسبك فــخــر ًا أن تــوســد يف فنا

رواق سليل (املــصــطــفــى) بلحود

فيا أســـد ًا هــاب الـــردى صــدر غابه

وأخـــفـــى لـــدى اجلـــى زئـــر أســـود

((( 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.
((( الوعيد :الوعد بالرش والتهديد.
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غــدت بعد ذاك الليث أشبال جمده

قــيــامــ ًا لــدفــع اخلــطــب غـــر قــعــود

كشهب الدجى الحت بأنوار أوجه

تــشــق جــابــيــب الـــدجـــى بــوقــود

(عــزيــزهــم) قــد عــز قــــدر ًا مــطــوالً

ذرى كـــل قـــر بــالــعــاء مشيد

وصــنــت الــعــى فحميت حــوزهتــا

بــــعــــزائــــم تـــنـــقـــض كــالــشــهــب

وثــــبــــات أحـــــــام إذا وزنــــت

رجــحــت ع ــى األطـــــواد واهلــضــب

هـــذي بــنــود ال ــع ــرب ق ــد ع ـ ّقــدت

بــيــمــن كــبــش الــفــيــلــق الــلــجــب

أنــــــى تـــســـر وأنــــــــت حــامــلــهــا

ن ــح ــو اخلــــطــــوب بــبــلــغــة اخلــطــب

كــــم حـــــــادث ج ــل ــي ــت ظــلــمــتــه

وثــلــمــت حـــد قـــواضـــب الــنــوب

وعــجــبــت مـــن دهــــر طــــوى عــل ـ ًا

حلــجــاك يــلــقــى الــفــكــر يف العجب

مــــا زلـــــت مت ــس ــك ل ــل ــح ــام يــــد ًا

وســــهــــامــــه بــــالــــرمــــى مل تــصــب

قـــــد ردت اآلمــــــــــال عــــاديــــة

تـــعـــدو بــــا كـــــور وال قـــتـــب

والـــــقـــــوم يف الـــــنـــــادي مــســنــدة

مـــعـــقـــودة األفـــــــــواه كــاخلــشــب

حــيــتــك لـــلـــرضـــوان ذات حــي ـ ًا

وطــفــاء جتـــري الــدمــع يف صــبــب

()1

()2

وســــاد (حــســن) بالقبيلة البــس ـ ًا

مــن الــــرف الـــوضـــاح ويش بــرود

وس ــاد (عجيل) للمحامد عاج ً
ال

بــمــي رسيــــع اخلـــطـــو غـــر وئــيــد

و(طعمة) يف حجر اإلبــا شب يافع ًا

وآهلـــــم فــهــا مـــن غـــطـــارف صيد

((( الكور :املحمل  ،القثب :الرحل الذي يوضع عىل ظهر الناقة.
((( وطفاء :سحابة مسرتخية لكثرة مائها.
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وهادية العليا بـ(هادي) ابن عمهم

مـــقـــلـــدة در ًا بـــســـمـــط ع ــق ــود

فصرب ًا بني العليا عىل ما أصابكم

حلــكــم الــقــضــا اجلــــاري بــخــر فقيد

وعــــزى ال ــرث ــا أب ــن ــاء (ق ــن ــر) إهنــم

لــكــم أصــفــيــاء مــن وثــــوق عــهــود

(حسني ومهدي وأمحد) ذوو حجى

و(حمـــمـــود) ك ــل مــثــل عــقــد فــريــد

أطلتم (بنو سعد) بـــدور ًا كوام ً
ال

ومل أرهـــــــــا حمــــتــــاجــــة ملـــزيـــد

وجـــدهتـــم ظــئــر الــنــبــي (حــلــيــمــة)

عقيلة (ســعــد) رشفــت بــجــدود

ويف حــجــرهــا غــذتــه صــفــو لباهنا

ولــــيــــ ً
ا أنـــامـــتـــه بــطــيــب مــهــود

أمل هبـــم خــطــب جــلــيــل بــذكــره

يــشــيــب لــعــمــري رأس ك ــل ولــيــد

ســقــى اهلل قـــر ًا حــل فــيــه أخ العىل

بـــوابـــل عــــذب بــــالــــراب بـــرود

()2

وطبع له (ديوان احلويزي) سنة  1350هـ ،حوى نموذج ًا من شعر الشاعر يشتمل

عىل حريف اهلمزة والباء ،يقع يف  70صفحة كام طبعت له ملحمة شعرية باسم (فريدة
البيان) وهي يف مديح الرسول األعظم حممد وأهل بيته ،وهي عىل غرار هائية
األزري ،وأصدر الصديق األديب محيد جميد هدو جزأين من ديوان احلويزي طبع األول
يف بريوت سنة  1964م والثاين طبع يف النجف سنة  1965م.

وشعره عىل العموم من الطبقة املتوسطة ،وقد حافظ فيه عىل مقومات الشعر

العمودي ومل خيرج عنه قيد أنملة .ويذكر األديب غالب الناهي :إنه مولع باملحسنات
((( أبناء قنرب :هم أوالد احلاج عيل القنرب حسني وحسن وعباس وأبناء حممد عبد املهدي وأمحد واحلاج
حممود وطليفح وقربط .وآل قنرب من األرسة العربية املشهورة ومن وجوه البلد وقد سامهت هذه األرسة
يف امليادين القومية  ،وناضلت من أجل العروبة وخاصة املرحوم عبد املهدي الذي كان معتمد حزب
االستقالل يف كربالء  ،وال يزالون يتمتعون بتلك الروح العربية الطيبة.
((( الظئر :املرضعة للولد.

307

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 ٍ
باد عىل شعره ،أما شعره الوصفي ففيه براعة مصور،
وشعره الصادر عن عقيدة جتد فيه من غرر احلكم(((.

ويقول االستاذ املرحوم موسى الكربايس :إذا وقفنا عىل شعره نتلمس اجلانب

التقليدي فيه كل الوضوح ويتغلب عىل عمومه ،والغرابة إذا ملسنا من خالل شعره

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
والرثاء ألهل البيت.(((

يبدو لنا مما سبق أن الشاعر احلويزي كانت له غرر من القصائد يف أغراض

متعددة كالسياسة والفخر واالجتامعيات واالخوانيات اضافة للمديح والرثاء لبعض

الشخصيات العراقية.

وفاته

وافاه األجل املحتوم يف يوم  1957 / 8 / 17م ونقل جثامنه إىل النجف األرشف

حيث دفن فيها ،وأقامت له (جلنة أدباء كربالء) حف ً
ال تأبيني ًا يف الروضة احلسينية املقدسة

يوم  1957 / 9 / 25من بمناسبة حلول أربعني يوم ًا عىل وفاته وممن ساهم يف رثاء
الشاعر املرحوم عباس أبو الطوس فقال:
أبــكــيــك قــلــبــ ًا بــالــكــآبــة زاخـــــر ًا

ومــواهــبــ ًا كــســت احلــيــاة مــفــاخــرا

((( دراسات أدبية  /لألستاذ غالب الناهي ج 2ص.71

((( () البيوتات األدبية يف كربالء :االستاذ موسى الكربايس ،ص .198
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أبــكــيــك مــرتــج الــعــواطــف مشفق ًا

ولـــكـــل مــفــتــقــد األمــــــاين نـــارصا

أبــكــيــك ص ــداحــ ًا بــشــعــرك هــاتــفـ ًا

تـــروي الــبــيــان عــواطــف ـ ًا ومــشــاعــرا

تلك الــقــوايف الــامــعــات حشاشة

ســالــت بسمع الــدهــر حلــنـ ًا ساحرا

وساهم مؤلف هذا الكتاب يف ألقاء قصيدته التي مطلعها:
حــيــنــا لـــ َّفـــه املــــصــــاب اجلــلــيــل

عــبــس الــفــجــر واحـــتـــواه الــذهــول

وأبنه الشاعر املبدع السيد مرتىض الوهاب بقصيدة مطلعها:
فغبت مــنــطــويـ ًا يف صفحة الــدهــر

نــعــاك بالويل نــاعــي النظم والنثر

وهو إن رحل عن هذه الدنيا بجسمه الفاين ،إال إن ذكره العبق يتجدد عىل مر السنني.
***

 -26الشيخ عبد احلسني الدارمي

املتوىف عام  1386هـ

ولد الشيخ عبد احلسني بن الشيخ حممد بن الشيخ أمحد الدارمي يف لواء العامرة سنة

 1908هكذا روى يل نسبه وتاريخ والدته تلقى دروسه األولية عىل والده وأكملها ثم
انتقل إىل النجف األرشف فدرس الفقه واللغة واملنطق والتاريخ حتى أصبح مدرس ًا فيها

وصار عضوا يف الرابطة األدبية ويف هذه الفرتة التهم كتب األدب وسري الرجال حتى إنه

كان يقول :مل اترك كتاب ًا 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.

كان كثري العزوف عن هبارج الدنيا ومباهجها لذا عاش متقشف ًا متواضع ًا وعرف

بمواقفه اإلسالمية وحبه للعروبة وإخالصه للوطن.

هاجر مع أستاذه العالمة السيد حسني القمي إىل كربالء وألقى فيها عصا الرتحال،

وكان ينوب عنه يف إلقاء املحارضات عىل طالب العلوم الدينية وقد انتدبه سامحة
الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء لتويل عامدة مدرسة املهدية الدينية يف كربالء

فأشغل هذا املنصب قرابة ثامن سنوات قام خالهلا بأعامل جليلة وخدمات نافعة كام

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

يف سبيل تأسيس مجيعة أدبية عقدت اجتامعات عدة يف بناية املدرسة ألجل حتقيق هذا
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
والشيخ حسني البيضاين والشيخ نعمة البيضاين والشيخ فاضل احليل والشيخ حممد

شمس الدين ونجله الشيخ جاسم والسيد عبد الواحد اجلزائري والشيخ حيدر الشيخ
حممد ملجا وغريهم من رجال الدين األفاضل.

انتقل إىل جوار ربه يوم  24رجب سنة  1386هـ املوافق  8ترشين الثاين سنة 1966

م وشيع جثامنه تشييع ًا مهيب ًا وأقيمت عىل روحه الفواتح كام أقيمت حفلة تأبينية تليق

به يف  9رمضان  1386هـ 1966 / 12 / 22 ،بمناسبة حلول أربعني يوم ًا عىل وفاته

شارك فيها بعض األدباء.
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وأرخ وفاته الشاعر الكربالئي املعارص السيد مرتىض الوهاب فقال يف هذه األبيات:
انـــحـــى ب ــص ــارم ــه أبــــو احلـــدثـــان

فــهــوى عــى دوح اهلـــدى الفينان

فــاجــتــث مــنــه األصـــل دون ه ــوادة

أســـفـــ ًا وأبـــقـــى فـــرعـــه املــتــدانــى

ال ــص ــان ــع املــــعــــروف يف أخــاقــه

والــــوافــــر اإلخـــــاص يف اإليــــان

ال غـــرو أن أودى فــفــي عــدنــانــه

أمــــل لــنــر الـــديـــن يف املـــيـــدان

أودى وخــلــف يف الــدنــا ذكـــر ًا سام

(والـــذكـــر لــإنــســان عــمــر ثـــاين)

أم ــس ــى الــتــقــى يــنــعــاه يف تــارخيــه

(والــــدارمــــي ق ــى أبـــو عــدنــان)

1386هـ
وأبنه الشاعر الشيخ حسني البيضاين بقصيدة أوهلا:
م ــص ــاب هـــد ركــــن الـــديـــن هــدا

وخلف يف القلوب شجي ووجــدا

أخـــــل بــــدولــــة اإلســــــــام رزء

إىل الــــــدول الــقــصــيــة قـــد تــعــدا

تــــنــــاول كــــل ذي ق ــلـــب ســلــيــم

ومل يـــــرك مــــن اإلســـــــام فــــردا

ورثاه الشاعر حممد عيل اخلفاجي بقصيدة أوهلا:
ذابـــــوا فــســاغ ع ــى الـــــراب امل ــاء

ومــضــوا وضــل عــى الــعــيــون ضياء

تـــركـــوا قـــنـــاديـــ ً
ا عـــى آثـــارهـــم

أبــــــد ًا تــشــع فــيــهــتــدي الــغــربــاء

أنا كنت يف املرسى أالحظ خطوهم

ختـــر مــنــه الـــســـاحـــة الــســمــراء

جـــالـــت أعــنــتــهــم عـــى حــلــبــاهتــا

والـــــكـــــريـــــاء أزمــــــــة وحــــــداء
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نصوص من شعره:

شعر الدارمي يمتاز بالطابع الديني والشعور القومي فهو دوم ًا ينبه أذهان العرب

إىل اخلطر املحدق هبم وهييب بإخوانه الوطنيني عىل حتقيق الوحدة العربية الشاملة

وحترير فلسطني العربية من الصهاينة عمالء االستعامر وأذنابه املأجورين ،اسمعه يف هذه
القصيدة ،يستثري اهلمم ويدعو جيش العروبة لالقتداء هبدى اإلسالم:
بــرى العروبة فــاز اجليش بالظفر

والــديــن أصــبــح مــأمــونـ ًا مــن اخلطر

فلت عزيمة جيش اهلل من زعمت

أن اجلـــبـــال تــنــجــيــهــا مـــن الــقــدر

مــغــرة بــقــوى اإلحلـــاد فاصطدمت

يف صخرة احلــق واهنـــارت إىل سقر

قـــد أنــــذرهتــــا بـــا القـــتـــه قــادتــنــا

لكنها مــا اعتنت للطيش بالنذر

حلت عواقب ذاك الطيش واندحرت

تــلــك الـــــراذم ال تـــأوي إىل وزر

بــاجلــيــش أقــســم قــد أحــيــت كتائبه

مــا كــان للعرب مــن فتح ومــن أثر

عزت هبا العرب واإلسالم وارتفعت

قـــوادهـــا يف ســـاء املــجــد والــظــفــر

ألقت دروســـ ًا عــى األعـــداء قاسية

تــرتــاع منها م ــدى األيــــام والعمر

قــد أجلــأهتــا خلــوض احل ــرب رشذمــة

حادت عن الدين وانحازت إىل البطر

لــو هتــتــدي هبــدى اإلســـام سلمها

وال ت ــؤاخ ــذ يف يشء م ــن ال ــرر

والــعــفــو أقــــرب لــلــتــقــوى بملتنا

والعرب من طبعها اإلحسان للبرش

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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أوىل اإلنـــام بتمجيد مــدى العمر

خــر الــريــة واملــبــعــوث مــن مرض

واىف البسيطة فــانــجــابــت بطلعته

غياهب اجلهل من بــدو ومــن حرض

هــذا الوليد بــه الدنيا قــد اكتسبت

روح الــكــال وفــاز الــعــرب بالظفر

إنـــا ب ــه ق ــد مــلــكــنــا الــفــخــر أمجــعــه

ومل يــــدع بـــعـــده فـــخـــر ًا ملفتخر

مـــن ذا يــطــاولــنــا يف كـــل نــاحــيــة

واهلل أنـــجـــب مــنــا ســيــد الــنــذر

اهلل متـــــم فــــيــــه كـــــل م ــك ــرم ــة

كــــا حـــبـــاه نـــظـــام اخلـــــر لــلــبــر

جــــاء ابــــن آمـــنـــة كــيــا يفهمها

معنى احلياة وطــرق النفع والــرر

أحي ــا اخلليقة مــذ مــاتــت ضامئرها

بــاملــوبــقــات وظــلــت هيئة الــصــور

والــعــلــم فــيــه حــيــاة اخلــلــق قاطبة

وك ــل عــلــم أت ــى مــن حمــكــم الــســور

فرقان أمحــد ســاد الكون وانتظمت

فــيــه مــصــالــح كــل اخلــلــق والــعــر

والغرب والــرق حــازا من مناهله

هـــذي الــعــلــوم ونــــاال كــل مبتكر

فـــاهلل يف ســــورة الـــرمحـــان علمهم

هنــج الصعود إىل األفـــاك والقمر

كـــانـــوا تـــامـــذة يف عــهــد أنــدلــس

وأصبحوا اليوم فوق السمع والبرص

والــعــلــم للخلق ال خيــتــص طائفة

يا أمة الضاد جدي اليوم واغتفري

وقال مادح ًا 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

دفاع ًا عن احلق ومكافحة الباطل:

لــــــواء الـــعـــز والـــــــرف الــتــلــيــد

لـــــواء مــديــنــة الــســبــط الــشــهــيــد

فـــفـــي إحــــيــــائــــه فــــــاق الــــرايــــا

ويف أمـــــواتـــــه ســـمـــة اخلـــلـــود
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أفــــاض عـــى الـــدنـــا خــــر ًا عــمــيـ ًا

وعـــلـــم أه ــل ــه ــا ح ــف ــظ الــعــهــود

ســـعـــى مــــن يـــــوم نـــشـــأتـــه جمــــد ًا

لــتــحــريــر ال ــع ــق ــول مـــن اجلــمــود

فــكــم عــبــد غــــدا بــالــعــقــل مــلــكـ ًا

لـــه األحـــــــرار ختــضــع مـــن بعيد

يــــدبــــر أمـــــــره فــــــــرد ًا وحــــيــــد ًا

وي ــف ــت ــك بـــــاألرانـــــب والــــقــــرود

وقــــد أمــــى أبــــو األحــــــرار ســفــر ًا

يــرتــلــه الــــزمــــان مــــدى الـــوجـــود

وقال يف قصيدة عنواهنا (احلياة كفاح):
إين ألشــــعــــر بـــاحلـــيـــاة مـــامحـــ ًا

يــعــلــو هبــــا مــــن كـــــان ذا إقـــــدام

مـــن مل يــــذد بــلــســانــه صــمــصــامــه

فــيــهــا يـــكـــون ف ــري ــس ــة األقــــــزام

واحلــــق فــيــهــا مــســتــظــام وإن عال

فــالــفــضــل لــلــمــيــاد والــصــمــصــام

وله يف حتية العلم العراقي هذه األبيات التي يقول منها:
تـــرفـــع أهيـــــا الـــعـــلـــم الـــعـــراقـــي

يــــزول الــطــامــعــون وأنــــت بــاقــي

ورفـــرف يف ســاء الــعــرب وارســم

عـــى اآلفــــــاق ثــــــورات الـــعـــراق

ِ
الــفــضــاء
ورتـــــل حـــن ختــفــق يف

نــشــيــد الــصــيــد يف يــــوم الــتــاقــي

وقـــل عـــاش الـــعـــراق بــظــل جيش

قــــوي الـــبـــأس يــنــســف مـــا يــاقــي

رأي شــعــب الــعــروبــة مستضام ًا

وروح املــجــد حــ َّلــت يف الــراقــي

فــــــــأردى جــــهــــرة مــــن دنـــســـوه

وشـــــــــدوه جـــــهـــــار ًا بـــالـــوثـــاق

ذكرى والدة موالنا اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أي طالب وقصيدته هذه كان

قد ألقاها يف مهرجان اإلمام عيل يف كربالء سنة  1382هـ:
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كالشمس يف الكون أو كالروح يف البدن

ذكـــرى والدة مــوالنــا أيب احلسن

فــإن أقيمت فــداعــي الــرك منهزم

وصـــادح الــديــن مــيــاس عــى الفنن

إذ يــمــن مــيــاده يف الــبــيــت طهره

مــن كــل رجــس وأفــنــى عابد الوثن

وص ــارت األرض بــاإلســام زاهــرة

كــأهنــا جــنــة الـــفـــردوس أو عــدن

وال استبيح حريم الغ َْر ِ
ض والسنن

حصن الرشيعة مــا هــدت قــواعــده
بـــاق مــع الــدهــر لــن تــفــنــى معامله

بحر حميط بــه األحــــداث كالسفن

وال الــرواضــع منه انقصت قــدر ًا

وال الـــروافـــد زادتــــه مـــدى الــزمــن

قــامــت حقيقته مــن نــفــس واقــعــه

طـــام كـــأن الـــذي قــد كـــان مل يكن

مل حيــو شــيــئ ـ ًا ســـوى در غــا ثمنا

والـــــدر لــلــنــاس أهـــــداه بـــا ثمن

وأعــرضــت عنه مــن مل تــدر قيمته

وفاهتا السوم إذ حــادت عن الزكن

ســــــواه خ ــال ــق ــه رمـــــــز ًا لــقــدرتــه

ومــظــهــر ًا لعجيب الــصــنــع واملــنــن

***
عــال عــى اخلــلــق يف علم ويف علم

بعد الرسول وطــود الصرب يف املحن

مـــا زلــزلــتــه وال حــطــت بقيمته

هــوج الــنــوائــب مل جتــري عــى ذهن

م ــن يـــدر أن بــنــي الــدنــيــا حتــاربــه

يف يــومــه ويــضــيــع الــعــلــم بالفتن

ومــــا َا َل َّ بـــه يشء مـــن الــــدرن

هـــو الـــــويص ســـا يف كـــل حمــمــدة
ص ــف ــاء خــالــقــه مـــن حـــن نــشــأتــه

مثل الــرســول فأضحى خــر مؤمتن

تـــأوي إلــيــه بــنــو الــدنــيــا بمعضلها

وهيــــتــــدي هبـــــــداه كــــل مــفــتــتــن
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حــتــى يــســروا يــنــهــج مــا بــه عــوج

ليصبحوا ســـادة األريــــاف واملــدن

فــهــل أخــذنــا بــقــرآن بــه انتظمت

كــل الــقــوانــن مــن جمــد ومــن حسن

وهــــل قــبــلــنــا تــعــالــيــ ًا نـــقـــود هبا

كــل العقول صيحات مــن الوهن

وهــل حللنا بسوح املجد نعمرها

بالعلم والبأس ال باجلهل والضغن

مـــا يف الـــريـــة إال طـــامـــع حنق

وإن بكى الناس دمع ًا كاحليا اهلتن

إن مل تــكــن كــعــصــام يف مــواهــبــه

فــا تقل صيد هــذا احلــي ينجدين

***
شــق الــطــريــق وال تعبأ بمنتقص

مــن دون حــق وإال فــارض بالغبن

حــتــى جيــــيء إمــــام لـــلـــورى فــرج

يقيض عىل كل ما يف األرض من أحن

وتصبح الــنــاس يف أمــن ويف ِدع ٍ
ـــة
َ

والشاة والذئب كالروحني يف بدن

تُعطى احلقوق بال شكوى وولولة

وال حيــكــم فــيــهــا جمــلــس األمـــن

ولـــن يــصــد زحـــوف اجلــهــل دالــفــة

ما أحكمت غري فن السحل بالشطن

واألرض قد مــأت جــور ًا وصرينا

ســوء الــدعــاة بــا مـــأوى وال وطن

أبــنــاء صــهــيــون يف أمـــن ويف دعــة

والــاجــئــون حليفو اهل ــم واحل ــزن

بانت دسائس أهل الدس واتضحت

عند البليد مــن املخلوق والفطن

مــعــروفــة مل تــكــد ختــفــى مناهجها

مــن ال يــراهــا كــفــاه السمع بــاألذن

كـــان الــتــخــاذل مــنــا رس ضيعتهم

ويف التخاذل ال ُينى سوى الشجن

رص الصفوف إلرسائــيــل يقلقها

والعلم يف رضبة األحباش يف اليمن
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وقــام يف وجهها سيف ابــن ذي يزن

ملـــا أتـــت مــثــلــهــا بــاجلــهــل طائشة
عوجوااجليوشإىلاألرضالتياغتصبت

وفــهــمــوا الــغــرب أن الــعــرب مل هتن

واملـــجـــد غــايــتــهــا واحلـــــرب غــادهتــا

والــصــفــح عــادهتــا والــنــحــر للبدن

والــســعــد طــالــعــهــا والــنــر طابعها

تــرتــاع مــن جيشها اآلســـاد يف العرن

وهيبة الشعب يف جيش يــصــول به

عند احلــروب ودور العلم كالشكن

***
ولــــن يـــعـــود لــنــا جمـــد ونـــدركـــه

حــتــى هنــب كــأعــدانــا مــن الــوســن

الــقــوم بالعلم حــــازوا كــل مرتبة

مــن السمو وأمـــوا النجم للسكن

ونــحــن يف فــتــن املــــايض نؤججها

والشاعر الفذ ال يبكي عىل الدمن

وإن تــرقــى بكى دنــيــا قــد انترشت

أعــامــه فــوق هــام النجم والقنن

واهلل ح ــاف ــظ ــه مــــن كــــل بـــــادرة

هيــدي األنـــام بلني الــقــول واخلشن

طبقه قبل بني الــدنــيــا ووعظهمو

حتى ي ــزول خــيــال الــشــك والظنن

***
ال عـــاد عــهــد أبـــادتـــه فضائعهم

وخـــر جــبــاره الــعــاين عــى الــذقــن

ه ــذي نتيجة مــن مل ي ــرض خالقه

وقــــد حتــكــم ب ــال ــوح ــي واملــــدين

تنجي العدالة من يميش بمنهجها

مــا ح ــاق س ــوء ب ــذي ع ــدل ومــتــزن

إن الــدهــر ضــامــه فــالــرمحــان يرفعه

فانظر حــيــاة عــي احلــق كيف ُمنى

والثوب والربد ما جازت عن القطن

ونــعــلــه كــــان مـــن لــيــف وم ــئ ــزره
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والعلم أبــدى الــذي من قبل مل يبن

والـــيـــوم ك ــل بــنــي الــدنــيــا متــجــده

										
(تصفيق)

ومل ابـــــح ب ــك ــل الــــقــــول خمــتــت ـ ًا

بالصدق حيث به الــرمحــان كرمني

***
وقال راثي ًا العامل اجلليل آية اهلل السيد مرزا مهدي احلسيني الشريازي:
أعـــــاد الـــدهـــر فــعــلــتــه الــشــنــيــعــة

فــــأودى بــالــطــفــوف محــى الرشيعة

وكـــهـــف املــســلــمــن إذا دهــتــهــم

مــــعــــاذ اهلل داهـــــيـــــة فــظــيــعــة

فــيــا دهــــر الــقــطــيــعــة ال أقــيــلــت

لــك الــعــثــرات يف هـــذي القطيعة

أال شــلــت يــمــيــنــك حــيــث فلت

حــســام الـــديـــن والــــــدرع املنيعة

فــجــعــت الـــعـــاملـــن بـــطـــود عــلــم

وذي تـــقـــوى وأخــــــاق رفــيــعــة

تـــردى الــفــضــل مــن صــغــر وشبت

عـــى حـــب الــعــلــوم بـــه الطبيعة

ف ــأح ــي ــي دارس اآلثـــــــار مــنــهــا

وراع الــــرك بـــل أفــنــى مجــوعــه

وحـــاط الــديــن وهــو أخــو احتياط

ل ــغ ــر اهلل مــــا أبــــــدى خــضــوعــه

قـــــوي اجلــــــأش ذا ورع وزهــــد

فـــا عـــاجـــت بـــه يـــومـــ ًا خــديــعــة

ومـــــا غـــرتـــه عــــن أخـــــــراه دن ــيــ ًا

لــقــد زان الـــصـــاح بـــه ربــوعــه

قــضــيــت جمـــاهـــد ًا عـــن خـــر ديــن

ورب الــعــرش أجـــرك لــن يضيعه

فـــنـــم مـــهـــد ّيـــنـــا يف خــــر مــثــوى

بــه جــــاورت مــن ذبــحــوا رضيعه
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وم ــن داســتــه خــيــل الـــرك عــدوى

ف ــل ــم حت ــف ــظ بــــه حــــق ال ــودي ــع ــة

وفـــيـــك بــغــيــبــة املــــهــــدي لــذنــا

فــلــا غــبــت أعــــــوزت الــذريــعــه

وصــحــنــا يـــا إمــــام الــعــر عجل

فــقــد حــلــت بــشــيــعــتــك الفجيعه

ومـــــا خــــص املــــصــــاب بــــه قــبــيــا

وال جــيــا وال الــدنــيــا الــوســيــعــه

ولـــكـــن عــــم كــــل الــــكــــون حــتــى

رأيــنــا الشمس قــد كسفت مروعه

أدهــــر املـــــــرزءات تــعــســت دهــــر ًا

فــقــد أرديـــــت أقـــطـــاب الــريــعــه

بـــــــدور ًا يف ســــاء الــعــلــم كــانــوا

ولــــإســــام قـــد كـــانـــوا دروعــــه

أحــاطــوا الــديــن واجــتــهــدوا وجــدوا

بــحــفــظ أصـــولـــه وبـــنـــوا فــروعــه

فــــا ُي ــف ــن ــي هلــــم ِعــــ ّلــــ ًا وشــيــعــه

فـــإن أفــنــى الـــزمـــان هل ــم جــســومـ ًا
جتـــــــدد ذكـــــرهـــــم يف كـــــل آن

بــــا تـــــــذري وأنّـــــــــات وجــيــعــه

أغــــرت عــى الــطــفــوف بــكــل رزه

ومل تــــبــــق لــــدهــــيــــاء شــنــيــعــه

لــعــلــمــك إهنـــــا لـــلـــديـــن حــصــن

تــبــيــد الــــرك إن شــامــت فــزوعــه

فــفــي أمـــس الــقــريــب غـــداة عانت

قــــوى اإلفـــســـاد خــالــعــة رصوعـــه

تــــريــــد بـــنـــا املــــذلــــة واخلــــزايــــا

وتــــرك الــديــن والــدنــيــا الوضيعه

أبــــادهتــــا رجــــــال الـــطـــف حــتــى

تـــولـــت وهـــــي خــــائــــرة رصيــعــه

فــتــيــهــ ًا يف جمـــــال ال ــف ــخ ــر تــيــه ـ ًا

تــــفــــردت ب ــص ــد ب ــن ــي الــلــكــيــعــه
َ

وفـــيـــك أصــــــدر الـــفـــتـــوى إمــــام

لـــغـــر احلـــــق مل ن ــع ــه ــد نـــزوعـــه

أعــــاد الـــديـــن مـــذ أفــتــى جـــديـــد ًا

وكـــــل ال ــش ــع ــب آذان ســمــيــعــه
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وأن ي ــغ ــم ــط لــــديــــن اهلل حــق

وحـــــق اهلل لــــن يــلــقــى هــجــوعــه

ُ
أهــــل ال ــدي ــن ط ــر ًا
وقـــد شــكــرتــه

كــــا شـــكـــر اإللـــــــه لــــه صــنــيــعــه

أعـــــــزي فـــيـــه أنـــــجـــــاالً كـــرامـــا

وم ــن ث ــدي الــعــى حــلــبــوا رضوعــه

ُّ
فــــكــــل يف املـــــعـــــايل بـــــــدر تــم

ت ــود الــشــمــس لــو حبيت سطوعه

حمـــمـــد بـــالـــرئـــاســـة قــــد تــــردى

ُّ
وكــــــل كـــــان مـــرتـــقـــبـ ـ ًا طــلــوعــه

ســيــحــيــي ســـنـــة املـــــــايض أبــيــه

بــبــث الــعــلــم والـــدنـــيـــا مطيعه

ويــــرعــــى حــــــوزة لــلــعــلــم تــنــمــى

رعــــــاه اهلل يف الـــســـنـــة املــريــعــه

ولـــســـت ب ــش ــاع ــر أبـــغـــي جــــزاء

وال قـــصـــدي هبـــــذا أن أشــيــعــه

ول ــك ــن ــي ألهـــــل ال ــع ــل ــم ُمـــ ْع ٍ
ـــل

وحـــق الــعــلــم يــوجــب أن أطيعه
وأرثـــــــي أهـــلـــه عـــنـــد الــوقــيــعــه

فـــأبـــدي الــفــضــل يف شــعــر متني

أخـــــذت مـــعـــامل اإلســــــام عنهم

ونــلــت الــعــلــم والــنــكــت البديعه

فـــصـــر ًا يـــا بــنــي الــعــلــيــاء صـــر ًا

وإن عــظــمــت مصيبتكم فجيعه

***
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 -27الشيخ عبد الرمحن الكوييت

املتوىف حدود سنة  1350هـ

ولد الشاعر يف الكويت ومل تعرف سنة والدته وارحتل إىل العراق ومر باحللة ومكث
هبا زمن ًا قصري ًا ادعى فيها املهدوية وفشل يف إدعائه ،ثم هاجر منها إىل كربالء واستوطنها
وكان يتعاطى الرمل واجلفر واألعداد والطالسم وغريها من العلوم الغريبة ومارس
الطبابة أيض ًا ،وارتاد املجالس األدبية ودواوين الوجوه كديوان آل الرشتي وديوان

العالمة الشيخ عيل زين العابدين املازندرايب وتكية البكتاشية وغريها واختذ من كتابه
األوراد واألدعية سبي ً
ال للتكسب ،وقد عانى من اآلالم وشظف العيش ما ينوء به

األقوياء ،وكان يتقرب من موظفي الدولة ويعيش عىل ما يمنحه له رساة القوم شأنه يف
ذلك شأن الشعراء الذين انفردوا بمدحهم األشخاص طمع ًا 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

واسع باللغة العربية كالنحو والرصف ودرس عليه األديب عيل دشتي وهو اليوم من

أبرز أدباء إيران الذي استوزر يف الوزارة اإليرانية ،وقد أدرك الشاعر احلرب العاملية
األوىل سنة  1914وشهد االحتالل الربيطاين للعراق ،وحني وافاه نبأ وفاة أخيه يف
الكويت ،وكان الشاعر وريثه الرشعي ترك العراق عائد ًا للكويت هنائي ًا ،ويقال إنه عني

قاضي ًا للقضاة هناك وتويف هبا وذلك منذ أكثر من ثالثة عقود ،وممن درس عليه علمي
العروض والبيان والوضع مال نافع بن حممود بن عالوي الكردي(((.

((( الروض األزهر يف تراجم آل سيد جعفر  -مصطفى نور الدين الواعظ ،الذي نرشه وأضاف إليه ولده
إبراهيم الواعظ ص.199
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والشاعر عبد الرمحن ينظم القصائد يف شتى املناسبات وله مقطوعات يف أغراض

خمتلفة  ،وذكر يل السيد كاظم السيد مهدي النقيب والسيد هاشم السيد عبد الوهاب
اخلطيب ومن كان يصاحبهم يف جمالس كربالء أنه كان ظريف ًا لطيف ًا مرح الروح متقد

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:
كـــــــم مـــــــن فـــــتـــــى بــــزعــــمــــه

يـــــعـــــبـــــد ذات الـــــــواحـــــــد

هـــــيـــــهـــــات مـــــــا كـــــــل فـــتـــى

يــــــكــــــون عـــــبـــــد الــــــواحــــــد

هــــــــو الــــــــــــذي مــــــــن دونــــــــه

أعــــــــــى ذرى الـــــفـــــراقـــــد

غــــــــره

فـــــــفـــــــي حــــــــديــــــــد بــــــــــارد

نـــــــــــال املــــــــعــــــــايل والــــــعــــــى

بـــــــاألســـــــيـــــــف الـــــــــبـــــــــوارد

إن قـــــــامـــــــت اهلـــــيـــــجـــــاء

بـــــــــاألرجـــــــــاء والــــــفــــــدافــــــد

فـــــغـــــمـــــد جــــــفــــــن ســـيـــفـــه

يف

األســــــــــــــاود

أو حـــــــل يـــــــومـــــــ ًا مل يـــــدع

مــــــــــن وافـــــــــــــــــد لـــــــوافـــــــد

فـــــــــــــجـــــــــــــوده مــــــبــــــتــــــذل

لـــــــكـــــــل مــــــــــــــرء قــــــاصــــــد

وكــــــــــــــــل

رضب

أرؤس

ٍ
ـــــــن لــــعــــبــــد الـــــواحـــــد
ُمـــــــ ْع

ال حـــــــــاتـــــــــم كــــــــــا وال

وقد نرشت االستقالل يف أحد أعدادها البيتني األولني طالبة من القراء تشطريمها

فشطرمها العالمة السيد إسامعيل اخلطيب املتوىف سنة  1369هـ  1950 /م فقال:

جـــــــــاهـــــــــد غــــــــــر قـــــاعـــــد

كـــــــم مـــــــن فـــــتـــــى بــــزعــــمــــه
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ويـــــــــــــــدعـــــــــــــــي بــــــــأنــــــــه

يـــــعـــــبـــــد ذات الـــــــواحـــــــد

هـــــيـــــهـــــات مـــــــا كـــــــل فـــتـــى

يــــــــوصــــــــف بـــــاملـــــجـــــاهـــــد

كـــــــــا وال كـــــــــل امـــــــــرئ

يـــكـــون (عـــبـــد الـــــواحـــــد)

()1

وله حماورة جرت بينه وبني الشاعر الشهري احلاج حممد حسن أبو املحاسن ،فسأله

الكويتي هبذا اللغز:

مــــــــا اســــــــــم إذا نــــظــــرتــــه

أهبــــــــــج عــــيــــنــــي مــــنــــظــــره؟

ذاتـــــــــــه

فـــــــــــــرح روحــــــــــــــــي خمـــــــره

يف األرض مــــنــــه والــــســــا

مـــــــســـــــمـــــــيـــــــات حتــــــــره

ابـــــــــــن الـــــــســـــــا أبـــــــــــــوه يف

ريـــــــــاضـــــــــهـــــــــا تـــــــطـــــــوره

فـــــــحـــــــبـــــــه حــــــــتــــــــم عــــى

األرواح

صـــــــوره

أصــــــــــــــم وهــــــــــــــو نـــــاطـــــق

عـــــــن كـــــــل مـــــــا تـــســـتـــنـــجـــره

رأس

كـــــــــــل مـــــــلـــــــك يـــــــقـــــــدره

أعــــــــــــــــــــــــداده تـــــشـــــاهبـــــت

يف رتـــــــــــــــب تــــــــصــــــــوره

وهـــــــــــــــــــــذه يف بـــــطـــــنـــــه

رأوا

يـــضـــمـــره

فـــــــــربـــــــــعـــــــــه كـــــنـــــصـــــفـــــه

كـــــثـــــلـــــث ربــــــــــــع تــــــزبــــــره

فـــــــهـــــــي تـــــــعـــــــد طـــــيـــــبـــــ ًا

تــــــضــــــمــــــره أو تــــظــــهــــره

والــــــــكــــــــر إن ضـــعـــفـــت

مـــــــع تـــــصـــــح مـــــنـــــه صـــــــوره

وإن

خــــــــــــــرت

وبــــــــعــــــــضــــــــه

يف

لـــــــــوال

وكــــــيــــــف

((( شذا الطيب يف ذكرى العالمة السيد إسامعيل اخلطيب ص1968( 66م).
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يف حـــــــــل مـــــــــا ألـــــغـــــزتـــــه

فــــــــــــا حيــــــــــــد مــــــفــــــخــــــره

وحــــــــــاســــــــــد أصـــــغـــــيـــــتـــــه

هلـــــــــــــا فـــــــــــســـــــــــاء خـــــــــره

ونـــــــــصـــــــــفـــــــــه كـــــثـــــلـــــثـــــه

وثـــــــــلـــــــــثـــــــــه تــــــســــــطــــــره

وإن

تـــــصـــــحـــــف

وصــــفــــت لــــيــــثــــ ًا تــــكــــره

قـــلـــبـــه

()1

فأجابه الشاعر حممد حسن أبو املحاسن:
يــــــا مـــــلـــــغـــــز ًا بـــــاســـــم زهــــا

لــــــلــــــنــــــاظــــــريــــــن مــــنــــظــــره

أشـــــــبـــــــهـــــــتـــــــه يف خــــلــــق

ذاك

خمـــــــره

ابـــــــــــن الـــــــســـــــا أبـــــــــــــوه يف

بـــــطـــــن الــــصــــعــــيــــد نـــــبـــــذره

وهــــــو

ذو تــــــــلــــــــون يـــــــصـــــــوره

عــــــــقــــــــه

والــــــــــــــــده

مـــــــــــــات وعــــــــفــــــــى أثــــــــــره

إذا

عـــــــــــــاوده

عـــــطـــــفـــــ ًا عـــــلـــــيـــــه يــــنــــره

والــــــشــــــطــــــر إن رقــــيــــتــــه

فــــــاســــــم تــــــعــــــاىل مــــنــــخــــره

تـــــشـــــطـــــره

تــــــقــــــلــــــبــــــه فـــــتـــــضـــــمـــــره

يف بـــــيـــــت شـــــعـــــر أصــــلــــه

لــــــــــــه عــــــــــــــــــــداد حتــــــــره

بــــــجــــــفــــــن مـــــــــــن أحــــــبــــــه

ســــــــيــــــــف يــــــــقــــــــد أثـــــــــــره

إن ضـــــعـــــفـــــت آحــــــــــــاده

فــــــهــــــو حـــــبـــــيـــــب نــــــذكــــــره

وضـــــــعـــــــف بـــــــــــاق غــــــرض

يــــــرمــــــي بــــجــــفــــن يــــكــــره

ود ًا

يـــــصـــــفـــــيـــــه
إن

حـــــــتـــــــى
وهـــــــــــــو

إذا

يــــــطــــــيــــــب

((( ديوان أيب املحاسن الكربالئي  /توجد نسخته اخلطية يف مكتبة املرحوم االديب حسن عبد األمري يف
كربالء.
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تـــــشـــــطـــــره

تــــــقــــــلــــــبــــــه فـــــتـــــضـــــمـــــره

وهـــــــــــــو

والــــــشــــــطــــــر إن رقــــيــــتــــه

فــــــاســــــم تــــــعــــــاىل مــــفــــخــــره

ويف نــــــــــــــزول مـــــــــا بـــقـــى

نــــــصــــــف لـــــــربـــــــع تــــــزبــــــره

ونـــــــصـــــــف عـــــــــر نـــصـــفـــه

يشء حــــــــوتــــــــه أبــــــحــــــره

والـــــــــربـــــــــع ربـــــــــــع ربــــعــــه

يف الـــــــبـــــــدء مـــــنـــــه تـــــذكـــــره

إذا

صــــــحــــــف طـــــــــر تــــــزجــــــره

ثــــــــــــــــان

إذا

وأول

وإن تـــصـــحـــف مــــــا تـــركـــت

فـــــاســـــم فــــعــــل تـــــــذكـــــــره

()1

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  1927وقد تأخر
علينا يف احلضور فكتب املشار إليه هذه األبيات:

يا من حياسب باهتامم يف الوظيفة ال يبارى
لو كنت بطني مثل بطئك كنت حمبوب العذارى
وعليك (إبراهيم) عتب يف التأخر ال جيارى
أنسيتام منذ ال ــورى متشاهبني بــه حــيــارى

()2

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

((( ديوان أيب املحاسن الكربالئي  ،خمطوط.

((( الروض األزهر يف تراجم آل سيد جعفر  /إبراهيم مصطفى الواعظ ص.618
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قد زاره ذات يوم وأخذ ابنه واسمه (عمر) يف حضنه ،فدخل الكويتي فارجتل قائالً:
عـــــمـــــر يف حـــــضـــــن ش ــي ــع ــي

أعــــــجــــــب األشــــــــيــــــــاء يشء

وقال مقرض ًا جملة (اللسان) البغدادية عام  1338هـ وأول شطر منها تاريخ تأسيسها:
يف اآلخـــريـــن لــســان صـــدق هــادي

يــتــلــو عــلــيــنــا صــــورة اإلرشــــــاد

()1

نظم األصل األديب عبد الرمحن افندي الكويتي نزيل كربالء اآلن عندما كان يف

مدينة السليامنية ملا ظهرت أول شيبة يف ملته ،والتشطري لألستاذ الشيخ جعفر نقدي قايض

كربالء.

(إن الــــذي خــلــق ال ــع ــوامل خلقه)

ك ــرم ــت وأنـــشـــأ م ــب ــدأ األكـــــوان

عــظــمــت صــنــائــعــه ومــصــنــوعــاتــه

(شــهــدت لــه بــالــصــنــع واإلت ــق ــان)

(ســبــقــت إرادتـــــه بخلقي نطفة)

مت ــن ــى فــــأوجــــد م ــب ــدئ ــي ويـــــراين

وت ــن ــق ــل ــت بـــمـــبـــادئـــي ألــطــافــه

(وتــطــورت باحلسن واإلحــســان)

(تــتــقــلــب األطـــــوار مــن أفــضــالــه)

يب (ح ــك ــم ــة) بــتــقــلــب األزمـــــان

وتـــفـــيـــض نــعــمــتــه عــــي بــمــنــه

(حــتــى ظــهــرت بــصــورة اإلنــســان)

(ما زلت باللحظات مطمح لطفه)

وهــــو الــلــطــيــف بــعــيــنــه يــرعــاين

م ــن كـــان ي ــذك ــرين بــبــدء شبيبتي

(حاشاه بعد الشيب أن ينساين)

()2

جاء يف جملة اللسان  /اجلزء املمتاز شعبان  1338السنة األوىل ص 44ما هذا نصه:
(التقريض واالنتقاد)
((( جملة (اللسان) عدد ممتاز ص.44

((( جملة (العرفان)  /ج  4و  5املجلد  23ذو القعدة وذو احلجة  1351هـ.
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لقد أحتف اللسان هبذه الدرة العصامء والقصيدة الغراء حرضة الفاضل شيخ األدباء

وحمط آمال البلغاء الشيخ عبد الرمحن الكويتي نزيل كربالء املرشفة ال زالت تتحىل
بفضائله األيام:

()1

يــتــلــو عــلــيــنــا صـــــورة اإلرشـــــاد

يف اآلخرين (لسان) صدق هادي

ســبــق الـــذيـــن تــقــدمــوا مـــن جنة

ف ــس ــا عــــى األمــــثــــال واألنـــــــداد

بـــفـــصـــاحـــة وبـــــاغـــــة ومـــتـــانـــة

أربـــــــت بـــرقـــتـــهـــا عــــى بـــغـــداد

بزغت عليها مسحة الظرف العرا

قــي كــاحلــجــازي يف فــصــاحــة عــاد

فـــأضـــاءنـــا مـــتـــأخـــر ًا مــتــقــدمــ ًا

نــحــو ال ــع ــى يف مــــرح األرفـــــاد

فــدعــا إىل الــعــلــيــاء نــواشــئ عــره

يف كـــل قــطــر حــــارض أو بـــادي

لــبــيــك ي ــا داعــــي اهلـــدايـــة لــلــورى

لــبــيــك عـــن جمــــدي وجمــــد بـــادي

لــبــيــك ع ــن حــامــي حــفــيــظــة قــومــه

رشفـــــ ًا عـــن اآلبـــــا عـــن األجـــــداد

يــســعــى لــيــدرك جمــدهــم ويــفــوهتــم

بـــالـــبـــذل كــــل طـــريـــفـــة وتــــاد

أذنـــــت بـــالـــنـــوام حــتــى هيــرعــوا

هــــرع احلــجــيــج جتــيــب خـــر مــنــاد

سبيل العلم والرشاد
يـــا قــومــنــا الــعــلــم ال هيــديــكــمــو

إال ســـبـــيـــل رفـــــاهـــــة ورشــــــاد

لــيــســت تــطــيــب حــيــاة خمــلــوق بال

عــلــم فــفــيــه لــكــل عــقــل هـــادي

الـــعـــلـــم نـــــور هيـــتـــدي بــضــيــائــه

يف كــــل مـــــرى طـــــاب لـــلـــرواد

والــــروح كالسيف الصقيل وإنــا

جــســم الــفــتــى غــمــد مـــن األغــــاد

((( هذا الشطر يشتمل عىل تاريخ تأسيس جملة (اللسان).
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وفـــرنـــده الــعــلــم الــصــحــيــح وإن ــا

ٍ
ومتـــــــاد
جيـــــي بـــحـــســـن رويــــــــة

فــالــعــلــم جـــوهـــره وفـــيـــه حــيــاتــه

وبــــقــــاء صــيــقــلــه عــــى اآلمـــــاد

هــل يستوي الــذيــن يعلمون والـــ

ــــــــذي ال يف صــــحــــة وفــــســــاد

يا أهيا العرب
يــا أهيـــا الــعــرب األثــيــل فــخــارهــم

مــــــدوا إلـــيـــه أنــــامــــل اإلســـعـــاد

وتــــذكــــروا جمـــد الـــذيـــن تــقــدمــوا

كــيــف ارتــــقــــوا يف عــــزة وســــداد

وتــعــاونــوا بــالــر والــتــقــوى هــدى

إن الــــتــــعــــاون عـــلـــة اإلســـعـــاد

مــا فـــاز مــن قــد فـــاز دون معونة

مـــــن جـــنـــســـه بـــــرويـــــة وعـــتـــاد

لوال التعاون يف العنارص ما انجلت

يف صــــورة األجـــســـام واألج ــس ــاد

ولــســوف تــزهــو بــالــلــســان ربوعنا

بـــبـــقـــاك حمـــفـــوظـــ ًا عــــى اآلبـــــاد

يــــرويــــك مــــن ألـــفـــاظـــه ونـــوالـــه

ٌّ
كــــــل رشيــــــف طـــيـــب املـــيـــاد

يــري النسيم إلــيــك مني عــاطــر ًا

بــتــحــيــة هيـــتـــز م ــن ــه ــا الــــنــــادي

وعـــى الــذيــن نــشــا وجــــودك منهم

فــنــمــوت بـــاإلنـــشـــاء واإلنـــجـــاد

ومن رسائله التي بعث هبا إىل حبيب بك آل عبد اجلليل من كربالء إىل احللة بتاريخ

 4ذو احلجة عام  1328هـ قوله:

ســـــام حمــــب لــــو يـــفـــوح أرجيــــه

لــفــتــق أرجــــــاء الــبــســيــطــة عــنــرا

عىل ذلــك املجد الــذي أنــت جسمه

ومــن حــل مــثــواك الــكــريــم املــوقــرا

ومــــن أنــــت تـــرضـــاه لــلــبــس حتية

يــفــصــلــهــا نــطــقــي عــلــيــك حم ــرا
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أما متهيد مقدمات املودة فأنا غني هبا بام عندك يل يف صميم القلب ،حيث ال هتب

عليه نسامت السلوان ،وال تنسج عليه عناكب النسيان ،وأما السؤال عن حالك فإين

أكرره ورد ًا من كل صادر عنك وارد ًا 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 أيض ًا من كربالء إىل احللة هذه الرسالة:

األجل األشيم عني إنسان زمانه وخال توريد أوانه أبو الكامل وعم اجلالل طاهر

اخلالل (حبيب) مهجة املجد وروض عرار نجد ،سالم عليك ورمحة اهلل وبركاته أما

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 ممتع ًا من كل عيش

بأرغده ،ومن كل طامع بأسعده ومن كل معني بأنجده ويقيني أن قول األول:

ونــتــبــعــه الـــكـــرامـــة ح ــي ــث م ــاال

ونــــكــــرم ضــيــفــنــا أن هــــل فــيــنــا

			

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 مقبح ًا له بوروده ورمحة اهلل حتيط بك بجهاتك وبركاته تشمل حمتوياتك.
وله يمدح حبيب بك آل عبد اجلليل قوله:
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عــرج عــى احلــلــة الفيحاء وانتظر

قلبي هنالك بــن البيض والسمر

أضــعــتــه حــيــنــا ج ــد الــرحــيــل بنا

وغــامــزتــنــا عــيــون الــعــن باخلرض

مـــد الـــفـــراق عــلــيــنــا غــيــم غيهبه

وقــــارنــــوه بــلــيــل طــــال مـــن شعر

وســــال ســيــل شــــؤوين يف مواقفنا

فــضــاع مــنــي بـــن الــلــيــل والــنــهــر

أحــب مــن أجلهم أرضــ ًا هبــا قطنوا

ولـــو قــلــي ـ ً
ا فـــإن الــــورد ذو عطر

تــلــك املــغــاين لعبنا يف مسارحها

يف عنفوان النهى مــن هبجة الكرب

مغنى جربت به والعيش عن فريس

وهــان أنــي بحظ السمع والبرص

فيها ركبنا الصبا والعقل يلجمه

والــوجــه يــمــرحــه يف املــرتــع النرض

أنــضــيــت راحــلــة الــســتــن أرقــلــهــا

إىل النزول عىل السبعني من عمري

يــا ســاعــد اهلل قــلــبــي كــيــف فــارقــه

فـــرق مــن مل يــقــل بــالــعــود للرضر

إن ال ــف ــراق يــريــد الــشــيــب جــاذبــه

جــذب الظالم ضياء الصبح للنظر

ال عــاقــب اهلل آرام الــطــفــوف وال

أصـــح أحلــاظــهــم مــن كـــرة الفرت

كــــادت تــقــيــد إط ــاق ــي هب ــا سفها

لــو مل أعــذ مــن عيون احلــور باجلور

طـــبـــاء عــجــم وأتـــــــراك يــعــرهبــم

سكناهم الــطــف بالتيسري للرضر

والقلب يف عــرب الفيحاء مشتغل

ال يــنــتــهــي عــنــهــم لــلــرك واخلـــزر

هــم قــيــدوين عــى حسن الــوفــاء هلم

بــحــســن أخــاقــهــم يف عـــامل البرش

هم عاهدوين وما خانوا وكيف عىل

وفــائــهــم أن أبــيــع الــعــلــق بــاخلــور

مع أنني والــوفــا وصفي لو انتبذوا

عهدي وفيت هلم ما امتد من عمري

330

يف حبهم من وسيط العقد منتخب

من آل عبد اجلليل الواضحي الغرر

هــو احلبيب الـــذي هــام الــكــرام به

هــيــامــه نـــجـــدود املــجــد والــطــرر

خـــال املــكــارم يف خــد الــبــهــاء عىل

وجــه الكامل بجسم املجد عن قدر

ـر وص ــف واصــفــه
يف بــيــت جمــد حي ـ ْ

مــــاذا يــصــوغ لــه مــن نــظــم منترش
حني التهى غريهم بالبيض والصفر

ت ــف ــردوا بــصــفــات املــجــد حليتهم

ما تشتهي النفس يف أعطاف روضهم

إال الــلــئــامــة ال تـــــدري ومل تــدر

مــهــذبــن فـــا تــلــغــي مــكــارمــهــم

تطبع ًا باعتساف العقل والفكر

يــنــشــأ الــطــفــل ال يــلــهــو بملهية

إال املــكــارم يف الــروحــات والبكر

يف روضة احلسن واحلسنى مغارسهم

فاستحسنوا حسن ريـ ًا نبتها اخلرض

يستجذب احلسن واحلسنى لذاهتم

فــيــســتــلــذ أن يف لــــون مـــن الــزهــر

ف ــإهن ــم وعـــريـــق امل ــج ــد طينتهم

تــر تــصــفــى بــتــهــذيــب مــن الــكــدر

متــي الــلــيــايل ويف أجــيــادهــا عقد

من حسن أفعاهلم يف البدو واحلرض

قد عطروا اجلو بل وجه املحيط هبا

يــأتــونــه مــن صــفــات اخلـــر واخلــر

يصحن عل ًام هبا يف احلسن كالقمر

فكل مــن جيــتــدي مــن جمــدهــم صفة
قد ألفوا املجد من أجــزاء طينتهم

كتاب فخر بحسن الصيت مشتهر

فــكــل جمــد جتـــدي الــنــاس وجهته

فــمــنــهــم اقــتــبــســوه عــــايل الـــرر

هــم األنــــام هــم اإلن ــس ــان جــوهــره

والناس كالعرض الطاري عىل البرش

لــلــجــار فــيــهــم أمـــــان ال يــكــدره

مـــشـــوه اخلـــــوف أو مـــغـــرة اخلــر
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كــأنــا ح ــل م ــن ســاحــاهتــم حــرم ـ ًا

قد الذ منهم بركن البيت واحلجر

أو يــرحتــل نــتــبــع الــنــعــا مــواطــنــه

حيث استقر أتــبــاع الــوبــل باملطر

أولــئــك الــقــوم جنيس فيهم وطني

وإن نأت يب رصوف الدهر عن وطر

مــعــي م ــك ــارم أخــــاق جتــســم من

أب ــداهن ــم ف ــال ــورى مــنــهــم عــى أثــر

ال يــســتــعــرون أخـــاقـــ ًا تزينهم

لــكــن يــعــروهنــا مـــن كـــل مفتقر

ال يــبــعــد اهلل أيـــامـــ ًا فــعــمــت هبا

فيهم وأبعد عيش الطيف من كدر

مـــرت بــروقــ ًا كــأحــام ومـــا ثبتت

ال عيب فيها سوى ما كان من قرص

هــي املــخــافــة حــيــث األمـــن شأهنم

وأم راحــــاتــــه مـــنـــه عــــى ســفــر

فــلــم يــبــيــتــوا عــى خــســف هيــددهــم

بــل هـــددوه فــبــات اخلــســف يف هدر

أبــا الكامل شقيق الغيث جـ ّ
ـث عىل

ظمى الطفوف سحاب املغدق القمر

يــبــنــي وهيـــــدم ال يـــبـــدو لـــه هنج

إال إىل املــلــك الــــداين مــن اخلطر

وأنــــــت ع ــن ــه بــحــفــظ اهلل ممــتــنــع

فــمــن يـــزامحـــك مــنــه كــلــه لــلــقــدر

مــوفــق الــــرأي حمــفــوظ الــكــال عىل

ضــيــاء جمــــدك بـــن الــغــر والــغــرر

ودرعك اهلل من ريب احلوادث ما ْاهـ

ــ َتــدَ ْت حياتك بني الــروض والنهر
بكفيك ربــك مــن ختشى مــن البرش

حسن الــســامــة ثــوب حــن تلبسه

وله أيض ًا:
ق ــل ــي ــل ــك ال يــــقــــال لـــــه قــلــيــل

وكـــفـــك بــــالــــذي أبـــغـــي كــفــيــل

فــــإن مــنــعــت فـــــذاك لـــســـوء حظ

وإن جـــــــاءت فـــعـــادهتـــا تــنــيــل
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وله أيض ًا فيه:
فــلــيــلــك ال يــــقــــال لــــه زهــيــد

وكــــفــــك ك ــي ــف ــا تــــبــــدى تــعــيــد

فــــإن مــنــعــت فـــــذاك لـــســـوء حظ

وإن جـــــــادت فـــعـــادهتـــا جتـــود

وله يمدح حبيب بك آل عبد اجلليل قوله:
تراجع إىل املألوف من حسن عادة

فظني (حــبــيــب) الــنــفــس ال يتغري

وهــل يقبل اإلنصاف تبديل صورة

م ــن ال ــذه ــب األبـــريـــز وهـــو حمــرر

أحاشيك من تكدير صفو حلادث

فــمــن عــــادة الــيــاقــوت ال يتكدر

وله فيه أيض ًا:
أدر كــــأس الــعــتــاب عـــى لبيب

إذا عـــاتـــبـــتـــه نـــــي املــــدامــــا

وعــــــرض بــــالــــذي تــبــغــيــه مــنــه

مـــغـــالـــطـــة وال تــــــدر املـــامـــا

فـــإن يــك يف الــثــيــاب لبيب معنى

ويــفــهــم يف املــــحــــاورة الــكــامــا

يـــؤثـــر مــــن ع ــت ــاب ــك ف ــي ــه لــطــف

وإال فــــأقــــره مـــنـــك ال ــس ــام ــا

وله أيض ًا فيه:
سلم يف سلم
بــراك يا سعد ح َّلت َ

وعرسوا عن يمني السفح يف العلم
بــالــقــرب آذنـــــة مـــن بــعــد بينهم

والشمس قد طلعت من بعدما غربت
وطــنــبــوا بــالــرمــاح الــســمــر أبنية

مــن شامخ العز مل هتضم ومل تضم

وحــصــنــوا جمــدكــم مــن كــل مسرتق

بــالــشــهــب ثــاقــبــة م ــن ك ــل مــرجتــم

أنظر ثرى الروض من أدنى منازهلم

نسميه يبعث األرواح يف النسم
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تقاسم احلــســن مــن حتــوى أكلتهم

فــكــلــهــم نــــال مــنــه وافـــــر الــقــســم

مـــا فــيــهــم قـــط مـــن ال تــشــوهــهــم

إال بـــأهنـــم مــــن مـــعـــدن الــشــيــم

لكنهم بــخــلــوا بالظلم يف الظلم

جــــــاءوا بــظــلــهــم يف كـــل مــعــرك

فأنت قلبي حبيس الشوق بالرضم

يف مــرح العيد من أقــى مرابعهم

لــو مل أكــن يف ودادي راســخ القدم

يستهزم احلسن جيش الصرب دوهنم

وكــــل زيــــن يــــرى آثـــــار زيــنــهــم

مـــن مــعــر زيــــن اهلل األنـــــام هبم

قــد فــاح مــن عرفها يف أكــثــر األمــم

يا دوحــة من ريــاض العز معرشها

فــكــل خـــر رسى مــنــكــم لطلهم

فــمــن مــزايــاكــم األكـــــوان عــاطــرة

يستفتح اخلــلــق منها حسن خمتتم

فــكــل جمــد لــكــم يف الــكــون بسملة

وله أيض ًا فيه:

يــا دار لــو كــان (حــبــيــب) حــارض ًا

مل يــرض يل صــر ًا عــى هــذي املحن

مــا الــطــف لـــوال الــســبــط إال بقعة

مـــعـــمـــورة مهــــ ًا لـــر مـــن سكن

لــكــان يل دفـــئـــ ًا ودفـــعـــ ًا للشجن

أواه لــــو أبــــــرين يف حــالــتــي

فقل لــه يف الصيف ضيعت اللبن

ومــن يضع مثل (حبيب) يف الشتا

وهـــل مــهــا يــعــوض عــن در عــدن

م ــا اع ــت ــاض عــنــه خمــلــص أضــاعــه

وله خماطب ًا حبيب بك آل عبد اجلليل وقد أمسى به الفقر فقال:
أرى رزقـــــي يــتــقــط مـــن مضيق

عــــى مـــهـــل كـــأنـــفـــايس املــخــنــق

فــتــك ف ــق ــري ب ــأي ــر اجلـــــود حتى

يـــوســـع ذلـــــك ال ــث ــق ــب املــضــيــق

ولعل املرتجم ينفرد بسرية حياته املتناقضة حيث مل نجد يف سري شعرائنا السابقني من

يشاهبه يف طريقة عيشه.
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 -28عدنان غازي الغزالي

1438 – 1355هـ

لقد ظهرت حركة التجديد يف األدب الكربالئي عىل يد رعيل من األدباء ّ
الشباب

الشعراء املجدِّ دين الذين أرسوا قواعد احلركة ّ
األول من ّ
الشعرية
ممن بادروا بتقليد اجليل ّ
ٍ
حديث حيث كان هلا األثر
اجلديدة يف العراق وأصــدروا جماميع شعرية ذات طاب ٍع
الواضح يف رفع النتاج الثقايف إىل ما تصبوا إليه النفوس  ،وما ُي ّقق سمو ًا وإثرا ًء لألدب

العريب الطالع  ،وكان من بني املجدِّ دين الذين تصدّ روا احلركة ّ
الشعرية يف كربالء األستاذ

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

وخترج
للواء احل ّلة (بابل) سنة 1937م املوافق لسنة 1355هـ  ،دخل املدرسة االبتدائية ّ
ثم هاجر يف أوائل سنة1951م إىل مدينة كربالء مع عائلته واستوطنها وأكمل
فيها ّ ،
وخترج منها عام
ثم التحق بدار املعلمني االبتدائية يف كربالء ّ ،
الدراسة املتوسطة فيها ّ ،

1959م و ُع ّي مع ّل ًام عىل املالك االبتدائي  ،غري أن طموحه مل يقف عند هذا إحلدّ  ،بل

راح يواصل حتصيله العلمي يف بغداد  ،فانخرط يف جامعة املستنرصية ليبل أواره يف فرع

ثم ُع ّي يف املدارس املتوسطة يف كربالء .
فتخرج منها عام 1967م ّ ،
الرتبية وعلم النفس ّ
وأخته شاعرة شع ّبية كّرست شعرها ألهل البيت ،صدر هلا ديوان شعر بأسم

(رصخات الطفوف) يف أربعة أجزاء .
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أدبه :

الشاعر يف صفوف ّ
انخرط ّ
الشعراء املجدِّ دين وأسهم يف إحياء بعض الندوات
األدبية ومنها (ندوة اخلميس)((( فأبدى فيها نشاط ًا ملحوظ ًا  ،وكتب يف الصحافة
العراقية ّ ،
وتول حترير جملة (الرائد) الكربالئية التي كانت تصدر عن نقابة املع ّلمني
فرع كربالء .
ّ
املجلت والصحف العربية كالعرفان والورود اللبنانية كام
ونرش قصائده يف
نرش يف صحافة العراق .
تفتَّحت أكامم قرحيته بعد أن درس املتنبي والبحرتي واجلواهري ونزار قباين
والسياب والبيايت وغريهم  ،وآلتهم كتب األدب الكالسيكية واحلديثة فكان له
ّ
ميس امتاز بالبساطة والد ّقة واستخدام الرمز التارخيي واألساطري
أسلوب سلس ّ
املنعكسة عىل الواقع املعارص أذ ّ
يتجل ذلك يف شعره بشكل مم َّيز .
الشعر العمودي ّ
كتب يف ّ
ُعب باندفاع قوي طافح
والشعر احلر  ،وله لوحات ت ّ
بالصدق  ،فشعره الوجداين يتد ّفق باللوعة واألمل .

ذكره صادق آلـ طعمة فقال« :عدنان شاعر وجداين أرس قلبه لواعج احلب،
يفيض عنه اإلحساس يصطفي وخيتار مفرداته كإضافة العطر إىل قارورة ّ
الشعر
ومن ّ
أرق قصائده قوله يف قصيدة (الشاعر واحلرف) الغزلية:
((( ندوة اخلميس :أسسها مؤلف الكتاب يف داره بكربالء بتاريخ 1967/7/26م ودامت عام ًا واحد ًا ،كان
يرتادها أدباء كربالء ،وعقدت أوارص أدبية مع بعض الندوات األدبية مثل اإلبداع األديب والعبقري يف
النجف وغريها.
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ـــش ِ
وأمـــيـــنـــ ًا َع َ
ــــــى هـــــوى الـــ ُع َّ
ـــاق

واألحــــــــدَ ِاق
رســــــول ا ِّلـــشـــفـــاه
ْ
يـــا ُ

أنــت ِم ـنِّــي كـ ٍ
ـصــدْ ِر
ـحــبــة الـنّــهــد يف الـ َّ
ِّ

وك ــالــ ِّط ــي ــب يف ُذ َرى األ ْعــــن ِ
َــــاق
وهي ِ
ــــمــــي الــــنَّــــدَ ى َع َ
األو َر ِاق
ــــى
ْ
َ ْ
يــا حــــر ِف عــى ج ـنْــح ُق ـبــلـ ٍـة ِ
وعــن ِ
َــاق
ْ
ُ
َ َ ْ
ٍ
ِ
ُ
ــــــاق
ــــفــــاه ِر َق
وبـــــأ ْخـــــرى َعــــى ِش
بــــاألســــى ْ
ـــــو ِاقـــــي
ــــعــــت
َوشــــ َّي
َ
أش َ
َ
اخلـــــدَّ هلـ ـي ــب ي ــع ــيِ ــش يف أع ِ
ـــاقـــي
ْ
َ
َ
م ــا زجــتَــهــا الــــدُّ مــــوع ِمـــن آم ـ ِ
ـاق ــي
َ
ُ

ومتــتــعــت كـــالـــعـــذارى ِ
مــــن اخلــر

َفــــهــــاب اهلــــــوى وعــــــ َّز الــ َّت ـ ِ
ـاق ــي
َ َ
َ َ

ِ
ـزهـ ْـر
األر َض بــالـ َّ
ٌ
ـم ْ
وربـــيـــع ُيــنــمــنـ ُ
وس ِ
ِ
ـــــــري بـــرحـــلـــة الـــ َّطـــيـــب
ـــــــف
َ َ
ِ
ٍ
ـــر بــــخُ ْ ِ
ـــيـــون
ــــر ُع
تَـــــــار ًة ُمـــ ْبـــح ٌ
ــت الــفــؤ َاد ِيف ِحـ ْلـ َـمــة البِكْر
ــجــ ْع َ
َو َف َ
ـــــــــر اجلـــــ َلـــــنَـــــار يف َر ْو َضـــــــــة
مح
أ ْ
َ
ّ ِ
ـاهــا
َوكُـــــؤوس
الــطــى َرضـــــاب َج ـنَـ َ

ــــتــــهــــن بِ
ـــــــدر ِب
كــــم ُدمـــــــوع زر ْع
ّ
ْ

ــــام عـــن آ َف ِ
فـــحـــصـــدت الــــ َّظ َ
ـــــاق
ُ

أهـــــــــو َ
اك يــــا أمـــــر َلــيــالــيِــنــا
أنـــــا
َ

الـــصـــبـــا والـــدفـــاق
َـــســـمـــة ِّ
َو يـــا ن ْ

ٍ
ــمــوخــه ِر ْفـــ َعـــة ال ـنَّــج ـ ِم
كَــن
ُــهــر ُش ُ

ــــو َث ِ
ــــاق
َفـــ َيـــا َل ْ
ـــوى َو َيـــــا َلــــ ْل َ
ـــلـــه َ

()1

صور أحاسيسه بد ّقة ويتناول األشياء الصغرية يكسوها ح ّل ًة
حينام يكتب عدنان ُي ّ

َقش َيب ًة من اجلامل  ،فلنقرأ مع ًا حنين ُه اىل مرابع لبنان وظبائه يقول :

ِ
وهــفــا ل ــروح ــك ك ّ
َشــــادي
ُــــل ط ــر

ِ
ــــت ُر َ
الــــوادي
ــجــن نَــ ْبــع
ؤاك َف
ر َّف ْ
َّ

َهـــــــت مــفــاتِــنُــه لــــدى الــــــر ِ
واد
َوز
ْ
ُّ

َـــان ي ــا َ
ـســن ـ ُه
ُلـــ ْبـــن َ
روضـــــ ًا ت ــب ــارك ُحـ ُ
ـضــبــاء عــى َو َســائــد ِعـ ْـر ِســه
ــق الـ ّ
ــه َ
َش َ

إلـــيـــه بــــاألبــــر ِ
ِ
اد
َو َســــ َعــــى ال ــر َّب ــي ــع
ْ َ

((( احلركة األدبية املعارصة  -صادق آلـ طعمة ج - 2ص.112
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دت
ــحــاب َج ـبِــيــنــه
فـــتـــور َْ
الــس َ
َّ
لــثــم َّ

ــــجــــ ً
ـص ــاد
ا مــــن ال ــق ـ َّ
وجـــنـــ ُاتـــه َخ َ

ـــت وهــى ِع ــرس مخ ٍ
َيلة
(فـــروز) َل َح ْ
ْ

ِ
نــــر ْت جــدائــلــهــا بِــقــ ْل ِ
الــــوادي
ــب
َ

(صــنــن) يــومــئ للنُجوم َفـ ْـرمتِــي
ّ

ـت ثــيــاب َظــبِــاء لــبــنـ ٍ
ـن
ـسـ ْ
ـان َفـ َـمـ ْ
لــبـ َ
مـــت ظب َّيات (الــعـ َـرائِــش) َب ْينَنا
َو َر ْ
ِ
ِ
ــســة الــ ُعــيــون ُاح ـ ُبــهــا
مــن ُ
ْــه ّ
ــن نــاع َ
ِ
ِ
الر ِحيق وخرصها
أستَاف من فمها َّ
ْ
ــت يف َشـ َفــتِــي املــعـ ِ
ـاص ُك ّلها
جــ ّع ُ
َْ

ـــــذألً
َج َ
ومتــــرح يف رواق الــنَّــادي
َ
ِ
ُـــنـــادي
ــــن ت
تَـــ ْلـــ َقـــى حتــــار
فــــأي ّ
َّ ُ
أمراسها فــاصــطــدْ َن طِيب رق ـ ِ
ـادي
ُ
ِ
فـــؤادي
َر َقـــــدَ ْت َجــدَ ائــلــهــا َو َطــــار
ِ
ِ
لــوســا َدي
ْيــبــدي ويـ ْـشـ َـهــق َنــاهــد َ
ـت فــوق ِش َفاهها أع ِ
ـــوادي
ـصــبـ ُ
َ
َونـ ْ

لـــــت أذكُــــــروا مل ــع ـ ِ
ـاص ُكـ ّلــهــا
َمـــا ِز ُ

ـــيـــد ســـع ِ
وج ِ
ْـــر نَــــ ْا ِه ٍ
ــــدة ِ
يف َثـــغ ِ
ـــاد
ُ َ

ِ
بــكــل َثـــغ ٍ
ّ
ْـــر صــاد
ـــاف
الـــس
َجــنــي َّ

ـس)يـ ْتـنَــى
َشـ ْـهــدٌ عــى َش ـ َفــة (الــعــرائـ ُ

ْـــرت ب ــاإلن ــش ـ ِ
َ
ـاد
ــــانــــا َفـــســـك ُ
أل َ

َ
ــعــت
وشـــــدَ ْت
كـــأن يــد املــائــك َو َّق ْ
َّ

ـاب ا َل ِ
ِ
ـــن يف ِش ـ َعـ ِ
ـــوادي
َق ْلبِي َره ٌ

ُل ـ ْبــن ـ َان ُع ْ
ـوت وإنّــا
ــــذر ًا مــا جــفـ ُ

ِ
ِ
اهلـــــادي
ـــنـــاء
بـــالـــس
ــــمــــر ًا تـــأ َّلـــق
َّ
َق َ

ُــــل َك ـ ِ
ـاعــ َب ــة َت ُ
ِمـــن ك ِّ
َــــــال َجـبِــيــنــهــا

ِ
إنــشــادي
تــلــك الــ ُعــ ُيــون َيــطِــيــب يل

يض ك ِ
ِمن َف ِ
ت ِ
َأس َ
ويف َه َوى
ك كم َرش َف ُ

رق َك ــأس ال ـنَّـ ِ
َر َقـــص النَّسيم َو َّ
ـادي

ويــلــفــنَّــي َّ
الـــشـــوق املــجــنَّــح كُــ َّلــا

ويف قصيدة ِّ
(الشال األمحر) تتموسق الكلامت بلحن رائق وعذوبة متناهية وصور

َّ
أخاذة جياري فيها قصيدة الكوثرية ،فيقول :
ِ
ِّ
بـــيـــدر
زنـــــــــدي
الــــشــــعــــر َعــــــى
ْ
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َّ
ــــــــر
والــــــشــــــال
َ
اهلــــفــــهــــاف األَ ْح ْ

ِ
أفـــــــديـــــــه ُســــكَّــــر
والــــــ َّثــــــغْــــــر

ـس ـ ِـق ــي ــن ِ ــي َ
ــــمــــر َوال أســ َك ــر
اخل ْ
يـ ْ
ِ
كــــ ( َفـــتِ
ـــيـــت الـــنـــدَّ َع َ
ـــمـــر)
ـــــى َ ْ
م َ

ــــــر يف
َســـــــنَـــــــوات َســـــ ْبـــــع
ُ
أبــــــح ُ

ِ
ـــنـــيـــك ِ
وب َشـــــــوق أكْــــ َثــــر
َعـــ ْي

ِ
َ
ُ
ــــري
وال
ــــم َ
ــــــــــال بـــــخـــــدِّ ك َيــــا َق َ

حـــــ ْل َ ً
ـــــا بــــــالــــــدَّ فء ُيـــمـــنْـــيِـــنـــي

األخ َ
ــــــر
مــــا
ــــــر َفــــــأه ْ
َ
أشــــهــــى َم ْ

ُ
وأملـــــــــلِـــــــــم َلـــــــيـــــــ ً
ا أعـــــبـــــده

َـــــح ٍ
ملـــــر َمـــــر
ـــــر
ــــــن ن ْ
َع ْ
حيـــــســـــدُ ه َا ْ
ُ

ِ
لــــتِ
أشـــــواقـــــي
ــــمــــر َســــفــــيِــــنــــة
َّ

ــــــــأى بــــاملِــــس ِ
ْ
َم
ــــك وبـــا َلـــعـــنْـــر
ْ

لِ ُ
ــــور
ـــــــذرى الـــنَّـــهـــدَ يـــن َو َمــــــا َص َّ

الــــصــــدر الــــ َع ِ
ــــاري
َولِـــتُـــ ْبـــحـــر يف
َّ

ْـــــرى
َوحــــبــــيِــــبــــي ُاغــــنــــيــــة َســـــك َ

َـــو َثـــر
َـــســـتَـــاف ُلــــى الـــ َّثـــغـــر الـــك ْ
ت ْ

ــــــرغْــــــم مــــكــــانِــــك يف
َوأغــــــــــار بِ َ

َقـــ ْلـــبِـــي – ِمــــن نَــــ ْف ِ
ــــي َيــــا ُســكَّــر
ـس ـ َـه ــر
ـــــرفـــــ ًا َي ـ ْ
َــــــم َّأرق ِيل َط ْ
ك ْ

نــــــــور ِيل ُدنــــيــــا
ـــــــجـــــــر ًا
َّ
َيـــــــا َف ْ

َّ
محـــــــر
بـــالـــ َّطـــيـــب
وبــــالــــشــــال األَ ْ

َ
ـــــجـــــرك ُيـــغْـــرقـــنـــي
َمــــــا
أحـــــــى َف ْ

الشعر ُ
ومن نامذجه يف َّ
الر قصيدة (صوت) التي يقول فيها :
وها إنّا طوينا الدرب
ونِ ْمنا يف ُحزون األرض
هنرا مخر

وجممرة شتائ ّية

سجي ًا
وقنديل من امللكوت ُم َّ

ينام َعىل جدائل وارف النّخْ ل

ويشمخ ألف ُط ٍ
مسه فامتدّ واتَّقدا
هر َّ
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وكان ُ
ب طف ً
ال ِعندها
احل ّ
وت ّقول النّاس

فصار ُ
ب ال أقوى
احل ّ

وتضحك ِيف عيونك ألف َش ْم ٍ
س ما عرفناها
ُافدهيا

ِ
بم ْلح األرض

ابيضت مآقيه
بدمع أيب الذي َّ

الصرب ُمذ ُخلقت حواشيه
بثوب ّ
وقد رتّقته جلد ًا

ومن وطنّياته قصيدة يرفعها إىل يارس عرفات بعنوان (ميالد بطل):
مثلام يمرق ضوء َّ
الشمس من كّوة كوخٍ
مدَّ يف األفق ِ
ذراع ًا

أسمر مزق آالف ال ُغ ُيوم
بريق قامته َّ
الش َّمء

ّ
تنشك عىل ُخ ْض التَّالل
يلثم النَّجم ُخطاها

جدول َينْساب لوغنّى

دوي (العاصفة)
وإن ثار ّ

وربيع يمأل األرض عطاء

ِ
بأحضان ُ
احل ُقول
أحب البيدر الغايف
ُمذ ّ

وارتوى من مخرة الليمون يف ال ُقدُ س القديمة
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طاف يف ك ُِّل رشايني املدينة
حقده مليون ثائر

الصغار
احلب بأحداق ِّ
يزرع َّ
وبآالف احلناجر

انّه األرض عطاء وبشائر

الصور ّ
الشعرية التي ال تغني عن مطالعة الدّ واوين التي أصدرها
تلك هي بعض ّ

ّ
الشاعر  ،فقد كتب يف فلسطني والعمل الفدائي والقضايا اإلنسانية املعارصة قصائد
كثرية  ،وكذلك كتب يف أغراض َّ
الشعر األخرى .

عارشته منذ سنة 1952م  ،فرأيته صديق ًا ودود ًا ُعرف بطيبته املتناهية وأخالقه ال ّطيبة

ورحابة صدره .

آثاره

1

الغزل يف شعر كربالء املعارص

1963

دراسة

3

ُأرجوحة يف عرس القمر

1972

شعر

الصهيل
ّ

1988

2
4
5
6
7
8

عبري وزيتون

العودة إىل مرافئ احللم

1966
1987

ال ّطريق إىل غاية ّ
الشمس

1999

تداعيات وردة الدّ م

2003

وبالورد ننترص
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2001

شعر

شعر
شعر
شعر
شعر
شعر

9

10

قمر بني هاشم

الصعود إىل ض ّفة اجلرح
ُّ

2006
2009

شعر
شعر

وفاته :

ل َّبى شاعرنا عدنان غازي الغزايل نداء ر ّبه بعد مرض أمل َّ به سنوات  ،وذلك يف يوم

2017/3/11م املصادف لسنة 1438هـ  ،و ُدفن يف وادي كربالء اجلديد .

***
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