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 -1الشيخ عبد الرحيم احلائري
اعتاد العلامء أن يقضوا وقات فراغهم يف قرض الشعر وختميسه وتشطريه ،ويف

ذلك خري وسيلة التسلية وقضاء الوقت .وال يتعدّ ى أغراض شعرهم الرثاء واملدح آلل

البيت واإلخوانيات .ومن بني علامئنا الشعراء الشيخ عبد الرحيم احلائري الذي

كان له شأن عند أهل الصالح وأرباب العلوم والفنون.

هو العامل الشاعر الشيخ عبد الرحيم بن الشيخ عبد احلسني بن العامل الطائر الصيت

الشيخ حممد حسني الشهري بصاحب الفصول احلائري.

ولد يف كربالء سنة 1294هـــ ،ونشأ يف أرسة علمية ذات علم وفضل ،ووجاهة

وشهرة .حدب عىل دراسة اآلداب وشغف بطلب العلم حتى استوى له ما أراد لنفسه

من نضج وسعة ا ّطالع ،ونال ح ّظه من العلوم واآلداب ،حينذاك تفتّحت موهبته يف
الشعر ،وجالس أدباء عرصه وأعالم وقته الذين كانت تزدهر هبم معاهد كربالء الدينية،

فشجعوه وقدّ روه حق قدره.
ّ

شاعرا ،له نظم رائق بديع ،وقرحية و ّقادة تثبتها أراجيزه.
فكان أدي ًبا جليال
ً
ذكره شيخا العالمة املعارص آغا بزرك الطهراين فقال:
بيت علم رفيع فأجداده وأعامم أبيه كلهم من األجالّء األعالم واألفاضل املشاهري.

ولد يف كربالء سنة 1294هـ .كام ذكره يف ترمجته التي أحلقها بمنظومته (موجز املقال)

ّ
(ملخص الرجال) وقد طبعت يف سنة
يف الدراية ،وله أرجوزة غريها يف الرجال سامها
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 1343هـ مع تقريضني منظومني أحدمها للعالمة األديب الشيخ حممد حسن أيب املعايل
واآلخر للعالمة السيد حممد باقر احلجة وفيهام اإلطراء والثناء العاطر ،وقد فرغ من نظم

بعضها يف سنة 1333هـ وذكر يف ترمجة نفسه تلمذته عىل الشيخ زين العابدين املازندراين
واملريزا حممد هاشم اجلارسوقي األصفهاين ،وذكر اشتغاالته عرش سنني يف أصفهان

مفص ً
ال وإقامته
وعرش سنني يف النجف ونزوله إىل طهران وذكر ما ألفه يف تلك البالد ّ

يف طهران وقيامه باإلمامة والوعظ واإلرشاد وإجياد اإلخاء بني العباد وغري ذلك من
التفاصيل ،وبام أهنا مطبوعة متداولة نكتفي باإلحالة إليها ،وقد تعارفنا يف سفرته األخرية

أخريا ومل أطلع عىل وفاته
لزيارة العتبات يف سامراء وانقطعت عني خصوصيات أحواله ً
وتارخيه(((.
احلج:
ومن لطيف شعره قوله هذه األبيات وهي يف أحكام ّ
فـــــــــــــاز مــــــــــن يف اهلل هـــــاجـــــر
وعــــــــــــــن األهــــــــــــــــــــــــواء أدبـــــــــــر
فـــــــــــــــرغ الــــــــقــــــــلــــــــب وغــــــســــــل
عـــــــــن ســـــــــــوى املــــــــــــــوىل وطـــــهـــــر
فـــــــــــــاز مــــــــــن لـــــــبـــــــى وأحـــــــــــــرم
وإىل

الـــــــــعـــــــــمـــــــــرة

أقـــــــــــدم

ّ
صــــــى
ثــــــــــــم
طــــــــــــاف ســــــبــــــ ًعــــــا
ّ

وقــــــــــر
وســـــــــعـــــــــى ســـــــبـــــــ ًعـــــــا
ّ

فــــــــــاز مـــــــن أحــــــــــــرم مـــــــن مــــكّــــة

((( نقباء البرش ،ج 3ص1104:و .1105
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لــــــــــــلــــــــــــحــــــــــــج فــــــــنــــــــدبــــــــا
ّ
فــــــــــاز مــــــــن بــــــــــات بـــــلـــــيـــــل الــــــ
ـــــتّــــســــع حــــتــــى الــــصــــبــــح أســـفـــر
فـــــــــــاز مـــــــــن نـــــــــــال مـــــــــن الـــــظــــــ
ـــــــهــــــر وقـــــــــــــــوف الــــــعــــــرفــــــات
وأتــى بعد طلوع الشمس للمكث بمشعر
فــاز من بعد طلوع الشمس أضحى بمناها
فــرمــى ثــم هـــذى ثــم بــح ـ ْلـ ِـق الــــرأس أثــر
فـــاز مــن جـــاء إىل م ـ ّكــة ذات الــيــوم منها
للحج وصــى وســعــى سع ًيا كــا مر
طــاف
ّ
ّ
وصـــى هــو يف حــج النساء
فــاز مــن طــاف

فـــإىل صـــوب مــنــى يف آخـــر ال ــي ــوم لينفر
فــــاز مـــن بــــات هبـــا يف لــيــلــتــهــا وهنــــارا
كب
قــد رمــى اجلــمــر الــثــاث عندما يرميه ّ
فـــاز مــن يف ثـــاين األيــــام إذ أوىف الــغــروبــا

بــمــنــى بـــات هبــا والـــيـــوم لــلــجــمــرات كـ ّـر

فـــاز مــن عـــاد إىل مــكّــة أن طـــاف ودا ًعــــا
ّ
صـــى وف ــزن ــا أن دع ــان ــا وتــذكّــر
فـــاز أن
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وأرخ وفاة والده املرحوم احلاج الشيخ عبد احلسني احلائري قائال:
ّ
يف قـــرب مــــواله احلــســن ل ــه مقر

مــــور ًخــــا
عـــبـــد احلــــســــن فـــيـــه
ّ

استقر
النبي يف اجلــنــان) قــد
(عند
ّ
ّ

مــــؤر ًخــــا
إذ قـــــره فـــيـــه قـــلـــت
ّ

مقر ًضا كتاب (ألفني يف دين املصطفى) للعامل الزاهد السيد مرزا هادي
وقال ّ
اخلراساين احلائري:
بــــرى جلــامــعــة اإلســـــام حجته

أهــــدى كــتــا ًبــا هل ــا ب ــاحل ـ ّـق هيــدهيــا

آيـــات ق ــدس م الــقــرآن تشهد ُ يف

حيـــا وتــبــدهيــا
مــنــاقــب اآلل تـــر ً

جــلــد ابـــن تــيــمــيــة مــنــهــا وبــخــدهيــا

حــــوى لــســبــع م ــث ــان يــقــشــعـ ّـر به
يف تلوها العقل واإلمجـــاع والسنن

باحلجة الوضحى تــؤ ّدهيــا
والــكـ ّـل
ّ

ّ
جتـــــى يف قــبــاهبــم
عـــــرش اإللــــــه

أعــدائــهــم هــدمــتــهــا شــلــت أيــدهيــا

فــديــت بالنفس يف ترميمها جلدً ا
أشــكــو إىل اهلل والــســلــوى بطائفة

ـحــا بـــاملـــال يــفــدهيــا
ومل اجــــد ســمـ ً

مــن الفضائل هــادي الــنــاس مبدهيا

لوال خفاها عىل األعداء ما اجتزئت

عــى اجلـــرائـــم يف اإلســــام تــردهيــا

لعلها أن درت عن حورها ندمت

واســتــدركــتــه وكــ َّفــت عــن تعدهيا

الغـــرو يف عــظــم هـــادي يف هديته

(إن اهلــدايــا عــى مــقــدار مهدهيا)
ّ

ومـــن عــجــائــب دهـــر ال ســعــو ولــه

إال املــنــاكــر تــبــدي فــيــد أهــلــوهــا

إن البيوت التي يف الذكر قد رفعت

تبقى إىل الــيــوم يف هـــدم وخمــزهيــا

ال مــســلــم يــقــشــعـ ّـر جــلــد غــرتــه

وال مــــــوال آلل اهلل يــدنــوهــا

(ب ــدع ــوة احلـــق) هــادهيــا ومهدهيا

قد قــال واهلل كل الفضل والــرف
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ّ
جـــل موهبة
لــكــن مــن فــضــل ريب

أضــــاء لــلــخــلــق إبـــاغًـــا يؤكيها

(أصــــول شــيــعــة) حــق قــد أبـــن لنا

مــــن الـــعـــلـــوم بـــــأنـــــوار جتــلــيــهــا

وآخـــــر (مــعــجــز اإلســــــام) فــاق

عــى الــديــانــات قــد فضلت مسعيها

كتاب (ألفني) ديــن املصطفى ترى

يستبرص املنصف الصاحي ويتلوها

يدعو إىل احلــق كل اخللق واضحة

مــنــه الـــراهـــي ال ذو مــريــة فيها

ّ
لعل من سار يف وادي الضالب يرى

سبيل رش ــد فينجو مــن مض ّليها

عـــى األنـــــام هلـــا دلــيــل وحجتها

تـــشـــكّـــرات بــتــألــيــفــات حمــيــيــهــا

ويف اخلــــتــــام حتـــيـــات تــلــيــق بــه

(عبد الرحيم) مع اإلخالص هيدهيا

احلــــمــــد هلل محـــــــدً ا النــــفــــاد لــه

من مصبحي الدهر مضحيا وممسيها

وله عدا ذلك قصائد أخرى مل نقف عليها بعد.
***
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 -2السيد عبد الرزاق العابد املوسوي

( 1398 -1325هـ)

هو اخلطيب الشاعر السيد عبد الرزاق بن اخلطيب السيد حسني بن السيد جعفر

العابد بن السيد حممد بن السيد هاشم بن السيد حممد بن السيد عبد اهلل بن السيد حممد
الكبري بن السيد عبد اهلل البالدي بن السد علوي عتيق احلسني بن السيد حسن بن السيد

أمحد بن السيد عبد اهلل ،وينتهي نسبه إىل السيد إبراهيم املجاب بن حممد العابد بن اإلمام

موسى بن جعفر.

ولد يف كربالء سنة 1325هـ وفيها فتحت عيناه ،وقىض أيام هلوه وصباه ،ودرس

بعض العلوم كالعربية والفقه عىل أعالم كربالء املشاهري ،ومل يلبث أن تعشق األدب

العريب ،وحفظ عيون الشعر حتى نذر نفسه خلدمة أهل البيت وذلك بارتقائه أعواد
اخلطابة يف املجالس احلسينية التي تعقد يف دواوين الرؤساء واجلهاء ،فاشتهر أمره وشاع

ذكره ،له أسلب خاص يمتاز بالطالوة والرقة ،ويأخذ بمجامع القلوب ،كام أن املحافل
واألندية تشهد له بطول الباع وغزارة املعرفة.

شعره:

يقرض الشعر احلسيني وله قصائد عديدة قاهلا يف األغراض املألوفة من غزل
كان ّ
ٍ
ملم بقواعدها
ووصف ورثاء وهتان ،فأجاد يف الكثري منها ،وهو متمكّن من الفصحىٌّ ،
كل اإلملام.
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فرصا يسرية ،فكتب عد ًدا من املقطوعات
وقد استطاع أن يقتنص من بعض أوقاته ً

وقوة التعبري ور ّقة الشعور وجودة النظم .ومما
احلس ّ
الشعرية والقصائد ،تتميز برهافة ّ

أنشدين منها قوله يف رثاء فاطمة الزهراء:
ّ
ــلــلــخــل الـــوصـــول
حيـــــن الــقــلــ ُب
ّ

ويــنــحــاه مــــدى الـــزمـــن الــطــويــل

ويـــنـــظـــر دار مــــن هيـــــوى إلــيــه

فيهمي الــدمــع كــالــغــيــث اهلــطــول

لـــــذاك تـــــراه كــالــغــصــن ال ــذب ــول

ويـــشـــتـــاق الـــــغـــــواين كــــل يـــوم

قــــصــــارا ف ــي ــك يــــاربــــع املــحــيــل
ً

يــنــادي كــم لــيــايل الــوصــل صــارت

تـــطـــالـــب بــــالــــنــــوال وبـــنـــزيـــل

وكــــم كــانــت بــبــابــك مـــن رجـــال
ـوى
فـــصـــارت لـــأوابـــد فــيــك مــثـ ً

ديــــارهــــم غــــدت مــثــل الــطــلــول

ادمــــيــــت مــنــا
أال يــــا دهـــــر قــــد
َ

جــفــو ًنــا إذ هــجــمــت عــى الــبــتــول

لـــذا ق ــد أســقــطــت م ــا يف حشاها

حــلــيــلــة حـــيـــدر فــحــل الــفــحــول

فـــاطـــا عــنــد ال ــدخ ــول
وعـــــرك
ً

وحـــرقـــك دارهــــــا يف نــــار حقد

فـــــإين قــــد دنـــــا ع ــن ــك ــم رحــيــي

وقــــد قــــال الــنــبــي أال احــفــظــوهــا

ويــغــضــب إن شــكــت بــنــت البتول

فــــــإن اهلل يــــــرىض يف رضـــاهـــا

ٍ
جـــلـــل فــظــي ـ ٍع
وأعـــظـــم حـــــادث

لـــه هتــــوى اجلـــبـــال عـــى الــســهــول
ِ
مـــهـــول
فـــيـــا هلل مـــــن خـــطـــب

وكــيــف يــقــاد مثل (أيب تــــراب)

()1

األول ،وكانت وفاته سنة 1933م/
وروى يل أبياتًا رثى فيها جاللة امللك فيصل ّ

1352هـ:

َ
ُ
هتــمــل
الـــــدمـــــوع ملــــن
لــــت
ســــأ ُ
َ

ُ
(فــيــصــل)
الــنــعــي قـــى
أجـــــاب
ُ

((( أبو تراب :كناية لإلمام عيل
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قــى بــعــد مــا قــد أضــــاء الــعــراق

ٍ
ُ
األلـــــيـــــل
كــــــبــــــدر لــــــه متــــــت

وقـــد لــبــس الــشــعــب ثـــوب احلـــداد

عـــلـــيـــه ونـــــــار اجلـــــــوى تــشــعــل

يـــومـــا بـــه قـــد فــقــدت
فــيــالــيــت
َ
ً

بــــه كـــــان لــلــشــعــب يــســتــأصــل

مــــعــــجــــزة ظــــــاهــــــرة بــــاهــــرة

يف كـــربـــاء بــالــبــقــعــة الــطــاهــرة

تـــعـــلـــق الــــعــــامــــل مــــــن كــفــه

لـــلـــكـــهـــربـــا وروحـــــــــه خـــافـــرة

دقــــائــــ ًقــــا مـــعـــ ّلـــ ًقـــا يف الــفــضــا

وحـــــولـــــه الـــــنـــــاس لـــــه نـــاظـــرة

قـــد اي ــق ــن ــوا أن قـــد قـــى نحبه

وروحـــــــه ســــــارت إىل اآلخـــــرة

إذ أدركـــــتـــــه نــــظــــرة لــلــحــســن

فــصــار رهـــن الــصــخــرة الــعــامــرة

وهذه قطعة قاهلا يف إظهار معجزة لإلمام احلسني:

***

 -3الشيخ عبد الرضا الصايف

(1409 -1352هـ)

هو العامل الفاضل اخلطيب الشاعر الشيخ عبد الرضا بن الشيخ عيل بن الشيخ حممد

حسني الصايف الكربالئي .ولد يف مدينة كربالء سنة 1352هـ املصادف لسنة ،1933
ونشأ فيها ،وانخرط يف املدارس الرسمية لتلقي العلم فيها ،ولكن تلك الدراسة مل

تصادف قبوالً يف نفسه ،فامل إىل املدارس الدينية ،حيث درس عىل كبار رجال الدين
والفقه آنذاك.

((( خطباء املنرب احلسيني ،حيدر صالح املرجان ج2ص.163 :
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ثم خترج عىل يد آي اهلل الشيخ حممد عيل سيبويه والسيد مرزا مهدي الشريازي والشيخ
يوسف اخلراساين والسيد حمسن اجلاليل والشيخ حممد بن الشيخ عيل الشاهرودي(((.
وغريهم من أعالم احلوزة ،وأصبح أستا ًذا يف مدرسة اخلطيب ومدرسة احلسنية واملدرسة

درس العربية والفقه وأصولهّ ،
وظل
اهلندية ويف غريها من مدارس احلوزة العلمية .حيث ّ
مالزم ًا أساتذته العلامء األعالم يف كل مكان ،حيث كانت له مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة
يف نفوسهم ،لطول باعه وسعة ا ّطالعه يف خمتلف فنون املعرفة .واثبت جدارته يف ميدان

مؤهال للعمل ،مما دعا لإلمام السيد حمسن احلكيم أن يمنحه وكالة خطية
العلم ،وكان ّ
بموجبها يستشريه الناس باألمور الدينية ،وكذلك احلال اإلمام اخلوئي الذي اعتمد عليه

هو اآلخر وغريهم من مراجع التقليد يف العراق .وكان إمام جامع العلقمي ثم إمام
جملسا للوعظ واإلرشاد
جامع احلاج صالح عوز .ومما ينبغي أن يشار إليه أنه كان يقيم ً
بعد تأديته للصالة يف املسجد الذي يصيل فيه ،يوضح املسائل الدينية عىل املنرب ،وكان

حيرض بعد ذلك حمفال لتجويد القرآن الكريم مع الشيخ عبد احلميد احلائري ليعلم الناس
كيفية جتويد القرآن حتى أواخر سنة  1400هـ.

شعره

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

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

ولو ألقيت نظرة فاحصة إىل شعره ،للمست املتانة والسبك واجلامل والدّ ّقة يف املعنى،

فشعره يرقى إىل مستوى الشعراء املبدعني .وقد حافظ عىل مقومات الشعر العريب
وأصوله ،وكان هدفه الرئيس يف حياته تسخري طاقاته الشعرية ألهل البيت ،كام

نلمس ذلك يف قصائده التي سنعرضها ،عالوة عىل ذلك فقد كتب يف األغراض األخرى
من عتاب ورثاء ومديح وما إىل ذلك من شعر كثري.

((( خطباء املنرب احلسيني ،حيدر صالح املرجاين ج 2ص.178 :
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وشق طريقه
وهكذا عاهد نفسه عىل مضاعفة اجلهد وبذل العطاء ومواصلة اإلبداعّ ،

متميزا ،ينسج أحلان املحبة اخلالد .فله بديعية عىل غرار
شاعرا
بتمكّن ومهارة ،لذا بقي
ً
ً
مخس أمهات القصائد كتائية دعبل اخلزاعي وتائية أيب فراس
بديعية البوصريي ،كام ّ

وميمية الفرزدق وختميس ألفية الشيخ عبد احلسني احلويزي املشهورة بـ(فريدة البيان)

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

ومن قصائده الوطنية قوله يف فلسطني العربية ،كتبها بعد حرب حزيران عام 1967م

وفيها يشكو ما ّ
حل باملسلمني من اهلوان ّ
والذ ّل والدمار الذي حلق هبم ،وهي طويلة،

جاء فيها:

بــنــى ســلــف امل ــاض ــن بــي ـ ًتــا ع ــاده

لنا رشف يعلو عــى هــامــة الفضل

وعــهــدي بــربــع اآلنــســن مــؤاه ـ ً
ا

ولكن دمــع العني هيمي عىل األهل

فقد عصفت يف أرض قدس عواصف

تزلزلت األكــبــاد حــز ًنــا مــن الثكل

وإن فــلــســطــن الــعــزيــزة أعلنت

نــداهــا إليكم تستمد عــى الذحل

فـــإن بــنــي صــهــيــون قــد عــبــثــوا هبا
أفيقوا بني اإلسالم عن نومة الكرى

فــســا ًدا وعــاثــوا بالشناعة واخلطل

وال حتفلوا باملخزيات مــن القول

فهذي صواريخ العدى حطمت بكم

وهــذي صــواريــخ الــنــوادب تستعيل

ّ
وبــالــذل
فكيف رضــيــتــم بــاهلــوان

فــأنــتــم هبــا أحــــرى لــدفــع عــدوكــم

فقد قطعت عرنينكم مسخة النذل

فقوموا غضا ًبا وأنقذوا القدس منهم
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نامذج من شعره:

ّ
إن الوقوف عىل ديوان الصايف ،كالوقوف عىل مائدة طعام ،ال نعلم أي الصنوف

نتناول ،فديوانه املخطوط هذا يضم قصائد يف أغراض شتى ،فيها املديح والرثاء آلل
البيت وفيها ختميسات وبديعية((( ،وقد خ ّلف بديعية يف مدح اإلمام احلسن
غدهتا ( )220بيتًا من بحر البسيط ،وجعل كل بيت مثاالً شاهدً ا لنوع بيتها ،ننرشها

بكاملها ،ألهنا متثل مجال أدبه خري متثيل ،وتكشف هذه البديعية وأمثاهلا عن روح العرص،
املتأججة وحسن اللفظ وانسجام القرحية،
وفيها يلمس القارئ التصوير البارع والعاطفة ّ
واالعتامد الكبري عىل البديع واللعب باأللفاظ ،فيقول:
ياقاصد ال ّط ّ
ف ُطف يف روضة احلرم

واحرم كإحرام من قد ّ
حل يف احلرم

فتلك روضــة قــدس قدست رش ًفــا

ثــــوى هبـــا ســبــط طـــه ســيــد األمـــم

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

أمــــــن تــــذكــــر جـــــــران هبــــــذي ســلــم

ونظم صفي الدين احليل املتوىف ببغداد سنة  752هـ قصيدة عدهتا مائة ومخسة وأربعون بيتًا تشتمل عىل مائة
وواحد ومخسني نو ًعا من حماسن البديع ،نرشت يف ديوانه ص 475 :وأسامها (الكافية البديعية يف املدائح
النبوية).
17

البديعية

الشيخ عبد الرضا الصايف (براعة االستهالل)
يا قاصد ال ّطف ُطف يف روضة احلرم

وأحرم كإحرام من قد ّ
حل يف احلرم

فتلك روضــة قــدس قدست رش ًفــا

ثــــوى هبـــا ســبــط طـــه ســيــد األمـــم

التوكيد اللفظي واملعنوي
طلب التصديق

صــب رمــاه اهلــوى يف غمرة الرحم

وقــــل لــســاكــنــهــا هـــل رمحــــة لشج

البدل
أودى به الو ّد يف ضحضاحها احلمم

مــتــ ّيــم حــشــو أحـــشـــاه لــظــى مقة

جناس الترصيف
من العج الشوق بــر ًدا عند ذكرهم

غــريــم وج ــد بــه ن ــار الــغــرام غــدت

اجلناس املطلق
يصغي لصوت نــداء املــفــرد العلم

أطــــال يف طــلــل األحـــبـــاب وقفته

التحس
إظهار
ّ

يــبـ ّ
ـث شــكــواه عــن قــلــب بــه حــرق

مــن اهلــمــوم مــتــى أروتــــه يضطرم

التام املستويف
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عــر املــحــاجــر صــب الــوابــل الــرزم

ـب مــن األحـــــزان عربته
صــبــا فــصـ ّ

جناس االشتقاق
أنـــــواء مــقــلــتــه بــاملــدمــع الــســجــم

حتــذ يف اخلــد أخــــدو ًدا إذا اهنملت

املزدوج املكتنف
خيل اخلــيــال عــى أوهــامــهــا العقم

يــتــيــه يف غــيــهــب اآلمــــــال تــقــذفــه

التأسف
إظهار ّ

عــزم الــقــرار فلم ينهض عــى قدم

رسح ــان يف ظلل األفــكــار ليس له

جناس املكتنف
نــديــمــه اهلـــم واألوهــــــام تصحب ُه

يف ظلمة الــيــأس القــى خيبة الندم

الطباق السيل
وليس يأبى لــوايش الــدّ مــع بالنمم

ك ــت ــوم رس أبــــى أن ال ي ــب ــوح به

حذف األلف
فلم يطق كشف مستور ومكتتم

طـــوت رسيـــرتـــه مــنــشــور صبوته

التعجب
مــن اجلــوى بــن مسجور ومنسجم

وكــيــف يــكــتــم م ــا أفــشــتــه لوعته
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جناس املذ ّيل

بــن اجلــوانــح دمــع الــعــن منه مهي

فكلام صــب إعــصــار اجلـــوى هلفا

متديد الغاية
حــتــى يــبــل ثـــرى اخلــديــن بــالــديــم

ورائـــــد الـــدمـــع مل يــكــفــفــه وابــلــه

اإلجياز بحذف املوصوف
مــاء الــشــؤن فيزهو الـــورد بالعنم

يسيل فــوق اســيــل رق مــن خجل

تشبيه املفرد باملركب

ـــــو ٍد قــد تـــرج من
كــأنــه خـــدٌّ َخ ْ

فـــرط احلــيــاء بــقــاين محـــرة السمم

اجلناس الالحق
بــه اجلــــوى عــر مــنــهــل ومــضــطــرم

رس اهلــوى بني احلشا فوشى
كتمت ّ

التنظري
ليل التشبه اضحى واضــح اللمم

والح يف مفرقي صبح املشيب كام

البيان
مــــايل االم عـــى ضــيــف أمل ّ بنا

قرسا يشعب عىل الفودين( )1بالرضم
ً

((( ال َفود :ج أفواد ،جانب الرأس مما ييل األذنني اىل األمام ،الشعر الذي عىل جانب الرأس ،وفود البيت ركنه.
بترصف عن الرائد[ 1136 :املدقق].
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الدوام واالستمرار
تــطــوي لــيــايل اعــــاري عــى هرمي

فــرعــة الــفــلــك الـــــدوار يف عمل

التمني واإلنكار
أيــامــه وبــــروق الــشــيــب يف القمم

وهــل يــعــود شــبــاب بعد مــا ذهبت

اإلرصاد
فــلــم أجـــد صــحــة تــرجــى مــع األمل

وقــــد كــســتــنــي يـــد االالم بــردهتــا

املحرف املزدوج
ورام را ٍم بسهم اللحظ عــن فلق

قلبي فــأحــدث صــد ًعــا غــر ملتئم

املقابلة
وقــد احــل دمــي يف األشــهــر احلــرم

وحــــرم الــوصــل مــنــي قــربــة جفنا

اإلجياز بحذف ضمري املوصول
َّ
ورق مــنــه خـــــدو ًدا رضجـــت بــد ٍم

طــرف َمــن أهــوى فارقني
وراقــنــي
ُ

الترصيح الكامل واملركب املفروق
بــدر تــربــل حسنًا قــد اراق دمي

بـــدا يــمــنــح ظـــام ال أرى قــدمــي

اجلناس اللفظي
بــالــنــور مكتحل يف فحمة الظلم

بــنــاظــر نــــارض بــاحلــســن متشح
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ذكر العام بعد اخلاص
والــقــلــب هنــب هـــواه بــات يف سقم

يــرو عني طــرفــه الساجي ومنظره

اإليضاح بعد اإلهبام

مــن املــحــاســن واألحلـــــاظ يف ِقسم

والــعــن تــنــهــب مــا حتــويــه وجــنــتـ ُه

الترشيع

ُلــــاه عـــذب رحــيــق ريـــق مرشفه

يطفي عــذاب حريق يف الفؤاد مهي

املجنح
يــشــق مــن نـــوره الــظــلــاء مــن أضــم

مىض فأومض من شاطي الفرات سنى

جتاهل العارف
أم طلعة مــن حمــيــا كــوكــب احلــرم

مل أدر بـــرق ومــيــض الح يف أفــق

التجزئة
ـت اجلــبــن بــريــق الثغر مبتسم
ص ـ ّلـ ُ

بديع حسن كحيل الطرف ذي غنج

التصحيف

بــــــدرا جتـــى كـــــاالً الح يف علم
ً

حــتــى إذا مـــا حتـــى ب ــال ــوق ــار بــدا
فــخــرا إذا زان اجلــــال به
يــمــيــس
ً

القلب
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كالغصن إن هـزّه كف النسيج ذمي

االستطراف
مــرفــ ً
مبتهجا
ا يف ثــيــاب احلــســن
ً

كالشمس ترفل بــاإلرشاق يف شمم

تشبيه اجلمع
مــســلــس ـ ً
ا فـــوق خــديــه وعــارضــه

ليل العذار كنبت الــروض والوشم

االستعارة املرشحة
تــشــع فـــوق تـــال ال ــن ــور باحلمم
ُّ

واحـــرقـــت مــهــجــتــي نـــار بوجنته

إهيام اجلمع بني املتنافسني
وصــنــتــه عــن ســــواه خــشــيــة النهم

أبــحــتــه ربــــع قــلــبــي إذ انـــــاخ به

التنبيه عىل الضالل
وهــيــج الــشــوق نــــران اهلــــوى هبم

فـــا لــقــلــب إذا شـــب الـــغـــرام به

التنبيه عىل املبالغة يف التعجب
بــــــروق ملـــتـــه يف ظــلــمــة الــكــتــم

ومن الصب صبا من بعد ما اكتملت

إفارة الثبوت
وطــارقــالــوهــن قــد حــبــاه مــن أهــم

أهــــدى لــه الــشــيــب جــلــبــابــا جملله

اإلنكار
وايش بــه يفشيه بالنحم
والــدّ مــع
ٍ

رس رسيــرتــه
وكــيــف تــطــوى عــى ّ
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االلتفات
ألــيــس نــصــحــان يغريني بذكرهم

وع ــاذل يف اهلــوى قــد رام ينصحني

التحقري
والنصح ليس يعيه صاحب الصمم

فضج الشيب موعظة
دع عنك نصحي
ّ

التهكّم
تصبو لــوصــل الــغــواين بعد بينهم

ابــعــد صــبــح عــى فــوديــك مبتسم

اإلهيام
ينجيك مــن هــول مــا ختشاه والتزم

فخل عنك اهلــوى واعمد إىل عمل

اإللزام
قــطــاعــة اهلل ركــــن غـــر مــنــهــدم

عليك بــالــديــن والــتــقــوى تفز هبام

اإلرشاد
فنعمة الــعــيــش تبليها يــد السقم

وخــذ مــن العيش مــا يكفيك بغيته

التهديد
فــالــدهــر ذو غــر يــرمــيــك بالسهم

مبتهجا
ال تــغــرر بنعيم الــدهــر
ً

االستبعاد
هيهات ليس يقاس الــنــور بالظلم

أحتــســب الــوهــم عــلــا دون معرفة
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عموم السلب
يـــداه عــن نيل نبل الــعــاقــل الفهم

ال يدرك اجلحد من يف اجلد قد قرصت

االعرتاض
ـسـ َّـل مــن األحـــزان مهجته
ســا  -فـ َ

عــن اهلــمــوم التي تقيض عــى اهلمم

التلميع

مــن رائــد الــشــوق إالّ شاهد العدم

ال تزعمي منك حـ ًّبــا ال وج ــود له

ــحــبــة حــالــت دون فرقتنا
ان ا َمل َّ

التمني
فنلتقي يف رحـــاب العلم والعلم

سلب العموم
ولـــيـــس كـــل نــصــيــح غـــر متهم

ـضــا ال اهتـــام به
وليتني النصح حمـ ً

التوشيح

ٍ
بقلب للمعني ظمي
مثل الـــزالل

يــا نبع ًة مــن معني النصح صافية

األسلوب احلكيم
هل أنست بالفكر واألحزان والغمم

قالوا :أأنــت بقرب الــدار قلت هلم:

القول باملوجب
حــرمــت عــن صلة الــقــربــى بقرهبم

قالوا :حرمت من األحباب قلت نعم:
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الرتجي
ّ
لعل نفحة و ٍّد قضينا من عواطفهم

ختبي لظى الوجد عن قلب صىل هبم

مقابلة ثالثة بثالثة
كــا قضينا لــيــايل الــبــيــض بالنعم

أيـــــام ســــود قــضــيــنــاهــا عـــى نقم

اجلناس املضارع واملصحف
عــى عــنــان الــرجــا بــالــيــاس والــنــدم

فــقــد رمـــاين زمـــاين بــالــنــوى فلوى

إظهار الزهد
زويـــت عــن ّ
لـــذة الــدنــيــا ورغبتها

غــري مكب عــى الــدنــيــا وحمتطب

نفيس فلم اكـــرت بــاملــال واحلشم

الكناية

حطامها من دياجي احلرص والنهم

التشبيه البليغ

يــغــر فــيــهــا جــهــول فــاقــد الفهم

تــلــك احلــيــاة رساب صــفــوهــا كــدر

املساواة

أشحت عنها فعشت الدهر منزويا
وعشت بني الرجا واخلــوف مكتئ ًبا

عن احلطام الــذي يسطو عىل القيم

النزاهة
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ـزهيــا عــن الوصم
وصــنــت نفيس تــنـ ً

التوشيح

بـــحـــرقـــة املـــضـــنـــن اهلـــــم واألمل

نــفــي تــــذوب قــواهــا عــر حمنتها

إظهار األمل

عىل القذى قىض طريف والشجى نعمي

مصطربا
وذقت طعم عذاب الضيم
ً

التشطري

بــالــصــمــت مــلــتــزم بــالــزهــد مغتنم
ومـــا أبــــرئ نــفــي ع ــن جــرائــمــهــا

بالصرب معتصم والصدق من شيمي

العقد

والــنــفــس ّأمـــــارة بــالــســوء واجلـــرم

قرص حقيقي ادعائي

ختــوض فيها قــوى الضدين للحكم

ف ــإهن ــا يف ك ــي ــان الــنــفــس مــعــركــة

إجياز قرص

وارتــــدي ُح ـ ّلــة األخــــاق والــكــرم

حسبي من النفس أن أجني فضائلها

ر ّد اإلنكار

إن الفضائل تسمو بالنفوس ع ً
ال
ّ

لو أرشقــت بالسجايا الغر والشيم

التشويق

اذا هــي انــطــلــقــت طــاقــاهتــا مــأت
كرما
فقد رحــلــت بأكناف التقى
ً

دنيا الــوجــود ضياء وهــي يف الظلم

التقرير
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ومــا رحــلــت عــن الــغــايــات واهلمم

مــــددت ي ــدي يف كــل صاحلة
وق ــد
ُ

الفخر

عـــى إليها وتسعى للعىل قدمي
أ ُد ٰ

تنزيل البعيد منزلة القريب

أشكو صبابة وجــد أورثــت سقمى

يـــا مـــن أقــــام بــقــلــبــي غـــر مــرحتــل

االستعطاف

رفــ ًقــا بـــذي دنـــف أودى بمهجته

شــوق الــوصــال ونـــأي عــن دنوهم

حذف حرف املعجم

عــــى مـــعـــامل ودحـــــــول وصــلــهــم

رمـــاه داعـــى اهلـــوى ملــا هــوى كمدا

اجلناس امللفق وااللتفات

إىل الــوجــود فــا أسطيع منع دمي

جي ــود وجــــدً ا بــدمــع ســح مــن عــدم

إظهار التحرس

ـرت جسمي من داء اهلــوى دن ًفا
صـ َّ

فــا وجــــدت لــدائــي بـــرء منحسم

التفريق

ومهجتي من هليب الوجد يف رضم

اعيش مضنى فطريف يف اهلــوى أرق

اإلدماج

شخص الكرى وعيون الشهب مل تنم

أرعى نجوم الدجى مذ غاب عن نظري

اإليغال

فــلــم يــفــز بــالــكــرى جفني ومل أنــم

تــطــوف يب مــوجــة األوهــــام يف أرق
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إظهار الشكوى

فأبى
طيب الكرى
وراودت مقلتي
َ
ٰ

عنها فأحلاظها تــري مــع الظلم

التسميط

فالطرف يف أرق والنفس يف قلق
سقم
هــا تــركــت فــــؤادي يصطيل ً

والــعــن يف غــرق والــقــلــب يف سقم

الرجز

عـــى هـــــواك فــلــم اق ــع ــد ومل أقــم

االستدراك

عــر املــــداج ولــكــن عــن نــزيــف دم

در حــالــبــه
حــلــبــت ثــــدي فـــــؤاد ّ

التكميل

ـؤســا _ غــر منتظم
مــن اهلــمــوم كـ ً

حتى رضعت لبان الشجو يف غصص

املردوف

ِ
وصبا
وذقــت علقم عيش يف الصبا َ

وكم سقيت كؤس الصباب بالتخم

جناس القلب

نفيس هبــن فخابت يف دجــى احللم

محــلــت آالم آمـــــال كـــا حلمت

اهلزل الذي يراد به اجلد

وال يـــــرون وفـــــاء يف عــهــودهــم

تــركــتــنــي ب ــن نـــاس الخــــاق هلم

التمثيل

مــن املــــروءة واإلنـــصـــاف والشيم

قــلــوهبــم كـــفـــاة الــقــفــر خــالــيــة
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املناسبة اللفظية

ــــوروا الــديــن أفــيــو ًنــا بزعمهم
وص َّ
َ

قل ضللوا الناس عن مبنى عقائدهم

تأكيد ّ
الذم بام يشبه املدح

ال يــعــرفــون حلــق اجلــــار مــن ذمــم

الفــضــل لــلــقــوم إال أهنـــم لــؤمــوا

عتاب املرء نفسه

فلم أجد من نصيبي ما سوى الربم

عــدمــت راحـــة نفيس إذ بليت هبم

االستئناس

وأرتــــدي الــصــر جلبا ًبا عــى أملي

ذرين أكـــابـــد مـــن دهــــري نــوائــبــه

التسليم

مــدت علينا رواق الــظــامل والظلم

هبني صــرت فهال تنجيل سحب

االستبطاء

أجــد لشكوى سم ًعا ليس بالصم

شكوت طــول مقامي يف احلياة فلم

التعجب

اجد عىل الدرب سهال واضح اللقم

سلكت فيها صعاب املشكالت فلم

التلويح
عــى صــحــائــق نـــور مــن دم الكلم

يــســيــل مـــدمـــع أقــــــام هلــــا درر

حسن التخ ّلص
أنست وقائعها األحــداث يف القدم

در الـــــتـــــنـــــايف يف مــــواقــــفــــه
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ر ّد العجز عىل الصدر

يفوح طيب ثناء احلمد نطق فمي

فمن يــفــوه بــمــدح السبط منطلقا

املدح
عىل ربى املجد يف أعىل ذرى القمم

املــاجــد الــفــذ مــن ارســـت مكارمه

اإلطراء
أئـــمـــة الــــغــــرر اهلــــاديــــن لــأمــم

سبط الرسول ونجل املرتىض و أبو الـ

املوازنة
ـــبــاح الــظــام جيــي حــالــك الظلم

مهد األمـــان ومــعــوان األنـــام ومصـ

املطرف
تــدفــقــت بـــالـــرزايـــا مــوجــة األزم

غيث املغيث وغــوث املستغيث إذا

التشجيع
فكاك أغــال ذي األوزار واللمم

حـــال مــشــكــلــة كــشــاف معضلة

الرتقيع
والج مــلــحــمــة فــــراج معضلم ًة

رواج مــكــرمــة ســــاع إىل الــكــرم

املتوازي
ليث احلروب وفتّاك اخلطوب ّ
وكشـ

ـاف الكروب لدى الــأواء والغمم
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الطباق اإلجيايب
صعب اخلطوب لدى االهوال والشجم

ســهــل اخلليقة قــد طــابــت خالئقه

التعديد
ع ــدل حليم جـــواد حــافــظ الـ ّـذمــم

لــيــث شــجــاع حــكــيــم زاهــــدٌ ورع

التعميم
عــى اخلــصــاصــة واإلمــــاق والــعــدم

هــبــت م ــواه ــب ــه فــانــبــث نــائــلــهــا

التقريع
كــا جــرت عــاديــات الــدّ هــر يف إرم

جتــــري عــــوائــــده يف كـــل عــاديــة

العكس املستوي
مــغـنًــى فــشــاع لــكــل ع ــاش يف نعم

ســارت مناقبه يف الكون فازدهرت

التسبيغ
ووابـــل السحب بــاإلنــعــام مل يعم

أنـــعـــامـــا بــوابــلــه
عــــم اخلـــائـــق
ً
ّ

حسن التعليل
إال اجـــــاب بـــإيـــان إىل (نــعــم)

مـــارد بالسلب يــومــا ســائــا أب ــدً ا

االستطراد
كرما
يعفو ويصفح عــن ذي ز ّلــة ً

والعفو من شيم األخــاق والقيم
32

االقتباس
كــظــيــم غــيــظ عــلــيــه بــــردة الشهم

يــمـ ّـر بــالــلــغــو مــر األك ــرم ــن تقى

إهيام التناسب
وقــولــه صـــادق يف احلــكــم واحلكم

حــســامــه نــاطــق يف كـــل ملحمة

حسن النسق
تــــروي مــنــاقــبــه يف كـــل مــزدحــم

تــرجــى مــواهــبــه ختــشــى عــواقــبــه

تأكيد املدح بام يشبه الذم
يف الفضل والعفو واإلحسان والكرم

ال عيب فيه ســوى أن ال نظري له

التجنيس املامثل
يــلــح ب ــه عــيــب م ــن اللمم
ولـــن
َّ

ع ــار مــن الــعــار مل تــدنــس مــئــاذره

التكرار
ابن الثاقب اهلمم ابن الثاقب اهلمم

الــثــاقــب اهلــمــم بــن الــثــاقــب اهلمم

االختصاص
جمـــدً ا عــى كــاهــل اجلــــوزاء مل يــرم

من معرش خلد الذكر اجلميل هلم

التضمني
(تناهبوا الفضل دون الناس كلهم)

غــر الفعال متى عــدت فضائلهم
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اإلشارة
يفمدحهم(هلأتى)(والطور)يفالقسمالقسم

وهــل اتــى لــســواهــم مــن مــا نزلت

التدبيج
خرض الربى سود ايام الوغى احلطم

بيض الصنائع محــر املرهفات دما

التجريد
منهم ليو ًثا ختــوض احلــرب مل جتم

آســـاد غيل إذا شــب اهلــيــاج ترى

اجلزم بالواقع
سيوفهم غــر رضب اهلـــام مل ترم

إذا دجــا ليل نقع يف الكفاح ترى

قرص املوصوف عىل الصفة
ســوى املــودة يف القربى ويف الرحم

مل يــســأل اهلل أجــــرا عــن رســالــتــه

التشبيه الضمني
يــداه ينجو مــن األهـــوال والشجم

فــهــم سفينة ن ــوح مــن هبــا علقت

املذهب الكالمي
وبــن مــن نــال بــاإلســام حقن د ِم

كــم بــن مــن شـ ّيــد اإلســـام موقفه

التعريض
عفو ًا كمن الذ بالطاغوت والصنم

َمــن الذ يف مهده الــعــايص فنال به
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اجلناس املتشابه
َو ُجـــــو ُد ُه يف الــرايــا فــايض بالنعم

ُو ُجــــو ُد ُه شـ ّـع يف اآلفــاق نــور هدى

التمكني
عــر املــســامــع بـــاألقـــوال والكلم

جيــــري مــعــن هــــداه مـــن مقالته

التشبيه املرسل
مثل السحاب سقى الغرباء بالديم

س ــح ــاب نــائــلــه إن طـــل وابــلــه

التضمني املزدوج

مغنى األلوف ندى مغني الصنوف ِردى

مدنى احلتوف إىل األعــداء باخلذم

املقرون
غيث الندى وكفت رش العدى البهم

أكــفــه يف بــنــى اآلمــــال قــد وكفت

الطي والنرش
عــنــد املــهــالــك واإلمــــاق بالكرم

ـضــا يف ن ــدى وردى
يـــداه تنبع فــيـ ً

اجلمع مع التقريب والتقسيم
بحر الندى وجرى بحر الردى الشيم

بــحــران فيض يديه بالنوال جرى

براعة النظري
يف ع ــف ــوه كــــرم يــمــتــاز بــالــشــيــم

يف جـــــوده نــعــم يف بـــأســـه نقم
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االستنباع
حتي مالقي الردى واخلطب والعدم

محــــاه أمــــن ملـــن خيــشــى وراح ــت ــه

ذكر اخلاص بعد العام
يــوم الطفوف بــدت للناس كلهم

هـــبـــاتـــه وســــجــــايــــاه وهــيــبــتــه

احلجاز املرسل لعالقة السببية
ل ــه طــبــي ـ ًبــا يـــــداوي عــ ّلــة السقم

شكى إليه الضنى دين اهلــدى فغدا

االستثناء
فــلــم جيـــد لــشــفــاه دون ان يـــر ّد

الــــردى ومــــورده طــامــي الــبــا هيم
ّ

تشبيه املفرد باملفرد

حتــفــه ِمــــن بــنــي عـــدنـــان كــوكــبــة

مثل الكواكب متحي موكب احلرم

الرتشيح
وأرخ ــص ــوا دونـــه غ ــاىل نفوسهم

قد ساوموا يف الوغى العمر النفيس له

املرفد
عن ربع سلمى عدوا سل ما عدا هبم

ما هاجني غري ركــب بالعرا نزلوا

الالحق
أبــنــاء فخر املــا مــن هاشم الشهم

مــواكــب بينها زهــر الكواكب من
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املركب
إن رمت سلعا َف َس ْل عن كربال فلقد

أضحوا بكرب البال ألربع ذي سلم

إظهار األسى والترضع
واستشعر احلــزن فيام نــاب مكتئبا

يــكــاد يــطــفــئ نــــران اجلــحــيــم إذا

وامــزج دمــوع األســى يف ذكــره بدم

الغلو
ّ

أريـــــق قـــطـــرة دمــــع مـــن حمبهم

املفروق
ودع مــامــك عجبي يف ربوعهم

يا حادي العيس عج يب يف مرابعهم

االستعارة التحقيقية
ينجاب عنها ظالم الريب والوهم

هب ــا مــعــامل ديـــن ارشقــــت حججا

الترصحية
فــأرشقــت يف ســاء املــجــد بالعظم

فكم بــدور هبا نالت خسوف ردى

التخيلية
ـت عليها مواضيها ومل تصم
صـ ّلـ ْ

غدت حلرب العدى حمراب مرهفها

التهويل
وهل أتاك حديث الطف إ ْذ كسفت

اهلدى وغشاها حندس الظلم
شمس
ٰ
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إظهار احلزن والتأسف
بــــه حمــــــارم ديـــــن اهلل يف احلــــرم

خطب أمل َّ عــى اإلس ــام فانتهكت

اإلضامر يف مقام اإلظهار
حــق اإلبـــا بــصــمــود راســـخ الــقــدم

أق ــام دون نصري يف الــوغــى فوقى

االستيعاب
عــى اجلــاجــم واألعـــنـــاق بالنقم

بــكــفــه صـــــارم األعــــــار يــرســلــه

املامثل املزدوج

ٍ
مـــاض ملــاض ّ
جيــي الــنـ َقــع جوهره

محـــــراء كالعنم
ويـــرتـــدي ُحـــ ّلـــ ًة
َ

العطف لكامل االتصال
فــســال مــن مهج األعــــداء بالعرم

جيــتــاز عــر رقـــاب الـــرك صارمه

املالزمة
طارت قلوب األعادي من صدورهم

إذا استطار سحاب النفع يف رهج

املقلوب
من جوهر الصرب در ًعــا غري منتظم

غـــاص املــنــايــابــعــزم صـــاغ حليته

املزاوجة
فـــرواهـــا نــجــيـ َـع دم
ســقــى الــعــداة ّٰ

غـــذا جـــرى ســيــفــه فــاذبــل وابــلــه
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اجلمع مع التفريق
ووجهه يف الوغى كالبدر يف الظلم

فسيفه يف الــوغــى كــالــنــار يف هلب

االستعارة األصلية
عىل العدى حل ً
ال ألــوت بجيدهم

وعانقت بيضة األعناق إذ خلعت

التقسيم
عــــداه مـــا بـــن مــقــتــول ومــنــهــزم

فشد سطوة ليث يف الوغى فغدت

اجلمع مع التقسيم
للوحش اشــاؤهــا واهلـــام للخذم

للموت أرواحــهــا للسبي حرمتها

اإلشارة
وبــالــعــفــاف لــه ردت مــن اخليم

ختــالــه كــابــن نـــون شــمــســه أفلت

اإلملام
كمثل ذي النون عار بالعراء ُرمي

رمــــاه يف ضــمــه نـــون املــنــون لقى

جناس اإلضامر

وع ِوضت شجر ِ
اخل ّط ِي من شجر الـ
َ َ

ـاألجــم
ـيقطني ظــا عليه امــتــدّ كـ ُ

التفريع
أبـــدى مــعــامل ديـــن واضـــح العلم

أوهى عرى الرشك يف يوم الكفاح كام
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االستيعاب
بــن القنا وســيــوف اهلــنــد والــرجــم

مىض شهيدً ا عىل هنج اهلــدى فقىض

االكتفاء
تـــدوم لــلــحــريف ط ــول املـــدى ومل

فنهضة السبط أحيت للهدى سننا

التمييز
مــا قـــام لــلــديــن إســنــاد عــى قــدم

فـــهـــذه كـــربـــا لـــــوال وقــائــعــهــا

التذكر
َ
عليك طافت بــك األنـــواء بالديم

وادي الطفوف سالم اهلل ذي النعم

الدعاء
كــثــرة الــرعــد واإلبــــراق والسجم

َحــ ّٰيــا ربـــاك احلــيــا مــن كــل بــارقــة

إحلاق اجلزئي بالكيل

احلــر ِم
جسم العال يف املــعــايل تــربِــه
ُ

حيــيــى تــرابــك إذ ضـ ّـمــت قداسته

التعجب والتكثري
ّ

ـت
هلل ت ــرب ــت ــه كــــم ع ــل ــة ُش ـ ِـف ــي ـ ُ

ـت مــن جــذوة األملِ
هبــا وكــم ُأطـ ِـف ـ َئـ ْ

املبالغة املقبولة

ٍ
لـــــداء ال دواء له
هـــي الــــــدواء

والسق ِم
تقيض عىل علل األوجــاع َّ
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اإلغراق
ـسم اهلل قــام هبا املوتى من الرحم

فــلــو تــنــاوهلــا أهــــل الــقــبــور ببـ

الطباق املعنوي
ك ــا رفــعــت لــــواء الــنــر لــأمــم

يــا مــن نــرت مــن اإلس ــام رشعته

القسم
ظــبــاك يف مــرح اهلــامــات مل تضم

إلــيــه بــشــبــا اهلـــنـــدي لـــو رسحــت

إقامة السبب مكان املسبب
فــغــادرهتــا رهــن الــوحــش والرخم

شنت سيوفك يف األعـــداء غارهتا

التمليع
أرواحـــهـــا ســغــبــا تــلــتــف للعدم

دعوهتم لقرى األســيــاف فانتدبت

التذييل

جزيت أعــداءك حت ًفا عندما ظلموا

وهـــل ســــواه جــــزاء الــظــامل االثــم

قرص املوصوف عىل الصفة
إال اســتــبــاح هبــا األرواح للشجم

ـن سيفك غــــارات عــى هبم
مــا ش ـ ّ

املشاكلة
والبيض تــورد أشــاء عــى الرجم

أوردت بالبيض من مجع العدى هنثا
41

التطريز
ملتطم
وخضت بحر الردى بالبيض
ً

يف الـــر مــلــتــطــم يف أثـــر ملتطم

التنميم
وصــنــت حــرمــتــه بــالــصــارم اخلــذم

وقيت ديــن اهلــدى بالنفس مفتديا

التلميح
بــتــار يــركــع فـــوق اهلــــام واجلــمــم

ويف شجاعتك األمثال ترضب والـ

االقتضاب
وهاك نطقي فلم يفصح عن الكلم

فــهــاك مــنــي فـــــؤا ًدا مــلــؤه شجن

التخصيص
عروس طرس بنادي العرب والعجم

وافــتــك قــافــيــة حــســنــاء قــد بــرزت

ايتالف اللفظ مع اللفظ
وفــــاح نــر شــذاهــا مــن عبريهم

أزهــار مــدح زهــا روض الثناء هبم

املامثلة
والــبــاع ق ـ ّيــدهــا يف الــلــوح بالقلم

العقل صـ ّـورهــا والقلب أخلصها

السلب واإلجياب

إالّ إذا عبقت يف طــيــب نرشهم

فـــا زهــــت بــعــبــر املـــــدح قــافــيــة
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الرجوع واإلرضاب
ال ،بــل مــعــادهنــا تغلو عــى القيم

جواهر ترخص األعــراض قيمتها

اإلنجاح والسهولة
حــل الــبــديــع هبــا يف ســلــك منتظم

فــريــدة بنضار املـــدح قــد خلصت

سالمة االخرتاع
حسنا تشع عىل القرطاس بالكتم

تضمنت مدح سبط املصطفى فزهت

االفتنان
مأنوسة بفصيح اتلقول والكلم

خلت من الوحش والتعقيد فازدهرت

الدوام واالستمرار
فــتــســتــزيــد م ــن اآلداب واحلــكــم

ســاعــهــا يــونــس األل ــب ــاب توعية

اإلبداع
تـــزدان حل ـنًــا عــى األوتــــار والنعم

فــرائــد زاهن ــا (بــحــر البسيط) حىل

العدد والتاريخ
ّأرختها (لفظ نــور حــول مدحهم)

ذا نوعها (موقف) أبياهتا (مصحف)
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حسن البيان والثورية

ٍ
بــدء وخمتتم
(صـــايف) املحاسن يف

غــــراء صــافــيــة اإلبــــــداع حــاويــة

حسن الطلب
تــأخــذه يف عــثــرة مــن ز ّلــــة الــقــدم

فاصفح لقائلها الصفح اجلميل وال

االمرتاس
لــه شــفــيـ ًعــا بــيــوم احلـــر والــنــدم

وآتــــه غ ــر م ــأم ــور _ مــنــاه وكــن

التفويق
اقبل اقــل ارحــم اغفر ّ
زك ارع عد

اصفح انل هب تش ّفع زد اثب ادم

التفأل
سحائب العفو والغفران والكرم

رجوت بعد قنوطي عن قضا وطري

التضمني
َحــ َّيــا احلــيــا جــد ًثــا ضمتك تربته

(قمينة لطفت مــن بــارئ النسم)

حسن اخلتام
شمس الــنــهــاروآب الليل بالظلم

تتىل عليك صــاة اهلل مــا طلعت

مطولة لع ّلها أجود وأروع ما نظم من القصائد ،وهي بعنوان( :يا أهيا
وله قصيدة ّ

النبأ العظيم) يف مدح أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  وعدد أبياهتا  280بيتًا ،نثبت
للقارئ املقطع األول منها:
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كــم فــيــك قــاســيــت الــشــقــاء طــريــدا

وجعلت حظي مــن لــقــاك سعيدا

وزويــــت عــن دنــيــا الــغــرور مــآريب

ُـــــــؤ ُت بــعــيــدا
ورصمــــت آمــــايل ون ْ

وخــلــعــت مــن امـــل احلــيــاة بـــرودا

ولبست من امل اجلــوى حلل النوى

ورسحــــت يف ظــل اهلــمــوم رشــيــدا
ُ

وصــــــــــــــــحــــــــــــــــبــــــــــــــــت

وجــنــيــت مــن حمــن الــزمــان جتــار ًيــا

أورت بــلــيــل املــعــضــات وقــــو ًدا

وسعيت يف طــرق الــكــال مكاس ًبا

قــد نــلــت مــنــهــا الــعــ ّز والتمجيدا

وكــتــمــت رسا يف الـــفـــؤاد غــمــو ًدا

وكشفت من خــدع الــزمــان رسائـ ًـرا

زمـــنًـــا فــافــشــتــه الـــدمـــوع وفــــودا

رس اهلــوى
وكتمت بــن جوانحي ّ

أيضا:
وله ً

أيــن األىل بعراص ال ّطف قد نزلوا

وبالنفوس لنرص السبط قد بذلوا

نــاديــتــهــم ودمـــــوع الــعــن تنهمل

(باألمس كانوا معي واليوم قد رحلوا)

هم الــبــدور ملحو الــرك قد طلعوا

من طيبة ومضوا عنّي وما انقطعوا

قلبي هلــم بــاألســى واحل ــزن ينصدع

ـي لئن عــادوا وإن رجعوا)
(نــذر عـ ّ

(وخـــ ّلـــفـــوا بــســويــدا الــقــلــب نــرانــا)

(ألزرعــــــــن طـــريـــق الـــطـــف رحيـــانـــا)
َّ

وله كذلك:
رض ــي ــت بـــا جــــرى فــيــه قــضــاكــا

وال أخــشــى املــهــالــك يف رضــاكــا

فـــقـــربـــنـــي اهلـــــــم مـــــن محـــاكـــا

طــــرا يف هــواكــا)
(تــركــت اخلــلــق ً

(وأيـــتـــمـــت الـــعـــيـــال ل ــك ــي أراكــــــا)
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فــقــد هــــام الــــفــــؤاد إلـــيـــك صبا

وهـــــاج الـــشـــوق يف لــقــيــاك قــربــا

وهــــان اخلــطــب مــنــي فــيــك عــذبــا

(فــلــو قــطــعــتــنــي يف احلــــب إربــــا)

أيضا:
وله ً

حـــــن الـــــفـــــؤاد إىل ســـواكـــا)
(ملـــــا
ّ

كــم بــكــت مــن بــنــي الــرســالــة عني

وبــــــــه تــــــم لــــلــــضــــالــــة ديــــن

رصخــــت والــــفــــؤاد شـــجـــاه بني

(يـــا جــــواد احلــســن أيـــن حــســن)

إيل ّيل الــعــنــان
كـــيـــف تـــعـــدو َّ

خــــايل الـــــرج صـــاهـــ ً
ا يف ضــان

(أيــــــن مــــن كـــــان يل عـــــــا ًدا ظــــاال)

(أيــــن حــامــي محـــاي عــقــد مج ــان)

أيـــــن مــــن كـــــان زيـــنـــة لــلــزمــان

(مــــــن تــســنــمــت يف ذراه الــــــدالال)
َ
ويـــا أمـــة اإلســــام هنــضــا ملجدكم

فـــا هـــو إال أن تـــثـــروا بـــا مهل

رضــيــتــم ق ــع ــو ًدا يف اهلــــوان وهــذه

صدور العدى عن حقد كأسها تغيل

ويف التأريخ الشعري له باع طويل يتجىل للقارئ أحاطه الشاعر بحساب اجلمل ،قال

مؤرخا قران العامل السيد عيل نجل آية اهلل السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي:
ّ
فخرا ّارخيه (بدا
يا روضــة اإلنــس ً

تــــم بــالــفــرح)
قـــــران عــقــد عـــي ّ
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مؤر ًخا وفاة والد املؤلف – ّنور اهلل رمسه:
وقال ّ
ك ــل يـــوم ح ــامــ ً
ا خــطــب الــزمــان

حـــــادث األرزاء جيــــري جــهــر ًة
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وح ــن ــن الـــوجـــد يــعــلــو ص ــاع ــدً ا

مـــن زفــــر يف احل ــش ــى يف كـــل آن

كـــــل يــــــوم غــــــــارة مـــــن ل ــوع ــة

تــبــعــث احلــــــزن بــــأعــــاق جــنــاين

بــــحــــر م ــاج ــد
فـــلـــقـــد الــــــــوت
ّ

املـــعـــي ال ــف ــك ــر خــــــاّب امل ــع ــاين
بــطــريــف الــشــعــر واخلــلــق املــصــان

وأبــــــــــو أمحــــــــد احـــــيـــــا جمــــده

(أســبــق اهلـــادي إىل روض اجلنان)

يف ســــــاء اخلــــلــــد ملــــا ّأرخـــــــوا

 1396هـ

آثاره

ترك الشاعر الراحل جمموعة ق ّيمة من الكتب يف شتى فنون املعرفة وهي عىل النحو

اآليت:

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

فيها:

يــا حــجــة الــرمحــن قــد طـــال املــدى

يف االنــتــظــار مــتــى تــــروم قــيــامــا؟

الـــعـــدو يــســومــنــا
تــــرىض بــنــا أن
ّ

ســـوء ال ــع ــذاب بــجــوره إرغــامــا؟
يشفي الــغــلــيــل ويــدفــع األســقــامــا

ونــمــر عــذبــك لــلــقــلــوب مناهل
فمتى نــرى الشمس املنرية أسفرت

عــن صــبــح لــيــل االنــتــظــار لثاما؟

ومتى نرى الشمس املنرية قد بدت

عــــم األنــــــام ســامــا؟
بــضــيــائــهــا
ّ

ومــتــى ن ــراك وقــد مــأت الــعــدل يف

الــدنــيــا واســقــيــت ال ــع ــداة ِحــامــا؟

واســتــل مــن كــف الــــوالة زمــامــا؟

ومــتــى نــرى الــعــدل اســتــقــام بركنه
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ومتى نــراك وقــد نــرت احلكم يف

أقــطــارهــا واخـــــرت اآلج ــام ــا؟

ومــتــى نـــراك وقـــد أقــمــت حـــدوده

ونقضت حكم اجلــائــريــن رضامــا؟

وهنــضــت بــالــديــن احلــنــيــفــى حمكام

وأذقــــت أعــــداءك الــعــقــاب عقاما

َ
أعـــــداك الــعــقــاب مهانة
وأذقــــت

وســقــيــتــهــم كـــأس املــنــون سجاما

***
وقصيدة أخرى بعنوان( :هيبة الرمحن) يف ذات الغرض جاء فيها:
ســمــس الـــوقـــار وهــيــبــة الــرمحــن

ظــهــرت بــيــوم النصف مــن شعبان

نـــــور تـــــأأل عـــنـــد غـــــرة فــجــره

فـــــأنـــــار مـــنـــه مــــعــــامل األديـــــــان

والــبــدر ارشق المـ ًعــا فجال عــن الـ

فــكــر الــعــلــيــل غــيــاهــب الــعــرفــان

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

حممد ومطلعها:

وأمـــــاط ع ــن وجـــه الــبــهــيــم قناعا

شــق دجــى الــظــام شعا ًعا
الفجر
ّ

بالشمس يسحب لــلــظــام دفــاعــا

وأتــــى الــصــبــاح مــرفــا يف ضــوئــه

وغــدت تغرد ساجعات الشوق من

طـــــرب تــــــردد حلــنــهــا األســـاعـــا

رب ال ــع ــامل ــن بــنــره
وحـــبـــاك ّ

إذ كـــف عــنــك اهلـــازئـــن دف ــا ًع ــا

وتــألــبــت حــشــدً ا عــلــيــك بكيدها

فــكــفــاك ربــــك كــيــدهــا والــبــاعــا

قــد بــت يف (ثــــور) وبـــات وصيك

الــفــادي (عــي) يف الــفــراش شجا ًعا

لــلــرشــد فــامــتــنــعــت جتــيــب ســاعــا

وعدت عليك (قريش) حني دعوهتا
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وغـــــدا يــقــيــك بــنــفــســه ال وانــيــا

عـــن ط ــاع ــة وجـــــدا وال مــرتــاعــا

وغدوت ترفع للورى (علم اهلدى)

يــوم (الــغــديــر) وكـــان منك وداعــا

وقصيدة أخرى بعنوان( :شمس منازهلا القلوب) يف مدح اإلمام أمري املؤمنني عيل

ابن أيب طالب ومطلعها:

خــضــعــت لـــعـــزّة ذاتــــك األمــــاك

وعـــــى وجـــــــودك دارت األفـــــاك

وغــــدت تــســر الــكــائــنــات وكلها
وعــــى حمـــيـــاك اجلـــالـــة أرشقـــت

مــــدارهــــن حـــراك
ب ــال ــرغ ــم حــــول
ّ
ب ــم ــه ــاب ــة خــضــعــت هلــــا األمـــــاك

نسجت بـــرود احلــمــد فـــوق كامله

ومجــــــالــــــه حيــــــى املــــــديــــــح حيــــاك

قــمــر تــغــطــرس بـــاجلـــال مهجا

يـــبـــدي املــــاحــــة ثـــغـــره الــضــحــاك

ـرا
وبـــــدا بــحــلــيــة وشـــيـــه مــتــبــخـ ً

وبـــــــــرد زيـــــــن وقـــــــــــاره حيـــتـــاك
يـــزهـــو كـــا يـــزهـــو الــفــتــى احلــيــاك

فــأعــجــب ل ــه إذ راح خيــطــر مــابــا

أض ــح ــى ب ــرغ ــم مج ــال ــه مــتــصــيــدً ا

فـــاصـــطـــاد قــلــبــي حلـــظـــه الــفــتــاك

مــتــســلــس ـ ً
ا يف عــارضــيــه عــــذاره

حــلــو املــــراشــــف زانـــــه الــتــضــحــاك

وبــوجــنــتــيــه اجل ــم ــرت ــن تنشبت

مـــــن حـــــا ومحـــــــرة خـــــــدّ ه ارشاك

قنصت بلحظ الــطــرف قلب متيم

فــــكــــان أحلـــــــاط الـــعـــيـــون شــبــاك

ســـهـــ ًا أصــــــاب فـــــــؤاده األفـــتـــاك

ورمــــت بــقــوس احلــاجــبــن حلاظه

فـــأصـــاب مــهــجــة قــلــبِ ِ
ــه فــأراقــهــا

بـــشـــبـــا الــــــغــــــرام كــــأنــــه ســـفـــاك

فـــؤادي الـ
سلبت حواجبه القيس
َ

ـ ــم ــق ــروح مـــن أمل الــــفــــراق يــشــاك
ــــرجــــى لـــديـــه فــكــاك
بــالــصــب ال ُي
ٰ

فــوقــعــت يف رشك ال ــغ ــرام مــق ـ ّيــدً ا
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ألـــ َفـــيـــتُـــه شـــاكـــي اجلــــــال جمــلــيــا

جتـــلـــو بــــنــــور ج ــب ــي ــن ــه األمــــــاك

نــــارشا
ـرا حــلــو الــشــائــل
ً
مــتــبــخـ ً

بـــــرد اجلــــــال عــــى الــــكــــال يــــزاك

خــطــر كــغــصــن الـــبـــان قـــد قــوامــه

وعــلــيــه مـــن زيــــن الــــوقــــار حــبــاك

يف نـــــون حــاجــبــه ومــقــلــة عينه

ســــحــــر ملــــفــــتــــون اهلــــــــوى فـــتـــاك

غــــرتــــه وجـــيـــم جــبــيــنــه
يف غــــن ّ

درر ت ــن ــض ــد عـــقـــدهـــا األســـــاك
خـــــال اجلــــــال يـــزيـــنـــه اســتــمــاك

يف صـــاد صفحة عــارضــيــه وخــده
يف مــيــم مــرشــفــه ومــبــســم ثــغــره

درر امل ــح ــاس ــن زاهنـــــا الــتــضــحــاك

وعــبــر مرشفه يــفــوح مــن الشذى

أرج بـــــه يــــتــــحــــدث املــــســــواك

ورح ــي ــق عـــذب رض ــاب ــه يف ثــغــره

عــســل بـــه امل ــس ــك املــــــدوف يــصــاك

بــــــرق ت ــب ــل ــج بــــاهلــــدايــــة نــــوره

فـــانـــدك مـــن افــــق الـــضـــال دكـــاك

شمس عــى أفــق اهلــدايــة قــد بدت

فــــتــــبــــددت ب ــض ــي ــائ ــه ــا األمــــــاك

ّ
حــل الــقــلــوب مــدارهــا
شمس إذا

فـــروجـــهـــا شـــعـــب الــــــوال أفــــاك

شمس منازهلا القلوب فــإن خلت

عــــن نــــورهــــا فــظــامــهــا اإلرشاك

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

ختميساته:

كثريا ورآهــا تستحق أن
لقد وقعت يف يد شاعرنا قصائد كثرية نالت إعجابه ً
تكون أكثر كامالً ،ففكر يف ختميسها فأجاد فيها وأبدع ،مع ّ
أن بعض الشعراء قد سبقه
إىل ختميسها ،فلم يعبأ بذلك وبادر بمرشوعه ح ًّبا منه بالفن واإلبداع والتنويع ،فكانت
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قصيدة (الشافية) أليب فراس ومطلعها:
طــول الليايل وعــمــر الــدّ هــر ينتظم

يــالــلــرجــال خلــطــب لــيــس يــنــرم

(احلــــق مــهــتــظــم والـــديـــن خمـــرم)

مــن لــوعــة نــاهلــا األقـــــوام واألمـــم

(ويفء آل رســــــول اهلل مــقــتــســم)
ُ

ع ــى امل ــع ــايل وب ــاألف ــك ــار طوقني

يف عــنــفــوان شــبــايب احلـــب شوقني

(إين ابــيــت قــلــيــل الــنــوم أرقــنــي)

والــلــيــل يــشــهــد أن اهلـــم أقلقني

اهلـــــم واهل ــم ــم)
(ق ــل ــب تـــصـــارع فــيــه
ّ

وكذلك ختميسه لقصيدة دعبل اخلزاعي الثانية املشهورة ومطلعها:
بـــمـــرحـــة الــــكــــوان جمــتــمــعــات
ّ

تــنــاوبــن بــاألشــجــان واحلــــرات

(جتـــاوبـــن بـــاألرنـــان والـــزفـــرات)

تــنــاجــن بــــالــــرار والــلــحــظــات

(نـــوائـــح عــجــم الــلــفــظ والــنــطــقــات)

حمــاه ظــام اجلـــور يف دهــم حندس

يناشدن باألشواق عن رسم أقدس

رس أنفس)
(يميزن بالنفاس عــن ّ

يكلمن بـــاإليـــاء تكليم أخــرس

هــــوى مــــايض وآخــــر آت)
(أســــــارى
ً

خــطــوب هلــا بــالــفــادحــات متحضت

تعرضت
فأبدين
ً
شجوا عن روزايــا ّ

(فاسعدن أو اسعفن حتى تقوضت)

تغمضت
يالحظن عني الشهب حتى ّ

(صــفــوف الــدجــى بالفجر منهزمات)

وله ختميس قصيدة الفرزدق يف مدح اإلمام السجاد ومطلعها:
ومــن يــرفــرف يف اهليجا لــه العلم

َمــن للعىل هنضت مــن نفسه اهلمم
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(يــا سائيل ايــن حـ ّـل اجلــود والكرم)

قل يل إذا أقصت األخــاق والشيم

(عـــنـــدي بـــيـــان إذا طـــابـــه قـــدمـــوا)
هـــذا الـــذي ح ـ ّلــت األمــــاك بيئته

ه ــذا الـــذي هــابــت اآلســــاد جــرأتــه

ه ــذا الـــذي أحــســن الــرمحــن نشأته

(هذا الذي تعرف البطحاء وطأته)

ّ
واحلــــــل واحلـــــرم)
(والـــبـــيـــت يــعــرفــه
واخرضت األرض من معروف طاهلم
ّ

هــذا ابــن مــن دان ــت الدنيا بطوهلم
مــا خــاب مــن يبتغي ني ً
ال بفضلهم

هــــذا ابــــن خـــر ع ــب ــاد اهلل كلهم

هــــذا الــتــقــي الــنــقــي ال ــط ــاه ــر الــعــلــم
هــذا الــذي ال خيــاف الــبــؤس وافــده

هــذا ال ــذي ال يــنــال الــفــوز جاحده

ه ــذا الـــذي عـ ّـمــت الــدنــيــا عــوائــده

هـــذا الــــذي أمحـــد املــخــتــار والـــده

صــــى اإل لـــــه عـــ َلـــيِ ِ
ّ
ـــه مـــا جــــرى الــقــلــم
َ

ّ
ولعل أكرب مرشوع قام به هو ختميس ألفية الشيخ عبد احلسني احلويزي ،فقد نالت

كثريا ّ
وظل يرددها باستمرار مع ّ
أن القصيدة تناهز أكثر من ألف بيت بقافية
إعجابه ً
واحدة ووزن واحد فسامها( :بديعة اجلامن يف ختميس فريدة البيان) ومطلعها:

ومـــــا الــــرشــــد قــلــبــه فــغــواهــا

ركـــب شـــوق حـــوى املــهــا فحامها

(ملـــن الــعــيــس يف الــبــطــاح بــراهــا)

ســــار يف مــهــمــه اهلـــــوى فــهــواهــا

(م ــث ــل بــــري الـــقـــداح جــــذب ب ــراه ــا)

ورمــتــهــا اخل ــط ــوب يف مـــوج حري

ى بــأعــنــف سري
ق ــد ب ــراه ــا
الـــــر ٰ
ّ
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(حــــائــــرات كـــأهنـــا رسب طــر)

فـــهـــي ال هتـــتـــدي لـــفـــاعـــل خــر

(حـــســـبـــت جلــــة الــــــــراب م ــي ــاه ــا)
فــقــدت مـــن ربــيــع الـــف ومــألــف

بــعــد طــــول الـــنـــوى فــلــم يــتــألــف

تــشــتــفــي غـــ ّلـــة الــــفــــؤاد فيلهف

وهبــــا اآلل يف املــــفــــاوز والــقــفــر

ريـــــــــــــاض تــــنــــشــــقــــت ريــــــاهــــــا
تشتكي مــن جـــوى ال ــف ــؤاد عناء

ورأت م ــن أذى اخل ــط ــوب بــاء

مل جتـــد مـــن يـــد اإليــــــاس رجـــاء

(تـــرتـــعـــي مجــــرة اهلـــجـــر غــــذاء)

(ف ــي ــق ــه ــا عــــن جـــوعـــهـــا وضــــاهــــا)
وســـمـــت لــلــعــى وفـــاقـــتـــه قـــدرا

ـرا
واج ــه ــت أوجــــه الــنــوائــب ص ـ ً

(ســبــقــت أربـــع الــريــاح بمجرى)

فــخــرا
وس ــم ــت جــبــهــة املـــكـــارم
ً

(أربـــــــــع وارمتـــــــــت قـــــي نــــواهــــا)
من ربــى الشوق يف نفوس األيامى

نــفــحــات الــنــســيــم هــبــت غــرامــا

واســتــطــابــت هبــا قــلــوب اليتامى

(شــــال ال ــري ــح بــكــرة واخل ــام ــى)

(وعــــشــــيــــا جــــنــــوهبــــا وصــــبــــاهــــا)
ٍ
بــغــص
زادهـــــــا لـــوعـــة الــــغــــرام

تــســتــقــي مــنــهــل الــــدمــــوع بــلـ ٍ
ـص

ٍ
نــص)
(ونـــــوايص اآلكــــام يف كــل

ٍ
بــقــص
قــطــعــت مــهــمــه الــــفــــاة

طــــي الـــغـــاة فــاهــا)
(مــــن مـــراهـــا
ّ
قــد جلتها شمس الضحى باملعاين

نـــاجـــيـــات تــقــل بــيــض الـــغـــواين
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حــيــث حــ ّل ــت هبـــا ث ــغ ــور املــغــاين

(بــعــمــات شــقــت بــطــون املـــواين)

جـــــائـــــيـــــات بــــظــــاحــــهــــا وربـــــاهـــــا
شـــفـــهـــا غـــصـــة الـــــنـــــوى ب ــأن ــن

تــســكــب الــدمــع مــن فــــؤاد حزين

مــــزجــــت دمـــعـــهـــا بــــــاء مــعــن

(ســاقــهــا لـــلـــورود رجــــع حــنــن)

(مــــن شــــوق حــيــث الـــزفـــر ح ــداه ــا)

مخسها شاعرنا ،ومنها مثال للخليعي:
وهناك أبيات متعددة مشهورة ّ
وغـــــــم فــــــــؤادك اهلــــــــواء ريــنــا
ّ

إذا حــاطــت بـــك األوزار شينا

(إذا شــئــت الــنــجــاة فـــزر حسينا)

فــلــم تـــر مـــن فـــعـــال اخلــــر زيــنــا

(لــــكــــي تـــلـــقـــى اهلل قــــريــــن عـــن)
فـــإن جــئــت الــطــفــوف ورمـــت لثام

رضيــــح ســلــيــل أمحــــد نــلــت رمحــا

وفــــزت بــجــنــة الـــفـــردوس جــزمــا

متــــس جــسـ ًـا)
(فــــأن الـــنـــار لــيــس ّ

زوار احلـــســـن)
(عـــلـــيـــه غــــبــــار ّ

وكذلك هذه األبيات:
هلــفــي لــزيــنــب إذ ات ــت مــن بعدكم

قــرحــى الــفــؤاد كئيبة مــن فقدكم

نــالــت ولــوعــة قلبها مــن وجــدكــم

(ي ــا نــازلــن بــكــربــا هــل عندكم)

(خــــــر بـــقـــتـــانـــا ومــــــا أعـــامـــهـــا)
ركــب ان ــاخ بــه الـــردى يف روضكم

(فــأصــابــه سهم املــنــون ببغضكم)

كيف السلو عن السى من حظكم

(مــا حــال جـ ّثــة مـ ّيــت يف أرضــكــم)
54

(ب ــق ــي ــت ثــــا ًثــــا ال يــــــزار مــقــامــهــا)
مــن مــعــر بــلــغــوا الــعــى فتصدرا

وتــدرعــوا بالصرب إن خطب عرى

تسعرا
قــد نــاشــدت ولــظــى الــفــؤاد
ً

(بـــاهلل هــل وأريــتــمــوهــا يف الــثــرى)

(وهـــل اســتــقــرت يف الــلــحــود رمــامــهــا)
بــــاهلل هـــل روى حــشــاشــتــه هنل

أم كــــان يف تــغــســيــل جــثــتــه أمــل

هــل كفن اجلــســم العفري بــا حلل

(بـــاهلل هــل رفــعــت جــنــازتــه وهــل)

ّ
(صـــــــى صــــــاة املـــيـــتـــن إمـــامـــهـــا)

***
وقال يف تاريخ زهراء ابنة السيد سلامن آل طعمة:
يف أفـــــق الـــطـــف بـــــدت ســاطــعــة

فـــــــريـــــــدة بـــحـــســـنـــهـــا المــــعــــة

هلــــا مــــن اخلــــــدر حـــجـــاب الــتــقــى

وعــــــ ّفــــــة الــــنــــفــــس هلــــــا نـــافـــعـــة

عــــن ملـــحـــات األيــــمــــن الــطــالــعــة

يـــــصـــــوهنـــــا بــــرقــــعــــهــــا خ ــي ــف ــة

عـــــــاطـــــــرة نــــــرهتــــــا رائـــــعـــــة

تـــــفـــــوح مــــــن هبـــجـــتـــهـــا نــفــحــة

(زهـــــــراء فـــاقـــت نــجــمــة طــالــعــة)

لــــك اهلــــنــــا (ســـــلـــــان) ّأرخـــتـــهـــا
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آثاره:

1 .1بالغة اإلمام احلسن / مطبوع.

2 .2اإلسالم مع الطب احلديث  /خمطوط (جملدان).
3 .3األخالق النفسية  /خمطوط (جملدان).

4 .4الثار يف أحوال املختار  /خمطوط ُ -مرتجم.

5 .5املعاد أو غاية سري اإلنسان  /خمطوط  -مرتجم.
6 .6كشكول الصايف أو حقيبة اجلواهر  -خمطوط.
7 .7املأساة العظمى يف عامل اخللود  -خمطوط.
8 .8ديوان شعر.

باإلضافة إىل رسائل ومواضيع متفرقة وأبحاث ومقاالت نرشت يف املجالت

الكربالئية.

وفاته:

نثارا عىل وجه البسيطة ،شهيدً ا من أجل
غرة هوى ذلك النجم الالمع ً
وعىل حني ّ

احلق ،كان ذلك يوم  28شهر ذي القعدة سنة 1409هـ ،وشاع يف الناس النبأ الفاجع
حب الناس إياه وإكبارهم له.
واخلطب الصاعق ،فكان األسى قدر ّ

ودفن يف مسجد احلاج صالح عوز بكربالء ،ورثاه مجع من الشعراء .وأرخ وفاته

الشاعر عبد الستار حمسن اجلواد بقوله:

قـــــــر بـــــــع عـــــ ّفـــــيـــــت وهـــــج

لـــــك يف بــــنــــي املــــخــــتــــار هنــج
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يـــــبـــــقـــــى يــــــشــــــع خمــــــلــــــدً ا

عــــمــــا بـــــه يف احلـــــــر تــنــجــو

مــــــــؤر ًخــــــــا
وبـــــــــــه يــــــظــــــل
ّ

(عـــبـــد الــــرضــــا مــــــواله ي ــرج ــو)
 1409هـ

ورثاه اخلطاط الالمع األديب الشيخ حممد عيل داعي احلق بقصيدة أوهلا:
دعـــــا الـــــدّ اعـــــي فــلــ ّبــيــت ال ــن ــدا

وجـــســـدت الــشــهــامــة والـــوفـــاءا
ّ

أخــــــي عـــبـــد الــــرضــــا أبــــــا عــي

ـت بــك الــرجــولــة وال ــرج ــاءا
بــكــيـ ُ

وكــــنــــت هلـــــا بـــــا نـــــد كـــفـــاءا

وأ ّديــــــــت الــــرســــالــــة بــاجــتــهــاد
فـــقـــدتـــك يف زمــــــــان مـــــد هلــم

َّ
امـــــض بــكــربــاءا
وفـــقـــدك قـــد

وغــــــادرت احلـــيـــاة وك ــن ــت دومـــا

تـــفـــز الـــســـر لــلــعــلــيــا اعـــتـــاءا

عــرفــتــك يف دروب اخلـــر تسعى

ولــلــحــق الـــــراح ســنًــى مــضــاءا

هذا ما وسعه الوقت ،وأذنت به الشواغل من سرية الشاعر املح ّلق ،وحسب القارئ

فيام أوردناه من شواهد شعره دلي ً
ال عىل مجال أساليبه وقوة تراكيبه.
***
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 -4عبد الصاحب جميد آل طعمة
(1411 - 1353هـ) (1992 -1934م)

هو الشاعر األديب السيد عبد الصاحب بن جميد بن حممد عيل بن جميد بن سلامن

ابن أمني بن مصطفى بن امحد بن السيد حييى آل طعمة ،ووالدته هي كريمة السيد هاشم

ابن السيد حسني بن السيد فتح اهلل بن أمني بن مصطفى آل طعمة ،وكان يعرف أحيانًا
بالسيد عبد الصاحب فتح اهلل.

ولد يف كربالء سنة 1934م املصادف لسنة  1353هـ ،ونشأ هبا وأكمل دراسته

االبتدائية واملتوسطة ،ثم ادخل دار املعلمني االبتدائية يف بغداد وأكملها وخترج سنة

معلم يف مدارس كربالء .ومنح شهادة الدراسة اإلعدادية يف الفرع
وعي ً
1957مّ ،
األديب سنة  1379هـ 1959 /م ،وظل يزاول مهنة التعليم فرتة من الزمن حتى أحيل

عىل التقاعد وذلك سنة 1981م حققه منذ الطفولة ملا كان بينه وبينه من صلة القرين
وشدة املحبة واأللفة ،فكان شهي احلديث ،حلو الفكاهة ،ذكيا يف ذكاء إياس وفصاحة

 .......كان يرتدي يف أول أمره املالبس اإلفرنجية ثم لبس اجلبة والقفطان ،واعتم بعاممة

خرضاء كوالده وأعاممه إشارة إىل الرشف.

باع طويل ،فقد درس دواوين
أحب الشعر واألدب منذ يفاعته ،وكان له يف اللغة ٌ
ّ

الشعراء قاطبة وغاص يف أعامقها ،وأخرج دررها ،حتى كان من الشعراء املعدودين يف
والر ّقة.
املدينة ،فإذا أنشد الشعر يف املحافل ينشده إنشا ًدا يفيض بالعذوبة ّ
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شعره:

يضم قصائد الرثاء واملدائح لإلمام الشهيد احلسني بن
للشاعر ديــوان خمطوط
ّ
عيل كام حيتوي عىل قصائد يف الغزل والوصف والوطنية ،ويتّسم شعره بالبساطة
رصع شعره باحلكم
والرقة ورهافة احلس ،ويطفح بالرسوخ واملتانة وطول النفس ،وقد ّ
ّ
واألمثال وإجادة التشبيه .ومما جيدر التنبيه إليه هو أنه تأ ّثر باملتن ّبي والرشيف الريض تأ ّث ًرا
خاصا ،وأغلب قصائده نُرشت يف صحيفة العدل.
ًّ

آثاره:

للشاعر بعض اآلثار املخطوطة منها:

 -1ديوان شعر باسم (فتوح ورصوح).
 -2دراسة عن ابن خلدون.

وفاته:

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

مسجد براثا بالكرخ.

ولنتأ ّمل هذه القصيدة وهي إحدى مراثيه لإلمام أيب عبد اهلل احلسني ،حتمل

وتتوهج بالتمرد والطموح:
معاين اإلنسانية،
ّ

(رمز الفداء)
يا ابــن امليامني كم حاقتك أخطار

وكــم أحاطتك يــوم الطف أرشار؟

مــــروعــــ ٌة
ـــات
وطـــوقـــتـــك بـــلـــ ّي ٌ
ّ
ّ

غــلــب الـــرجـــال إذا القــتــه ينهار
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فــلــم ي ــغ ــرك ومل ختــنــع ملـــا نــزلــت

بــه صــفــوف مــن األهـــــوال أطـــوار

مهــك مــا اقــتــادوا ومــا حشدوا
ومــا أ ّ

ومــا أرابـــك مــا رامـــوا ومــا جــاروا

ولــلــكــرام دروس رحـــت تلقنها

***

ـم وإيـــثـــار
ّ
إن الــعــقــيــدة تــصــمــيـ ٌ

ـوهــم جــيــش الــبــغــي أن له
يــا مــن تـ ّ

سطوا عليك أال يا بئس ما اختاروا
ً

أبــــا عـــي وكــــم عــلــمــت مــكــرمــة

عــلــيــة الـــقـــوم واالفـــــــاك حتــتــار

أبــــا عـــي وكــــم خــ ّلــفــت َمـــاثـــرة

لــلــصــامــديــن هلـــا األجمــــــاد تــنــهــار

إذ كنت خــر مــثــال لـــ ُ
أىل سلكوا

درب اخلــلــود فــيــوم الــ ّط ّ
ــف ن ـ ّـوار

ي ــوم الــطــفــوف ب ــأن الــعــزم إرصار

أبــــا عـــي وكــــم آتـــيـــت مــنــتــصـ ًبــا

صح ًبا ميامني فاختاروا وما أهناروا

أبــــا عـــي وكــــم عــلــمــت مــوعــظــة
أبـــا عــي وكـــم دنـــت الــقــنــاة وكــم

اثـــبـــت أنـــــك لــلــطــغــيــان ق ـ ّـه ــار

أبــــا عـــي ويـــــوم ال ــط ــف ملحمة

ولــلــمــاحــم يف ال ــت ــأري ــخ أخــبــار

أبـــا عــي وكـــم يف الــ ّطــف مــن عرب

هلــــا دروس وأحـــــكـــــام وآثـــــار

أبــــا عـــي ويــــا رمــــز الــــفــــداء ويــا

إن الــدهــر غــدّ ار
أعــجــوبــة الــدّ هــر ّ

أبــــا عـــي ويف احلـــشـــاء أي لظى
أبــــا عـــي ودرب املــجــد تضحية

فليبق جـــدّ ك يف األم ــص ــار ج ـ ّبــار

فــكــنــت بــــاذهلــــا إذ أنـــــت خمــتــار

أبــيــت إال اقــتــحــام املـــوت حمتم ً
ال

ـســهــا الــعــار
كــي ال تــصــافــح ك ـ ًّفــا مـ ّ

فــمــن كــيــومــك يف األيــــام تــذكــار؟

فكنت أروع مــن مل يــرهتــب جلال

60

فجعت بــاآلل واألصــحــاب جمتم ًعا

بــصــار
تــســلــم األمـــــر والــــعــــام ّ

هلفي (سكينة) تــدعــو ال جميب هلا

ولــلــعــقــيــلــة أيــــن الـــيـــوم كــــرار؟

إن الرسول يرى ما القوم قد صنعوا
ّ

يــا لـــه رش مــا جــــازوا ومـــا داروا

عـــي ومـــا ذنـــب الــرضــيــع إذا
أبـــا
ّ

ـى فبسهم الــغــدر خيتار
شــكــا ظــمـ ً

ـرا
كــســر قــلــب رعــــاك اهلل مــصــطـ ً

قــــرا واحلــشــا نــار
يــصــار صــــدرك ً

أبــــا عـــي وخــــر الـــقـــول أص ــدّ ق ــه

لــــوال صـــمـــودك ديــــن اهلل يــنــهــار

فــكــيــف صـــرك واألركــــــان تنهار

فــقــد الــغــريــب عــزيــز أن يــطــاح به

مــا ح ــال قــلــب اب هــدتــه أقـــدار؟

فجيعك الطفل باألحضان حتمله

ملــــا فـــديـــت ب ــس ــاط ــن وأحـــبـــار

ورب الــكــون قــد خشعت
أبــا عــي
ّ

أبـــــا عــــي ورمــــــز الـــصـــر قــافــيــة

جعلت ذكـــرك حــتــى قــيــل تــكــرار

ومــــا ّ
تـــوهـــت فــالــرمحــن أوردهــــا

رب الـــعـــرش إنــكــار
بــــأي آالء ّ

***
أبــــــا عــــي ولـــلـــتـــاريـــخ أرسار

لــو كشفت لــدهــانــا الــيــوم إعصار

جــنــود هــنــد ّ
جتـــى قــبــح مضمرهم

إن املــظــاهــر زيــــف فــهــي أســتــار
ّ

فاسترصخوك فأرصخت الذين هم

دعوك هل يا ترى من أمرهم داروا؟

ملــا قــدّ مــت لقيت الــغــش نصحهم

إذ هـــم زبــانــيــة الــشــيــطــان فــجــار

ضعف النفوس ت ـ ّ
ـول قلب رأهيــم

أم ما دعاهم حلرب املصطفى ثاروا؟

رزء لــه اهنــمــرت عــن الــسـ ِ
ـاء دم ـ ًا
ٌ

مجــع رمــتــهــم ملــرمــى الــســوء أوزار
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مــدنــســن ســـعـــوا لـــلـــرك ثــانــيــة

هنـــاهـــم عــــن كـــتـــاب اهلل دي ــن ــار

قوما دهاهم ضــال جئت تنقذهم
ً

جوزيت منهم كام جــوزي (سنامر)

فرحت تشكو إىل اخلـ ّـاق فاندرسوا

وهــشــمــتــهــم عـــى أفـــعـــاهلـــم نــار

ومن خمتار شعره قوله من قصيدة بعنوان( :طريق اخللود):
لــــــوالك ديـــــن حمـــمـــد ال يــبــتــنــى

ســبــط الــرســالــة يــا ســلــيــل وصـ ِّيــنــا

إن الــــذي رام اخلـــلـــود تــذ ّلــلــت

ك ـ ّـل الــصــعــوبــات اجلــســام ملــا عنى

درك يــــا حـــســـن جمـــــــاوزًا
هلل َّ

م ــا ال يــطــاق وكــــان عــنــدك ه ِّينا

هلل عــــزم الــثــائــريــن إذا اســتــوى

ال يــنــتــهــي حــــــدًّ ا ولـــــن يــتــلــونــا

يــســعــى لــــيــــدرك غـــايـــة خــاّف ــة

وبــذلــك يصبح لــلــخــلــود معنونا

والــعــزم أن هيــب الــعــقــيــدة صــابـ ًـرا

ـرا مــســتــيــقــنــا
م ــت ــأســ ًّي ــا م ــس ــت ــب ـ ً

مكابرا
وكذلك عزمك بالطفوف
ً

أقــســمــت إال أن تــصــدر مهيمنا

يـــصـــر مــســتــحــيــا ممــكــنــا
ح ــت ــى
ّ

مرخ ًصا
أسمى وأغــى التضحيات
ّ

مسلم
آمــنــت بــاســمــك يــا حــســن
ً

مـــعـــتـــزمـــا هـــنـــا أن اعــلــنــا
هلل
ً

رب والــــــرســــــول نــبــ ّيــه
اهلل ّ

وابـــــــوك حــــيــــدرة اهلــــــام ولــ ّيــنــا

فيكم
قــد جــئــت ألــتــمــس اهل ــداي ــة
ُ

وبـــرشـــدك الــســامــي اتــيــت مــو ّبــنــا

يـــــاذا الـــــذي مـــأ الـــريـــة ذكـــره

واخــتــصــه الــبــاري الــقــديــر ألمــرنــا

ومـــثـــوى لـــأنـــام ومــأمــنــا
مـــــأوى
ً
ً

وعــلــمــت شــأنــكــم األجــــل فديته

انــــتــــم والة احلــــــق أجمـــــــاد لــنــا

ـرا
أنــــا مل أزل أهـــواكـــم يـــا مــعـ ً
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اهلل أكـــــر يــــا ح ــس ــن ملــــا ج ــرى

لــكــم بــــأرض الــطــف يــا عـــ ّز املنى

مــا مثل مــا ضحيت يــا خــر الــورى

ضحى أمــرؤ بل أنــت ّأول من بنى

ومصيبة الطفل الرضيع جتــاوزت

الــتــصــور والـــرزيـــة هـــا هنا
حـــدَّ
ّ

ـت
تلقيت
ولــقــد
احلــتــوف فــا ْذ َه ـ َلـ ْ
َ
ُ

حـ ّـر العقول ورحــت تلتقف القنا

تــلــك الـــصـــاة صــاتــكــم يـــا آيــة

الــبــاري الــقــديــر بمنتهى أحكامنا

هنــجــا لــلــكــرام خمــ ّلــدً ا
ورشعــــت ً

مـــفـــاخـــرا ومــقــنــنــا
عـــــ ّز الــــنــــام
ً

ـن إىل الــورى
ـر َك ـ َّ
وتــركــت مــا ال ُي ـ ْ َ

قـــويـــا مــعــلــنًــا ومــســنــنــا
ذكــــــرا
ً
ً

اسمى دروس الفخر رحــت ُم َعلنِّا

لــلــســالــكــن إىل الــــرشــــاد مــبــيـنًــا

لـــكـــنـــه وعــــــر كـــثـــر املــنــحــنــى

لــيــس الــطــريــق إىل اخلــلــود معبدً ا

***
أبـــديـــت فــيــهــا مـــا جيـــل عـــن الثنا

أنـــس ال أنــســى مــواقــفــك التي
إن
َ

دوت بـــأســـاع ال ــل ــئ ــام مــره ـ ًنــا
ّ

جلجلت صوتك يف املواقف رصخة
إذ قــلــتــهــا ملــــا أرادوا بــيــعــة

وأبــيــت فــيــهــا ألن تــكــون املــذعــنــا

واهلل ال أعــطــيــكــم بـــيـــدي ومل
ال حــــــول إال بـــــاإللـــــه وقـــــوة

أرضـــخ ذلــي ـ ً
ا خــاضـ ًعــا البــن اخلنا
اخلـــــــاّق بـــارئـــنـــا نــســلــم أم ــرن ــا

ٌ
وبــــل هلــم مــن خــزهيــم وشــنــارهــم

والــعــار يلحقهم ولــن يلقوا اهلنا

أنـــا ع ــى الــعــهــد الــــذي ه ــو بيننا

سنسري نستهدي إلــيــك لــه السنى
فــيــه نــتــيــه عـــى الـــ ّطـــغـــاة بــع ـزّنــا

أك ــرم ــت ــن ــا عــــــزًّا وجمـــــــدً ا ش ــا ً
خم ــا
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يـــا أهيــــا امل ــج ــد املــحــ ّلــق بــاهلــدى
ذكـــراك ال متحى عــى طــول املــدى

ـص ــك اهلل املــحــبــة واملــنــى
قـــد خ ـ ّ
يغنى الــزمــان وذك ــر جمــدك مــا فنى

ونــمــوت نحن وأن ــت
رصح بــاذخٌ
ٌ

وتـــــروح أجـــيـــال وتــبــقــى هـــا هنا

مــهــا أقــــول وإن أطــيــل بموقفي

الــيــســر املمكنا
ابــلــغــن مــنــه
ال
ّ
َ

فــبــكــم هــدانــا اهلل يــا خــر الـــورى

ولـــكـــم م ــودت ــن ــا وذلـــــك حسبنا

فيكم ن ــروم رضــا الشفاعة يف ٍ
غد

تيمنا
وبــكــم نــنــال رضــــا اإللــــه ّ

يـــا مــلــهــم األحـــــــرار والــعــظــاء

فـــزنـــا هبـــديـــك يـــا ابــــا الـــزهـــراء

يــا خاتم الــرســل املبجل يف الــورى

نــعــم الــنــبــي أطــــل يف األرجـــــاء

وك ــري ــم أصـــل م ــن ذؤابـــــة هــاشــم

ومــهــيــج األبــــطــــال يف اهلــيــجــاء

درك مـــــن مهـــــــام أروع
هلل ّ

قــد كــنــت لــإســام كــهــف رجــاء

وقال يف مدح النبي األعظم:

الـــــغـــــراء
ومــــــنــــــارة لـــلـــســـرة
ّ

أفــــدي رســــول اهلل رمــــزًا للهدى

يــا ملهم األجــيــال جئت إىل الدنى

خــــصــــك لـــيـــلـــة اإلرساء
اهلل
ّ

ومحــلــت نـــراس الفضيلة والتقى

ِ
ايــــذاء
ال ختـــش مـــن حــــزن ومــــن

لــلــديــن ي ــا رمـــز اهلــــدى ال ـ ّ
ـوض ــاء

وس ــم ــوت بـــاألخـــاق هتـــدي أمــة

ال زلـــت مــؤتــلــق ـ ًا كــشــمــس ســاء

ي ــا حــــادي املــثــل الــعــظــيــمــة ق ــدوة

ٍ
وجمـــالـــد
بـــوركـــت خـــر جمـــاهـــد

تــســعــى ل ــك ــل فــضــيــلــة ورخـــــاء

64

ساقي ال ُعطاشىٰ
هـــــو قـــــد نــــاهلــــم ومــــــا نـــالـــوه

تــبــســا ملـــن رصعـــوه
يـــا رصيـــ ًعـــا
ّ

قــــد رآهــــــم ويــــــ ً
ا كــــا ع ــه ــدوه

أمـــــل املــــرتــــى حــبــيــب حــســن

مـــنـــذ صـــفـــن كـــلـــهـــم عـــرفـــوه

ليس خيشى الــردى وال القتل قط ًعا
ٍ
لــــواء
ف ــأب ــو الــفــضــل حــــاز خـــر

يف املــــعــــايل لــبــئــس مــــن كـــــادوه
حـــن لـــ ّبـــوا الــــنــــداء مـــن تــبــعــوه

قـــــوم ســـــوء دعــــاهــــم رش خــلــق

ً
مــنــقــذا مـــن يــزيــد
دعــــوا الــســبــط
جحفل الــرك وزالــضــال أرادوا

وأخــــــــــــرا تـــــراهـــــم خــــذلــــوه
ً
عـــن اخ ــي ــه احل ــس ــن أن يــعــزلــوه

حـــيـــدرا رام ذخـــرا
أن
ونـــســـوا َّ
ً

م ــن ــه لــلــســبــط ذاك مــــا جــهــلــوه
فـــــاديـــــ ًا روحـــــــه فــــا أدركـــــــوه

حـــامـــل الــــرايــــة اســـتـــوى بــآبــاء

هــــــدّ أركـــــاهنـــــم ومــــــا قــتــلــوه

غـــــدرا
وإذا مل حيــــاولــــوا مـــنـــه
ً

ه ــو ســاقــي ِ
ُ
شــبــل عــيٍ
الــعــطــاش

ق ــد أصـــابـــوا احلــســن م ــذ صــابــوه

يــــا هلــــا مــــن شــــهــــادة زاد فــيــهــا

عن حياض النبي النبي حني دعوه

ســــابــــ ًقــــا لـــلـــعـــى جتــــــاه رصاط

قــــــــوم هــــنــــد فـــــإهنـــــم ضـــلـــوه

(سبط الرسالة) يف ذكرى أيب الشهداء اإلمام احلسني بن عيل
سبط الــرســالــة كــم َح َّفتك أخطار

وكــم احــاطــتــك يــوم الــطــف أرشار

ــــروعــــ ٌة
وطـــوقـــتـــك بـــلـــ ّي ٌ
ـــات ُم ّ

قــــرم الـــرجـــال إذا الق ــت ــه يــنــهــار

فــلــم خيــفــك ومل ختــنــع ملـــا نــزلــت

يوم الوغى من صنوف البغي أطوار

مهــك مــا اقــتــادوا ومــا حشدوا
ومــا أ ّ

ومــا أرابـــك مــا رامـــوا ومــا جــاروا
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ولــلــكــرام دروس رحـــت تنرشها

إن الــعــقــيــدة تــصــمــيــم وإيـــثـــار
ّ

أن له
ـوهــم جيش البغي ّ
يــا مــن تـ ّ

سطوا عليك أال يا بئس ما اختاروا
ً

أبــــا عـــي وكــــم عــ ّلــمــت مــكــرم ـ ًة

عــلــ ّيــة الـــقـــوم واألفـــــــاك حتــتــار

إذ كنت خــر مــثـ ٍ
ـال لــأىل سلكوا

نـــوار
درب اخلــلــود فــيــوم الــطــف ّ

أبــــا عـــي وكــــم خــ ّلــفــت مــأثــرة

لــلــثــابــتــن هلــــا األجمــــــــاد ختــتــار

أبـــــا عــــي وكـــــم أثـــبـــت جمــتــهــدً ا

بـــأن الــعــزم إرصار
ي ــوم الــطــفــوف ّ

أبــــا عـــي وكــــم عــ ّلــمــت مــوعــظــة

صح ًبا ميامني فاختاروا وما اهناروا

أبـــا عــي وكـــم دنـــت الــعــتــاة وكــم

بــ ّيــنــت أنــــك لــلــطــغــيــان قــهــار؟

ممـــهـــدً ا درب اجمـــــاد إذا ســــاروا

أبـــــا عــــي يــــطــــوالت ُم ــن ــن ــت هبــا
()1

أنـــــبـــــاء وأخـــبـــار
ولـــلـــمـــاحـــم
ٌ

أبـــا عــي ويـــوم الـــطـــف ملحمة

أبـــا عــي وكـــم يف الــطــف مــن عـ ٍ
ـر

دروس وأحـــــكـــــا ٌم وآثـــــار
هلــــا
ٌ

لظى
أبـــا عــي ويف األحـــشـــاء أي ً

وإن جــــدّ ك يف األمـــصـــار ج ـ ّبــار
ّ

أبــــا عـــي ويــــا رمــــز الــــفــــداء ويــا

دوار
أعــجــوبــة الــدهــر ّ
إن الــدّ هــر ّ

ودرب املــجــد تضحي ٌة
أبـــا ع ــي
ُ

مــغــوار
وانــــت فــيــه إىل الــعــلــيــاء
ُ

كــي ال تصافح كـ ًّفــا ملؤها العار

أبــيــت إال اقــتــحــا َم املـــوت حمتم ً
ال
أروع مــن مل يــرهتــب َجل ً
ال
فكنت
َ

وإن يــومــك يف األزمـــــان تــذكــار
ّ

ِ
بــاآلل واألصــحــاب جمتم ًعا
جعت
ُف
َ

بــصــار
تــســ ّلــم األمـــــر والــــعــــاّم ّ

الطف :من أسامء كربالء ،وقد عرفت هبذا االسم لوقوعها عىل جانب هنر العلقمي ،وفيها عدّ ة
عيون ماء جارية .أنظر :معجم البلدان لياقوت احلموي -مادة الطف ،-وكذلك كتابنا( :تراث
كربالء) ص.20 :
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إن ُأطــيــح به
فــقــدُ الــغــريــب عــزي ـ ٌز ّ

هلفي(سكين َة)

()1

فكيف صــرك واألركــــان تنهار؟
ِ
(للعقيلة)
و

تدعو ال جميب هلا

إن الرسول يرى ما القوم قد صنعوا
ّ

()2

كــرار؟
ايــن الــيــوم ّ

بـــآل أمحـــد مــا جــــاروا ومـــا داروا

***

ـســم الــغــدر ُيــتــار
شــكــا ظــمـ ًـأ فــتــبـ ّ

عـــي ومـــا ذنـــب الــرضــيــع إذا
أبـــا
ّ

مــا ح ــال قــلــب ٍ
أب هــدّ تــه اقـــدار؟

فجيعك الطفل باألحضان حتمله

ـر قــلـ ٍ
مصطربا
ـب رعـــاك اهلل
كــسـ ُ
ً

يلقى الــعــدى مستميتًا واحلــشــا نار
لـــــوال ث ــب ــات ــك ديـــــن اهلل يــنــهــار

عــــي وخــــر الـــقـــول أصــدقــه
أبــــا
ّ

جعلت ذكــــراك حــتــى قــيــل تــكــرار

عــــي ورمـــــز الـــصـــر قــافــيــة
أبــــا
ّ

تـــومهـــت فــالــرمحــن أوردهــــا
ومــــا
ُ

بـــأي آالء َر ِّب الــعــرش إنــكــار
ّ

()3

***

لــو كشفت لــدهــانــا الــيــوم إعصار

أبــــــا عــــي ولـــلـــتـــاريـــخ أرسار

جنود (هــنـ ٍـد) جتـ ّـى قبح مضمرهم

إن املــظــاهــر زيـــف وهـــي أســتــار

فاسترصخوك فاحرقت الذين مهو

دعوك هل يا ترى يف أمرهم حاروا؟

ملــا قــدمــت لــقــيــت الــغــش ديــدهنــم

ـجــار
إذ ه ــم زبــانــيــة الــشــيــطــان فـ ّ

((( سكينة :هي ابنة اإلمام احلسني التي ُدفنت بالشام.

((( العقيلة :هي أخت اإلمام احلسني التي ُدفنت بالشام.
ّ َ ُ ّ ّ
ّ
فبأي آالء ربكما تكذِبان الذي تكرر
((( يريد الشاعر إن تكرار (أبا عيل) إنام أتى به تأس ًّيا بقوله تعاىل:
بني كل آية وآية يف سورة الرمحن.
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ضعف النفوس ت ـ ّ
ـول قلب رأهيــم

ِ
حلرب املصطفى ثاروا؟
أم ما دعاهم

رزء لــه اهنــمــرت عــن الــســاء دم ـ ًا
ٌ

مجــع رمــتــهــم ملــرمــى الــســوء أوزار

م ــد ّن ــس ــون ســعــوا لــلــرك ثــانــيــة

قــد صــدّ هــم عــن كــتــاب اهلل ديــنــار
(سنمر)
جوزيت منهم كام جوزي
ّ

قــوم دهــاهــم ضــال جئت تنقذهم
مضيت تشكو إىل اخلالئق فانخذلوا

()1

وأح ــرق ــت ــه ــم عـــى أف ــع ــاهل ــم نــار

***

أ

أرجوزة النبي وآله األطهار
ِ
رفــــق
هلــــدهيــــم وهــــــو هبــــم ذو

رب الــعــى اخـــتـــار ألمــــر اخلــلــق
ّ

خــــر األنــــــــام وهـــــو خــــر عــــاملِ

فــانــتــجــب اهلــــــادي ألمــــر الــعــامل

واخـــتـــار مـــن بـــن األنـــــام أمحــــدً ا

ل ــك ــي ي ــعــ ّل ــم الــــرايــــا الـــرشـــدا

حم ــم ــد املـــخـــتـــار أكــــــرم الـــــورى

قـــد اصـــطـــفـــاه اهلل قـــد بـــه رسى

ســـبـــحـــانـــه ارتـــــضـــــاه لــلــنــبــوة

فــــــمــــــدّ ه بــــعــــونــــه والـــــقـــــوة

وقـــــــد حــــبــــاه أكــــــــرم املــــعــــاين

وبـــاخلـــصـــال ال ــط ــه ــر والــــقــــرآن

فــــأنــــقــــذ اهلل بــــــه الــــعــــبــــادا

وقـــــد أزال اجلــــــور والـــفـــســـادا

وهـــــــو كـــــا يف خـــلـــقـــه املـــتـــن

ســــمــــوه ذا بـــالـــصـــادق األمــــن
ّ

ف ــحــ ّط ــم األوثــــــــان واألصـــنـــامـــا

مــــــوحــــــدً ا خـــالـــقـــنـــا الـــعـــاّمـــا
ِّ

قرصا فخ ًم وملا أكمله أمر النعامن برميه من أعىل
((( سن ّمر :كان رجال حاذ ًقا يف البناء ،بنى للنعامن بن املنذر ً
القرص لئال يبني لغريه من امللوك مثله ،فقيل(:جزاه جزاء سنامر) ملن قابل اإلحسان باإلساءة.
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ـب
وآلـــــه الــطــهــر املــيــامــن الــنــجـ ْ

ـرب
وهــــو بـــا إنـــكـــار ســيــد ال ــع ـ ْ

بــــنــــو حمــــمــــد بــــــا اســـتـــثـــنـــاء

عــــــي ومــــــن الـــــزهـــــراء
فـــمـــن
ٍّ

مــــــؤكّــــــدً ا مـــــن اإل لـــــــــه ع ــزم ــا

غــــذ ن ــح ــو حـــيـــدر اشــــــار ي ــومــ ًا
ُ
بــــنــــي ولـــــــده مــــن صــلــبــه
كـــــل
ّ

لـــكـــن ولــــــدي ولــــــده أكـــــــر ْم بــه
ّ

عــــــــــــي الـــــــــويص
أوهلـــــــــــــــم
ٌّ

املـــريض
وهـــو الــشــهــاب الــثــاقــب
ّ

مهــــــه عــــى املــــــوت هـــوى
ومـــــا أ ّ

يف حمـــكـــم الــــفــــرقــــان بـــ ّيـــنـــات

مـــن كــنــت مـــــواله فـــمـــواله عيل

وال 
إهلـــــــي كـــــل مـــــن واال ُه

أيب ضــيــم ولـــــذي الـــعـــرش ويل
ّ
ِ
وعـــــــاد يــــا ر ّبـــــــاه َمـــــن عــــــادا ُه

ـضــيــم
م ــوس ــى بـــن جــعــفــر أيب الـ ّ

ثـــابـــر مـــن دون ضــنــى أو ســام

فــــقــــارع ال ــط ــغ ــي ــان دون ُجــبــن

مــكــافــح ـ ًا حــتــى قــى يف السجن

أرادهـــــم ذو الــعــرش قــــادة البرش

عـــر
أئـــمـــة اخلـــلـــق هــــم أثـــنـــا
ْ

قــاهــر أهـــل الــــرك داحــــي خيربا

يف زهــــده والـــعـــدل اهــــدى عــرا

واملصطفى باخللق خــر مــن َعلِم

إذ قـــال فــيــه املــصــطــفــى خــر كلم

نـــــور
وهــــــو لـــكـــل اخلــــافــــقــــن
ُ

ويــــــومــــــه غـــــديـــــر املــــشــــهــــور

ُ
يــعــبــث
ومل يـــــــوال مـــســـتـــبـــدًّ ا

ومل يــــبــــايل بــــالــــذي ســيــحــدث
ّ
تـــــول األمـــــر بــعــد أن قىض
ثــــم
ّ

ول ــل ــج ــن ــان اخلـــلـــد حــيــنــا مــى
ّكـــي
هـــو بـــن مــوســى الــ َعــ َلــم الـــز ُّ

عـــي
مـــــن آل أمحــــــد الـــــرضـــــا
ّ

ـي األجمـــد
ُ
الـــــــورع الــطــهــر ال ــن ــق ـ ّ

حمـــمـــد
ثــــــم اجلـــــــــــواد نـــجـــلـــه ّ
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واأليب
رمـــــز اهلــــــدى واجلـــــــود
ُّ

ـي
هـــدايـــة األبـــــــرار والـــفـــذ الــتــقـ ْ

ثـــــم تــــــوىل صــــاحــــب الــــزمــــان

لـــكـــنـــه غـــــــاب عـــــن الـــعـــيـــان

واهلل ادرى كـــم ت ــط ــول الــغــيــبــة

فــهــو الـــذي قــى الــنــوى والــغــربــة

مـــهـــدي
فـــهـــو إمـــــــام لـــلـــهـــدى
ُّ

ســـمـــي
حمــــمــــد لـــلـــمـــصـــطـــفـــى
ُّ

ّ
املــــعــــى
بــــعــــد أبــــيــــه احلــــســــن

والــــعــــســــكــــري نـــجـــلـــه تــــوىل

ومل يـــــــدع لــــفــــاجــــر مـــقـــامـــا

هيــــدي الــــــورى وي ــن ــر الــوئــامــا

ويل األمــــر
يـــمـــلـــؤهـــا عـــــــدالً ّ

م ــن بــعــده م ــا ق ــد مــلــئــت بــاجلــور

ُ
الـــــــرازق
كــــا وانــــــت يــــا إهلـــــي

اهلل يـــــا ر ّبـــــــــاه أنــــــت اخلـــالـــق

أنـــــــت 
إهلـــــــــي بــــــك اســـتـــعـــن

اهلل يـــــــا ربـــــــــــاه يـــــــا م ــع ــن
ّ
صـــــــل عــــــى الــــنــــبــــي واألئـــــمـــــة

هبـــم وفــيــهــم نـــرتـــي ونــغــضــب

واكـــشـــف هبـــم عــنّــا إهلـــي الــغـ ّـمــة

كــا بحبهم رض ــاك تطلب شفاعة

شــفــاعــة ن ــرج ــو هبـــم يف اآلخــــرة

وأنـــــعـــــا مـــــن اإل لـــــــــه وافــــــرة
ً

***
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هو الشيخ عبد عيل بن عبد الرضا بن حممد بن مصطفى احلائري.
ولد يف كربالء سنة 1343هـ املصادف لسنة 1925م ونشأ هبا ،ودرس يف بداية األمر

يف املدارس الدينية وهنل من معينها ،وأخذ الفقه عن السيد سعيد التنكابني والشيخ عيل
املعرفة يف مدرسة حسن خان ،ودرس الرشائع اإلسالمية عىل السيد حمسن الكشمريي
يف مدرسة البقعة ،وأخذ العربية عىل الشيخ جعفر الرشتي يف مدرسة اهلندية.

شدّ الرحال إىل النجف حيث درس عند السيد أيب القاسم اخلوئي والسيد حممود

ثم دخل كلية الفقه ،وبعد ميض أربع سنوات حصل عىل شهادهتا ،وعني
الشاهروديّ ،

غمس التابعة للواء الديوانية (القادسية حال ًّيا)
مدر ًسا للعربية والعلوم الرشعية يف ناحية ّ
ّ

تزوج ،وله ثالثة ذكور وبنت واحدة ،عاد بعدها
ومكث فيها طيلة ثالث سنوات ،وهبا ّ
متوسطة الفراهيدي ،تنقل يف مدارس عدّ ة،
مدر ًسا يف ّ
وعي ّ
إىل مسقط رأسه  -كربالء ّ -
أحيل بعدها عىل التقاعد وذلك يف الشهر السادس من عام 1988م.

أحب األدب منذ نعومة أظفاره ،وحذق العربية وبرع يف فنوهنا ،وكان شديد احلرص
ّ

عىل املطالعة ،حيث قرأ دواوين الشعراء القدامى وكتب الدب قديمها وحديثها ،وظهرت
ٍ
وفضاء الهناية له .و ُأظهر اهتامما باألدب أوالً
ٍ
فسيح
جو
موهبته فجأة ،وح ّلق بخيال يف ٍّ
والشعر ثانيا اىل جانب العلوم اإلسالمية واحلوادث التارخيية ،ويظهر ملن يتتبع كتاباته
ويتقىص أخباره أنه ذو ا ّطالع واسع ونفس مديدة وبدهيية بارعة .اشتهر بالعلم والبحث
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واجلمع والتأليف.

املطبوع من آثاره

ظهرت للمرتجم اآلثار التالية:

1 .1تفسري األحالم .ط(النجف 1960ن) ط1963( -2م).
2 .2هداية املريد إىل علم التجويد (النجف 1961م).
3 .3القرآن وعلم التجويد (النجف 196م).

4 .4اهلزارة واألفغانيون (النجف األرشف 1970م).

الصحية (النجف األرشف 1383هـ).
5 .5اإلسالم وإرشاداته ّ
من خمطوطاته:

 -1الذكاء االصطناعي(يف الطب)
 -2ديوان شعر.

نامذج من شعره:

الشيخ عبد عيل صاحب شاعرية رقيقة ،وذهن ّملاح ،وذوق سليم ،ولك ّن شعره ال

يرقى إىل مستوى الطموح الفتقاره إىل املقومات الفنية والقيم اإلبداعية ،وإن غناءه جمرد
ترانيم وهتاليل تتسم بالسطحية إىل أبعد احلدود ،كام يبدو من الكثري من قصائده .ومهام
يكن من أمر فهو شاعر تقليدي تناول أغراض الشعر املألوفة ،وإن هذه املنظومات التي

تعب عن شاعرية بقدر ما هي منظومات يداعب فيها زمالءه يف املناسبات.
اخرتناها له ،ال ّ
حيي جيش العراق الباسل يف عيده األغر:
قال ّ

جرى ما جرى هل أنت لألمر ُ
أميل؟

أنـــبـــاء ب ــا كــنــت جتــهـ ُـل
ســتــأتــيــك
ٌ
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واشـــاؤهـــم يـــوم الــكــرهيــة ُتــمـ ُـل

حتطم جــنــدٌ حيث مــالــت سيوفهم

ـؤمــل
فــلــيــس هل ــم إالّ الــســى م ــا يـ ّ

لئن حــاول األعـــداء أن يفتكوا بنا
إذا أن ــت مل تعلم بــصــدق مقالتي

تــأمــل فـــذا تــلــك املـــواقـــف تذهل

نـــر الــبــاد شعارهم
جــنــو ٌد إذا
ُ

بــتــيــجــان جم ــد شــامــخ أن يكيلوا

كــأهنــم ُأســــد ال ــوغ ــى إذ يمثلوا

وفـــرســـان تــراهــم بــعـزّهــم
جــنــو ٌد
ٌ

إذا مــا رأوا نــر الــبــاد فأمهلوا

حــــرا ٌم عــى أه ــل الــديــار سكوهتم

ٍ
مــارد
أغـــروا بني قــومــي عــى كــل

ـجـ ُـل
أال فــلــيــعــش جــيــش
أغــــر حمـ ّ
ٌّ

وقال يف مولد النبي الكريم حممد:
خــــر الـــــــورى مــــيــــاده املــــقــــدا ُم

ورســــالــــة وشـــعـــارهـــا اإلســـــام

أحــيــا الــعــروبــة مــن دج ــى عــاداهتــا

وب ــف ــض ــل ــه ال يــســتــطــيــع كـــام

قـــــد كـــلـــفـــونـــا مهـــــة وصـــعـــوبـــة
ال اســتــطــيــع الــنــظــم يف أوصــافــه

دوا ُم
ّإن بـــقـــيـــت حلــــائــــر
ّ

لـــــو قــــلــــت إين قــــــــادر كـــــرام

الـــعـــدل شــــاع بـــصـــره وجـــهـــاده

أبـــــــدى بــــنــــور ال ي ــل ــي ــه ظـــام

هــــذا إمـــــام ال ــع ــاج ــزي ــن عــرفــتــه

والــــنــــظــــم فـــيـــه عــــاجــــ ٌز نــظــام

هـــــذا الـــنـــبـــي مـــقـــامـــه وجـــالـــه

كـــــل املـــــائـــــك عــــنــــده خــــــدّ ام

خـــر الــــرائــــع رشعــــة ونــظــامــه

وعـــــى يـــديـــه حتــطــمــت أصـــنـــام

هــذا ابــن خــر الــقــوم زهـــدً ا والتقى

وحــــديــــثــــه لـــلـــكـــادحـــن قــــوام

لــــواله م ــا خــلــقــت حــيــاة لــلــورى

كـــــ ّ
ا وال األفـــــــاك واألجـــــــرام
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شمس الــعــروبــة ارشقـــت مــن مكّة
وصـــاتـــه ورع وزهـــــد خــالــص

وتـــــغـــــرت عـــــاداهتـــــا األقـــــــوام
ّ

وجـــــهـــــاده لــلــخــائــضــن ســـام

ملــــا أتــــــى بـــلـــغ الــــعــــاء كــالــه

وجمــــيــــئــــه لـــلـــمـــرســـلـــن خـــتـــام

تـــصـــورا
ومـــقـــامـــه فــــوق املـــقـــام
ً

الــــتــــصــــور فــــوقــــه أوهـــــام
إن
ّ
ّ

أصــحــابــه خـــر الـــرجـــال كــرامــة

وع ــظ ــي ــم ــه ــم لــلــمــتــقــن إمــــام

أخــــاقــــه فـــــوق اخلــــائــــق عـــزة

ومــــفــــادهــــا اخلــــــر واإلنـــــعـــــام

وســـيـــاســـة ال تـــعـــرهيـــا هــفــوة

أص ــح ــاهب ــا هـــم م ــه ــت ــدون كـــرام

ورجـــاهلـــا فــــوق الـــرجـــال مــهــابــة

ومجــيــعــهــم يف املـــكـــرمـــات عــظــام

هـــذا الــقــلــيــل تــقــبــلــوا م ــن شــاعــر

إن ال ــق ــل ــي ــل بــــــــدوره إســـهـــام
ّ

ولــــــربــــــا يشء يــــســــر نــــــادر

لــــكــــنــــه ســـــتـــــزيـــــده األيــــــــام

وإلـــيـــك يـــا خـــر األنــــــام حتيتي

مــــا دارت األيـــــــام واألعـــــــوام

أمــــــا عـــــداهـــــا كـــلـــهـــا أحـــــام

ولـــه املــعــاجــز لــيــس حيــى عــدّ هــا

وقال يصف إحراج املدرس يومك  1983/12/19يف موقف:
ويف التاريخ سجلنا أال تشهد يا وصفي؟

الصف
دعونا القوم يا سلمى عىل اللقيا إىل ّ

ّ
ّ
بالكف
الكف
وباناليأسيفوجهيرضبت

دعوناهم عىل شكوى فام لبى لنا فرد

وقفنا بني أطفال لنا وصحنا صيحة كربى

فال من رادع يأيت وال من زاجــر يكفي

مدير غاب عن عيني
أنادي أين دحام؟ ٌ

فقل يل أين مسؤول وأين املرشف املسفي؟
وجهدي ضائع قد تاه بني النحو والرصف

وأين املخلص الصادق يف قول ويف فعل
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وإن الرضب ممنوع كذا األخراج من درس

فام أصنع يا سلمى وهل من جملس عريف؟

حائرا سلمى ّ
أحك الرأس بالعود
وقفت ً

فال من نارص جاء وال من حاكم نصفي

مدير ظل معزوالً
عثوبات
بطاقات
ٌ
ٌ
ٌ

اهلم من قلب غليل مل يكن يشفي
وكاد ّ

ورعبساءينسلمىفكيفأعيشأوقايت

وماتالنصفيفجسميوظلالعمريف نصف

متـــر وكــلــهــا حقدٌ
وايــــام وســاعــات ُّ

ف
الــر ّ
وأفـــراح مــرات تركناها عــى ّ

عالء أنت يا خائن أنت املحرم املعفى

وأمخاس رضبناها يأسداس فال حتدى

وهــذا كــان تقرير اخلبري املحتفي فينا

ولو دققت زاد األلف يف ذاك عىل األلف

طريق ُبعدُ ُه صعب وإفــاس يدمرين

وإين كم قطعت السري لي ً
ال تاركًا كهفي

صربا
وعمر هدّ ين
قهرا
ٌ
وشيبي زادين ً
ً

فهل من راحم فينا يالحظ مستوى ضعفي

كالمي بات يف اإلمهال ال يثبت أو ينفي

وعقبى حتكي عن قصوى بإين هتت يف الدنيا

جمرورا
وباء القوم قد جرت وصار االسم
ً
ُ

اسم كأين لست من حرف
وبائي مل جتر ً

إذا ما جاءين يوم وصار الدهر يف أمري

معمورا وهذا منتهى هلفي
سيبقى الدهر
ً

فــا نفي وإثــبــات ومــرغــوم عــى أنفي

مأمور ومهام يأمر الناهي
وإين اليوم
ٌ

وله يف عيد املرأة:
نــــــرا يــــا س ــع ــا ُد
أتــــانــــا ال ــع ــي ــد
ً

حـــقـــوق قــــد م ــض ــت رغـــــا تــعــاد

فـــقـــومـــي واهنــــــي جــنــبــا جلــنــب

حــــيــــاة أو كــــفــــاح أو جـــهـــاد

ولــــــإســــــام رأي واعــــتــــقــــاد

فـــــا جيــــــدي نــــقــــاش أو ع ــن ــاد

طـــرا
فــقــومــي وانــجــبــي األبـــطـــال ً

فــفــيــك الــــيــــوم تــفــتــخــر الـــبـــاد
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ٍ
ّ
فــــرد
لـــكـــل
فـــأنـــت األمــــنــــيــــات

ولـــــــــــوالك ملــــــا ولـــــــد الـــعـــبـــاد

قــدمــا
فـــســـري يـــا ابـــنـــة األجمــــــاد ً

لــــك الــــدنــــيــــا ومــــــا ف ــي ــه ــا عـــاد
ولـــــــــوالك عـــــى الــــدنــــيــــا ســـــواد

وأنــــــــت األم لــــــــــأوالد مجــعــا

لــــك اإلكـــــــــرام واملــــجــــد املـــشـــاد

إلــيــك الـــيـــوم قـــد صــغــت الــتــهــاين

كأسا يف املباريات الرياضية ،ح ّيا هذا
وعندما أحرزت مدرسة املتوسطة املركز ً -

النرص والفوز بأبيات وذلك يوم 1982/5/15م ،فقال:
أصبنا الكأس يا سلمى وفزنا باملبارات

لنا فخر وإكـــرام ويف كــل املــجــاالت

نرشنا الفخر يا سلمى عىل صخر عىل بدر

امللمت
وأحــرزنــا نقاط الفوز يف كل ّ

بأعىل املجد اصبحنا وفينا العزم واحلزم

مهتي سلمى عىل أطوار حااليت
وفاقت ّ

حتدثنا وناقشنا وس ـ ّطــرنــا املــقــاالت

يدورالقولعنعزميوعنفخريإذاقالوا

اجبنا من (الفراهيدي) مقر للبطوالت

إذا مــا قيل يف يــوم أال يــوجــد أبطال

وفاته:

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

املصادف لسنة 1429هـ ودفن يف وادي كربالء اجلديد.
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 -6عبد اهلل احلائري
هو عبد اهلل بن حممد بن بشري بن سعد اهلل بن أيب حممد بن أيب مرض بن أيب تغلب بن

عيل بن عيل بن امحد بن احلسن بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن موسى بن جعفر بن حممد
بن عيل بن احلسني بن االمام عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم أمجعني ،أبو األزهر بن
أيب املعايل احلائري .قال صاحب (قالئد اجلامن):

من مشهد احلسني بن عيل  155 /ب ،/لقيته بمدينة السالم سنة أربع وعرشين

وستامئة ،وأنشدين من شعره يفتخر من مجلة أبيات(((:
الفاطمي الــذي سمت
أنا املوسوي
ُّ

ــــون شــهــو ُد
بــنــا ُم
ـــــر والــــعــــا َل َ
ٌ

صالح
ولــوال أيب ما كــان يف الناس
ٌ

ـت للمسلمني َعــمــو ُد
وال ُنــصــبـ ْ

افــتــخــرت يف كــل يـــوم قبيل ٌة
إذا
ْ

فــفــخــري عـــى كـــل األنـــــام يــزيــدُ

ُ
رســــول اهلل أكـــرم مرسل
وجــــدّ ي

رب الــعــرش وهــو محيدُ
رقــا عند ّ

َّ
شـــك فــيــا قــلــتــه واعــتــمــدتــه
فــمــن

َ
فــــذلــــك فـــيـــا يــقــتــضــيــه َعــنــيــدُ

ُ
ُ
هر س ـ ّيــد ُة النسا
وأ ّمـــي
البتول ال ّط ُ

ُّ
ألوالدهــــــــا
كـــــل األنـــــــام َعــبــيــدُ
ـن جــديــدُ
ــــم يف ال ــع ــا َل ـ َ
و َثـــــويب هبِ ْ

ثــوب املجد عــن كـ ِّـل البـ ٍ
ـس
َـــر َق
ُ
َت َّ

((( قالئد اجلامن يف فرائد شعراء هذا الزمان ،ابن الشعار املوصيل ،ج 3ص .227
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 -7السيد عبد اهلل املوسوي
هو ابن املرحوم السيد حييى من خدمة املقام الرشيف يف كربالء ،وكان له الفخر

يرحبون به ،ويعدّ أحد الزعامء املكرمني يف أصفهان.
ّ
والعزة عند كا ّفة الطبقات ،وهم ّ

شاعرا ،وله أشعار فارسية يضمها ديوان خمطوط.
وكان أهال لذلك ،وكان أدي ًبا
ً

ويتخلص بـ(حايل).

وردت ترمجته يف مصادر عدّ ة.
ذكر ديوانه شيخنا الطهراين يف( :الذريعة) وهذا نصه( :ديــوان حايل أصفهاين

هو السيد عبد اهلل بن السيد حييى من سدنة حائر احلسني بكربالء ،سكن عباس آباد

أصفهان ،أورد شعره معارصة يف (نر  -9س )343وقال يف (كلشن -ص )116 :أنه
مدين األصل ،وكان خ ّطا ًطا بالنسخ اجليد وقال يف( :تغ ص )41 :إن ديوانه يف عرشين
ألف بيت غزليات وقصائد تتبع فيها مصائب(((.
***

((( الذريعة :الشيخ آغا بزرك ج 9ق 1ص.226:
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 -8السيد عبد اهلل السيد حييى
السيد عبد اهلل السيد حييى من خدّ ام الروضة احلسينية ،هاجر مدّ ة إىل أصفهان

وسكنها ،وكانت داره يف حملة كلشن وكان جيلس مع الشعراء والعلامء والكتّاب ،وكان
التخلص الشعري (حايل)((( .أغلب أشعاره عرفانية.
وهذا نموذج من شعره املرتجم عىل العربية.
مـــن عــقــد املـــــزاج أضــــاف ذاك املــتــصــل
جــــعــــل هــــــــذا الـــــلـــــســـــان مـــغـــلـــقـــ ًا
ســكــن الــلــســان وخـــرج رسي مــن القلب
أكــون كالشمع املحرتق ليضيئ به املحفل
عـــي
ويف املـــجـــلـــس ضـــيـــق احلـــــيـــــاة
ّ

هكذا أعلم أبعث إليك قباليت وأنت ال تعلم

يف مـــــســـــر اخلــــــيــــــل أعــــــجــــــز أن

أكـــــــون يف هـــــذا املــــســــر (املــــصــــاف)

حائرا
دليل الطريق مل خيربين عن الطريق وجعلني ً
مــا رأيــــت يف صــفــحــة اعــــايل ومــذكــرايت

((( لغت نامه /عيل أكرب دهخدا ص(162 :طهران  1330ش).
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أن م ــا كــتــب فــيــه مل يــكــن خــطـ ًـأ
ولــكــن ّ
التصوير الذي نقش يف قلبي املايض مل يؤملني
الصندل األمحر ملا تغري لونه إىل الذهب األصفر
الــــنــــدم هــــو رأس املـــعـــشـــوق مل يـــأمل
الــــــعــــــشــــــق مل يــــتــــعــــبــــنــــي ذيل
خالصا الــذي ظهر من وســط امليدان
ليس
ً
هـــذا املـــــزاح خــــرج م ــن صــمــيــم القلب

يف (لغت نامه):
سيد عبد اهلل العلوي الذي هاجر من املدينة املنورة وولد يف عباس آباد أصفهان،

وكان والده من خدام الروضة احلسينية يف كربالء ،وكان خطه النسخ ج ّيدً ا ويرجع عىل
ّ
اخلط الرحياين ،وكان يف فنون األدب واخلطابة متض ّل ًعا من مرافقي (املريزا صائب) أحد
شعراء إيران الالمعني(((.

***

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

هذا رجل يركض وراء املعارف ليقتنص الشوارد ،ومع شهرته الواسعة يف الشعر

الشعبي ،فله بعض القصائد يف القريض العمودي عىل مذاهب السلف .فإمتاما للفائدة،
أذكر ما عثرت عليه يف بعض املجاميع املخطوطة:

حري ذكره إن ظاهرة أدب الرثاء تطغى عىل شعره ،ذلك الشعر الذي يتّصف
ومما هو
ّ

بحسن انسجام ورصانة تركيب وفن مبتكر.

وما هذه القصيدة إال نفثات من صدر مكلوم حلادث كربالء الفادح ،فهو الفارس

ّ
املجل يف ميدان املأساة ،اسمعه يقول:

أرضم الــقــلــب ودمــــع الــعــن فــارا

وغـــــــــدا يـــنـــهـــل لـــــيـــــ ً
ا وهنـــــــارا

قــلــت يـــا دمــعــي مــهــا فاصطرب

قال وجد القلب مل يبق اصطبارا اصطبارا

ق ــل ــت يــــا قـــلـــب :فــــا بـــالـــك يف

حـــرقـــة أل ــب ــس ــت املـــــع امحــــــــرارا !

إن الــعــقــل قـــد حــدثــنــي
قـــــالّ :

بـــحـــديـــث مل أطــــــق مـــنـــه قــــــرارا

وهــو خطب أورث الــديــن شجى

فـــكـــا أن مــــأ الــــدنــــيــــا فـــخـــارا

يــــوم فــيــه صـــــارخ الـــديـــن دعــى

هلــــــدى الــــرمحــــن رسا وجــــهــــارا

فـــرقـــى م ــن ــر وعـــــظ يف ال ــوغ ــى

فـــاســـتـــنـــار الــــديــــن فـــيـــه فـــأنـــارا
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ّ
حـــــل ب ــال ــط ــف ســا
مــــذ ح ــس ــن

ف ــل ــك املـــجـــد جــــــاالً وافـــتـــخـــارا

فـــــدعـــــا فـــتـــيـــتـــه فـــــابـــــتـــــدروا

كــــأســــود هبــــم املــــــوت اســـتـــجـــارا

فــــــأجــــــابــــــوه ويف أيـــــاهنـــــم

جــــردوهــــا لــلــطــا بــيــضــا غـــــرارا

بــعــد مـــا أن شـــيـــدوا يف كــربــا

ملــــن اســـتـــهـــدي مــــنــــارا ومــــــزارا

فـــثـــووا -أفــــدهيــــم -فــــوق الــثــرى

كـــبـــدور فــيــهــم الـــكـــون اســتــنــارا

عـــــــي مــــفــــردا
فـــــغـــــدا شــــبــــل
ّ

ـي ســكــارى
ب ــن قـــوم يف هـــوى ال ــغ ـ ّ

لــســت ابـــن الــنــبــي املصطفى
أو
ُ

وأيب الــــكــــرار ح ــق ــا ال جيـــــارى؟

إذ رآهــــــم ال يـــديـــنـــون اهلــــدى

وقــــد أهنــــالــــوا عـــى الــكــفــر بــــدارا

فــانــثــنــى يــنــظــر يف رشع اإلبــــا

ويــــرى الــصــر عــى الــضــيــم صــغــارا

ّ
اســــتــــل حـــســـامـــا قــاطــ ًعــا
لـــقـــد

اورد الــــقــــوم ب ــاض ــي ــه الــــبــــوارا

ِل َ ال تـــــرجـــــون هلل وقــــــــارا؟

مل يـــــزل خيـــطـــب فــيــهــم قـــائـــا:

بــحــشــا األقـــــدار قــد ألــقــى انــذعــارا

يـــالـــه مــــن مـــرهـــف يـــــوم الــلــقــا

صـــــاح والــــنــــر ع ــل ــي ــه حــائــم

ايـــنـــا دار شـــبـــاه ال ــق ــض ــب دارا

ـأن الــســيــف يف غـــاب الـــردى
ف ــك ـ ّ

أرقـــــش يــنــفــث مـــن فــيــه الـــــرارا

قــــتــــنــــادوا إذ رأوا صــولــتــه

مــن أخـــي األقـــــدار يــا قـــوم احلـــذارا

ختـــــــذوا الــــبــــيــــداء م ــن ــج ــى هلــم

وغـــــــــدوا مـــنـــه يـــــولـــــون فــــــرارا

أعـــطـــى املـــعـــايل حقها
بــعــد مـــا
ٰ

دالصــــــــا وشــــعــــارا
ختــــذ املـــــــوت ً

ألــــبــــس األفـــــــق ظــــامــــا ورسارا

فــهــوى شــمــســا ع ــى وجـــه الــثــرى
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واطــــرحيــــا فـــجـــرت مــنــه الــضــبــا

لـــلـــهـــدى أعـــــن رشـــــد وبــــحــــارا

وا ذبـــيـــحـــا مــــذ رأتـــــــه زيــنــب

فـــغـــدت بـــالـــرب حـــزنـــا تـــتـــوارى

وتــــنــــادي جــــدّ هــــا خــــر الـــــورى

ّ
صــــــى مــــــرارا
فــعــلــيــك اهلل قــــد

ذا حــســن جــســمــه فــــوق الــثــرى

يف هــجــر الــشــمــس ملقى ال ي ــوارى

وله عدا ما ذكرت قصائد أخرى ما زلت أحتفظ هبا وعسى أن أو ّفق إىل نرشها يف

كراس مستقل بإذن اهلل.

مل يــكــن يف فــيــا حـــواه الــكــون مــذ قــالــوا بىل

فـــخـــرا يف رزايــــــا كــربــا
كــحــســن حــــاز
ً
مــا لــوى لــلـ ّ
ـذل جــيــدا بــل وال انثنى الوتني

رب الــعــاملــن
مل خيــــف ش ــب ــل عــــي غــــر ّ

لــــدعــــاة اجلــــــور ذعـــنـــا قــــد مــــا مــــد يــمــن
بيد أن مــدت لــرب الــكــون أوقـــات الصال

خـــامـــســـا آل الــعــبــا
أربـــــع فــيــهــا تـــــردى
ً

يف ثــــبــــات ثـــــم حـــلـــم ثـــــم صـــــر وإبـــــا
دون ديـــن اهلل أدى يف الــطــفــوف الــواجــبــا
عـــلـــا لــلــحــر جمــــــدً ا رافــــا
لــــه أبـــقـــى
ً

لـــو حــســن لــبــنــي ال ــغ ــي رضــــا يف الــبــيــعــة
حــــرف الــديــن الــقــويــم وازدرى يف امل ـ ّلــة
ّ

ّ
ســــل ســيــ ًفــا مـــن جــفــون اهلـ ّـمــة
فــلــذا قـــد
ولــــعــــز الـــكـــفـــر فـــيـــه ســـبـــط طـــــه ذلـــا
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رايـــــة الــكــفــر يـــزيـــد يف املــــا قـــد صنعا

وحــــســــن رايـــــــة الــــديــــن لــــديــــه رفــعــا
فـــــأبـــــاد عـــلـــم الـــــــرك وأهــــلــــيــــه مــعــا

والـــغـــي انــجــى
رب ال ــك ــون
وأشـــــاد ديـــن ّ
ّ
ٍ
بــــحــــل ورضــــا
أنــــتــــم يف بــيــعــتــي مـــنـــي

ثــم ال بـــأس عــى مــن رام يــقــفــو مــن مىض

ص ــن ــوه الــعــبــاس ملـــا ســمــع الــســبــط نىض
ســيــفــه مـــن جــفــن عــــزم فـــأنـــار املــحــفــا
ثــــم نـــــادى س ــي ــدي يـــا بـــن أمــــر املــؤمــنــن
ّ

كيف أن نعرض وجـ ًـهــا عنك يــا رس اليقني
فـــإىل أيـــن الـــذهـــاب ي ــا ب ــن خ ــر املــرســلــن

أو عــيــش بــعــد حيــلــو لــبــنــي عــمــر الــعــا
قــــام مـــن بــعــد أيب الــفــضــل زهــــر الــبــطــل
كيف أن نعرض وجـ ًـهــا عنك يــا رس اليقني

أذرى وكـــــــذا يب يــفــعــل
أحـــــــرق ثــــم ّ
قــــدمــــا ح ــت ــى أذوق األجــــا
ؤخــــــــر
مل ُأ ّ
ً
أهيــــــــــا الــــــقــــــاصــــــد زيــــنــــب

خــــــــذ هلــــــــا مــــــنــــــي ســــامــــا

قــــــف ونــــــــح وابـــــــــك بــــدمــــ ٍع

ســــــائــــــل حيـــــكـــــي الــــغــــامــــا

***
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هــــــــي حـــــــــــــــوراء الــــنــــســــاء

مــــــا عــــــــدى أمـــــهـــــا الـــــزهـــــرا

قـــــــــــــارص عـــــنـــــهـــــا ثــــنــــائــــي
ٌ

أدرى

بـــــنـــــت خــــــــر األوصــــــــيــــــــاء

رس
أي
ذاهتـــــــــــــــا مـــــــــن
ّ
ٍّ

وقــــــــــدرا
جــــــاهــــــا
عــــظــــمــــت
ً
ً
إن
ّ

***

رب
ّ

الــــــكــــــون

إنَّــــــــــــــه لــــــلــــــديــــــن حـــــامـــــا

الـــــــــــويص
قـــــــــــــرة عـــــيـــــنـــــي
ّ
ّ

زاهنــــــــــــــا

ّ
حـــــي
كــــــــــل
مـــــدحـــــهـــــا يف
ّ

يـــــزهـــــو كـــالـــشـــمـــس امل ــض ــي ــة

مـــــهـــــجـــــة بــــــنــــــت الــــنــــبــــي

رب
ّ

الـــــــر ّيـــــــة

هلـــــــــــا آثــــــــــــــــــار جـــــلـــــ ّيـــــة
ذكــــــرهــــــا الــــســــامــــي دوامـــــــا

وعـــــــــــى األعـــــــــــــــــــواد يـــتـــى

***
أخـــــــــــواهـــــــــــا احلــــــســــــنــــــان

وأبـــــــــــو الـــــفـــــضـــــل اهلـــــزبـــــر

صـــــاحـــــب الــــســــبــــع املــــثــــاين

جـــــدّ هـــــا املـــصـــطـــفـــى ال ــط ــه ــر

وأبــــــــــوهــــــــــا يف الـــــبـــــيـــــان

هــــــــــــي

در

مــــــــــــن

مــــثــــلــــت يف املــــــجــــــد وتـــــر
يف جــــبــــن الــــــكــــــون ســـامـــا

آلل

***
عــــــمــــــة زيــــــــــــن الـــــعـــــبـــــاد

درة

حـــــبـــــهـــــا يــــــــــــوم املــــــعــــــاد

ملــــــحــــــبــــــيــــــهــــــا وقــــــــايــــــــة

بــــضــــعــــة بــــضــــعــــة اهلـــــــــادي

تــــــــــــاج

اهلــــــــدايــــــــة

كـــــوكـــــب شــــمــــس الـــــواليـــــة

نـــــــــال يف اخلــــــلــــــد املــــقــــامــــا

إن مــــــــن نــــــــــال رضـــــاهـــــا

***
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ربـــــــــــة بــــــيــــــت الــــــرســــــالــــــة

بـــــحـــــر حـــــلـــــم طــــــــــود صـــر

ٍ
فـــخـــر
كــــنــــز عــــلــــم شــــمــــس
ٍ
ٍ
خــــــدر
جمــــــــد بــــنــــت
أخــــــــت

زانـــــــــــــت الــــــــديــــــــن مجــــالــــه

ذات

يف ذرى اإلســـــــــام أض ــح ــت

عــــــــــــ ٍّز

وجــــــالــــــة

أبـــــــــــد الــــــــدهــــــــر وســــــامــــــا

***
زهــــــــــرة روض الــــكــــرامــــة

ال كـــــــــأزهـــــــــار الــــــريــــــاض

نــــطــــقــــهــــا نـــــطـــــق اإلمــــــامــــــة

أمحـــــــــــــــــل لـــــــــــإعـــــــــــراض

رفــــعــــهــــا دون انــــخــــفــــاض

هـــــــــي لــــــلــــــديــــــن دعــــــامــــــة

هـــــيـــــبـــــة بـــــــــأســـــــــ ًا كـــــامـــــا

إن أقــــــــل نــــحــــكــــي أبـــيـــهـــا

***
هــــــــي نـــــــــــور قــــــــد بــــــراهــــــا

الـــــنـــــبـــــوة
اهلل مـــــــن نـــــــــور
ّ

تــــــــفــــــــوتــــــــن والهــــــــــا
ال
ّ

حــــــيــــــث لـــــــــإيـــــــــان قــــــوة

هـــــــــي اخـــــــــــت البـــــــــــن طـــه
خـــلـــيـــصـــا
كــــــن هلــــــا عــــــبــــــدً ا
ً

لـــــأخـــــوة
كـــــفـــــؤ
الــــســــبــــط
ٌ
ّ
إنّـــــــــــــك ال لــــــــن تــــضــــامــــا

***

وحمــــــمــــــد

بــــــــــرح أنـــــــــــــــوار األهــــــ ّلــــــة

كـــــعـــــبـــــة حــــــــــزن ومــــقــــصــــد

لـــــــــلـــــــــمـــــــــوايل بـــــــــأد ّلـــــــــة

أم

عــــــــــــــــون

ضــــــــم فــــيــــه الـــــصـــــر كـــ ّلـــه
ّ

قـــــرهـــــا الـــــســـــامـــــي املـــمـــجـــد
ٍ
قـــــــدس
إهنــــــــــا مـــــــن بـــــيـــــت

ال يـــــــــــزالـــــــــــون كــــــرامــــــا

***
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ِ
ونـــــــــاد
قـــــــف عـــــــى الــــــقــــــر

بــــــــحــــــــنــــــــن وبــــــــــكــــــــــاء

واســــــألــــــن ضـــــــدّ األعـــــــــادي

فــــــهــــــو مـــــــــا يف اخلــــــبــــــاء

يــــــــا بـــــنـــــة خــــــــر الـــــعـــــبـــــاد

أصــــــحــــــيــــــح أحــــــرقــــــوهــــــا
ٌ
ٍ
خــــــــدر؟
َأ َســـــــــ َبـــــــــوك بــــعــــد

يــــــــا ضـــــــيـــــــاء األتــــــقــــــيــــــاء
بـــــعـــــد تــــســــلــــيــــم الــــيــــتــــامــــا

***
إن
ّ

ذا

أمـــــــــــر

عـــجـــيـــب

ٍ
غـــــــــدر

خــــــــطــــــــب مـــــريـــــب
إنــــــــــــه
ٌ

بـــــــــــرجـــــــــــال كــــــــــــــان مــــن

يــــــــدن مـــنـــهـــم يــــدنــــو احلـــامـــا
ُ

أرسوك

أهــــــــــــل

ٍ
صــــــــدر
إجيــــــــــــــــاري لــــــطــــــم

ام يـــــوافـــــيـــــك الـــنـــحـــيـــب

***
عـــــــي
إيــــــــــــــه يـــــــابـــــــنـــــــت
ّ

كــــــــم لــــــــك مــــــــن حــــــــرات

أمحــــــــــــــــدي
ولــــــــســــــــبــــــــط
ّ

كــــــــم اســــــلــــــت الــــــعــــــرات

هـــــــاشـــــــمـــــــي
لــــــقــــــتــــــيــــــل
ّ

طــــــــاح يف أرض الـــــفـــــرات

يف ثــــــــرى الــــــ ّطــــــف نـــيـــامـــا

حـــــــن شـــــــاهـــــــدت أســـــــــــو ًدا

يــا ابـــن بــنــت املــصــطــفــى يــا رمحـــة للعاملني

قــد نعاك يف السموات الـ ُعــى ال ــروح األمــن
يـــا شــفــيــع ّأمــــة املــخــتــار يف يــــوم الــوعــيــد
قــد بــكــاك كــل يشء مــا ســـوى اهلل احلميد
ليتنا دونك نلقى كلنا فوق الصعيــــــــــــــــــــد
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يــــــا قــــتــــيــــا بــــالــــســــيــــوف وذبــــيــــحــــا

بـــالـــطـــفـــوف شــــاربــــا كــــــأس احلـــتـــوف
هلــف نــفــي يـــوم ع ــاش ــورا عــن املـــاء املعني
يـــا قــتــيــا قـــد نــعــاك اهلل يـــا بــــاب الــنــجــاة

اجلـــن واإلنــــس وكـــل الكائنات
قــد بــكــاك
ّ
عــج ـ ًبــا تــذبــح ظــمــآنًــا اىل جــنــب الــفــرات
وبــــقــــى جـــســـمـــك ٌمـــــرمـــــى ،لــســيــوف

الـــــقـــــوم طــــعــــا ،كــــلــــا رمــــــــوه ســهــا
وأصــــابــــوك أصـــابـــو قــلــب خـــر املــرســلــن
يــا قتيل الــعــرة يــا مهجة ال ــزه ــرا البتول
تـــاه يف معنى عـــاك ســيــدي عــر العقول

أو لست ابن النبي املصطفى اهلــادي الرسول
كــــم لــــك املـــخـــتـــار جــــهــــرا ،مـــنـــك قــد

نـــــحـــــرا ،ورقــــيــــت مـــنـــه صــــدرا
قـــبـــل
ً

وعــى صــدرك يرقى ابــن اخلنا الشمر اللعني
كــم وك ــم جــريــل بــن اخلــلــق فــيــك افتخرا
ثــــــم هــــــ ّز املــــهــــد قــــد قــــالــــك ملــــا أمــــرا
ّ

كيف يبقى جسمك شــلـ ًـوا عــى وجــه الثرى

عـــثـــرا والــســبــط
وعــلــيــه الـــريـــح تــســفــس
ً

مـــــغـــــف حـــــــق لـــــــو أدمـــــــيـــــــت طـــــريف
بـــبـــكـــاء ونـــحـــيـــب بـــانـــتـــجـــاع وأنـــــن
مـــر السنني
وبــقــى الــتــاريــخ يــروهيــا عــى ّ
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قــد هنضت هنــض ـ ًة يــا بــن الــرســول األنجب
مــــأت تـــارخيـــهـــا فـــخـــرا بـــطـــون الــكــتــب

فــتــلــقــى مــــن م ــع ــان ــي ــك األنــــــا كــــل أيب
وا قـــتـــيـــ ً
ا نـــدبـــتـــه زيــــنــــب يف كــــل آن

مــذ رأت ــه جــســدً ا والــــرأس مــن فــوق السنان
يــتــثــنــى فــــوق الــقــنــا ي ــق ــرأ آيـــــات الــبــيــان

آه واهلفي عليه ليتني بني يديه كنت مقتوالً لديه

ذلــــك الـــفـــوز مـــن الـــرمحـــن واحلـــــق املــبــن

قبة النور

قصيدة عصامء جادت هبا قرحية شاعر أهل البيت (أبو حمفوظ) احلاج شيخ كريم

الكربالئي بمناسة جتديد قبة أيب الفضل العباس وهي ترمز إىل حبه ووالئه ألهل
البيت.

مـــرقـــد ســـاقـــي ع ــط ــاش ــا كــربــا

قــبــة قـــد صــيــغــت مـــن ال ــت ــر عىل

ٍ
بـــعـــد تــلــوح
هــــي لـــلـــوفـــاد مــــن

كــــلــــا يـــــــأيت جــــديــــد ويـــــــروح

هـــي قــلــب لـــلـــمـــوايل هـــي روح

فــــبــــهــــا الـــــتـــــر جتــــــى وحــــا

***
قـــبـــة والــــطــــيــــب مـــنـــهـــا يـــــأرج

وتــــــرى األمـــــــاك فــيــهــا تــبــهــج

وطـــــــــورا تــعــرج
طـــــــورا
هتـــبـــط
ً
ً

فـــخـــرا إىل أوج الــعــا
فـــرحـــ ًا
ً

***
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الــــوفــــا فــيــهــا تـــعـــاىل واســـتـــوى

يــــاهلــــا مـــــن قــــبــــة يف ن ــي ــن ــوى

فــــوق هــــام الــفــخــر مـــا بـــن املــا

وعــــــى ذروهتــــــــا ي ــع ــل ــو الـــلـــوا

***
قــــبــــة البـــــــن أمـــــــر املـــؤمـــنـــن

يف ســا الــعــلــيــاء تــســمــو كــل حني

مــــــر الــســنــن
وعـــلـــيـــهـــا كـــلـــا
ّ

ســـــمـــــوا وعـــا
وهــــــي تـــــــــزداد
ًّ

***
بــالــوفــا ُيـــــرف ج ــيــ ً
ا بــعــد جيل

قــــ ّبــــة لـــيـــس ملـــــن فـــيـــهـــا مــثــيــل

ـــــــــن مـــــن نـــزال
يف ذراهـــــــــا ِآم
ً

دأهبــــا بــن الــــورى حتــمــى الــنــزيــل

***
ال يــــــزال الــــنــــور مــنــهــا يــســطــع

ش ــع ــل ــة ك ــال ــش ــم ــس ملــــا تــطــلــع

وعــــلــــيــــهــــا عـــــلـــــم يـــرتـــفـــع

يــــرفــــع الــــنــــاس إلـــيـــهـــا األمــــا

***
قـــبـــة اخلــــــــراء نــــالــــت رش ًفــــا

بـــقـــبـــاب اآلل آل املــصــطــفــى

فـــادخـــر مـــا شــئــت يف الــدنــيــا فال

عــمــل جيــــدي الـــــورى غـــر الـــوال

***
قـــبـــة الـــعـــبـــاس يف كــــل زمــــان

هــــي أمـــــن هــــي حـــصـــن وأمـــــان

عــن مــزايــا وصــفــهــا يــعــي اللسان

وهبـــــا يـــغـــدو احلـــجـــى مــنــذهــا

***
90

يـــاهلـــا مــــن قـــبـــة تـــبـــدي اهلــــدى

وحلـــــرب ال ــط ــف تــنــبــي املــشــهــدا

إن صغى الــســامــع تسمعه صدى

صــــولــــة هــــــ ّز قـــــواهـــــا الــقــلــا

***
كــــم لــــه مــــن وقـــفـــة يـــــوم الــلــقــا

دون ديـــــن اهلل عـــنـــد املــلــتــقــى

ســـيـــفـــه الـــــفـــــتـــــاك ملــــــا بـــرقـــا

دمــــــــــاء وابـــــا
اجلــــــــو
امــــطــــر
ّ
ً

***
صــــاح يف وجــــه الـــعـــدى ملـــا عــدا

أورد الـــقـــوم مــــواريــــد الــــردى

رحمــــــه ي ــن ــظ ــم والــــســــيــــف غـــدا

نـــثـــرا يف الــفــا
يــنــثــر األبــــطــــال
ً

***

عـــلـــا ل ــل ــدي ــن أضـــحـــى م ــرك ــزا
ً

مــــلــــك الــــنــــهــــر وفــــيــــه غـــــرزا

يف ذرى الـــقـــبـــة دومـــــــ ًا رافــــا

فـــبـــقـــى ذاك إىل يــــــوم اجلـــــزا

***
وقال يف مقام احلسني وعمر بن سعد:
مـــــــع ابـــــــــن ســـــعـــــد أعـــلـــنـــا

إن احلـــــــســـــــن هــــــــا هـــنـــا
ّ

ِ
ُ
الـــــــقـــــــتـــــــال بـــيـــنـــنـــا؟
لَ

مـــــســـــتـــــفـــــرا
يف قـــــــولـــــــه
ً

تـــــركـــــت الـــوطـــنـــا
ــــــي مـــــذ
ُ

مـــــا جــــئــــت مـــــن تــــلــــقــــاء نــفـــ
كـــــتـــــب
لــــــقــــــد أتــــــتــــــنــــــي
ٌ

مـــــــــن هــــــــــــــؤالء الــــلــــعــــنــــا
إن الـــــفـــــضـــــا ضـــــــــاق ب ــن ــا
ّ

يـــــا ابـــــــن الــــنــــبــــي املــصــطــفــى
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ســـــــــــــواك نـــــــــــرىض مــــأمــــنــــا

غــــــــــــرك ال هيــــــــــــوي وال

أتــــــيــــــت نــــقــــضــــوا الـــــ
ّملــــــــا
ُ

ــــعـــهـــــــدَ ورامــــــــــــوا ال ــف ــت ــن ــا

وضـــــــ ّيـــــــعـــــــوا ديــــــــــن الــــنـــــ

ـــــبــــي املـــصـــطـــفـــى والـــســـنـــنـــا
ـــــــــد قــــــــد اتــــــيــــــت مـــعـــلـــنـــا

واآلن إين يــــــا ابــــــــن ســعـــ
فــــــــــإن كـــــرهـــــتـــــم مــــوطــــنــــي
إىل

احلـــــــــجـــــــــاز

أو

ذروين

حـــــتـــــى

أضــــعــــنــــا

إىل

يـــــــثـــــــرب إمـــــــــــا الــــيــــمــــنــــا

أو أيــــــــــن مـــــــا شــــــــــاء اإل
فــــــــكــــــــ ّلــــــــا أرشـــــــــدهـــــــــم

لــــــــــــ ُه أختـــــــــــــــذه مــــوطــــنــــا
مـــــــا

وبــــــــقــــــــيــــــــت أنـــــــــــــــــــواره

دومـــــــــــــــ ًا تـــــنـــــر األزمــــــنــــــا

زادوا

إال

ضـــغـــنـــا

***

 -10الشيخ عبد الكريم النايف
املتويف عام 1365هـ

شاعر ذائع الصيت وخطيب نادى باحلق وصفع الرياء بالرصاحة ،إنه مدرسة انبعثت

من أعامقها الفكرة اإلسالمية النبيلة وحللت أرسار دعوهتا بأسلوب بليغ وقلب نابض
الوضاء وجه المع من وجوه
بمعاين اإلنسانية ،إنه صفحة مرشقة من صفحات األدب ّ
احلي.
الفكر ّ
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هو املرحوم الشيخ عبد الكريم بن امل ّ
ال كاظم بن نايف القييس احلائري ،توىف والده
وتدرج بالس ّن ،وشغف باألدب يف فجر شبابه وتو ّلع فيه
وعمره ست سنوات ،ونشأ
ّ

ردحا من الزمن .وطلب العلم
إىل جانب امتهانه الزراعة والتي مكث يف أدراجها ً
ً
فشب خطي ًبا بار ًعا حفلت
متتلمذا عىل أساتذة قديرين وأخذ عنهم العربية وعلوم الدين
ّ

ورحبت به .فكان ذا صوت جهوري رخيم وتسلسل منطقي
به املجالس الكربالئية ّ
مقبول .وكان رصيح الرأي جيهر به دون وجل أو خوف ،حيث يوجه انتقاداته للوضع
املتأزم -آنذاك -وقد سافر إىل أقطار اخلليج العريب كالبحرين والكويت وقطر وعامن
ّ

واألحساء والقطيف فاشتهر أمره وذاع صيته وسمت منزلته ،وعاد إىل مسقط رأسه

موفور اجلانب عزيز النفس ،يرتاد جمالسها األدبية وحيظى برواد األدب ،وقد ساعده
احلظ أن حيج بيت اهلل احلرام.

ّقرض الشعر وهو يف س ّن مبكرة ،وأكثر من نظمه ،وشارك أخدانه الشعراء يف
احللبات واملواسم األدبية والرسمية كافة والتي تعقد هنا وهناك ،وقد أمل ّ إملا ًما واس ًعا

بالتاريخ الشعري .توىف بكربالء عام  1365هـ ودفن يف الصحن الرشيف وأعقب ثالثة
أوالد.

بني يدي جمموعته الشعرية قدّ مها يل نجله عبد املجيد ،لكي انتخب منها نامذج من

شعره ،فهي تتسم بالتعبري الصادق والصور احلية واأللفاظ السهلة ،نحا فيها منحى

السالفني ،وإن كل هذه األلوان ال ختلو من إرشاقة يف الوضوح ولطافة يف التعبري وجزالة
اللفظ وحسن املعنى وانسجام األسلوب .قال راث ًيا اإلمام أمري املؤمنني من قصيدة
طويلة استه ّلها بقوله:

ـــــت والـــعـــن تــســتــهــل دمــوعــا
بِ ُ

ومــن الــوجــد قــد هــجــرت اهلجوعا

يـــــا عــــــــذويل خـــلـــيـــاين وشـــــأين

لــســت لــلــعــذل ســامــعــا ومــطــيــعــا

قــال داع ــي الــشــجــون لــن تستطيعا

ســـلـــوا
كـــلـــا رمــــــت لــــلــــفــــؤاد
ً
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كيف أصــغــي ويف احلــشــا نــار وجد

أثــــــرت فـــيـــه لـــوعـــة وصـــدوعـــا

بــمــصــاب هــــدّ اجلـــبـــال الــــروايس

وبــــكــــى األنــــبــــيــــاء مـــنـــه مجــيــعــا

ولـــــــرزء لــــه الــبــســيــطــة مــــادت

والـــســـا قـــد بــكــت عــلــيــه نجيعا

الـــويص ســيـ ُ
ـف امل ــرادي
يــوم أردى
َ

ــــهــــوى لــلــجــبــن م ــن ــه رصيــعــا
َف َ
تـــر ًعـــا وخــشــوعــا
وهــــو يــدعــو
ّ

ـضــبــتــه
ســـاجـــدً ا والــــدمــــاء قـــد خـ ّ

وبـــلـــغـــت املـــنـــى مـــكـــانًـــا رفــيــعــا
ُ

عظيم
ويـــنـــادي ق ــد فـــزت فـــــوزًا
ً

وله يف رثاء فاطمة الزهراء:

ذابــــت لــفــرط صــبــابــتــي أحــشــائــي

فـــلـــذاك طــــال تــلـ ّـهــفــي وبــكــائــي

وتــكــاد بــالــزفــرات ختـــرج مهجتي

ممـــــا هبـــــا ب ــت ــن ــف ــس الـــصـــعـــداء

يـــا عـــــاذيل كـــف املـــــام وخــلــنــي

دنــــفــــ ًا أكــــابــــد حمــنــتــي وبـــائـــي

مــا هاجني ضعن األحــبــة مــذ نأى

بـــعـــدً ا عـــن األوطــــــان واألحـــيـــاء

لــكــنــا وجــــــدي لــبــضــعــة أمحـــد

وملــــا جــنــت مــنــهــا يـــد الــلــؤمــاء

مـــا أت ــع ــب امل ــخ ــت ــار بــعــد وفــاتــه

غـــر الــبــتــولــة فـــاطـــم الـــزهـــراء

أوىص مجــيــع املــســلــمــن بحفظها

إذ أهنـــــا احلـــــــورا وخـــــر نــســاء

وتـــبـــدّ لـــت تــلــك الــوصــيــة بــعــده

م ــذ عــوضــت بــاحلــقــد والــبــغــضــاء

ومؤر ًخا رضحيه
مادحا سيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني بن عيل
وقال
ً
ّ
املقدّ س حني ُجدِّ د:
الـــديـــن م ــن إبــــاه وســامــا
ُألـــبِـــس
ُ

ـى
ســبــط خــر الــــورى وفــيــه تــســامـ ٰ
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ُ
شــــبــــل عــي
وأبـــــــــاد الـــــضـــــال

الـــرشـــد ق ــد أمــــاط الــلــثــامــا
وعـــن ّ

ودعـــــنـــــه بــــــأن يـــتـــابـــع طـــو ًعـــا

لـــيـــزيـــد فـــعـــ ّز مــــن أن يــضــامــا

أمـــــي عـــى اهلـــــدى تــرامــى
مـــن
ّ

يـــوم هــ ّبــت غــيــاهــب اجلــــور ظــلـ ًـا

حــــن ســــامــــوه ذ ّلــــــة وانــتــقــامــا

فــانــجــى ع ــن جــــوار خ ــر الــرايــا
ورسى قـــاصـــدً ا بــصــفــوة صــدق

ألنـــــــاس قــــد ارتـــــضـــــوه إمـــامـــا

كـــاتـــبـــوه وهــــــل تــــــرى ألنــــاس

ســـنـــوا الــــغــــدر دفـــــة أو ذم ــام ــا

وقال:
ّ
حــــل فيه
وتـــــرى املـــرقـــد الـــــذي

صـــار لــلــنــاس مــلــجـ ًـأ واعــتــصــامــا

ـــغـــارا
عـــنـــده ختــضــع املـــلـــوك َص
ً

وخــــشــــو ًعــــا وذ ّلــــــــة واحــــرمــــا

وعـــلـــيـــه عــــــ ّز املـــــائـــــك تـــرى

وعـــى ابـــن الــبــتــول تتلو السالما

ذلــــــ ً
ا حـــولـــه تـــطـــوف وتــبــكــي

بــدمــوع حتكي السحاب انسجاما

والـــــــورى ب ــاخل ــض ــوع تــلــثــم منه

صـــفـــحـــات هبــــا تــــنــــال املــــرامــــا

بــــــرا بــنــصــبــه ّأرخــــــوه
قـــلـــت
ً

(نــــام بـــاألمـــن جــــاره لـــن يــضــامــا

قــد تــســامــى عــى الــــراح املــقــامــا

جـــــــدّ دوا لــلــحــســن خـــر رضيــح

 1356هـ

األصل للمرحوم كاظم األزري((( والتخميس للشيخ عبد الكريم النايف:
دعتنا إىل األحــبــاب شــو ًقــا زيــارة

ومل تكفنا يف الــبــعــد منهم إش ــاره

((( ديوانه.
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(وملــــا الــتــقــيــنــا وامل ــط ــاي ــا مــثــارة)

فــرحــنــا ولــلــدمــع املـــــدال غــــزارة

(ول ــل ــح ــب هنـــب يف قـــلـــوب وأكــــر)
بكينا وعن فرط اجلوى ليس يرعوي

وننرش وجـــدً ا يف األضــالــع ينطوي

ومل ــا تــركــنــا الــبــان بــالــدمــع يــرتــوي

(جرى العتب حتى ظلت العيس تلتوي)

ـم بــالــيــد)
(بــأعــنــاقــهــا واخلــيــل ُتــلــكـ ُ

()1

ِ
منزو
ـت مــن حــب املــغــاين
لقد كــنـ ُ

اىل أن ابـــان احلـــال يــري ومعموي

بـــأين عــشــيــق مـــن بــنــاة بــنــي لــوي

(جرىالعتبحتىظلتالعيستلتوي)

(بــأعــنــاقــهــا واخل ــي ــل تــكــدم بــالــيــد)

وقال مادح ًا حجة اإلسالم السيد عبد احلسني نجل حجة اإلسالم السيد عيل نجل

مرزا أيب القاسم الطباطبائي بمناسبة مقدمه من زيارة اإلمام عيل بن موسى الرضا

وذلك يوم األربعاء  21شوال سنة 1352هـ من قصيدة أوهلا:
زهـــت الــطــفــوف وبــرهــا متسا ٍم

فـــرحـــا بــمــقــدم حــجــة اإلســــا ِم
ً

(عبد احلسني) بك اخلليقة تقتدي

طـــــــــرا ألنـــــــك آيـــــــة الـــــعـــــاّم
ً

أهــــــ ً
ا ب ــغ ــاي ــة مــنــيــتــي ومـــرامـــي

بـــاملـــرة قــائــا:
والــســعــد يــرفــل
ّ
ورشي ــع ــة املــخــتــار أنـــت عميدها

***

ومــــــروج األح ــك ــام
بـــن الـــــورى
ّ

((( يف جمموع جدنا السيد أمحد السيد صالح آل طعمة وردت األبيات عىل النحو التايل:

ويف الــقــلــب مـــن نــــار اهلــجــر حــــرارة

أحـــــســـــت جـــــــاريت يب ل ــوع ــة
فـــلـــا
ّ

(وملــــا الــتــقــيــنــا واملــطــايـــــــــــــــــــــــا مــثــارة)

ثـــــم نــــامــــت هــنــيــهــة
فــــرقــــت حلـــــايل
ّ

(ولـــلـــحـــب هنـــب يف قـــلـــوب واكـــبـــد)
ّ
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وقال عندما رأى هالل حمرم احلرام:
يــعــلــم
عـــــذل الـــــعـــــذول ولــــيــــس
ْ

تـــــــور ْم
ب ــل ــظ ــى اجلـــــــوى ق ــل ــب ــي
ّ

َأو مـــــا دريــــــــت عـــــى الــــــورى

ّ
املـــــحـــــر ْم
هـــــــل
بـــــاحلـــــزن قـــــد
ّ

ومنها:

وهذه قصيدة ذات رشر ينذر باللهب ،قاهلا يف ثورة العرشين سنة  1338هـ ،وفيها

حيرض عىل الثورة فيقول:

وعـــرفـــنـــاك يف الـــوغـــى مــنــصــورا

قــد عهدنا شعب الــعــراق جــديـ ًـرا

وعــــى الـــظـــاملـــن لــيــ ًثــا هــصــورا

مل تـــــزل مـــاحـــ ًقـــا لـــكـــل ضـــال
ٍ
جـــائـــر قـــد أتــــى ينـ
ُثــــر عـــى كـــل

ـهب أريض فــســوف يصىل سعريا

واطــــــرد األج ــن ــب ــي جــــاء لــيــغــزو

بــجــيــوش الــكــفــار جــيـ ًـشــا كــبــرا

ســهــا
تـــــفـــــو َق
وحـــقـــيـــق بــــــأن
ِّ
ً

أمــــرا عسريا
يف األعـــــادي ولــيــس
ً

وتــبــيــد الـــضـــال مـــن كـــل قـــو ٍم

فـــــإذا مـــا الــطــغــاة نـــــادوا بشجو

وطـــئـــوا أرضـــنـــا عــــنــــا ًدا وزورا
يصدع الصخر صحت منهم نفريا

قــاتــل الــكــفــر وامـــح بالسيف رشا

لــك عــزم أضــحــى يفل الصخورا

ـــــديـــــر بـــــأن يــشــعــشــع نــــورا
َل
ٌ

إن هــذا الــعــراق ذرا الشأن واملجد
ّ

الـــــنـــــرات بــــــدالً
مـــنـــرا
وعـــــى
ّ
ً

حــســبــك الــيــوم تستطيل صــعــودا
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خمم ًسا واألصل أليب نؤاس يف مدح اإلمام الرضا:
وقال ّ
شــــاع ش ــع ــري بـــن الـــريـــة ذكـــرا

ح ــي ــث يف ســبــكــه أنـــظـــم شــعــرا

نــظــا ونــثــرا
مـــذ ســمــوت األنـــــام
ً

طــرا)
(قــيــل يل أنــت أشــعــر الــنــاس ّ

لـــك مــســتــصــعــب الـــقـــوايف مطيع

وبـــســـبـــك الـــبـــيـــان أنـــــت رسيـــع

أفــــــا أنــــــت مـــنـــشـــئ ومـــذيـــع

(لـــك مــن جــوهــر الــكــام بــديــع)

(يف فـــنـــون مــــن الــــكــــام الــنــبــيــه)

(ي ــث ــم ــر الــــــــدّ ّر يف يـــــدي جمــتــنــيــه)
***

قـــد عــهــدنــا بـــك الــــوال مــغــروســا

لــبــنــي املــصــطــفــى يــشــع شــمــوســا

تــبــذل الــنــفــس دوهنــــم والــنــفــيــســا

(فــلــاذا تــركــت م ــدح بــن مــوســى)

جتــمــعــن فــيــه)
(واخلــــصــــال الـــتـــي ّ
***

عـــــذلـــــوين يف تــــــرك مــــــدح مهـــام

ل ــي ــس ل ــل ــرس ــل مــــا لــــه مــــن مــقــام

وهــــــو لـــلـــكـــائـــنـــات خـــــر دعـــــام

(قـــلـــت ال اســتــطــيــع مــــدح إمــــام)
ُ

خـــــادمـــــا ألبـــيـــه)
(كـــــــان جــــريــــل
ً
***

حجة اإلسالم السيد حسن نجل حجة اإلسالم السيد مرزا أيب القاسم
وقال راث ًيا ّ

الطباطبائي وكانت وفاته يوم السبت يف الرابع من مجادى الثانية  1358هـ ومطلعها:
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فناحت لــه العليا بلطم عــى اخلد

الـــردى ركــن اهلــدايــة واملجد
أم ــال ّ

لــلــردى ثـــار فــأدركــه عندي
أهـــل
ّ

ونادت بشجو يصدع الصخر شجوه

وله من قصيدة مجيلة ألقاها يف رساي احلكومة أمام السيد طاهر القييس مترصف

يتعرض لشكواه من املزابل
لواء كربالء وذلك يوم  13ذي القعدة عام  1364هـ وفيها ّ
والعفونة يف املدينة لوجود املستنقع الكبري مما دعا السيد املترصف فأمر هبدم املستنقع
وإصالح املكان ،فقال:

ذابـــــت لـــشـــدّ ة خــطــبــه األح ــش ــاء

ّإن أتــيــتــك شــاكــيــا مـــن فــــادحٍ

فــانــعــش هبــمــتــك الــعــلــيــة أنــفــســا

رض أنــــــــاخ يـــقـــرهبـــا وعـــنـــاء
ّ

بــــجــــوارنــــا مــســتــنــقــع ومـــزابـــل

وعــــفــــونــــة ومـــصـــيـــبـــة وعــــــزاء

صــــدر ال ــف ــض ــاء وي ــع ــري ــه وبـــاء

م ــن اجـــل رائ ــح ــة يــضــيــق لنتنها

حـــــرب آلكـــــل ش ــل ــوه ــا وعـــــواء

تــلــقــى هبــا جــيــف احلــمــر وفــوقــهــا

رفـــعـــت آلفـــــاق الــســاضــوضــاء

من عظم أصــوات الكالب ونبحها

وغـــــائـــــم ومــــــزامــــــر وعــــنــــاء

ومــن الــبــعــوض سحائب وتــراكــم

مــثــل الــطــبــول إذا اســتــهـ ّـل شتاء

وهبــــا لــغــمــغــمــة ال ــض ــف ــادع نغمة
وبــــبــــاب داري لــلــمــيــاه حم ـ ّطــة

هــــي مل تـــــزل جم ــم ــوع ــة ســـــوداء

هــــي يف الـــشـــتـــاء بـــحـــرة ممــلــؤة

واذا أتـــانـــا الــصــيــف فــهــي بــاء

داري سنحت مقامها مــن اجــل ذا

وبــــكــــم الـــــــوذ وأنــــتــــم أكـــفـــاء

أحـــــد يــعــيــث وال جيـــــاب نــــداء

مــــن مــــــدّ ة نـــدعـــو وال لــنــدائــنــا

مــــتــــر ًفــــا جتـــــى بـــــك الـــغـــاء
ّ

دم يــا (أبـــا قــيــس) لبقعة كــربــاء
أهـــــ ً
ا وجـــدتـــك لــلــثــنــا فنظمته

احلـــــــــوزاء
درا بـــــه تــــتــــز ّيــــن
ً
ُ
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ومما قاله يف الشهيد احلر بن يزيد الرياحي:
فـــــــإن احلـــــــر أهـــــــل لــــلــــزيــــارة

زر احلــــر الــشــهــيــد فـــدتـــه نفيس

ٍ
ٍّ
وريـــــب
شـــــك
والتــــــك م ــن ــه يف

فــــإن الــســبــط قـــد قــبــل اعـــتـــذاره

ـرا
وحـــــن أتــــــاه ط ــل ــب مــســتــجـ ً

م ــن ــيــ ًب ــا مــــن جتــعــجــعــه أجـــــاره

أرش لــلــحــر مــــن بـــعـــد وســـ ّلـــم

فـــــــإن احلـــــر تــكــفــيــه اإلشـــــــاره
ّ

ف ــل ــم تــســطــع بـــــأن تـــــأيت مـــــزاره

ودون مـــــــزاره إن عـــــاق عــجــز

***

وقال راث ًيا املرحوم احلاج السيد مرتىض آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية

وكانت وفاته يوم اخلميس  18ربيع األول عام  1357هـ:
الــركــن واحل ــرم
ن ــاح املــقــام
ّ
وحـــن ّ

ـوي نكّس العلم
مذ يف اللوى من لـ ّ

شجى
واصبح املجد يف ست اجلهات
ً

يبكي وأدمــعــه كالغيث ينسجم

بكهفه تستظل الــعــرب والعجم

وانـــدك مــن هاشم طــود فــا برحت
أسى
وأضحتالشمسيفبردالكسوف ً

لقرصها حني حالت دوهنــا الرجم
من دهشة اخلطب مل تثبت هبا قدم

وا روضة املجد أضحت بعد سادهنا
وحن ِ
شجوا حني فاجأها
َّيت الناس
ً
َ َ

ـي بــه كـــادت األحــشــاء تضطرم
نــغـ ٌ

يــا م ـ ّي ـ ًتــا نــاحــت الــعــلــيــا لــه أس ـ ًفــا

بـــــرنـــــة وفــــــــــؤاد مـــــلـــــؤه رضم

فليت ناعي الــردى قد قض منه فم

عــن قــلــب واهلــــة يــنــعــى أبـــا حسن

ويف عيون السوارى السبع سال دم

عليه شــق الــعــى ب ــرد اإلبـــا جــز ًعــا

وحـــن عــنــه مــى هــيــهــات يبتسم

مبتهجا
باملرتىض كــان وجــه الــدّ هــر
ً
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مــن بــعــده خلف تــعــزى لــه الشمم

لئن مــى املــرتــى عنا فــذا حسن
فالشمس إن ُح ِ
جبت منافذا قمر

عــنــا بـــه تــنــجــي الـــغـــاء والــظــلــم
لــه اإلبــــا ينتمي واملــجــد والــكــرم

عـــن جـــــدّ ه وأبـــيـــه حــــاز مــكــرمــة

فــكــيــف ال وبـــه ق ــد أســـس الــقــدم

الــغــرا مفاحتها
ألــقــت لــه احلـــرة
ّ

أم الــعــا والـــرايـــا كــلــهــم علموا

هو العميد الــذي قدما له خضعت

من دوحــة طاب يف العلياء مغرسها
إن لكم
يــا آل بيت ضــيــاء الــديــن ّ

شــع فــوق الشهب جمدهم
وصــفــة
ّ

يف الصرب أجــرا عظيام ليس ينحسم

هــذي وفـــود الـــورى يف كــل ناحية
لــكــنــنــي اســــأل الـــســـادات قاطبة

جــــاءت تــعــزيــكــم ي ــا مــرح ـ ًبــا هبم
عــا جـــرى يـــوم ع ــاش ــورا بجدهم

من بعد فقد أبيهم ما الذي صنعت

به العدى مذ عىل خدر النسا هجموا

عــى الــثــرى قــلــبــوه بــعــد أن هنبوا

من حتته النطع بغ ًيا عندما ازدمحــوا

يـــرنـــو لـــعـــاتـــه ابـــــــرزن حــــارسة
بالقهر قد سلبت بالسوط قد رضبت

بــن الــعــدى مل حتــد َمــن فيه يعتصم

وإن شكت فوق ذاك الرضب هتتضم

صــرا عــى نوب
يــا آل بيت اهلــدى
ً

أعــظــم الــرمحــن أجــركــم
لعظمها
َ

وقلت مهن ًئا حرضة السيد حممد حسن نجل احلاج السيد مرتىض آل ضياء الدين حني

جاءه فرمان سدانة الروضة العباسية يف احلفلة التي أقامها له صهره حرضة األجمد احلاج

السيد حسن نجل املرحوم السيد حممد آل نرص اهلل يف داره يوم اجلمعة  9مجادى األوىلٰ

 1357هـ:
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هــانــت بــطــلــعــة ســعــدك األرزاء

بــــك ســـلـــوة عــــا مــــى وعـــــزاء

واحلـــــزن كــــاد يــقــيــم مـــا بـــن املــا

فــجــاه عــنــهــم مـــن ســنــاك ضــيــاء

يــا بــدر ِ
أق املــجــد شــع عــى الــورى
بــــرد املــفــاخــر واملــــكــــارم واإلبــــا

ّ
تـــتـــقـــشـــع ال ــظ ــل ــاء
نــــــــورا بــــه
ً

نــســجــتــه مـــن قــــدم لـــك الــعــلــيــاء

وعــلــيــك نـــص املـــرتـــى بــخــافــة

إذ لـــيـــس إال مــنــكــم اخلــلــفــاء

مـــن ذا يــطــاولــكــم وقـــدمـــا آدم

مـــــــــرت األســـــــاء
ملـــــا عـــلـــيـــه
ّ

مل يــدر مــا املعنى فخاطب خاض ًعا

مــــن هــــــؤالء فــــجــــاءت األنـــبـــاء

قـــد زاهنـــــا مـــن ذي الـــعـــا آالء

ورأى ال ــن ــب ـ ّـوة واخلـــافـــة فيكم
مــن ذي اجلــالــة قــائ ـ ً
ا هــم صفويت

لـــــوالهـــــم مل ختـــلـــق األشــــيــــاء

ب ــاه ــى اإللـــــه بــكــم مجــيــع ع ــب ـ ِ
ـاده

وعـــــى الــــريــــة أنـــتـــم األمــــــراء

هــنــتــك يـــا تــــاج ال ــف ــخ ــار بــرتــبــة

حـــارت بــوصــف مقامها الشعراء

أمــــر ال ــس ــدان ــة ال يــلــيــق لــغــركــم

وعــــى الـــســـدانـــة أنـــتـــم األمـــنـــاء

أم الــعــا ابتهجت بنصبك خــاز ًنــا

فــيــهــا ت ــش ــع ل ــب ــره ــا األرساء

والــقــبــة اخلـــــراء أرشق نــورهــا

ورف هبـــا عــلــيــك لـــواء
فـــرحـــ ًا
ّ

قــدم ـ ًا ســمــوت إىل الــفــخــار وطاملا
ق ــد أصــــدر امل ــل ـ ُ
ـك امل ــط ــاع إراد ًة

عــلــو مــقــامــك اجلــــوزاء
حــســدت
ْ
َّ
فـــيـــهـــا أتــــتــــك مــــــرة وهـــنـــاء

وبــــــدار مـــن دان األنــــــام ملــجــده

رشفــــــ ًا بــــه تـــتـــرف الــبــطــحــاء

حــــســــن الــــــزكــــــي بــــــن اهلــــــام

مــن يف اجلــمــيــل لــه الــيــد البيضاء

قــامــت لــفــرمــان الــســدانــة حفلة

حـــرت هبــا الـــســـادات والــعــلــاء
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آل الــضــيــاء لــقــد أنــــار ضــيــاؤهــا

وســــــا هبـــــا لـــلـــفـــرقـــديـــن هبـــاء

يــا كهفها مــن بــعــد فــقــد املــرتــى

لـــك بــالــعــا والــــعــــ ّز دام بــقــاء

يــــا عــــزّهــــا ومــــاذهــــا وعـــادهـــا

وزعــيــمــهــا إن عــــدت الـــزعـــاء

مرح ًبا بقدوم جاللة امللك غازي األول ملدينة كربالء:
وقال ّ
ي ــا مــلــيــك ـ ًا ُســـــدْ ت األنـــــام مجي ًعا

فــهــو أعـــى األنـــــام ف ــر ًع ــا وأص ــا

لـــك جــــدٌّ عـــى الــــــراق تــســامــى

ّ
فــــتــــدل
ومـــــــن اهلل قـــــد دنـــــــا

وعــــى الــــنــــرات أوطــــــأت رجــا

عجيب إذا استطلت صــعــو ًدا
ال
ٌ
ذكــركــم ج ــاء يف الــكــتــاب وفيكم

نـــزلـــت هــــل أتـــــى وآيــــــة قــــل ال

لــــلــــوا مــــذ قــــدمــــت رف لــــواه

بـــك بــــرى يــقــول أهــــا وســهــا

يعزي املرحوم السيد عيل السيد وهاب نافجة بوفاة ولده وأخيه:
وقال ّ
عـــــارف الــفــضــل إن خـــر عـــزاء

ّ
تــــتــــســــى بـــســـيـــد الــــشــــهــــداء

إنّـــــــــا هـــــــذه احلــــــيــــــاة مـــنـــاخ

قــــــد مهــــــــوم وحمـــــنـــــة وبــــــاء

كــــل حــــي وإن تــــطــــاول ع ــم ـ ًـرا

ســـــيـــــؤديـــــه حـــتـــفـــه لـــلـــفـــنـــاء

ٍ
رزء أصـــابـــكـــم ودهـــاكـــم
كـــل

قــــد دهـــــــاين بـــحـــرقـــة وشـــجـــاء

إن أص ــب ــت ــم بــفــقــد خــــر عــزيــز

فـــاذكـــروا نــجــل خــامــس األمــنــاء

كـــيـــف حـــــال احلــــســــن ملــــا رأه

حـــر الــثــرى بــفــيــض الــدمــاء
فـــوق ّ

فــانــحــنــى فــوقــه ونـــــادى بــصــوت

ّ
رق ك ــل ال ــص ــدى لــــذاك الــنــداء

ولــــــدي لــيــتــنــي فـــقـــدت حــيــايت

مــــت ال أريـــــد بــقــائــي
بــعــد أن
ّ
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يـــا كــــرامــــ ًا عـــى املــــكــــاره صـــر ًا

إنّــــــا الـــصـــر شــيــمــة ال ــك ــرم ــاء

مقر ًضا اجلزء األول من( :املنظورات احلسينية):
وقال ّ
ي ــا كــاظــم املــنــظــور فـــزت بمنحة

مـــنـــظـــورة مــــن س ــي ــد ال ــش ــه ــداء

فقت بمدحهم
بــرثــاء أهــل البيت
َ

وبــلــغــت فــيــهــم ذروة الــعــلــيــاء

قـــد قــــال صــــادق آل بــيــت حممد

م ــن قـــال يــمــدحــنــا م ــن الــشــعــراء

ٍ
ٍ
صــــــــادق ووالء
بــــحــــب
ف ــي ــن ــا

فـــلـــه غــــــدً ا يف كــــل بـــيـــت قــالــه
ب ــي ــت ب ــج ــن ــات الــنــعــيــم وهــــذه

هـــي نــعــمــة مـــن أفـــضـــل الــنــعــاء

قــد نــلــت فــيــا قــد حـــواه بمدحهم

ديـــــوان شــعــرك رغــبــة الــســعــداء

وقال يف رثاء املرحوم حجة اإلسالم السيد حسن نجل املرحوم حجة اإلسالم السيد

مرزا أيب القاسم الطباطبائي املتوىف يوم السبت رابع مجادى الثانية 1358هـ:

فناحت لــه العليا بلط ٍم عــى اخلــدّ

الـــردى ركــن اهلــدايــة واملجد
أم ــال ّ

ٍ
يصدع الصخر شجوه
بشجو
ونادت
ُ

أهــل لــلــردى ثــار فــأدركــه عندي؟
واقصدين بالرمى من بينهم وحدي

وفـــوق ســهـ ًـا مــال فيه عــن الــورى
ّ
ّ
أطـــل وليته
عــى احلــســن ال ــزاك ــي

تــــر ّدى وعــنــه ص ــار يف غــايــة البعد

أصــــاب ومل خيــطــئ ولــيــت وحــبــذا

أراد الــفــدا عــنــه ملــا شــــاءه أفــدى

ـجــة االســـام خــزن ـ ًا تفطرت
فيا حـ ّ

عليك قلوب املسلمني من الوجد

مرح ًبا بقدوم مترصف اللواء طاهر القييس:
وقال ّ
رشفـــــ ًا بــمــجــدك تــفــخــر الــعــلــيــاء

إذ أهنــــــا أرض وأنـــــــت ســـاء
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لـــك بــالــســعــادة والــعــنــايــة رتــبــة
طــرب اهلـــوى ملــا قــدمــت إىل ال ـ ّلــوا

ح ــس ــدت ع ــل ـ ّـو مــقــامــا اجلـــــوزاء
ورف بـــه عــلــيــك لـــواء
فـــرحـــ ًا
ّ

إن قــيــل مــن لــلــمــكــرمــات وللعال

أهــــل بـــا شـــهـــدت هلـــا األعـــــداء

َ
ــلــيــك مــشــرة بيمينها
أومــــت َع

أم الــــفــــخــــار وزاهنـــــــــا ألآلء
حـــارت بــوصــف صفائه الشعراء

هــــذا أبــــو قــيــس املـــكـــارم طــاهــر

ذو الــشــأن واملــجــد الرفيع أال ترى

خــضــعــت لــرفــعــة شــأنــه األمــــراء

يا بــدر أفــق العدل شـ ّـع عىل الــورى

ّ
تـــتـــقـــشـــع ال ــظ ــل ــاء
نــــــــورا بــــه
ً

ــــــي الــــبــــاد بــعــزمــه
يــــا آمـــــــر ًا َح ِّ

وبـــعـــدلـــه تـــتـــحـــدّ ث الــعــلــيــاء

خيمس و ُيش ّطر بيتني قاهلام
وطلب منه السيد عبد الرزاق عبد الوهاب آل طعمة أن ّ

حممد اخلليل كاتب إدارة املترصفية يف كربالء بمدح السيد معزين السيد حممد حسن

سادن الروضة العباسية بن املرحوم السيد مرتىض آل ضياء الدين وهذا التخميس يف
شهر رجب 1357هـ:

بـــدر بـــدى ســعــده تــزهــو بطلعته

والشمس قد ارشقت من نور وجنته

ف ــم ــن رآه دعـــــا حـــ ًّبـــا لــرؤيــتــه

(اهلل ي ــرع ــى مـــعـــزًا يف غــيــابــتــه)

الــــصــــدر مــنــه كـــل تــبــيــان)
(ويـــمـــأ
ّ

د ّلــــت عــى جمـــده الــســامــي دالئــلــه

بــمــدح عــلــيــاه قــل مــا أنـــت قائله

بــحــســن أخ ــاق ــه ق ــد حـــار سائله

(خفيف روح لقد ر ّق ــت شامئله)

زي إنــــســــان)
(كـــــأنـــــه مـــلـــك يف ِّ

***
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التشطري
(اهلل ي ــرع ــى مـــعـــزًّا يف عــنــايــتــه)

بحرمة ابــن رس ــول اهلل ذي الشأن

ويف ذكــــــاه بــــــزده مــــن مــواهــبــه
(خــفــيــف روح لــتــدرقــت شامئله)

ـص ــدر مــنــه كــل تبيان)
(ويــمــأ ال ـ ّ

حتــكــي الــنــســيــم إذا مـــرت بــأفــنــان

إنـــســـان عــيــنــي فـــــداه مـــن تــأمــلــه

زي إن ــس ــان)
(كـــأنـــه َمـــ َلـــك يف ّ

وقال مؤ ّبنًا السيد إبراهيم أبا يوسف املتوىف عام 1365هـ املصادف سنة 1946م،

ألقاها بالنيابة الشيخ عبود الفلوجي:

ّ
أطـــــل عـــى األنــــــام عظيم
رزء

دمـــــع األنـــــــام ل ــوق ــع ــه مــســجــوم

تـــرجـــل صـــر أربـــــاب الــعــا
فــيــه
ّ

واحلــــزن يف وســـط الــقــلــوب مقيم
تــنــعــى فـــإنّـــك لـــو دريـــــت هتيم

أدريـــت يــا نــاعــي املــنــون مــن الــذي
تــنــعــى الــشــهــامــة واملـــــروءة مــن له

فــضــل يــفــيــض ع ــى األنـــــام عميم

أو مــا تــرى شمس املــكــارم كــورت

يف الــلــحــد ملـــا غـــاب (إبــراهــيــم)

واملــجــد أصــبــح بــعــد فــقــد عميده

بـــالـــنـــدب يــفــقــد تـــــــار ًة وي ــق ــوم

يـــا س ــي ــدا أبــــت املـــكـــارم والــعــا

مــــن بـــعـــده بــــن األنــــــــام تــقــيــم

يابن الغطارفة الــذيــن عــى الــورى

م ــن ذي اجلــــال والؤهـــــم حمــتــوم

أودى فــراقــك يف احلــشــاشــة لوعة

مــنــهــا وختــلــف يف الــقــلــوب كلوم

لــــــــــك يــــــــابــــــــن (أمحـــــــــــــد)

لــلــمــجــد نــجــلــك ك ــاف ــل وزعــيــم

َورث املـــكـــار َم ع ــن أبــيــه وج ــده

هـــم أرسة هلـــم الـــفـــخـــار قــديــم
وم ــب ــر ًا يف اخلــطــب وهـــو عظيم

هـــذا اخلــلــيــل أتـــى إلــيــك مــع ـزِّي ـ ًا
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بــــمــــرور أيــــــام الــــزمــــان يــــدوم

لكم البقا مــن بعد فقد عزيزكم

لدى تص ّفحي للمجموعة اخلط ّية التي كتبها جدي املغفور له السيد أمحد السيد

صالح آل طعمة عثرت عىل هذا التخميس للشاعر الشيخ عبد الكريم النايف واألصل

للمرحوم املال كاظم األزري:

فــرحــنــا ولــلــدمــع املـــــدال غــــزارة

وملــــا الــتــقــيــنــا واملـــطـــايـــا مــنــارة

بكينا وعن فرط اجلوى ليس يرعوي

وننرش وجـــدً ا يف األضــالــع ينطوي

ولــلــحــب هنـــب يف قـــلـــوب وأكــيــد

(جرىالعتبحتىظ ّلتالعيستلتوي)

ومل ــا تــركــنــا الــبــان بــالــدمــع يــرتــوي

(بــأعــنــاقــهــا واخل ــي ــل تــكــدم بــالــيــد)

خمم ًسا واألصل البن أيب احلديد املعتزيل:
وقال ّ
وصــــل احلــبــيــب لــيــنــطــفــي ممـــا بيا

كتمت هــوى املح ّبة راجيا
كــم قــد
ُ

رس احلــيــا)
(فــأهــتــكـ ّ
ـن عــى اهلـــوى ّ

هــجــرا وأعــــرض مــا بيا
فـــــأزادين
ً

(إن الــفــضــيــحــة بــاملــحــبــة أمجـــل)

يؤرخ مسجدً ا آلل حيدر قي سوق الشيوخ:
وله ّ
جــعــفــر ن ــج ــل بـــاقـــر آل حــيــدر

مهـــة مـــدى الـــدّ هـــر تــذكــر
فـــاز يف ّ

تــــم لــلــتــقــى ّأرخـــــوه
قــلــت مـــذ ّ

(مــســجــد لــلــعــى رقــــى فــتــعــمــر)

تـــاجـــر اهلل لـــلـــ ُعـــ ٰ
ا خــــر مــتــجــر

شـــاد لــلــديــن مــســجــدً ا يف رج ــال

1356هـ
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ومؤر ًخا عام هدمها،
وقال راث ًيا مأذنة العبد املشهورة يف صحن اإلمام احلسني
ّ

تضمن بناءها وهدمها:
وهذا التاريخ ّ

بــنــاؤهــا ّأرخ (أنــگــشــت يــــار)

مـــنـــارة الــعــبــد بــصــحــن احلــســن
وهـــــدمـــــهـــــا أعـــــلـــــن تــــارخيــــه

()1

(مــــا جــــاء إال جلـــأ االضـــطـــرار)
1355هـ

وقال يف قصيدة أخرى يرثي املأذنة املذكورة:
مـــنـــارة الــعــبــد بــصــحــن احلــســن

فـــيـــا هلـــــا مـــــن أثــــــر قـــــد أزيـــــل

اقــتــلــعــت قــلــ ًعــا ومــــا روعــيــت

حرمتها يف الــديــن ال يف الرعيل
كـــــي الـــنـــاظـــرفـــيـــهـــا اجلــمــيــل

ســاووا هبا األرض ودكّــوا األساس
حـــتـــى غــــــدت لـــيـــس آلثــــارهــــا

مــــن خــــر وال هلــــا مــــن دلــيــل

لـــو مل ت ــع ــاين الــظــلــم مـــن قــومــهــا

بــمــثــل م ــا عــانــى احلــســن القتيل

لـــكـــانـــت األيـــــــــام تــــزهــــو هبــا

مــفــخــرة لـــلـــدّ هـــر جـــيـــ ً
ا فجيل

أكـــــان يف الـــــرق هلـــا مـــن نظري

تــصــمــد لــلــدهــر ص ــم ــود الــنــبــيــل

كــانــت مـــنـــارة اهلــــدى والــنــجــاح

يف الــلــيــل والــظــهــر وعــنــد األصــيــل

مــــنــــارة املـــــرجـــــان قــــد ســمــيــت

مــــأذنــــة الـــعـــبـــد فـــقـــالـــوا :متــيــل

واي أمـــــر شـــائـــع يف الـــــورى
ّ

بــحــكــم مــــن حيــكــمــه ال يــمــيــل
ك ــان ــت ومــــا كــــان هلـــا مـــن مثيل

مــــأذنــــة املــــرجــــان رمـــــز اخل ــل ــود

((( أنگشت يار :كلمتان فارسيتان تعنيان :خنرص املحب.
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وخــاهبــا الـــدّ هـــر اخلــــؤون الــوبــيــل

صـــ ّبـــت هلـــا األيــــــام مـــن كــأســهــا

حـ ّتــى أص ــاب الــقــوم خطب جليل

أســهــا
قـــد اجــتــاهــا الـــبـــدر مـــن ّ

وله عدا تلك قصائد يف مدح بعض الشخصيات ورثائها ومنها رثاء املرحوم احلاج

الصگب واحلاج جمبل آل فرعون واحلاج خميف آل شخري والسيد علوان اليارسي
مظهر ّ
والشيخ فخري كمونة وسواهم ،وهي وإن كانت قد قيلت يف املناسبات ،إال أن ومضات

واضحا من خالل األبيات ،ونأمل من األستاذ الشاعر
بروزا
الشاعرية
املتوهجة تربز ً
ّ
ً
حممد عيل اخلفاجي أن يقوم بإعداد جمموعة خاله املرتجم له للطبع ليسدى خدمة للفكر
واألدب.

***

 -11عبد املنعم اجلابري
1386 -1354هـ

هو الشاعر عبد املنعم بن عبود بن جميد بن مرهون بن الشيخ جاسم اجلابري.

ينتسب إىل عشرية (األنباريني) القاطنة كربالء .ولد يوم 1935/9/26م املوافق

1354/10/11هـ.

وأكمل دراسته االبتدائية فاملتوسطة ،ثم دخل دار املعلمني االبتدائية ببغداد وخترج

فيها ،زاول مهنة التعليم يف عدد من مدارس العراق يف كل من بغداد واملوصل والديوانية،

وظل متنقال منن بلد إىل آخر بسبب نشاطه السيايس ومشاركته يف أعقاب حركة شعبية
يف كربالء وبغداد ،كام أنه اعتقل يف أعقاب حركة الشواف سنة 1959م ونقل إىل سجن

بغداد املركزي ،ثم أطلق رساحه.
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ويف سنة 1965م دخل الكلية اجلامعة  -جامعة املستنرصية حال ًيا .-وقىض فيها ثالث

واضحا باألدب العريب
سنوات ،ويف هذه املرحلة كان يكثر من املطالعة ،وأظهر اهتامم
ً
والشعر إىل جانب العلوم اإلسالمية ،فكان ذلك عام ً
ال ساعد الشاعر عىل توسيع دائرة

معارفه ،وعبد املنعم شاب ذكر الطلعة فاق أقرانه يف املدارس ،وممّا أتذكره جيدً ا أنه طلب

مني جمموعة الصحف واملجالت الصادرة يف كربالء من أجل كتابة تقرير فأرسعت يف

تنفيذ طلبه ريثام يتم له إخراجه يف بحث مستقل يفيد الناشئة ،ولكن مثل ذلك مل حيصل،
وكان الزمن له باملرصاد فلم يمهله وهو عىل عتبة التخرج يف الكلية ،فاخرتمه عاصف

املوت وهو يف ميعة الصبا وعنفوان الشباب ،وكان ذلك يف يوم اخلميس  11ذي احلجة

سنة 1386هـ املوافق 1967/3/23م ودفن يف الروضة العباسية املقدسة بالقرب
من باب العلقمي .ساهم الشاعر مسامهة جادة يف احلركة األدبية ،وكان حيرض جمالس
رواد (ندوة اخلميس)((( الكربالئية يف دار املؤلف ،لالستفادة من
األدب ،كام كان أحد ّ
خربات األدباء الذين يلتقيهم.

((( ندوة اخلميس :من أمجل وأروع املجالس األدبية التي (مجعت فأحسنت اجلمع) وضمت لفي ًفا من أدباء
كربالء الشباب وأدباء العراق وكانت تعقد يف أمسيات أيام اخلميس من كل أسبوع بشبه انتظام .وممن
حرضوا الندوة من أدباء العراق املحامي رشيد عباس الصفار -حمقق ديوان الرشيف املرتىض  -والدكتور
ضياء أبو احلب وخرض الصاحلي ومشكور األسدي ومهدي السويج وحيد املرجاين وممثلو ندويت عبقر
واإلبداع األديب يف النجف وغريهم .ومن أدباء كربالء املحامي عادل الكليدار وحسن عبد األمري وهادي
الرشبتي واملحامي عبد الصاحب االشيقر وحممد عيل اخلفاجي والسيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين
وحممد هادي السعيد ومحود عبد األمري احلامدي ،وباسم يوسف احلمداين ومرتىض الوهاب وعيل حممد
احلائري والسيد إبراهيم شمس الدين القزويني وعدنان غازي الغزايل وعبد املنعم اجلابري وغريهم.
وكان املؤلف قد أسس هذه الندوة بتاريخ 1966/7/26م واستمرت عاما واحدً ا وألقيت فيها بحوث
جيدة ونوقشت عدة انتاجات موسمية ،وسنأيت عىل بحث مفصل عن(الندوة) يف أبحاث مقبلة.
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شعره

اجلابري من األصوات الشابة التي هلا خصوبتها وزمنها واجتهادها ،امتألت روحه

بحب الوطن ،وراح يندمج بجديد احلركة والطاقة الشعرية الفتية ،وله ديوان شعر
خمطوط باسم( :اجلابريات) حوى قصائد يف خمتلف األغراض ،وتبدو عىل عموم شعره

مسحة تقليدية وفيه يشء من األمل يلوح ما بني السطور ،ولعله متأثر بمرضه الذي الزمه

فخلع عىل شعره هذه الكآبة .واملالحظ أن املسحة السياسية غالبة عىل معظم شعره الذي

يضمه ديوانه ،وال عجب فهو قد ربط مصريه بوطنه حتى هدّ ه الرصاع فهوى شهيدً ا يف

سبيل نضاله.

قال من قصيدة مطولة بعنوان( :مولد اهلدى) وهي يف ذكرى ميالد سيد الكائنات

الرسول األعظم حممد ،ومطلعها:

واجلـــــبـــــال الــــصــــا والـــشـــطـــآن

الــــربــــى والـــــوهـــــاد والــــوديــــان

ومنها:
ســل بيوت املــجــوس عــن أمحــد النـ

ــــنـــار ملــــــاذا تـــصـــدع اإليـــــــوان؟

ســل ع ــروش الــرومــان م ــاذا دهاها

وملـــــــــاذا تـــســـاقـــط الـــتـــيـــجـــان؟

ســل عــن الــنــور أي نـــور تسامى

لـــولـــيـــد قــــد خـــصـــه الــــرمحــــان؟

واصــــطــــفــــاه لــنــفــســه كــحــبــيــب

ذاك طـــــه وتـــشـــهـــد الـــكـــهـــان

فــنــصــارى عيسى وأحــبــار موسى

شــــهــــدوا ل ــل ــول ــي ــد والـــرهـــبـــان
رســــــــــوالً لـــيـــســـعـــد افـــنـــســـان

جــاءكــم ذلـــك الـــذي بــر الـــروح
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ســـبـــح احلـــــــور قــبــلــنــا واجلـــــان

زتــــعــــم احلــــيــــاة فــلــســفــة اخلـــر
ّ

ســـبـــح احلـــــــور قــبــلــنــا واجلـــــان

وشـــكـــرا
ســبــحــوا لـــإلـــه محـــــدً ا
ً

كــــبــــديــــل بـــكـــفـــرهـــا اإليـــــــان

شــــع يف احلـــيـــاة فــأضــحــى
قــبــس
ّ

تـــتـــهـــادى مـــن ومـــضـــة األوثـــــان

قــبــس مصطفى مــن الــــروح حتى

ذلـــــك طــــه ســلــيــل أكــــــرم بــيــت

عــــــــــريب وجـــــــــــــده عـــــدنـــــان

وخــــلــــيــــل افـــــلـــــه جـــــد ذزيـــــه

أنــجــبــتــه األرشاف واألعــــيــــان

ف ــس ــل ــي ــل األبـــــــــاة طـــــه عــظــيــم

رفـــعـــت رأســــهــــا هبــــا ال ــع ــرب ــان

رشف اهلل أمــــــة الــــعــــرب فــيــه

فــهــو مــنــهــخــا وال ــش ــاه ــد الــقــرآن

وارتــضــيــنــا افـــســـام ديــنــا فــفــزنــا

وعــــــا فـــيـــه لـــلـــعـــروبـــة شـــان

واق ــم ــن ــا قــــوزاعــــد احلـــكـــم فيها

بـــســـبـــيـــل دســــــتــــــوره اإليـــــــان

ف ــزرع ــن ــا بـــن ال ــش ــع ــوب ســامــا

ولـــقـــد ســـــاد يف الــــربــــوع أمــــان

وأقـــمـــنـــا بـــاســـم افـــلـــه نــظــامــا

ظـــل كــالــشــمــس لــلــهــدى إعـــان

وابــتــنــيــنــا مـــــدارس الــعــلــم يــزهــو

يف ربــــاهــــا اإليـــــــان والـــعـــرفـــان

قــــد طــلــبــنــا الــــســــاء نــعــبــد ر ًّبــــا

()1

ف ــاص ــط ــف ــاه ل ــدي ــن ــه أعــــــــوان

تأججت يف نفسه العواطف املحتدمة
وهذه قصيدة أخرى متثل لنا مشاعر إنسان ّ

واآلهات احلرى والنفثات املحرقة يف وصفه ملرصع احلسني الرهيب وهي بعنوان( :ثورة

احلق) يقول فيها:

(((

((( اجلابريات :ديوان شعره ،خمطوط يف مكتبة شقيقه األستاذ كاظم عبود اجلابري.
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عــصــفــت فــبــان ســنــاؤهــا املــتــوقــد

واهنــــــدَّ ركــــن لــلــضــالــة أســـود

ـجــر الـــركـــان حيـــرق باللظى
وتــفـ ّ

مــن كـــان يـــزرع بــالــفــســاد وحيصد
ورعــيــد رصخــتــهــا الــطــفــوف يــردد

رصخــت بوجه الظاملني وعسفهم
تــطــوي عـــروش اخلــائــنــن وتنثني

فــبــنــى الـــعـــى بــربــوعــهــا وتــشــيــد

رصح الــعــدالــة واملــــســــاواة الــتــي

أض ــح ــت هبـــا كـــل املـــعـــامل تسعد

ومنها قوله:
يــا ثـــورة للسبط أرغــمــت الــعــدى

فرتاجعوا عــن يمنهم بــل واهــتــدوا

يـــا ثـــــورة هــتــفــت بــكــل عظيمة

أم ــس ــى ب ــن ــور ســنــائــهــا يــســرشــد

يــا ث ــورة عصفت فأرعبت الوغى

وارتــــــاع مــنــهــا ح ــاك ــم مستعبد

يــا ثــــورة ال زال مـــوردهـــا اهلــدى

والـــعـــدل واإليـــثـــار نــعــم املقصد

وله قصيدة حتت عنوان( :ودا ًعا يا رفاق العلم) وقد قيلت بمناسبة انعقاد احلفلة

التوديعية لطلبة دار املعلمني االبتدائية ببغداد عام  1955-1954ولعلها باكورة إنتاج

الشاعر:

فــيــمــيــلــهــا خمــــلــــدة األمــــــايل

يـــنـــر ســــــاء ذاكـــــــــريت خـــيـــايل
ويـــنـــشـــد حلــــن ذكــــرنــــا بــقــلــبــي

ن ــش ــي ــدً ا عـــن لــيــالــيــنــا اخلــــوايل

كـــــرام ص ــاح ــب ــوين طــــول مكثي

بــــدار الــعــلــم كـــانـــوا كــالــلــئــايل

بــصــحــب طــيــبــن ذوي كــال

ويـــســـأل عـــن ســنــن قـــد قــضــاهــا

لــيــهــدوا م ــن تـــــوارى يف ضــال

يــــنــــرون الــســبــيــل بـــنـــور عــلــم
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تــــوارى حــيــنــا ارحتــلــت رحــايل

مــضــت ايــامــهــم ســعــدى كطيف

لــفــرقــة صــاحــب حــســن اخلــصــال

ومل تـــــــرك ســـــــوى أمل دفــــن

فــــــؤادي بـــن أحـــضـــان اجلـــال

ِّـــــــرين بــــــأيــــــام قـــضـــاهـــا
يـــــــذك ُ

بــقــرطــايس فيخضب يل خيايل

هـــي الـــذكـــرى تــطــرزهــا يميني
هـــي الــــذكــــرى تــعــر عـــن حنني

فــيــنــبــي عــــن خــــواجلــــه مــــؤايل

ودا ًعــــــــا يــــارفــــاق ال ــع ــل ــم لــكــن

عــســى الـــذكـــرى جتـــد يل وصـــايل

وهذه أبيات تدل عىل عمق تصوير إيامن وحرارة عاطفة ،فها هو خياطب وطنه قائال:
تـــــــروي ضــــــاه مـــــن تـــرابـــك

وطـــــنـــــي عــــــصــــــارة أدمــــعــــي
ودعـــــــــــي

ورود

الــــفــــتــــان أســـقـــيـــه شــبــابــك

ربـــيـــعـــك

ـــــعــــى فــــــاشــــــدد حــــرابــــك

وعـــظـــامـــي اجلــــوفــــاء جــــر لــلـــ
وبــــقــــيــــة األعــــــصــــــاب رهــــف

بـــاملـــشـــيـــئـــة واحــــتــــســــابــــك

وطـــــــنـــــــي حـــــــيـــــــايت كـــلـــهـــا

تـــفـــديـــك فـــاهـــنـــأ يف رحـــابـــك

***
وطـــــنـــــي هــــويــــتــــك كــــيــــف ال

أهـــــــواك حم ــت ــضــنً ــا خــضــابــك

يف يــــــــوم بـــــاســـــك أبـــتـــئـــس

حــتــى لـــو اس ــت ــش ــوى عــذابــك

ممــــــزوجــــــة هبـــــــوى أهــــابــــك

وأنــــــــــــا وأنــــــــــــت عـــــصـــــارة
وأنــــــا احــتــفــيــت بـــنـــرك الــــدا

مــــــي فـــاســـتـــشـــعـــر بــــــا بــك

ســنــســر ح ــت ــى الـــفـــرصـــة الــكــبـــ

ــــــــــرى ألعـــــــــــــراس بـــبـــابـــك
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وله مطولة بعنوان( :حكاية شعب) يتحدث فيها عن التاريخ احلافل لأل ّمة العربية

منذ اإلسالم وحتى العرص احلارض ،ويبدو جليا أنه قد تأثر بطولة شاعر الشعب املرحوم

السيد حممد صالح بحر العلوم ،بدليل التكرار الالزم (هذه قصة شعبي) وأوهلا:
ســجــي يــا صــفــحــة الــتــاريــخ للشعب األيب

قـــصـــة ســـطـــرهـــا املــــجــــد ل ــش ــع ــب عـــريب

ٍ
بــــعــــر ذهــبــي
خـــلـــدهتـــا أمــــــة الــــضــــاد
بــــــزنــــــود لــــشــــبــــاب ومــــشــــيــــب جلــب

عــــــرب اقــــحــــاح مــــن صـــلـــب الــصــلــب

هــــــــــــــــــــذه قــــــــــصــــــــــة شـــــعـــــبـــــي

أما قصيدة (لغة الضاد) ففيها يشيد بلغة القرآن ،ولعلها من أجود قصائده سمعه

يقول:

وهنــلــنــا مــن عــذهبــا الفلسفات

قــد رضــعــنــا مــن ثــدهيــا املــكــرمــات

فــســرنــا بـــحـــوره الــغــامــضــات

وســــقــــانــــا مــعــيــنــهــا كــــل عــلــم

هـــبـــة اهلل رسهــــــا يف احلـــيـــاة

لـــغـــة الــــعــــرب ل ــل ــح ــي ــاة مــعــن

وســــنــــاء تـــنـــر يف ال ــظ ــل ــات

لـــغـــة الـــــضـــــاد لـــلـــعـــلـــوم نــمــر

نــــارضات يف حسنها شــاديــات

وربــــيــــع ن ــس ــت ــاف م ــن ــه ورو ًدا

أنــــــــزل اهلل حمـــكـــم اآليــــــات

لــغــة األرض والــــســــاء وفــيــهــا

عــــــذاب اطــــايــــب الــنــفــحــات

لــغــة تـــدخـــل ال ــق ــل ــوب كــأنــغــام

سلسبيل يف النطق واإلنــصــات

عــــفــــوي بـــديـــعـــهـــا مــســتــســاغ
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أيـــنـــا رست يف الـــبـــقـــاع جتــدهــا

كـــــهـــــزار يـــلـــحـــن األغـــنـــيـــات

ذخـــرا
فــخــرا إىل الــديــن
فــكــفــاهــا
ً
ً

مـــن قــديــم والـــيـــوم بـــل واآليت
الـــعـــرش بــحــق مــلــيــكــة لــلــغــات

تــوجــهــتــهــا الــــغــــات فــارتــقــت

بعد استشهاد احلسني هرع العتاة الفجر إىل خيام احلسني يستلبون عياله وأطفاله،

فمن وحي عاشوراء استوحي:

قم يا أباها

يــا حــامــي اخلـــدر استمع لنداها

اسمع نــداهــا تستغيث مــن العدى

اســمــع رصاخ الــثــاكــات وصبية

حـــــرى ب ــن ــار ضــاهــا
أك ــب ــاده ــا
ّ

أتـــفـــر يف ال ــب ــي ــداء حتــمــي نفسها
ُّ

والــبــيــد تــطــرقــهــا خــيــول عــداهــا

للسلب أيـــــن ......مــن بلواها

شــبــو بــخــدرك نــارهــم وتــســابــقــوا

محــى اجلريمة يف النفوس رساهــا

أو حتتمي بــاملــجــرمــن وق ــد طغت

فــــرت إلـــيـــك لــتــســخــر ابــاهــا

ال الــبــيــد حتــمــيــهــا وال م ــن حــوهلــا

ـــعــبــاس قــل مــن بــعــده يــرعــاهــا

عمها الـ
بــاألمــس كانت يف رعــايــة ِّ

بــاخلــر ف ــارف ــق ال تـــــــرد.......

بـــاألمـــس كــنــت متــــدّ كـــل يـــد هلا

هــــذي خمـــــدرة الــــصــــبــــا......

فــلــقــد أتــتــك وأنــــت تــعــلــم م ــا هبا

وال ــي ــوم أضــحــت فـــرجـــة......

تــعــمــى الــعــيــون إذا رنـــت خلياهلا

الــــرار تــؤمــن يف رمحـــاك أذاهـــا

قــم يــا أبــاهــا واحــتــمــيــهــا مــن اذى

قــم واطــفــئ الــنــار الــتــي بــرداهــا

قــم ضمها بــحــنــان صـــدرك بــاإلبــا
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بــكــت املــائــك يف الــســا لبكاها

ق ــم واط ــف ــأ ال ــن ــار الــتــي بــفــؤادهــا
أو تــســتــبــن لــيــزيــد بــعــد مــعــزّة

وتــــذل م ــن شــمــر ف ــا أشــجــاهــا

ســلــبــوا حليها واســتــبــاحــوا حرمة

بـــاألمـــس ك ــان ــت يف أعــــز ذراهــــا

ثورة احلسني ينبوع الوجدان اإلنساين يف مشارق األرض ومغارهبا ونرباس العدل

اخلالد عىل مر العصور واألجيال

املحتوى اإلنساين لثورة احلسني

وت ــن ــي ــه يف أجـــوائـــهـــا الــســنــن

حيــــتــــار يف تــقــيــيــمــهــا الـــزمـــن

وهبـــــــــذه املـــــــأســـــــاة يــفــتــتــن

املـــــــؤرخ خ ــاشـ ـ ًع ــا وجـــ ً
ا
يــقــف
ّ

وأصــــابــــه يف وصـــفـــهـــا الـــوهـــن

أعــــيــــتــــه ذاكــــــــــــرة مـــقـــدحـــة

فـــانـــداح يف أعــصــارهــا الــزمــن

مــــــاذا يـــقـــول كــــثــــورة هــــدرت

درب الــتــحــرر فــانــجــى الــوســن

أرســــــالــــــة قــــدســــيــــة رســـمـــت

روح الــكــفــاح ليسعد الــوطــن

أم أهنـــــــا دســــــتــــــور مــــؤتــــزر
ه ــي فــلــســفــات ال ــده ــر ب ــل ق ــدره

هــــي مـــعـــجـــزات مــــا هلــــا ثــمــن

هـــــي كـــــل هــــــذا أي مــنــطــلــق

لــــلــــعــــدل فــــيــــه احلـــــــق يـــؤمتـــن

***
فــهــوى الــطــغــاة كــا هــوى الوثن

اهلل أكــــــــر لــــلــــعــــى هــتــفــت

ور ًدا لــتــمــخــر ب ــح ــره الــســفــن

وســقــت ربــيــع ال ــع ــدل م ــن دمــهــا

وبـــمـــنـــتـــهـــاهـــا تـــكـــثـــر امل ــن ــن

مــــن شـــاطـــئ اإلســـــــام مــبــدأهــا
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بـــرد الـــوفـــاء فــيــالــه ذاك عــنــوا

هــــزّت عــــروش الــبــغــي وادرعــــت

قـــد حــقــقــوهــا فــانــجــلــت إحــن

فــيــهــا رجــــــال املـــجـــد غــايــتــهــم

ســوح الوغى ولطيب ذاك جنوا

عــشــقــوا ف ــا ضــعــفــوا ومـــا وهــنــوا

كـــاس الــشــهــادة فــانــجــلــت حمن

هـــــم فـــتـــيـــة عــــربــــيــــة رشـــفـــت

بــالــظــلــم حــتــى تــنــتــفــى الــفــتــن

قــــد فـــجـــروهـــا ثــــــورة عــصــفــت
وعــــقــــيــــدة اإليـــــــــان تــغــمــرهــا

ب ــال ــف ــرد حــيــث الـــفـــرد ممتهن

أكــــــــرم هبـــــا وبـــاســـمـــهـــا وهلـــا

هتف الــزمــان أخــي فصفق الوطن

يا أخــي يف الكفاح يا ســورة احلمد

رفـــــــــرف الــــــلــــــواء ن ــض ــي ــدا

بــنــجــوم الــكــفــاح ي ــا أمـــل الــنــر

ســنــبــنــي بـــــذاك عـــهـــدً ا جــديــدا

ســـوف لـــن يــبــق يف ربــــاك عــلــوج

ال ولـــن ُنــبــق يف الــبــطــاح هيــودا

هــــاك كــفــي مــبــايــ ًعــا لـــك عــهــدا

قــســا عــهــدهــا ســيــبــقــى خــلــودا
ً

وســيــغــفــوا عــى ربـــى قــومــي نرص

أمـــــل طــــاملــــا اســـتـــفـــاق ولـــيـــدا

بــا أخــي يف الــكــفــاح يــا أمــل النرص

لـــقـــانـــا هــــنــــاك عــــيــــدً ا ســعــيــدا

أنشئوا اجليل مسلام عربيا

ي ــا رفــــاق الــتــعــلــيــم لــلــعــلــم هيا

أنـــشـــئـــوا اجلـــيـــل مــســلــا عــربــيــا

يــزوي غــرس األزهــار بالعلم ريا

وأشـــــيـــــدوا رصوحــــــه وت ــع ــال ــوا

متــنــح اجلــيــل كـــل مـــا هـــو ح ـ ّيــا

دروســــا
وأفــيــضــوا عــى الــصــغــار
ً

جيلنا الــصــاعــد اجلــديــد ليحيا

وأغــرســوا العلم يف النفوس ور ّبــوا
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ســــلــــا طــــيــــب الــــصــــفــــات

عــــريب األخــــــاق طــهــر الــنــوايــا

يــطــفــح اجلـــــود لــلــعــهــود وفــيــا

مـــــريف اآلداب مــــن راحــتــيــه
ولـــــــأوطـــــــان نـــــــــذود محـــاهـــا

بـــدفـــاع األبـــطـــال طـــــو ًدا عتيا

أودع الشعب يف ريــاضــكــم اليوم

زهــــــوا ومــــا اســــــراب وصــيــا
ً

وامحـــلـــوا مــشــعــل الــثــقــافــة س ــروا

يف طــريــق اجلــيــل اجلــديــد مض ّيا

نـــتـــبـــارى يف غ ــاي ــت ــه ــا حــفــيــا

إنـــــــه جـــيـــلـــنـــا اجلـــــديـــــد فــهــيــا
ف ــأع ــي ــدوا أمـــانـــة الــشــعــب تــنــدي

كــــل خــــر وأكـــــرمـــــوه ولـــ ّيـــا

أنـــتـــم الــــقــــادة اهلـــــــداة هــلــمــوا

يف طــريــق الــعــرفــان نــمــش ســويــا

مهداة إىل النرس اجلريح يف يافا

فـــجـــر الــــثــــأر ثـــــــورة ورعـــــــودا

دمــــا وحــديــدا
واع ــت ــر عــزمــه ً

واقـــتـــلـــع بـــعـــده ارائــــــك أســيــاد

بــأمــس يــا صـــاح كــانــوا أســـودا

تـــــدوي وعــــــوده ــــــــــ بـــــارودا

واصــهــر احلــقــد يف بــــوادق إعــصــار

الـــعـــذر إذ مل يــكــونــوا اســــودا

جــــبــــنــــاء مـــســـتـــأثـــريـــن بــفــيــئ

كنت كالطود حاميا و........

وإن اســتــدعــت الـــبـــاد ج ــه ــا ًدا

تــتــحــدى بــســاعــديــك الــقــيــودا

وإن اجـــتـــاحـــت الــــديــــار عـــواد
بــك أمــنــت فــأنــتــي مــدفــع الــنــار

عـــزمـــا شــديــدا
الـــثـــار فــفــي ذاك
ً

أرين ك ــف ــك املــــزجمــــر بــالــســيــف

فــفــي أخــتــهــا تــــرف الــبــنــودا

جـــرحـــا...........
لتميض تشد
ً

أرين بـــرق اجل ــه ــاد ع ــى الـــدرب
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يــكــن اهلل فــــوق ذاك شــهــيــدا

مــــدهــــا أقـــــم الـــكـــفـــاح يــمــي ـنًــا
عــرفــتــك الــبــطــاح تــــروي ضــاهــا

نـــرا أكــيــدا
فــســجــوز الــكــفــاح
ً

واســـخـــر الـــيـــوم بــالــطــغــاة وأويل

وجهك الشعب ............هيودا

فــتــهــد الـــقـــاع تــلــتــحــف الــعــزم

درو ًعــــــــا فـــلـــن بــــــذاك تــبــيــدا

لـــن خيــيــف األبــــــاة ك ــث ــرة أعــــداء

عـــى الــــــدرب عــــدة أو عــهــدا

ولـــكـــن ب ــال ــن ــوع حيـــى وئــيــدا

إنــــا ال ــن ــر لـــن يــســجــل بــالــكــم
يــا اخــي يف الكفاح ضحكه النرص
أهيـــــا الــــطــــود شــــا ً
خمــــا يف ذرى

تــعــالــيــت يف الــكــفــاح صــمــودا

يــافــا ســيــنــداح عــزمــه عــربــيــدا

أهيــــا الـــســـاكـــن اخلـــيـــام الـــســـودا

قـــدعـــنـــا يــــومــــه فــــبــــات وئـــــودا

دجلة اخلالد بمناسبة فيضانه

حــــيــــيــــت دجــــــلــــــة خـــــــر هن ــر

هتـــــــب احلـــــــيـــــــاة خلـــــــر ق ــط ــر

فــــضــــة
حـــــيـــــيـــــت تــــــــــــــزرع
ّ

وجـــــــواهـــــــرا رصـــــعـــــت بــتــر

فـــــــاخلـــــــر تـــــنـــــثـــــره يــــــــداك

مــــــــــزار ًعــــــــــا يف كـــــــل شـــر

ألـــــــــــواهنـــــــــــا اخــــتــــلــــفــــت
إن مـــــــــرة فــــيــــهــــا غ ــض ــب ــت

كـــا اخــتــلــفــت بــحــلــو أو بــمـ ّـر

عـــــــى بــــنــــيــــك فــــــــــذا ألمـــــر

وإذا أفـــضـــت عــــى اجلـــوانـــب

مل تــــــكــــــن تـــــصـــــبـــــو لـــر

فـــمـــيـــاهـــك املــــعــــطــــاء تـــنـــدي

بـــــــــل فـــــضـــــيـــــل كـــــــــل خـــر

وتــــــــــــــراب مــــــــــــاءك بـــلـــســـم

يف األرض يــــرفــــع أي خــر
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ونـــســـيـــمـــك الــــــفــــــواح حيــمــل

كـــــــــل زاكـــــــــيـــــــــة وعـــــطـــــر

وربـــــــــى مـــــروجـــــك م ــل ــه ــات

كــــــــل حــــــســــــن كــــــــل ســـمـــر

وربـــــيـــــعـــــك الـــــفـــــتـــــان فــيــهــا

خــــــــالــــــــد يف كــــــــــل عــــر

يــــــا ســـــــــورة الــــــقــــــدر املـــطـــل

عـــــى الـــــربـــــى مـــــن غـــــر جــهــر

يـــــا مــــــرق الـــشـــمـــس املـــنـــرة

بـــــعـــــد لـــــيـــــل بـــــعـــــد فـــجـــر

يـــــا راضــــــ ًعــــــا ثـــــــدي اجلــــبــــال

رويــــــــــت مــــــن ثــــلــــج وقـــطـــر
أرسع

هـــــذا أوانــــــــك أهيـــــا ال ــع ــم ــاق

ضـــــــــــاق

صـــــــــدري

فــبــشــاطــئــيــك تــــدافــــع األمــــــواج

تــــــــعــــــــزف حلـــــــــن ســـــكـــــري

وتــــاطــــم األمـــــــــواج يــطــربــنــي

وصــــحــــبــــك وحــــــــي شـــعـــري

ســــكــــرات مــــن ض ــي ــق الـــســـدود

ولـــــيـــــس مــــــن لــــعــــب ومخــــر

در احلـــلـــيـــب
فــــيــــهــــزهــــا ّ

لـــطـــفـــلـــهـــا حــــيــــنــــا ف ــح ــي ــن ــا
خــــــــال فــــيــــحــــتــــاج األنــــيــــنــــا

تـــــــرنـــــــو ملــــــهــــــد ولـــــيـــــدهـــــا

والــــصــــبــــيــــة قـــــد فــــزعــــت إىل

جـــســـد الـــطـــهـــور أيـــــا حــســيــنــا

قــــــــم ر ّد عـــــنـــــا خـــيـــلـــهـــا

قـــــد جـــلـــجـــلـــت أبـــــتـــــاه فــيــنــا
هـــجـــمـــت لــتــســلــبــنــا ُحــلــيــنــا

قـــــــــم ر ّد عــــــنــــــا زمـــــــــرة

يـــــا لـــيـــل عـــــن حــــــرم األمـــيـــنـــا

أســــــــــدل ســــــدولــــــك ســــاتــــرا
كـــــي تــــأمــــن األطــــــفــــــال فــيــك

رشور ذيـــــــــــاك الـــلـــعـــيـــنـــا

(الــــــــيــــــــوم نــــــامــــــت أعـــــــن)

أمــــنــــت حــــــام أخــــــي حــســيــنــا
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وتــــــــنــــــــام مـــــلـــــئ جــــفــــوهنــــا

مــــن حـــيـــث قـــطـــعـــوا الــوتــيــنــا

أمـــــــــا مـــــــن الــــــعــــــبــــــاس قـــد

يــــــســــــارا وي ــم ــي ــن ــا
قــــطــــعــــوا
ً

يـــــا وحيـــــهـــــم أمـــــنـــــوا احلــــيــــاة
فــــــــغــــــــدا ســــــــبــــــــايــــــــا....

فــــــــو ّدعــــــــوا فــــيــــهــــا رهـــيـــنـــا

ولـــــــــــأبـــــــــــاة مـــــودعـــــيـــــنـــــا

فــــهــــم عــــــى الـــــــغـــــــراء مــقـــ

ـ ــط ــوع ــي الــــــــرؤوس مــرجــيــنــا

قــــــــد عــــــانــــــقــــــواهــــــا بـــيـــعـــة

هلل عــــــــهــــــــدً ا لــــــــن يـــلـــيـــنـــا

مهداة إىل نازح بائس

كتبتها ر ًّدا عىل قصيدة نرشهتا جملة العريب ألحد النازحني 1965
مـــــر الـــشـــتـــاء وأنــــــت تــغــفــو يف ضــيــاع
ّ
ال يــــا أخـــــي ال يــــا رف ــي ــق ــي يف ســاحــي

أو لست ذاك املـــارد اجلــبــار يف وكــر السباع
أو لست ذاك الثائر اهل ــدار يصغب بالرياع

أو لست جذوة مشعل التحرير يف سوح الدفاع
عن قريتي عن يافتي عن كل شرب من بقاع
أنــا هنا مليون الجــئ ســوف نلقي بالرعاع

عرب الفيايف السود عرب البحر مقربة األفاعي
ال يا أخي هب للنضال فقد صحا السكران فينا

واســتــيــقــظ امل ــع ــذور مــن بــعــد بــكــاء وأنينا

أرين يمينك حتــمــل ال ــراي ــات أن ــا عــائــدونــا
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واستنفر الــطــاقــات تصدع كــل جبار مهينا

من تونس اخلرضاء يبعث يف جوانحنا شجونا

من ذلك (املسيو) الرفيع رقيبهم ذاك اخلؤونا
امـــدد يمينك بــايــع الــثــارات اقسمها يمينا
إين أخــــوك هــنــا أرد لـــك عـــاديـــة املــنــونــا

أنـــا هــنــا مــلــيــون عــائــد نبتني جــيــش املــعــايل
سنعود بعد الثورة الكربى بتوحيد النضال

وتفجرت طائحات شعبك من شباب ورجال
بــاألمــس قــد غ ــور الــزمــان بــنــا فــإنــا النــبــايل
واسخر بغدر الدهر يا صــاح وابسم للنزال

لــلــثــورة الــكــرى ال عــصــاري خلافقي ال يل
ســنــعــود يــا يــافــا غـــدً ا وبـــاي مــرجتــي وغــال
إنــا هــا هنا مليون عائد نبتني أرضــا وجمــدا

أح ــف ــاد خــالــد مل تــنــكــس رايــــة مــنــا وبــنــدا
إن ضــيــعــتــنــا زمـــــرة مــلــعــونــة أبــــا وجـــدا

أســـوارا وحــدا
لــوالهــا مــا كنا اختــذنــا الــوهــم
ً
سنعود نعتصف الــوجــود لثأرنا زنــدً ا فزندا

وهنــد عــرش الضالعني بركب إرسائــيــل هدّ ا
ببقية الــوجــدان نقسم للرياح اهل ــوج عهدا
بــإزاحــة اهلــبــل الكبري وبــعــده الـــاّت وؤدا
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صــرت عــى اآلالم مهام تكاثرت

وأيــنــع يف رأيس بــيــاض بــذورهــا

ومحــلــت أع ــب ــاء احل ــي ــاة فــلــم أجــد

ســواي صــبــورا يف احــتــال رشورهــا

وكــنــت كــمــبــتــور الـــــذراع يمينها

لـــه مهـــة يف أن حتــــوز فــجــورهــا

ومــعــرج الــســاقــن والـــــدرب كله
تــنــاءى بــه ال ــدرب الطويل عــى الر

ـومــا عبورها
عــثــار فهل يستطيع يـ ً
دى فــا غــره يــومــا مجيل حبورها

أال بــلــغــن عــنــي الـــزمـــان فــإنــنــي
وإين ع ــى عــهــدي أع ــاض ــد قــويت

ـور إذا جـــدّ ت غـــداة نــذورهــا
صــبـ ٌ

ملــن كــان يف املــيــدان يبغي ظهورها

أن ــا املــقــرع الــدهــر اخلــــؤون زؤام ــه

بفعيل بــقــويل أو بــذكــر شكورها

مج ــة
يــقــيــنًــا بـــــريب واحلـــــــــوادث ّ

ســاعــر يف يــــوم لــكــل جــســورهــا

***
قال متغزال سنة 1959م
خبىء سهامك ال ترمي هبا كبدي

خــويف عليك فأنت النار يف كبدي

إن الــلــحــاظ ســهــام مــنــك مبدؤها

ومنتهاها إذا انداحت تصيب يدي

حتنو عليك ضلوعي كلام طرقت

مــطــارق الــوجــد يف أمسيتي وغــدي

ضممتك الصدر كي أمحيك من نظري

إين أغــار عليك الــيــوم مــن جسدي

رفــقــا بــمــنــشــغــل رقــــت جــوانــحــه

حيــيــا لــتــســعــد يف عـــز ويف رغــد

كــبــتــنــي ب ــق ــي ــود أنـــــت تــعــرفــهــا

أقوى من الصلد بل أقوى من الزرد

ســاســل يل بــفــك الــغــر عقدهتا

االك فــارفــق وأطــلــق عــقــدة القيد
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ثورة احلسني

معجزة الدّ هر وفريدة العرص ،فلها أهدي هذه األبيات من وحي ثورة رمضان

قســم هبا
املبارك،
ً

بــــك ال بـــغـــرك ت ــق ــت ــدي األمــــم

وبــــوثــــبــــة الــــشــــهــــداء نــعــتــصــم

وبــــــثــــــورة فــــجــــرهتــــا فـــغـــدت

نــــــورا تـــنـــار بــضــوئــهــا الــظــلــم

بـــــك بـــالـــكـــفـــاح بـــمـــبـــدأ بـــدم

متـــــي إىل حتــــريــــرهــــا األمـــــم

هـــــب مــنــطــل ـ ًقــا
حـــــر
بــــك كــــل
َّ
ٍّ

حي ــم ــي ل ــك ــل مــســتــعــبــد فــيــحــرم

ّ
نــــــدك بــه
وي ــف ــج ــره ــا الــــدامــــي

حــصــن ال ــط ــغ ــاة ال ــب ــغ ــاة يــنــهــدم
شــــلــــوا وكـــــل شــمــوخــهــا رم ــم
ً

بـــاألمـــس اســـــوار الــطــغــاة غــدت

***
إهنـــا بمنهجها ال ــدام ــي سنرتسم

قــــســــا هبــــا وبـــفـــجـــرهـــا أبــــــدً ا
ً

روح الـــشـــبـــاب فــيــنــجــي اهلـــرم

وســــنــــبــــنــــي غـــــدنـــــا هتــــدهــــده
ذاك الــــرحــــاب وبــــعــــده خــربــا

أمــــســــى الـــــدفـــــاع كــــأنــــه عـــدم

حـــاكـــا
دار الــــطــــغــــاة تـــبـــيـــد
ً

فــــأيــــن ذاك املـــــجـــــرم اآلثـــــم

ايــــــن الـــشـــيـــوعـــيـــون أيــــــن هــم

وأيـــــن مـــن اهلـــــوة ذلــــك الــصــنــم

داســــت مجــامجــهــم بــالــثــار أرجــلــنــا

مقربا هلم
فمزابل التاريخ أضحت
ً
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إعصارا يف وجه الطغاة الظاملني ،وما ثورة احلسني إال
أبى احلق إال أن يكون
ً

زوبعة احلق القتالع عرش الفساد .يزيد وابن زياد

ثورة احلق

عــصــفــت فــبــان ســنــاؤهــا املتفرقد

واهنــــــدّ ركــــن لــلــضــالــة أســـود

ـجــر الـــركـــان حيـــرق باللظى
وتــفـ ّ

مــن كـــان يـــزرع بــالــفــســاد وحيصد
ورعــيــد رصخــتــهــا الــطــفــوف تــردد

رصخــت بوجه الظاملني وعسفهم
تــطــوي عـــروش اخلــائــنــن وتنتفي

تــبــنــي الـــعـــى بــربــوعــهــا وتــشــيــد

رصح الــعــدالــة واملـــســـاوات التي

اضــحــت هب ــا ك ــل الـــعـــوامل تسعد

***
يــا ثـــورة للسبط أرغــمــت الــعــدى

فــراجــعــوا عــن غيهم بــل واهــتــدوا

يـــا ثـــــورة هــتــفــت بــكــل عظيمة

أم ــس ــى ب ــن ــور ســنــائــهــا يــســرشــد

يــا ث ــورة عصفت فأرعبت الوغى

وارتــــــاع مــنــهــا ح ــاك ــم مستعبد

يــا ثــــورة ال زال مـــوردهـــا اهلــدى

والـــعـــدل واإليـــثـــار نــعــم املقصد

يــا مــنــهــل الـــثـــورات يــا رمـــز اإلبــا

يــا ثــــورة ســبــقــت فأعظمها الغد

اهلل مـــــا تـــريـــنـــك أيــــــة ثـــــورة

أخــــــرى يـــرنـــم حلــنــهــا مــتــوغــد

أو يــرتــقــي مل ــص ــاف أكـــــرم قــائــد

فــــــرد خــــــــؤون غــــــــادر مـــــردد

مــتــفــاين
فــالــســبــط أكـــــرم قـــائـــد
ّ

ـحــى بــا ملكت وأمجــعــت اليد
ضـ ّ
إن احلــســن هــو الــزعــيــم األوحـــد

هــــذا بـــن طـــه والـــشـــهـــادة تشهد

***
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خسىء الــذيــن ختــرصــوا ومتشيخوا

إن الـــزعـــامـــة فــيــهــم ال تــــووأد

واســتــكــروا وبــنــوا الــقــاع محاية

هلـــم وضـــعـــوا أهنــــم لـــن ي ــط ــردوا

عــاثــوا فـــيـــا ًدا يف الــبــاد وحــلــلــوا

مــــا
حـــــــرم اهلل الــــعــــي وأمحـــــدُ
ّ

قـــل لــلــطــغــاة أال أرعــــو فــفــد لنا

واســتــنــظــروا ولــكــل نــــارضة غد

فلبئس مــا فعل الطغاة وأوجـــدوا

ق ــد ح ــرف ــوا الـــقـــرآن يف أحــكــامــه

***
يــا ســيــدي يــا بــن الــنــبــي املصطفى
يــا ســيــدي هــي عــرة حــرى أشكها

ع ــف ـ ًـوا بــــدأت بــغــر ذكــــرك أنــشــد
وق ــد ه ــدّ الــفــؤاد لــواعــج ومتـــردوا

ك ــم قــيــل ع ــي خ ــارج ــي وهـــا أنــا

عـــبـــد بـــبـــاب رضحيـــكـــم مــتــقــلــد

عــــي ألنــنــي
واعــــاجــــم حـــقـــدت
ّ

عــــــريب تــشــتــمــنــي وال تــتــقــيــد
عـــــادت لـــتـــرم نـــارهـــا وتــوقــد

الــعــنــريــة أجـــجـــت أحــقــادهــا

واحلــقــد واحلــســد ىالدفني بصدرها

قـــد بــــات ي ــأك ــل قــلــبــهــا املــتــقــدد

بــاســم الــديــانــة تــســتــبــاح حــضــارة

ال ــع ــرب الـــكـــرام فتنتفى وتفند

حاشاك تــرىض أن ينسب اروحتي

ب ــاس ــم الـــديـــانـــة ح ــاق ــد متقصد

آمــــنــــت أن عــــروبــــتــــي جــســم

وروح اجلــســم ديـــن أجمـــد وممجد

آمــــنــــت بـــــــاهلل الــــعــــي ب ــدي ــن ــه

اإلســــام يمنحني احلــيــاة فأسعد

آمــنــت بــالــديــن احلــنــيــف كــثــورة

كـــــرى هتـــــ ّز الـــظـــاملـــن فــنــبــعــد

عـــن درب أم ــت ــي احلــبــيــبــة زمـــرة

ضــلــعــت بــركــب خــيــانــة ال حيمد
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آمــنــت بـــاإلســـام م ــب ــدأه الــســام
فليسكت املــتــخــرصــون ويكبتوا

ولـــلـــشـــعـــوب مــــوحــــد وم ــعــ ّب ــد
أف ــواه ــه ــم وبــديــنــنــا ال جيــحــدوا

ديــــــــن مـــــــبـــــــادؤه حمــــنــــة أمــــة

عـــربـــيـــة فـــلـــرعـــوا ال حيـــقـــدوا

هــــذا هـــو الـــقـــرىـــن حيــكــم بيننا

األقــــــربــــــون بـــكـــل خــــر أرفــــد

فــمــحــمــد عــــريب رغــــم أنــوفــهــم

وكــفــى بــدســتــور اهلـــدايـــة يشهد

آمــنــت فيك ابــا الــشــهــادة واإلبــــا...
آمــــــــــنــــــــــت فــــــــيــــــــك أبــــــــا

بـــطـــ ً
ا هتــــدّ قــــاع مـــن يــتــهــودوا

آمـــنـــت أنــــك قـــائـــد األحـــــــرار يف

كــــل الــــعــــصــــور خمـــلـــد وجمــــدد

آمــنــت بــالــنــهــج الــرشــيــد عــقــيــدة

أوضـــحـــتـــهـــا وبـــســـالـــة تــتــوقــد

***
الـــيـــوم جتــتــمــع األلــــــوف بــكــربــا

لتعيد ذكـــرى مــن هبــا ومستشهد

فــنــهــل مـــن جــــرح املـــآقـــي ادمــعــا

مـــــــدرارة غــضــبــى تـــفـــور وتـــرد

هــوجــاء يقترص األســـى وجــداهنــا

مل ــص ــاب ــك ــم فـــغـــدت بــــه تـــتـــورد

جــــاءت جتــــدد عــهــدهــا وتــصــونــه

أن ال يـــبـــاعـــدهـــا عـــــدو أمــــرد

هـــــذي ع ــق ــي ــدهت ــا حتــــج لــكــعــبــة

قــــد خــصــهــا اهلل الـــعـــي وامحــــد

الــبــيــت هــــذه كـــربـــاء أكـــــرم هبا

لـــلـــديـــن عـــاصـــمـــة هبــــا يــتــخــلــد

وع ــق ــي ــدة اإليــــــان يــغــمــر قلبها

نـــور ب ــه الــنــفــس الــضــلــيــلــة تــرشــد

وت ــل ــوذ بــالــقــر ال ــري ــف حديقة

لـــك يـــا حــســن هــتــافــهــا يـــردد
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هــــذي مــواكــبــهــا يــــرف لـــواءهـــا

وملــوكــب األن ــص ــار بــعــدك مشهد

ه ــذه األلــــوف اتــتــك تبكي حــرة

وقــــلــــوهبــــا ب ــأن ــي ــن ــه ــا ال هتــجــد

ذكــــرى مــصــابــك ي ــا شــهــيــد فــإهنــا

جـــنـــد تــــفــــدي أنـــقـــســـا وجت ــن ــد

فمصاب يومك أحــزن السبع العىل

تــبــكــي املــائــك يف الــســاء وتنهد

واهــــتــــز عـــــرش اهلل يف أكـــوانـــه

وبــكــت عليك الــراســيــات الصلد

***

(((

فــعــســى مــواكــبــنــا ت ــف ــوز بــراحــة

الــداريــن باسمك يا حسني وتسعد

بـــدم الـــعـــزاء ســنــجــتــنــي ثــمــرا هلا
()1

أروتــــــــه مـــنـــا أدمـــــ ًعـــــا تـــتـــورد
بــالــعــلــم هيــتــف يــا حــســن وتنشد

ونــقــابــة الــتــعــلــيــم ختــــرج مــوكــبــا

يف كــــل عـــــام بــاملــصــيــبــة هتــجــد

وإل ــي ــك يــاســبــط الــنــبــي شــعــارهــا

يــعــلــو بـــأهـــداف ال ــرس ــال ــة حيــمــدُ

بـــدأت هبــذا الــعــام تسعى جهدها

إحـــيـــاء ذكـــــراك األلــيــمــة تقصد

فــأنــر هلــا دربــــا تــشــاطــر هـــذه األنـــ

ـــصــار م ــأس ــاة الــطــفــوف فتخلد

وبــــذاك مــوكــبــنــا املــمــثــل أرسة

***

((( ألول مرة شاركت نقابة املعلمني يف كربالء مواكب األنصار ليلة العارش من حمرم وشاطرت املسلمني
العزاء فكانت بداية لعادة تستمر إىل اليوم أي منذ سنة 1962م وقد سامهت يف ذلك مسامهة أرجو أن أنال
هبا شفاعة الشهيد.
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 -12الشيخ عبد املهدي أبو كفانة
هو الشيخ عبد املهدي بن إسامعيل بن احلاج جعفر الشهري (أبو كفانة) أي (صاحب

األكفان) احلائري .ولد يف كربالء حدود سنة 1292هـ ،وهبا نشأ وترعرع.

رمزا للصرب والدأب ،وتتلمذ عىل
دأب يف طلب العلم ورشف من معني الثقافة ،وكان ً

املرحوم الشيخ عيل بن احلاج رجب أبو كفانة الذي كان أحد كتاب الروضة العباسية ،وله
اثر قوي يف نفسه ،وبعد انتقال أستاذه املذكور إىل الرفيق األعىل ،استأنف عمله بجدارة

حري بالذكر أنه الزم الشاعر اخلطيب الشيخ حمسن أبا
يف تدريس أبناء الذوات ،ومما هو
ّ
احلب والشيخ عبد الكريم الكربالئي -أبا حمفوظ  -واستفاد من جتارهبام.

وفاته

لفظ أنفاسه الزكية ملب ًّيا دعوة ربه سنة 1342هـ ،ودفن يف الغرفة التي كان يدرس هبا

يف الروضة العباسية املقدسة.

شعره

حفظ شاعرنا يف مطلع شبابه الكثري من عيون الشعر العريب ،حتى صارت لديه ملكة

شعرية بدأ عىل أثرها يقرض الشعر ،فكان شاعر ًا شغو ًفا بقراءة الكتب قديمها وحديثها،
حسه.
حلو السبك ،رقيق اللفظ ،شحذت النوادي األدبية ذهنه ،وأرهفت ّ

له قصائد ومقطوعات يف مدائح ومراثي بعض الشخصيات الكربالئية ،وال ختلو

هذه القصائد من مبالغات والفاظ سهلة التفهم ،وقد وجد طريقة سهلة لتعبري آرائه
يستميح الناس بشعره هو يتكسب باملديح ،وهو متوسط بني شعراء طبقته.
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قال مهن ًئا الشيخ حممد عيل كمونة عند عودته من اهلند:
بــــدر ال ــس ــا أم نــــور وجــــه حممد

بـــــرا بــــدا كــالــكــوكــب املــتــوقــد
ً

أهــــا بـــه مـــن قـــــادم بــقــدومــه الـــ
وع ــى الــغــصــون تــرنــمــت أطــيــارهــا

بــــرا ُتــصــفــق باليد
ـعليا غـــدت
ً

هتـــدي الــثــنــاء لــه بنعمة (مــعــبــد)

أمــنــازل الفخر اخلعي ثــوب الضنا
فــلــقــد أتـــى مــن كـــان نــأمــل عــوده

ـزودي
واســتــبــري ومــن الـــرور ت ـ ّ

بــعــنــايــة الـــــرب الـــكـــريـــم مــؤيــد

أبــنــي املــفــاخــر والـــعـــى بــراكــم

بــــقــــدوم مــــوالنــــا اهلــــــام حمــمــد

كمل الـــرور وص ــاح قــمــري اهلنا
وبـــه تــبــارش بــه مجــع أربــــاب العىل

فـــوق الــغــصــون لــه بــصــوت مــغـ ّـرد

وبــنــى املــفــاخــر ك ــل شــهــم أصــيــد

ال ســيــا (عــبــد احلــمــيــد) سليله

مـــن فــضــلــه بـــن الـــــورى مل حيمد

قــد فـــاح مــســكــا نـــره فــلــذا تــرى

يــــــــــــــزداد طــــيــــبــــا يــــتــــجــــدد

كــل الــــورى شــهــدت لــه بــفــخــاره

ولــه الــعــى اعــرفــت بطيب املولد

أوصــــافــــه عــنــهــا لـــســـاين ق ــارص

إن شئت سل اهــل احلديث املسند

بــاهلــمــة الــعــلــيــا إىل الــعــلــيــا سام
ّ

ورقــــى فــخــارا فـــوق هـــام الــفــرقــد
حـــــرا وال احــــي هلـــا بــتــعــدد
ً

ولــــه مــنــاقــب ال أطــيــق لبعضها

بــالــنــر م ــق ــرون ــا بــعــيــش أرغـــد

ف ــاق ــم عـــى طــــول الــلــيــايل بــاق ـ ًيــا
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وله مهن ًئا الشيخ فخر الدين كمونة عند قدومه من خراسان:
هالل ولكن أخجل الشمس والبدرا

تــبــدّ ى هــال العيد بــالــغـ ّـرة الــغـ ّـرا

ومن أرض (طوس) جاءنا اليوم غان ًام

حيث لنا املرسى فسبحان من أرسى

قــــرت عــيــون بــنــي العىل
بــمــقــدمــه ّ

رسورا مع الغربا
وقد طبق اخلرضا
ً

مفاخرا
فتى حاز من كل الصفات
ً
ً

وقــد ورث العليا والــعـ ّز والفخرا

ف ــأك ــرم ب ــه م ــن قــــادم جـــاء غــانـ ًـا

عليه لـــواء املــجــد خيفق بالبرشى

أمــــام مجـــوع ال ــن ــاس رشفـــه ق ــدرا

زعــيــم الــــورى نـــال الــعــى بعالئه
حيـــق ملـــن قـــد زاره وهــــو ضــامــن

جــنــا ًنــا فــا يــطــيــع جــاحــده ُنــكــرا

ويــوم اجلــزا ترجى للشفاعة عنده

ويف حبه ترجو الــكــرامــة واألجــرا

فــطــوبــى لــــزوار ابـــن مــوســى فإنه

به اكتسبوا من طيب مفخره فخرا

تــــم الــــــرور بـــه لنا
فــيــا قـــادمـــا ّ

وقـــد فـــاح مــا بــن األنــــام لــه نــرا

بمقدمك العليا زهــت وتــبــارشت

وأرشافــهــا جــاءت حتييك بالبرشى

فـــا زلــــت بــــاق بـــاملـــرة واهلــنــا

وال زال فيك الــدهــر مبتسام ثغرا

وال بــرحــت فــيــك الــلــيــايل مــنــرة

إلــيــك الــتــهــاين دائــــا بــاهلــنــا تــرى

وال زلــت يــا (فــخــري)وع ـزّك دائــم

إىل أن يقوم القائم احلجة الكربى

***
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 -13احلاج عبد املهدي احلافظ
املتوىف سنة 1334هـ

من أملع شخصيات األدب والسياسة يف مطلع القرن العرشين ،كان حجة يف البحث،

جمددا يف الرأي ،عميقا يف الفكر.

هو احلاج عبد املهدي بن حبيب بن حافظ ،ولد يف كربالء ونشأ يف أرسة عربية

تعرف بآل حافظ ،تنتسب إىل قبيلة (خفاجة) هاجر جدها األعىل  -حافظ  -من الشطرة
واستوطن كربالء يف مطلع القرن الثالث عرش اهلجري ،وأقام يف مكان يعرف بـ(بركة
احلافظ) يف جملة باب بغداد اليوم ،وقد تط ّلع منها يف األوساط التجارية واألدبية رجال
عديدون أخص بالذكر منهم الشاعر ّ
الفذ املرحوم احلاج عبد املهدي احلافظ والسيد
عزيز احلافظ وزير االقتصاد األسبق.

غضة مشتغال بطلب العلم وكتب األدب مدفوعا برقة
نشأ شاعرنا ربيب نعمة ّ

طبعه وشدّ ة ذكائه ،ذكره عباس العزاوي فقال :تويف يف ربيع اآلخر سنة 1334هـ وكان
مبعوث كربالء األسبق ذكيا تع ّلم اللسان اإلفرنيس جيدا فأحسن القراءة والكتابة فيه،
وكان ذا سلطة وجرأة ويف مقدمة القيام عىل مأموري احلكومة يف كربالء وإخراجهم منها

بعد هنب أمواهلم وإهانتهم حتى أعيدوا إليها بمظاهر الوالية وسكنت الفتنة أثناء احلرب
العامة(((.
((( تاريخ العراق بني احتاللني :عباس العزاوي ج 8ص.297 :
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درس شاعرنا يف معاهد كربالء العلمية املعروفة  -آنذاك  -وتتلمذ يف العروض عىل

الشاعر الشيخ كاظم اهلر ،وأخذ املقدمات عىل أعالم بلده املربزين ،فكان من الطالئع

وشب شاعرا متوقد الذهن ،بليغ البيان ،واسع االطالع ،وحفظ الكثري
الفكرية األوىل
ّ

من عيون الشعر العريب ،وأمل ّ بلغات متعددة ،فكان اخلطيب املفوه والشاعر املفلق املحلق
يف سامء الفكر ،والفارس املقدام يف مضامر األدب ،وكان ديوانه املطل عىل الروضة
يضم النخبة
احلسينية املقدسة حمط أنظار رجاالت البلد وملتقى أهل األدب ،إذ كان
ّ

الصاحلة من أدباء كربالء وعلامئها وأرشافها للتداول يف الشؤون السياسية واالجتامعية

رئيسا لبلدية كربالء كام انتخب مبعوثا لكربالء يف اسطنبول
وقضايا اإلنسان ،أنتخب ً
وذلك إبان العهد العثامين الغاشم .ذكره مجيع املؤرخني يف تصانيفهم أخص بالذكر

نصه :عبد
منهم العالمة السيد حمسن األمني يف موسوعته  -أعيان الشيعة  -فقال ما هذا ّ
املهدي بن صالح بن حافظ احلائري توىف يف كربالء سنة 1334هـ ودفن هبا ،كان أديبا

من أعيان جتار كربالء ومالكيهم يعرف الرتكية والفارسية واإلفرنسية وانتخب مبعو ًثا
يف زمن الدولة الرتكية((( .وأورد له القصيدة الدالية.

احلس ودقة الفكر وبعد النظر يف ما يطرأ عىل احلياة من تغيري
أما شعره يمتاز برقة ِّ

وقدرة البيان عام تعكسه احلياة يف نفسه طرق فنون الشعر وأغراضه ،فشعره يمثل

العاطفة الصادقة املشوبة بألفاظ العتاب ،وال خيلو من طرافة ،وتنبع أبياته هذه من قلب
يمور باحلب والشوق واحلياة ،ونحن نثبتها كاملة لطرافتها فيقول:
هــــي صــــعــــدة ســــمــــراء أم قــد

أم وردة محـــــــــراء أم خــد

ٌ
ـــــــــل
غـــــــــز ّي

غـــنـــج خ ــف ــي ــف الـــطـــبـــع أغــيــد

واىف

هبــــــــــن

مـــــتـــــقـــــلـــــد مـــــــــن حلــــــظِ ِ
ــــــه

ســــيــــ ًفــــا يــــفــــوق عـــــى امل ــه ــن ــد

((( أعيان الشيعة ،ج 39ص.168 :
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أنـــــــه

أهبــــــى واســـــنـــــى بـــــل وأســـعـــد

كــــــــالــــــــبــــــــدر

إال

شـــــفـــــتـــــاه قــــــــــاال لــــلــــعــــذار

فــــا الــعــقــيــق ومـــــا الـــزبـــرجـــد؟

وافــــــــــــــــر مـــــبـــــســـــمـــــه فــــا
ص ــن ــم جتــمــعــت املـــحـــاســـن فــيــه

َح خـــــالـــــه الـــــــــدر املـــنـــضـــد

فــــــهــــــو الـــــــــيـــــــــوم مـــــفـــــرد

فـــــضـــــح الـــــظـــــبـــــاء بــــاتــــلــــ ٍع

مــــن جـــيـــده والـــغـــصـــن والـــيـــد

مـــــــــــر إال واجلـــــــــــال
مــــــــا
ّ

ّ
صــــــــل عــــــى حمــمــد
يــــصــــيــــح
مـــتـــى الـــتـــعـــذيـــب والــــصــــد؟

عـــاتـــبـــتـــه يــــومــــا وقــــلــــت إىل
أحيـــــــــــــل قـــــــتـــــــل مــــــتــــــ ّيــــــ ٍم

مـــســـهـــد؟
غـــــــادرتـــــــه قـــلـــقـــا
ّ

أدنــــــــى هــــــــواك لـــــه الـــســـقـــام

ومــــنــــه صـــفـــو الـــعـــيـــش أب ــع ــد

فــــــاجــــــاب هــــــل لــــــك شـــاهـــد

يف ذاك قـــلـــت احلـــــــال يــشــهــد

فــــــــاز ورعــــــــــن قــــــــويل وأعـــــــ

ــــــرض مــغــضــبــا عـــنـــي وعـــربـــد

فـــــــزجـــــــرت قــــلــــبــــي قــــائــــا

أرأيـــــــــت كـــيـــف أســـــــاء الـــــرد

مــــــا إن تــــثــــنــــي عـــــنـــــان الـــــ

ــــــغـــــي عــــنــــه عـــــســـــاك تـــرشـــد
ّ

رس اإل لـــــــــه
وامـــــــــــــدح بـــــــه ّ

ومــــــــا بــــــه والــــــعــــــن والــــيــــد

الــــغــــري
فـــــاعـــــدل بـــنـــا نـــحـــو
ّ

وعــــــــد بــــنــــا فـــــالـــــعـــــود أمحــــد
ولــــــــــــــــإســــــــــــــــام شـــــيـــــد

مـــــن مـــهـــد اإليـــــــــان صـــارمـــه
لــــــــــوال صـــــلـــــيـــــل حــــســــامــــه

لـــــرايـــــت الت الـــــقـــــوم يــعــبــد

مـــــن خـــــــاض غــــمــــرهتــــا غـــــداة

حــــنــــن واهلــــــــامــــــــات حتــصــد
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أال أبـــــــــــو حــــــســــــن أمــــــر

الـــنـــحـــل والــــتــــنــــزيــــل يــشــهــد

أم مـــــن تــــصــــدى البـــــــن و ّد

ومــــــن لـــشـــمـــل الـــــقـــــوم بـــــدد؟

ّإله فــــــابــــــرق يــــــا هـــذيـــم

وبـــعـــدهـــا مـــا شــئــت فــــارعــــد

()1

ّ
ويبث لواعجه وآالمه ويندب عيشه بأسلوب رائع ّ
أخاذ يتسم بطابع
وتراه يشكو

احلس ،رقيق
السالسة والوضوح ،إهنا مشاعر صادقة انطلقت من نفس شاعر رقيق
ّ

العاطفة:

إىل اهلل أشكو ما أقــايس من اجلوى

غــــدا َة استقلت باحلبيب ركائبه

وأقـــفـــر ربــــع ط ــامل ــا كــــان خــال ـ ًيــا

بــــه فــخــلــت أكـــنـــافـــه ومــاعــبــه
وليس سوى َ
عرى هبا من أخاطبه
الش ٰ

فـــبـــت أقـــــــايس ل ــي ــل ــة مــكــفــهــرة
أكفكف فيها الدمع والدمع مرسل
وانــــدب عــيـ ًـشــا رصمــتــه يــد الــنــوى

مهــى ملــا ارجــحــنــت كتائبه
كغيث
ٰ

وعـــاث بــه مــن جــائــر الــدهــر العبه

وأذكــــــر دار ًا طـــاملـــا بـــت آنــســ ًا

هب ــا بــأغــن م ــا ط ــل ال ــوع ــد كــاذبــه

غــريــر ًا إذا مــا قــر الــلــيــل وصله

امـــــدت لــيــالــيــنــا الــقــصــار وائــبــه

أهـــم بلثم الــغــصــن مــن ورد خــده
ّ

فيمنعني من عقرب الصدغ السبه
تقبح عند اخلــنــدريــس

وأرشــــف مــن تــلــك الــثــنــايــا مــدامــة

()2

وساكبه

فــمــن يل بــربــع غـــاب عــنــه ربيعه

ومــــن يل بــقــلــب ودعـــتـــه حبائبه

وليل يطرد الطرف حملولك الذرى

مـــشـــارقـــه جمـــهـــولـــة ومـــغـــاربـــه

((( أعيان الشيعة ،ج 39ص168 :؛ جمموعة خطية للسيد حسني القزويني.
((( اخلندريس :اخلمرة القديمة.
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هبــيــم يــزيــل الــقــلــب عــن مستقره

نــفــور ذراريــــــه وتــطــفــو كــواكــبــه

وصلت الــرى فيه بأبيض صــارم

َــح مضاربه
مــن اهلــنــد عضب مل تُــن َّ

جلــــاز الــصــبــا ثـــم أســبــكــر كــأنــا

ي ــاع ــب ــه ــا يف جـــريـــه وتــاعــبــه

وملـــا يكفكفه عــن اجلــــري راكــبــه

مــــر يف غــلــوائــه
عـــى ض ــام ــر لـــو ّ
فــا راعــنــي إال الــصــبــاح كــراكــب

ت ــل ــوح لــنــا مــنــه الـــغـــداة مــنــاكــبــه

يعارض من وهــر النجوم جوائح ًا

كجيش تــداعــت لــلــفــرار جوانبه

واغــصــنــه قــــرن ال ــغ ــزال ــة طــالــع ـ ًا

()1

خيــرق مــن داجــي الــظــام غياهبه

أطلعني فضيلة احلاج مصطفى أسد خان عىل صورة نادرة للشاعر الكربالئي املرحوم

احلاج عبد املهدي احلافظ كتب حتتها هذان البيتان:
أنــــت يف الــدنــيــا كــضــيــف راحـــل

ّ
حـــل يف األح ــي ــاء حينا وانـــرف

فــاحــي بــالــذكــر إذا الــعــمــر انقىض

واجــعــل الــرســم مــن اجلــســم خلف

 15متوز 1325هـ
وكانت تربطه صالت و ّد ّيــة ومراسالت كثرية مع عدد من شعراء العراق ،راسلهم

وراسلوه ،ومن بني تلك النفحات الذكية ،انعقاد جملس أنس حرضه لفيف من الفضالء

واألدباء يف كربالء ،فكتب الشاعر الكربالئي احلاج حممد حسن أبو املحاسن إىل الشاعر احلاج
عبد املهدي احلافظ يستدعي حضوره:

قـــــــول حمــــــب صـــــــــادق الـــــــو ّد

مـــــن بـــلـــغ عـــنـــي أبــــــا ص ــال ــح

مـــــعـــــذب بــــاهلــــجــــر والـــــصـــــدّ

مــــا بـــــال مـــشـــتـــاق إىل وصــلــه

((( جمموعة خطية بخط السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة.
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تـــغـــيـــب عـــنـــه طـــلـــعـــة املـــهـــدي

ال هيـــتـــدي األنــــــس إىل جمــلــس

يـــزيـــنـــه واســـــطـــــة الــــعــــقــــد

ون ــح ــن كــالــعــقــد انــتــظــمــنــا فهل

()1

وقال:
ونــــاظــــر عــــن ال جتــــف دم ــوع ــه

ـــــن قــلــب ال يــبــل غليله
أال َم َّ

يــرى كــل يــوم يف الــنــوى مــا يروعه

خــلــيــي هــــا تـــســـتـــعـــدّ ان مــتــيــا

ّ
وشــــط مــزارهــا
نـــأت دار أحــبــايب

فــبــان عــن اجلــفــن الــقــريــح هجوعه

فحاولت صرب ًا كان يف اخلطب جنّي

فــقــالــت يل األيـــــام ال تستطيعه

فــهــل مــا مــى مــن عيشنا بطويع

()2

برغم الليايل مستطاع رجــوعــه

وقد راسله الشاعر الفذ الشيخ جواد الشبيبي بقوله:
وكتب عن لسان بعض أعيان النجف إىل رئيس بلد الطف املهدي من آل حافظ سنن

املعروف التي ال حييط هبا الوصف.

سالم عىل الطف وساكنه من الزهر املمطور ،وثناء عىل رئيس بلده املبهر يف حالتي

املسموع منه واملنظور ذي النادي املنظوم األسالك بذوي املنظوم واملنثور ،والظل
املمدود عىل أهل الكامل ثمة وعليه منهم رداء احلمد مقصور ،والبيت املعمور املغمور

بنائل مشيده مسرتفده حتى لو كان البحر املسجور ،والنفس القوية العفة التي تطمح

كل عني هلا واملعرفة التي أكسبته غراما بالعليا ووهلا ،والرزانة التي مل بوازهنا الطود الشم
والعجب من طبعه وهو أخف من النسيم كيف محلها ،والراحة الساخمة بدل الغيث الترب

ما عددناه بدهلا ،والفصاحة التي لو سحب ذيلها سحبان وائل لرأت القبائل أن بيوت
((( راجع كتاب أبو املحاسن ،للمؤ ّلف ص.31 :
((( املصدر نفسه ،للمؤ ّلف ص.32 ،31 :
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وائل قبلها ،ال أراين اهلل من مهدي ساعة غيبة صغرى ،إذا وفقني الطالع عىل حجة نباهته

الكربى أخ ملا ارحتلت عنه باجلسم وأودعته القلب ،وتيقنت حمبته قلت ما جزاء من حيب
إال أن حيب ،فأخذت إذا ضمني وكمل أهل وطني حمفل أرفع صويت بمحامده ،وأطنب

بذكره اجلميل ال فتح قلب مواليه وأكرس طرف حاسده ،فاملأمول من أخالقه ،وعلمه
بولع مشتاقه اتصال املراسلة وهي ممكنة فال جيوز بنحو احلب العدول عنها إىل االنفصال
وأعامل أفعال حمبته القلبية اخلالصة ويبني أثرها بالرسائل فتطابق األقوال األفعال(((.
أنشد بيتا تركيا يف رثاء أحد السالطني العثامنيني بعد أن بالغ يف وصف معناه وأنه مل

يسبق إليه فأجابه  -أبو املحاسن  -إن هذا منظوم بالعربية فقال ومن الناظم؟ أجاب ال

أعلم ولكني أحفظه من سنني ،قال أورده رسي ًعا وألح عليه يف الطلب بدون إمهال خشية
أن يكون له جمال للتفكري والنظمته فقال:

مــــديــــدة ظــــل والــــبــــقــــاء قــصــر

لقد كنت شمس العرص والعرص شمسه

فخجل مناظره ،فلام رآه الشيخ حسن عىل تلك احلالة قال له :ال نتأثر يا حرضة احلاج

فاملعنى كام قلت مبتكر مل يسبق إليه الشاعر الرتكي وقد نظمه الساعة(((.

وكان الشاعر احلاج عبد املهدي احلافظ معارص ًا لعدد من علامء وشعراء كربالء ،وله

معهم مواقف حممودة هلا شأن يذكر.

وقد حدثني العالمة الراحل السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية

مؤنسا
سمريا
بنبذة موجزة عنه فقال :كان خفيف الروح لبق اللسان ،لطيف املعرش،
ً
ً
وحمدثا بلي ًغا ،كام كان حلقة فريدة من الثقافة اجلامعة ،وروى يل الشاعر الشيخ عبد
رئيسا لبلدية كربالء
احلسني احلويزي أبياتا قد قدمها إليه عندما أصبح احلاج عبد املهدي ً

((( شعراء الغري ،لألستاذ عيل اخلاقاين ج 2ص287 :و 288

((( األدب العرصي يف العراق العريب ،لرفائيل بطي ،ج ،2ص.132 :
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وذلك سنة 1323هـ1906 /م بعد أن سجن فرتة قصرية ألسباب سياسية ،وهذه هي
األبيات:

جــســد الــلــمــعــايل فــيــك زاد نشاطه

مل ــا م ــن األعـــضـــاء رصت رئــيــس ـ ًا

أصبحت كالصديق يوسف يف الورى

مــلــكًــا وكـــــان يــســجــنــه حمــبــوس ـ ًا

َ
يـــم املــهــالــك بعدما
َق
ـــذفـــوك يف ّ

ل ــك اس ــس ــوا كــيــد الــشــقــا تــأس ـ ّي ـ ًا
أبـــــدً ا تــقــر م ــث ــال رج ــع ــة مــوســى

فرجعت كــي أم الــعــى بــك عينها

لقد حفل تاريخ حياة الشاعر عبد املهدي احلافظ بجالئل األعامل الوطنية والقضايا

الفكرية التي خ ّلدته مدى الزمن ،وكان عىل درجة كبرية من الوعي السيايس ،وله خطبة
ألقاها يف جملس املبعوثان باسطنبول ،نرشت يف جريدة (سبيل الرشاد) البغدادية ،وقد
رافقه يف هذه الرحلة إىل اسطنبول مراسل اجلريدة املذكورة.

ستبقى ذكرى احلافظ حية يف القلوب ،ال ِ
يسدل عليها الزمن غبار النسيان.
ّ
***
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 -14عبد املهدي الفتوني
كان ح ّي ًا سنة 1150هـ1688 /م

من أرسة (آل فتوين) الكربالئية التي ورد ذرها يف عداد بيوتات كربالء العلمية .قال
الساموي(((:
مــــــن كــــــل عـــــــامل هلــــــم وعــــامــــل

وآل الـــفـــتـــوي ذوي الــفــضــائــل

ترجم له صاحب (األعيان)((( فقال :عبد املهدي بن هباء الدين الفتوين العاميل

احلائري .يف نشوة السالفة إن مثل األدب بالروضة فهو بلبلها املطرب وهزارها الصادح

املعجب وأن نثر ًا تستمر باألصداف أو نظ ًام فضح العقود واألشناف فمن جيد نظمه هذه
القصيدة يمدح هبا الشيخ نارص بن حممد بن عكرش الربعي:

أرسل إىل صاحب نشوة السالفة مقرضا كتابه نتائج األفكار يف منتخبات األشعار

ّملا وقف عليه:

مــــؤلــــف لــلــعــقــد ال لــلــصــبــاح

لـــكـــن ألجــــيــــاد رجــــــال فــصــاح

كـــــالـــــروض والـــبـــحـــر ولــكــنــه

ذو زهــــر نــظــم ولـــئـــال صــحــاح

خـــــر نــــديــــم لـــــك يف صــحــبــه

كــــأنــــه يــســقــيــك راحــــــــ ًا بــــراح

وإن امل اهلـــــــم مـــــن هـــاجـــر

مـــرابـــع الـــصـــدر فــفــيــهــم رشاح

((( جمايل اللطف بأرض الطف :الشيخ حممد الساموي ص.74 :
((( أعيان الشيعة:السيد حمسن األمني العاميل ج 39ص169:
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أ ّلــــفــــه الـــنـــحـــريـــر مــــن فــضــلــه

يف افــــق املـــجـــد بــــدا كــالــصــبــاح

ســـيـــد اهـــــل الـــعـــر يف شــعــره

فــنــظــمــه الــعــقــد لـــــذات ال ــوش ــاح

ذو الــكــرم املــحــض ربــيــب الــنــدى

مـــن م ــال ــه عـــن ع ــرض ــه مــســتــبــاح

يــــا مــــاجــــدً ا يف مـــدحـــه شــعــرنــا

كــاملــســك مــن اوص ــاف ــه الــغــر فــاح

أقــســمــت مــا افــلــق صــبــح الــدجــى

لــو مل يــبــث نـــورك ضـــوء الصباح

ً
مـــلـــجـــأ
أدامــــــــــــك اهلل لــــنــــا

مــا انسكب الغيث ومــا الــرق الح

***

 -15عبد اهلادي الكربالئي
كان ح ًّيا سنة 1347هـ1928 /م

أحد جنود األدب املجهولني املعدودين الذين يذهبون مذاهب الفصاحة ،وجينحون

إىل السالسة والرقة.

وهو يف مدحيه هذا للكتاب يستقطب الصور ويركز املعاين وحيكم القول .وفد أويت

رهافة احلس وصدق التعبري وابتكار املعنى غري أننا مل نعثر عىل يشء مما وصلنا من شعره

يوضح لنا اجتاهه وسلوكه وصفاته وأخالقه وعالقاته برجال عرصه ،واحلق أننا نكاد
ّ

نجهل كل ذلك يف غضون تلك احلقبة التي عاشها الشاعر املغمور.

من خالل تصفحي ملجموعة السادة آل اخلرسان املخطوطة التي أطلعني عليها
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املحقق الفاضل السيد حممد مهدي السيد حسني اخلرسان يف النجف ،عثرت عىل قصيدة

كتبها صاحب الرتمجة يف رثاء أحد أعالم آل اخلرسان ،فدونتها بكاملها .وقد سعيت
بحثا يف احلصول عىل سرية حياة الشاعر وشعره فلم أفلح ،إال ما وصل إ ّيل من هذه املرثية
فقط ،ورغم قلة عدد أبياهتا ،فإهنا تدلل عىل شاعرية خصبة من حيث املوضوعية والدقة

وسالسة التعبري ،وقد بلغ فيها مستوى من الوعي والتكامل الثقايف.

قال الشيخ عبد اهلادي الكربالئي يرثي السيد نور بن السيد حممد اخلرسان املتوىف

سنة 1347هـ:

سهام املنايا قد أصابت حشى املجد

وقــد أرضمــت قلب املجد بالوجد

وقد أقفرت تلك الربوع وأوحشت

وظــلــت بنو اآلمـــال فــاقــدة الرشد

غـــداة أبــو األشــبــال أصــبــح راحــ ً
ا

وأمــســى هبــذا الــيــوم يف جنة اخللد

رسى واملــعــايل تــذرف الدمع خلفه

ـوســد يف ال ّلحد
وتنعى لــه حتى تـ ّ

وقــد عــقــدوا مــن بــعــده الــيــوم مأمتًا

لـــه أســـ ًفـــا ٌّ
كـــل عـــى فــقــده يــبــدي

وراح إىل الــبــاري يــوافــيــه بالوعد

رسى بعدما أ ّدى حقوق صالحه

ذووه األىل قــد أدركـــوا غاية املجد

لئن مــات مــفــقــو ًدا فقد قــام بعده
ٌ
(رسول) حليف املكرمات أخو الندى

ــت عــن احلــر والــعــدّ
مناقبه َجــ َّل ْ

ومــن نـــوره كــل اخلــائــق تستهدي

شـــع ضــيــاؤهــا
لــه طــلــعــة كــالــبــدر ّ

إذا شــاء يعطي ليس ينقض بالعهد

و (طاهر) من قد شاع يف الناس فضله
وأبـــنـــاؤه حــــازوا املــفــاخــر والــعــى

عليهم ل ــواء احلــمــد خيفق بالسعد

(مس) الذي من يمينه
حليف ال ُع ٰىل ّ

ينال العطا للناس ج ــو ًدا بــا وعد
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لــنــا بــعــده الــســلــوان فــيــهــم ألهنــم

تـــرى كــل فـــرد بــالــبــســالــة كالطود

لقد أحـــرزوا املــجــد املــؤثــل والعىل

خت ــاهل ــم عــنــد ال ــش ــدائ ــد كــاألســد

ومــعــروفــهــم بــن اخلــائــق شاسع

فهم معرش جلوا عن املــدح واحلمد

فأهن الــذي أودى به حــادث الردى

مــى جلــوار الــبــارئ الــواحــد الفرد

الص ْل ِد
وال جتزعوا فالصرب من شيم َ

فصرب ًا بني العليا عىل ما أصابكم

وعساين بعد هذا أن أجد من شعره ما يروي الغليل ويربئ العليل.
***

(((

 -16عبد الواحد الشفاثي

أحد أعالم الشعراء يف القرن اخلامس اهلجري ،قال عنه ابن الفوطي:
كان من األدباء الفقهاء وكان يرتدد إىل دار الوزير مؤيد الدين أيب طالب حممد بن

العلقمي وكان غري متكلف ملا يصدر عنه ،وكان الوزير يميل إليه ويؤثر االجتامع به،

ذكروا عنه أنه دخل دار الوزير يوما وكان البواب ال يمنعه فدخل إىل متوضأ الوزير وهو

ثم رآه
يف غاية النظافة والطهارة فنام فيه فطلب فلم يوجد يف املقام الذي كان جيلس فيه ّ
((( الشفاثي منسوب إىل شفاثة من قرى عني التمر وال تزال شفاثا مسكونة معمورة كثرية البساتني ّمجة العيون
الكربيتية ،وقد سامها بعض املوظفني اإلداريني (عني التمر) يف السجالت الرسمية ،وهذا غلط ألن اسمها
قديم جدً ا ألن عني التمر كانت قريبة منها ،وخرجت ومل يبق منها إال حصنها وهو حصن األخيرض وعني
رتا وحييط هبا عدد من القصور.
التمر اليوم قضاء تابع إدار ًّيا إىل كربالء وتبعد عنها  80كيلو م ً
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بعض الغلامن الفراشني فتعجب الوزير من ذلك وعاتبه عىل ذلك فقال :رأيته طاهرا
نظي ًفا فأمر به أن يدخل احلامم والبسه ثيا ًبا غري ثيابه ،ومن شعره الذي أنشدنيه تاج الدين

أبو عيل القريش:

إىل رئـــــيـــــس الـــــكـــــاب ذالًّ

ش ــك ــت كـــــاب احلـــصـــن ي ــومــ ًا

أمــــــا أحــــــــاط الـــــكـــــاب ع ــلــ ًا

أن ابــــــن داود قــــد تـــــــوىل

()2

***

 -17السيد عبد الوهاب اخلطيب
املتوىف سنة 1363هـ1943 /م

هو السيد عبد الوهاب بن السيد أمحد حبيب بن حممد حبيب بن عبد اهلل بن سليامن

الشهري باملشهداين املتوىف سنة 1180هـ النقشبندي احلسيني البغدادي شاعر أديب كانت

له شهرة واسعة ،اختري إما ًما وخطي ًبا يف جامع العباسية بكربالء ،وبعد وفاته توىل ولده
السيد هاشم اخلطيب املهمة نفسها.

ومن ابرز آثاره املطبوعة هي :املنح الوهابية((( يف ختميس اهلمزية البوصريية ،طبع

سنة  1327هـ1919 /م.

((( جممع اآلداب يف معجم األلقاب :ابن الفوطي ج 5ص.630 :
عواد ج 2ص.364 :
((( معجم املؤلفني العراقيني /كوركيس ّ
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أما أهم خمطوطاته:

 1 .1جهد ّ
املقل ،تشطري الربدة للبوصريي.
 2 .2قصيدة بانية الساري وحبيبة القاريز

 3 .3ختميس القصيدة الدريدية /البن دريد.

تويف يف بغداد سنة 1346هـ1928 /م ،وأعقب ك ًّ
ال من :السيد هاشم والسيد

صالح والسيد كامل.

نامذج من شعره

مل يتخلف السيد عبد الوهاب اخلطيب عن شعراء القرن التاسع عرش وأوائل القرن

العرشين أسلوبا ومعنى ،وقصائده ذات روح عباسية ،فقد كرر املعاين القديمة .وكان
مربزا يف التشطري والتخميس ،ونظم يف أغراض شعرية شتى عىل الطريقة التقليدية
واهتم بالتزويق اللفظي ،وذلك ألن ثقافته حمدودة ،فالتك ّلف سمة ظاهرة يف إنتاجه.

وقصيدته املطولة (املنح الوهابية يف ختميس اهلمزية البوصريية) من أحسن ما مدح

به خري الربية حممد ًا ،واحلق يقال ختميس بديع فيه من حسن السبك ورقة األلفاظ
وبديع املعاين ما أجاد واحسن وابدع ،إفتتحها بقوله:
ظـــاهـــرا كــنــت والــــوجــــود خــفــاء
ً

ورســـــــوال والـــكـــائـــنـــات هــبــاء

كــيــف تـــرقـــى رقـــ ّيـــك األنــبــيــاء

ســــــاء مــــا طـــاولـــتـــهـــا ســـاء
يــــا
ً

وألـــوا الــعــزم مــن ســنــاك اســتــضــاءوا

وإىل ال ــغ ــر بــالــوســائــط أوحـــى

وعـــيـــانًـــا لـــك املــهــيــمــن أضــحــى

وقــــديــــا قــــد ق ــي ــل ف ــي ــك وضــحــا

ل س ــن ــى م ــن ــك دوهنــــــم وس ــن ــاء

مل يــــســــاوون يف عــــاك وقــــد حا
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أي درن درى بــكــهــنــك مــنــا

غــر بــاريــك كــيــف يــدريــك معنى

(إنـــــــا مـــثـــلـــوا صـــفـــاتـــك لــلــنــا

س كــــا م ــث ــل الـــنـــجـــوم املـــــاء)

ولـــعـــجـــز عـــــن احلـــقـــيـــقـــة قــلــنــا

وعــلــيــك املـــــدار يف حمــكــم الــنــص

أنــت روح الــوجــود بــالــر خمتص

أنـــت ع ــن ــوان ك ــل فــخــر وأخــلــص

(أنـــت مصباح كــل فضل فــا تصـ

ــــدر إال عــن ضــوئــك األضــــواء)

بعد حمل من فضلك الكون يف ري

بــل ولــــوالك مل يــكــن فــيــه مــن يشء

(لــك ذات الــعــلــوم مــن عــامل الغيـ

ــــــب ومـــنـــهـــا آلدم الــــســــاء)

ح ــن حـــان الــظــهــور مــنــك وبتنا

عـــــامل األمــــــر والـــــوجـــــود تــأتــى

(مل تــــزل يف ضــائــر الـــكـــون ختنا

رلــــــك األمــــــهــــــات واآلبـــــــــاء)

أنـــــت رس بــــك الـــــوجـــــود جتــى

بـــل بـــك الـــعـــامل اســـتـــقـــام وجــا

(مـــا مــضــت فـــرة مــن الــرســل إال

بــــرت قــومــهــا بـــك األنـــبـــيـــاء)

لـــك عــلــيــا هبـــا املـــفـــاخـــر تــنــمــوا

وبــــــــــأرسارك الـــــرائـــــر تــســمــو

قسمة الــعــدل قــد أتــتــك مــن احلــي

الــــــــذر كــنّــا
وبـــــأصـــــاب عــــــامل
ّ

ولــــك الـــذكـــر يف الــــقــــرون تــع ـ َّ
ا

كــــلــــا قـــــــام لـــلـــتـــفـــاخـــر يــــوم
بــــك عـــلـــيـــاء بـــعـــدهـــا عــلــيــاء)

(تــتــبــاهــى ب ــك الــعــصــور وتسمو
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جــئــت لــلــخــلــق رمحــــة يـــا عظيم

ورؤ ًفـــــــــــا بـــاملـــؤمـــنـــن رحـــيـــم

وبــــــدا لـــلـــوجـــود مـــنـــك كــريــم

مـــــن كــــريــــم آبــــــــــاؤه كــــرمــــاء

ولـــــك الـــظـــل واإللـــــــه اجــتــبــاه

عـــم كـــل الــــوجــــود نــــور ضــيــاء

(نـــســـب حتـــســـب الـــعـــا بــحــاه

قـــلـــدهتـــا ن ــج ــوم ــه ــا اجلــــــــوزاء)

أجيـــــاريـــــك يف الــــفــــخــــار جمـــار

وع ــل ــي ــك انــــطــــوى فـــخـــار نــــزار

(حــــبــــذا عـــقـــد ســــــؤدد وفـــخـــار

أنــــت فــيــه الــيــتــيــمــة الــعــصــاء)

صــب عديم
كيف ختشى احلــرمــان
ٌ

عــطــر الـــكـــون واســـتـــطـــاب شـــذاه

مـــن يــضــاهــيــك يـــا مــقــيــل عــثــاري

***
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 -18السيد عبد الوهاب آل الوهاب
1291م1322-هـ

ال مراء يف القول أن مدينة كربالء هي حمط أنظار رجاالت العامل ،كانت وال تزال

تزخر بشخصيات ّ
فذة من خمتلف القوميات والشعوب ..ومن يتط ّلع إىل تاريخ احلركة
األدبية فيها منذ قرن ،يلمس بوضوح النشاط الذي قدمه شعراؤنا يف خمتلف احلقول

الفكرية رغم ضيق احلياة االجتامعية يف ذلك العرصّ ،
ولعل ال أكون خمط ًئا إن قلت إن

تعج بأهل الفكر ،فهي التي ساعدت عىل تكريم الشعراء
األندية األدبية يوم ذاك كانت ّ

التطور
وتنمية قابلياهتم األدبية وتفجري طاقاهتم اخلالبة ،واألخذ بأيدهيم نحو س ّلم
ّ

الثقايف والرقي.

وملا كانت كربالء مصدر اإلشعاع الفكري وملتقى التيارات األدبية يف العراق،

فال غرابة إذا ما رأينا الشاعر العامل السيد عبد الوهاب وهو يف بريق العمر ونضارة

ومتسكه
الشباب يتصدر املجالس وحيدث الفصحاء ويقرض الشعر الرقيق رغم حفاظه ّ
الشديد بالتعاليم اإلسالمية السمحاء التي خط أسطرها اإلمام الشهيد احلسني بن أمري
الفصاحة ،فشاعرنا أحد عرشات الشعراء الذين أنجبتهم مدينة احلسني الباسلة
العريقة بعروبتها ،فأصبح شاعرا ال يشق إليه غبار.

حياته وأحواله:

هو السيد عبد الوهاب بن السيد عيل بن السيد سليامن من ساللة آل السيد يوسف

املوسويني ،ولد يف كربالء عام 1291هـ وانحدر من أرسة حمافظة عرفت بالسادة (آل
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الوهاب)((( التي يتصل نسبها بنسب قبيلة (آل زحيك) العلوية التي تعرف أفخاذها
اليوم بآل ثابت وآل النقيب وآل الوهاب وآل اجللوخان ،وآل اإلشيقر وغريهم ،وهي

من ذرية األمري احلاج إبراهيم املرتىض (األصغر) بن اإلمام موسى بن جعفر ،
والسبب يف تسمية هذه األرسة بآل الوهاب تيمنا بذكرى شهدائها يف احلادثة الوهابية
الشهرية ،وهي غري آل وهاب من آل طعمة الفائزيني(((.

نشأ الشاعر السيد عبد الوهاب يف بيئة حمافظة ودرس العروض والفقه عىل مشاهري

علامء عرصه كالسيد حممد باقر الطباطبائي والشيخ عيل اليزدي والشيخ عىل اهلر .كان
ذكي الفؤاد ،احلجة ،رسيع اإلجابة ،اشتهر ببحثه ودراسته لعلم الكواكب وعلم اجلفر،
وقرض الشعر ومهر به وهو يف سن مبكرة ،وكان يعقد املجالس اخلاصة يف املباريات

الشعرية وذلك يف غرفته يف مدرسة الصدر األعظم النوري الكائنة بباب السلطانية
املرشفة عىل الروضة احلسينية املقدسة من جهة الغرب .وممن كان يرتاد هذه املجالس

شاعر اجلهاد السيد حممد سعيد احلبويب والشيخ حممد الساموي وسوامها .وتتلمذ عليه
لفيف من أهل الفضل واألدب.

ومن الصفات التي اتصف هبا شاعرنا أنه كان منطويا عىل نفسه يف معظم األحيان،
وحيب العزلة ،وهلذا السبب مل ينرش شعره ،فلم تعد تسمع له خربا ومل نقرا له أثر ًا.
حدثني عنه السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية فقال :كان شاعرا

فقيها مالزما للسيد حممد باقر الطباطبائي ،وله باع طويل يف تتبع خمتلف العلوم ال سيام
ً

علم اجلفر ،وكان دءو ًبا عىل املطالعة والبحث ،ورد ذكره يف كتب تارخيية منها موسوعة

(أعيان الشيعة) التي جاء فيها:

وتوىف يف رمضان سنة 1322هـ بالوباء يف ضياع هلم خارج كربالء ودفن هناك ثم

((( أثبتنا ترمجة األرسة يف كتابنا (تراث كربالء) ص.110 :

((( مدينة احلسني :للسيد حممد حسن مصطفى الكليدار ،ج1ص.87:
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نقل إىل كربالء ودفن يف الرواق الرشيف ،ذكره الساموي يف طليعته فقال :كان أبوه من
خدمة الروضة احلسينية أب ًا عن جد ،فطلب هو الفضل والعلم واألدب فناله بمدة قليلة
ونال ملكه يف أغلب العلوم مع تقى ونسك وعبادة((( ،وقال فيه العالمة الشيخ حممد

الساموي:

ابـــــن عــــي الـــرئـــيـــس املـــوســـوي

وكالفتى الــوهــاب للفضل الــروي

وعـــيـــلـــم الــــعــــلــــوم واآلداب

شــمــس املــعــايل مــن بــنــي الــوهــاب

فـــأرخـــوا (أرضـــــاه ح ــق ربـــــه)
ّ

قـــــى وكــــــم م ــش ــج ــب ــة بــنــدبــه

()2

وهكذا أهنى الشاعر اخلالد السيد عبد الوهاب الوهاب حياته احلافلة بجالئل

األعامل وإرادة سلطان املوت نتيجة ترسب مرض الوباء الذي استفحل داؤه آنذاك
وتويف بمقاطعة (الفراشية) وهي ضيعة قريبة من كربالء تعود للسادة آل الوهاب ،وهو

مل يبلغ العقد الثالث من عمره ،فاضت نفس شاعرنا الزكية يف رمضان عام 1322هـ
ونقل رفاته إىل داخل كربالء حيث دفن يف الروضة احلسينية املقدسة بالقرب من مرقد

الطباطبائي صاحب الرياض .وكان موت هذا الشاب خسارة فادحة لرهطه وأبناء
جلدته.

شعره

لقد أمهل معظم شعراء تلك الفرتة تدوين شعرهم ونرشه بني املأل لتداوله ومنهم

هذا الشاعر الذي مل يسع لتدوين شعره يف ديوان ،ومع كل هذا فإن ما وصل بأيدينا نتاج

ق ّيم خي ّلده تاريخ األدب العريب يف عراقنا العزيز حيث السالسة والقوة واإلبداع.

وقد مجع بني جزالة اللفظ ومجال األسلوب ورصانة الرتكيب وحسن الديباجة ونظم

يف رثاء أهل البيت قصائد أجياد تدل عىل مقدرة فنية وفكر ثاقب وسعة ا ّطالع وصفاء
((( أعيان الشيعة ،ج 39ص.186:
((( جمايل اللطف بأرض الطف ص.78:
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ذهن وسالمة خلق وعرف بفصاحة اللسان وبالغة املنطق ،لذا نرى معظم خطبائنا يتلون

قصائده يف املآتم احلسينية ،وإىل جانب قصائد الرثاء ،فله يف الغزل والعتاب واملراسلة

واهلجاء أبيات ًا وقصائد متناثرة.

إسمعه يف هذه القصيدة التي رثى هبا سبط الرسول األعظم اإلمام احلسني بن

عيل تلمس فيه لغة جيدة ،وصور ًا متدفقة جيدة مجيلة ،وتؤكد صدق وجدية تعامل
الشاعر مع هذا اللون من التعبري الوجداين يف رثائه احلار:
أربـــــع مم ــن حت ــب وأرســـم
ـت
خــ َل ـ ْ
ٌ

صــــب م ــش ــوق مــتـ ّيــم
وأنـــــت هبـــا
ٌ

ويــومــض مــن وادي هتــامــة بــارق

ودمــعــك يف وادي الصبابة متهم

سقى الوابل الوكاف أكناف حاجر

وأومــــض ثــغــر الـــرق فيهن يبسم

وما كنت أستجدي السحاب لربعها

وسقياه لــوال الــدمــع مــن أعيني دم

فكم قد ضممت الظبى فيها منعام
فـــا وطــــأت رجــــي مـــراقـــي منرب

كــا ضــمــنــي فــيــهــا الـــزمـــان املــنـ ّعــم

وروعــنــي يف احل ــرب رمــح ونخدم

وال فــرت يف حــوب املــفــاوز مفر ًدا

يـــســـاورين ذئـــب وظــبــي وضيغم

هبــــت فـــا ســمــع ل ــدي ــك وال فم
َّ

أمــهــا جــرى ذكــر الــغــويــر وحاجر

يــبــن الــدجــى أن بـــان مــنــه الثلثم

أمــســح صــبــغ الــلــيــل مــنــي بأبيض
ّ

أكـــ ّلـــم فــيــهــا الـــطـــرف أو تتكلم

إذا أنـــا مل أربــــع عــى ربـــع حاجر

ـوســم
ضــنــا أن يــــراين الــنــاظــر املــتـ ّ

وإن مل أبــح بــاحلــب وج ــدا فأضفي

إذا ّ
التــــذت األنـــس يــومــا حم ـ َّل ـ ً
ا

إذا مــا أتــى الشهر احلـــرام املــحـ ّـرم
فـــا فـــاهتـــم قــتــل الــنــبــي املــعــظــم

أب ــاح ــوا بــه قــتــل ابـــن بــنــت نبيهم
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غداة سعت حرب حلرب ابن فاطم

ودار بـــه مــنــهــم مخــيــس عــرمــرم

ــــــر بـــن املـــــوت غـــر مــذمــم
ُ
وخ ّ

عــزيــزا وبـــن الــعــيــش وهـــو مذمم
مح ــي ــة أنـــــف أو حـــســـام مــصــمــم

أرادوا بــه ضيام ومــن دون ضيمه

مــغــاويــر ال نكص إذا الــر مقدم

حـــوم
وصــحــب عـــى ورد املــنــيــة
ّ

وإن كرشت عن ناهبا احلرب أقدموا

هبــالــيــل إن تــبــدو املــذلــة أحجموا
إذا بــــان مــنــهــم يف الــقــتــام ملثم

بــــرد حـــديـــد اهلـــنـــد وهــــو مثلم

ويف مجــــرات احلــــرب مــنــهــم بفتية

ليوث يــراع املــوت يف احلــرب منهم

فــصــال وصـــالـــوا مــعــلــمــن كــأنــه

وه ــم يف ظ ــام الــنــقــع ب ــدر وأنــجــم

فــا يــذبــل إن هــدّ مــن فــوق شاهق

بــأدهــى عــى األعـــداء منهم وأعظم

فــلــم ُي ــر إال الــســيــف ينثر أرؤســـ ًا

الرديني ينظم
والرمح
عىل األرض
ُ
ّ

أرقــت وال ترقى الدموع وال خبت

بــجــنــبــي نـــــار ل ــل ــج ــوى تــنــرم
ّ

ذكرت الليوث العرب من آل هاشم

غ ــدت بــســيــوف اهلــنــد وه ــي هتشم

ســبــيــ ً
لـــؤم
ا عــلــيــهــم لــلــمــامــة ّ

إىل أن ثـــووا رصع ــى نقيني مل جتد

ك ــا بـــات بــالــغــيــد احل ــس ــان املتيم

و ارقــــــــى أين أبــــيــــت مــتــ ّيــا
وتلك الوجوه الغر بالطف أصبحت

حيــطــمــهــا شــــوك الــوشــيــج املــثــلــم

وأسقوا كؤوس املوت حتى انثنوا وهم

نــشــاوى عــى وجـــه البسيطة نــوم

قضوا فقضوا حــق املــعــايل أماجدا

بــيــوم لــه األســــد ال ــراغ ــم حتجم

ومل يبق إال السبط يف اجلمع مفر ًدا

وال نـــــارص إال حـــســـام وهلــــذم
خلـــــــرادا أو ُهــــــدّ مـــنـــه يــلــمــلــم

صـــب فـــوق يلملم
وعـــرم إذا مــا
ّ
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لئن ع ــادوا فــردا بــن جيش عرمرم

ففي كــل عضو منه جيش عرمرم

ك ــأن لــديــه احلـــرب إذ شــب نــارهــا

حـــدائـــق جــنــات وأهنـــارهـــا الـــدم

ك ــأن املــــوايض بــالــدمــاء خــواضــب

لـــديـــه أقــــــام بــالــشــفــيــق مــكــمــم

كــأن لــديــه السمهريات يف الوغى

نــشــاوى غــضــون هــزهــن التنسم

سطا فسعى العضب املهند من دم

وأحـــشـــاه مــن فـــرط الــظــا تترضم

حمـــا ســعــى لــلــحــرب غ ــر مقرص

ول ــك ــن ــه عــــن بــــــارد املــــــاء حم ــرم

بــذي شــفــرة تبكي الــنــحــور لــه دما

إذا مــــا تـــبـــدي ثـــغـــره املــتــبــســم

كـــــأن احلــــســــام املـــــــريف بــكــفــه

عــــذاب م ــن اجل ــب ــار بــصــاة جمــرم

كـــأن ال ــرم ــاح اخلـــط أقــــام كاتب

خيـــط هبـــا واملـــــوت يــقــي وحيــكــم

إذا خـــط بــاخلــطــى ســطــر كــتــابــه

تــطــعــه املــنــايــا وال ــق ــض ــاء املــحــتــم

فام زال ذاك الليث مستقبل العدى

بــاض متى يــرفــع عــى الــقــرن جيزم

إىل أن هوى فوق الصعيد فمد هوى

هــوى عمد الــديــن احلنيف املقوم

هـــوى ضــامــيــا مل يـــرو مــنــه غليله

ومــن نحره يــروى احلــســام املضمم

فــــراح ب ــه جــيــش الــغــوايــة ظــافــر ًا

وع ــاد بــه صبح اهل ــدى وهــو مظلم

أيـــــدري قــســيــم ال ــن ــار أن سليله

ق ــى وهـــو لـــــأرزاء فــيــئ مقسم

فللخيل إذ تــعــدو عــلــيــه عظامه

وللسكر واألســيــاف اللحم والــدم

ولــلــســبــي يف رغـــم املــعــايل نــســاؤه

وللنهب أمــســى رحــلــه وهــو مغنم

فلهفي خل ــدر املصطفى بــعــد هنيه

وســلــب أهــالــيــه ب ــه ال ــن ــار تــرم

وهلفي لــر ّبــات اخلـــدور وقــد غدت

عىل خدرها األع ــداء باخليل هتجم
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وال ســاتــرا إال هلــا الــصــون يعصم

حــــوارسا
وهلــفــي آلل اهلل تــســبــى
ً

ويعصمها عن أعــن الناس معصم

تــكــف عــيــون الــنــاظــريــن أكــفــهــا

يــمــمــوا
ّ
هبــــن إىل رش اخلـــائـــق ّ

فـــأي مــصــونــات حــرائــر قــد رسوا
ّ

فينهل منها الدمع كالغيث يسجم

تشاهد رأس السبط فــوق مثقف

()1

نامذج من نثره

العراق سيد حممد جواد.

* السالم عليك يا أمري املؤمنني وعىل ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هود وصالح

ورمحة اهلل وبركاته.

َ
ايل مـــــن لـــقـــيـــا ع ــزي ــز
أحــــــــب َ

وتـــــقـــــر عــيــنــي
جمـــيـــئ كـــتـــابـــكـــم
ُّ

السيد حممد جواد.
سالم أهبر من البدر املنري وأزهر من الروض األبيض وأزهر وأرق من نسيم الصبا

صب فتت البعاد فؤاده وسلبته النوى رقاده فعاد قتادا عنده كل
وأروق يف أيام الصبا يف ٍّ
مرقد إىل إنسان العني وعني اإلنسان واملشار إليه يوم الفخر بالبنان ،فذاك فتى الرجال

إذا ناديت أين فتى الرجال ضياء الناد واحلال يف العني حمل السواد.

مأنوسا أمني بالنبي
حمروسا وال برح
كس اهلل حاسديه وأهلك معانديه وال زال
ً
ً
َّ َ

األمني وآله امليامني.

((( نرشت األبيات ( أرقت ومل ترق الدموع وال خبت ) ...إىل آخر القصيدة يف كتاب ( رياض املدح والرثاء )
للشيخ حسني البالدي ص 371 :ومل ينسبها املؤلف لقائلها السيد عبد الوهاب ،حيث أشار ( ولبعضهم
يف رثاه )فليالحظ.
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أ ّما بعد فإين ملا سارت بكم املطا وأرسعت اخلطا جعلت أنثني عىل كبدي يف خشية

أن تصدعا وأنشد قول الشاعر كان ما كنت شفقا أن يكونا ،أحسن اهلل صحبته الضاعنينا
فبينا أنا اسأل عنك الغادي والرائح يف احلزون والبطائح ال حني نرشه ميت القرب فظللت

الثم منه مداده وأغسل بدموعي البيض سواده فها أنا ال يأخذين قرار وال ألتذ بيوم يف

الليل والنهار وصالك واستدرك فؤا ًدا لرجعه ،تقطع أو كاد أن يتق ّطع أو كاد أن يتق ّطعا
هذا والعذر يف الزلة شعار األخلة ودم ساملا.

املحب لكم السيد عبد الوهاب
 32ربيع اول سنة 2131هـ
ونستمع إىل الشاعر املفلق يف قصيدة رثاء أخرى وفيها جتربة أصيلة ومعربة عن

متطلبات وحاجات املرحلة التي عاشها ،فيقول:
أقــــــل مــــن الــــلــــوم أو فــــــازدد

فــــا مــــــــوردي أمــــــس بــــاملــــورد

كـــفـــى بـــاملـــشـــيـــب لـــــه ال حــبــا

وطــــيــــب املــــفــــاخــــر واملـــحـــتـــد

ومـــــا أبـــيـــض م ــف ــرق ــه بــاملــشــيــب

إال بــــيــــوم الـــــنـــــوى األســــــود

فـــا غـــر وأبـــيـــض مــنــه الـــعـــذار

إن هـــــــام بــــالــــرشــــا األغــــيــــد

وأذهــــلــــه عــــن ســــــؤال الــطــلــول

ســــــــؤال املـــــؤمـــــل واملـــجـــتـــدي

أأقـــنـــع بــاخلــفــض فــعــل الــذلــيــل

واقـــــعـــــد عـــــن هنـــضـــة الــســيــد

ُ
مهــــتــــي
ألين مل
تــــــعــــــل يب ّ

فــــرقــــى عـــــى هــــامــــة الـــفـــرقـــد

لـــرحـــت إ ًذا ورداء الــعــقــوق

مــــن أ ّم املــــعــــايل بــــه ارتــــــدي

ٍ
بــــــــواف ذمـــــــام الــعــى
ولــــســــت

إذا خــــــان قــــــويل فـــعـــل ال ــي ــد
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أبـــــاحـــــوا محــــى اهلل يف أرضــــه

وردوا الـــضـــال كـــا قـــد بــدي

فــمــن غـــــادر بــعــد يــــوم الــغــديــر

ومـــــا غـــــاب عــــن ذلـــــك املــشــهــد

ٍ
مــلــحــد خــــان عــهــد الــنــبــي
ومــــن

واملـــصـــطـــفـــى بـــعـــد مل يــلــحــد

متغزال:
وقال ّ
وأغــــــن يــمــنــعــه احلــــيــــاء كــامــه

ف ــت ــخ ــال ــه ال حيـــســـن الــتــكــلــيــا

أعــطــى الــقــلــوب بــوصــلــه وبــصــدّ ه

يف ح ــال ــت ــي ــه ــا جــــنّــــة وجــحــيــا

قال خماط ًبا بعض أصحابه:
صـــابـــرا
ولـــســـت عـــى هــجــركــم
ً

أحـــــبـــــاي مـــــا ح ــي ــل ــت ــي فــيــكــم
فــكــيــف الــســبــيــل لــســلــوانــكــم

عـــــــاذرا
وقـــــد عـــــاد يل عـــــــاذيل
ً

أحـــــبـــــاي مـــــا ح ــي ــل ــت ــي فــيــكــم

لـــقـــد أعـــيـــت احلـــيـــلـــة احلـــائـــرا

فلست عــى وصــلــكــم لسلوانكم

ولـــســـت عـــى هــجــركــم صــابــرا

فــكــيــف الــســبــيــل لــســلــوانــكــم

ســـلـــوت إ ًذا قــلــبــي الـــطـــائـــرا

حـــنـــانًـــا فـــقـــد قـــــال يل الئــمــي

وقــــــد عــــــاد يل عـــــــاذيل عــــــاذرا

وقد شطرها العالمة الشيخ حممد الساموي بقوله:

صور هيامه
والشاعر مرهف احلس ،اكتوى بلفح الغرام ولواعج الشوق ،وقد ّ

وأشواقه يف هذين البيتني الرائعني:

مـــا كــفــاهــم مـــا مل أطــــق محــلــوين

مح ــل ــوين مـــا مل أطــــق مـــن هــواهــم

عـــــــي مـــــا ك ــل ــف ــوين
لـــعـــظـــيـــم
َّ

كــلــفــوين كــتــم اهلـــــوى ولــعــمــري
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مخسها الشيخ حسن اخلرضي بقوله:
و ّ
وقـــيـــامـــي بــثــقــلــهــا مــــا كــفــاهــم

محــلــتــهــا لــرضــاهــم
كــــم جـــبـــال ّ

مح ــل ــوين مـــا مل أطــــق مـــن هــواهــم

ومــــذ الـــدهـــر بــالــعــنــاد رمــاهــم

محــلــوين
مـــا كــفــاهــم مـــا مل أطــــق ّ

رس
ك ــي ــف يــســطــيــع مـــغـــرم ك ــت ــم ّ

حيــســب الــصــر طــعــمــه طــعــم صرب
كــلــفــوين كــتــم اهلـــــوى ولــعــمــري

فــبــنــفــي أفــــدي األىل يـــوم هــجــري

عــــــــي مــــــا كـــلـــفـــوين
لـــعـــظـــيـــم
ّ

مخسها السيد حممد مهدي القزويني احلائري  -أثبتناها يف ترمجته .-
و ّ
وقال يف هذه املقاطع وقد بدأها بأحد أحرف اهلجاء وختمها بحرف النون:
ذكــــــرنــــــاهــــــم عـــــــى الـــــنـــــأي

وإن شـــــطـــــوا وإن بــــاتــــوا

ذكــرتــنــا اهلــــوى وعــهــد الــتــصــايب

فــذكــرنــا مـــن عــهــدهــا مـــا نسينا

ذكــــــر الــــبــــن لـــيـــتـــه ال ي ــك ــون

ربـــــا فــــــارق الـــقـــريـــن الــقــريــنــا

غـــــردت فشجتني
رب ورقـــــاء
ّ
ّ

وكــــذاك احلــزيــن يــشــجــي احلــزيــنــا
زفــــــرة تـــصـــدع احلـــشـــا وأنــيــنــا

رددت ن ــوح ــه ــا فـــــــرددت مــنــي

رددي مــا اســتــطــعــت أيــتــهــا الــور

ق شــجــونــا مـــن األســــى وحلــونــا

احلــــــي
رعــــــــى اهلل لــــنــــا يف
ّ

أحــــــــــ ّبــــــــــاء ًا وإن خـــــانـــــوا

فـــــــانـــــــى فــــــيــــــك نــــــشــــــوان

رويـــــــــــــــدً ا أهيـــــــــا الــــســــاقــــي

***
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زي ــن الشبيبة مــذ فــقــدتــك مل أجــد

لــلــهــو عـــنـــدي واهلــــــوى بــمــكــان

زمــنــي ع ــى يــريــن ال خـــان احلــيــا

زمــــنــــي وأهــــلــــيــــه عـــــى ي ــري ــن

ملــــا ان ــح ــن ــا لــلــقــيــاهــم مــطــايــانــا

زمــــوا الـــغـــداة مــطــايــاهــم لفرقتنا

***
ســـــقـــــى عـــــهـــــدهـــــم املـــــــايض

مــــــلــــــث الــــــقــــــطــــــر هــــــتّــــــان

ســقــى صـــوب احلــيــا تــلــك املــغــاين

وإن أقــــوت مــن الــبــيــض احلــســان

سكنت القطب حــن خلقت منه

فـــأنـــت مـــن احلـــشـــا والــنــاظــريــن

***
رشت الـــفـــؤاد رخــيــصــة أعــامــه

ومـــــى ي ــع ــض ب ــن ــان ــه املــغــبــون

شغلت عيني دموعا واحلشا حرقا

فــكــيــف ا ّلـــفـــت أمـــواهـــا ونــرانــا

شــــوق امل ومــــا ش ــوق ــي إىل أحــد

ســوى الــذي نــام عن ليىل وأيقظني

جـــــار وفـــــد الــــريــــح فــالــتــطــمــت

وأغــــــصــــــان

مـــــنـــــه

أوراق

جـــنـــون شــبــيــبــة ووقـــــــار شــيـ ٍ
ـب

خـــذا عــنــي الــنــهــى ودعــــا اجلــنــونــا

جــــــنــــــود مـــــنـــــك يف احلـــــب

عـــــــــــى قـــــــتـــــــي أعــــــــــــــوان

***
َّحـــــبـــــذا مـــنـــك خــــيــــال طـــــارق

بـــــاحلـــــي ومل يـــلـــمـــم بــنــا
مــــــر
ّ
ّ

حــتــى رسقـــت ال ــن ــوم م ــن مقلتي

يـــا ســـــارق الــكــحــل مـــن الــعــن

بــانــوا وشــوقــك مل يظعن ومل يبن

حــتــام دمــعــك مسفوح عــى الدمن

***
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ح ــلــ ً
ا فــواضــلــهــا عـــى الــكــثــبــان

خــلــع الــربــيــع عــى غــصــون الــبــان
ٍ
اهلــــــم يف خــلــخــالــه
خــــــال مــــن
ّ

فــقــلــبــه فــــــارغ والـــقـــلـــب م ــآن
يــــوم الـــــــوداع أضــلــنــي وهــــداين

خــنــث الـــــدالل بــشــعــره وبــثــغــره

***
دعي بالوحاف السود من جانب احلام
دع مــن دمــوعــك بعد البني للدمن

نــزيــع هــــوى ل ـ ّبــيــت حـــن دعـــاين

غـــــدً ا لـــدراهـــم والـــيـــوم للظعن

ســفــاهــا
دعــــــاين مــــن مـــامـــكـــا
ً

فـــداعـــي الـــشـــوق قــبــلــكــا دعـــاين

دنـــــــــف عــــــرتــــــه مـــــهـــــراقـــــ ٌة

مــثــل مـــا أهـــرقـــت املـــــاء األواين
فــصــار أمــلــك مــن روحـــي بجثامن

دع الـــفـــراق فـــإن الـــدّ هـــر ســاعــده

قال مهن ًئا السادة آل ثابت يف عرس:
وافـــــــــــــــــر احلـــــــــســـــــــن فــــا

يـــنـــعـــتـــه يف احلـــــســـــن نـــاعـــت

صــــــنــــــم صـــــــــــوره الـــــرمحـــــن
ٌ

ال أيـــــــــــــدي الــــــنــــــواحــــــت

ٍ
غـــصـــن
مــــثــــل بــــــــدر فــــــــوق

فــــــوق حـــقـــف الـــــرمـــــل ن ــاب ــت

ســـــــيـــــــدي أنــــــــــت اســــتــــمــــع
ســـــــيـــــــدي مــــــــــــــاذا تـــــــــراين

شــــــعــــــرا حمــــبــــا غــــــر مـــاقـــت
ً
نــــــاطــــــق الـــــــدمـــــــع صــــامــــت

قــــــــائــــــــم لــــــيــــــي غــــــرامــــــا

ال قــــــيــــــام الـــــعـــــبـــــد قــــانــــت

أشــــــمــــــت يب كــل
ســـــيـــــدي
َّ

حــــــــســــــــود يل وشــــــامــــــت

ّ
رق يل
ســــــــيــــــــدي قـــــــــد

كــــــــل عــــــــــدو يل ومـــــاقـــــت
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وقال:
هــــــــــــام قـــــلـــــبـــــي بــــــغــــــزال

مــــــــرتــــــــد ثــــــــــــوب اجلـــــــــال

نــــــــــاعــــــــــس األجــــــــــفــــــــــان

فــــــتــــــاب حـــــــــرب بــــــالــــــدالل

وكـــثـــيـــب حتــــت غـــصـــن الـــبـــان

مـــــــــــــن حتـــــــــــــت اهلـــــــــــــال

يــــا كـــــال الـــلـــديـــن بـــــدر احلــســـ

ــــــــــن يف لــــــيــــــل الــــــكــــــال

أتــــــــــــــرى تـــــســـــغـــــف ضـــبـــا

فـــــيـــــك يــــــومــــــا بـــــالـــــوصـــــال

أتـــــــــرى يـــــرشـــــف مــــــن فــيــك

رضـــــــــابـــــــــا كـــــــالـــــــزلـــــــزال

قـــلـــب

مـــن هـــــواه مـــن الــــــداء الــعــضــال

فــــــــــيــــــــــداوي

داء

ومن شعره يف اهلجاء قوله:
أرى حمــنــة املــصــطــفــى والــــويص

ب ــع ــد املــــــات ح ــك ــت مــــا ســلــف

فـــــهـــــذا جيـــــــــــاوره صــــاحــــبــــاه

وهـــــــذا جيـــــــاور أهـــــل الــنــجــف

ولو قدّ ر للشاعر أن يعيش طويال ،ومل تذبل زهرة شبابه قبل أواهنا ،لكان شعره قد

بلغ الذروة ،غري أن هذا القليل من شعره ّ
ظل يشيد أملهام عىل ألسن الشعراء واخلطباء.
وحبذا لو يسعى أحد الباحثني بجمع شعره ويبوبه وخيرجه يف ديوان مطبوع إىل حيز

الوجود ،وليس هذا العمل باملستحيل ،ونحن نأمل أن نسعى باذلني كل جهد يف حتقيق
هذه األمنية وبلوغ هذه الغاية التي يصبو إهلا كل مفكّر واع.
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برزت يف مدينة أيب الشهداء يف أواخر الستينات ث ّلة من الشعراء الشباب ،ذاع صيتها

وملع نجمها وبلغت شهرهتا حدًّ ا ال يوصف ،ونالت منزلة رفيعة بني رجال األدبّ ،فم
وكر الدّ هور.
مر العصور ّ
خ ّلد هلا الذكر احلسن عىل ّ
يف كربالء ،بلد الفكر واألدب ،ولد عدنان بن محدان جروان الكبييس سنة 1947م،

وأكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة ،ثم دخل دار املعلمني االبتدائية ،فتخرج فيها سنة

وعي معلام يف مدارسها ،وظل يامرس مهنة التعليم يف مدارس كربالء زمنا،
1966مّ ،
ثم استقال من وظيفته ،وبعد ذلك انرصف إىل املهن احلرة وبتاريخ 1991/11/27م
ّ

تعرض الشاعر حلادث مؤسف أودى بحياته.

عرفت عدنان شابا وسيام وصديقا ودو ًدا ،حيفظ الو ّد ويقيم عىل العهد وخيلص يف
ُ

والرساء ،ذا روح مرحة جذابة صادق اللهجة.
الرضاء
ّ

ّمتقذ الوجدان ،حلو الشامئل ،لطيف املعرش ،وهو مقل يف النرش ،لوال بعض القصائد

التي نرشها يف جملة (العرفان) اللبنانية و (الورود) اللبنانية وبعض املجالت املحلية يف

العراق .وهو يؤمن بالتجديد ويرتسم خطاه.

قرأ الشعر العريب وحفظ للشعراء الكبار عيون قصائدهم ،وهو شاعر رسيع اخلاطر،

حيد القرحية ،ينم شعره عن ر ّقة من الشعور ورهافة يف احلس وفيض من العاطفة وانقياد
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روحا من العفوية.
للقوايف دون تكلف .و ّظف موهبته يف خدمة فنه ،وإن وراءه ً

ديوان شعره

توغلت يف قراءيت لديوانه (رنني الصمت) الذي أعارين إياه متم ّعنًا ،فأحسست بأنني
ُ

أمام شاعر له قدرة كامنة كافية ألن خيوض جتارب شعرية يف عامل القصيدة العمودية كام
أنه متمكن من استخدام الصور اإليامنية باهلمسات واملناجاة الدافئة النابعة من األعامق.

لقد مهر بالشعر حتى فاق أقرانه فيه ،ونظرة فاحصة هلذه النامذج والنصوص التي
انتخبتها تظهر لنا بوضوح إجادة عدنان وإبداعاته لصياغة الشعر ،لذا فإن شعره ينساب

عذ ًبا رقرا ًقا هيز السامعني ويثري فيهم األحاسيس.

آثاره

للشاعر آثار خمطوطة من قصائد وأبحاث تنتظر الطبع وهي:

 1 .1الطغرائي (صاحب المية العجم) دراسة وديوان ،تناول فيها الطغرائي من كل
جوانب حياته االجتامعية والسياسية واألدبية خاصة الميته وكل ما عورضت به

من الشعر.

 2 .2دراسة عن (شمس املعايل قابوس بن وشمكري) من أمراء وشعراء القرن الرابع
اهلجري .نرش قسم منه.

 3 .3دراسات عن أدباء وشعراء األندلس كابن شهيد وابن هاين وغريمها.
 4 .4احلاممة يف الشعراء العريب (بحث أديب لغوي) وهو موسع ومصنف.
 5 .5رنني الصمت (ديوان شعره).

163

املختار من شعره

أعارين الشاعر ديوان شعره (رنني الصمت) فانتخبت منه هذه القصائد.
وقصيدة (يف املحراب) تفصح عن متاسك بالغي ثر ،وعن صور جديدة متامسكة،

يبدو فيها الشاعر عاش ًقا للحسن ،متعبدً ا يف حمرابه:

يف املحراب

س ــب ــح ــان مــــن أصــــفــــاك وحــــدك

حــســنــا ،فــأضــحــى احلــســن عــبــدك

مـــــــر َفـــــــ ٌه
الــــــــــــــورد فـــــيـــــك
ّ

يـــســـتـــاف مـــــا ضـــمـــت خـــــدّ ك

ِ
الــــعــــمــــر الـــرعـــيــــ
أغــــــى مـــــن
وأو ّد

يل

مـــــــن

ـــــد مـــتـــى أردت بـــــأن أعـــــدّ ك

نـــــاظـــــري

وحيـــــــــــــدّ ين هبـــــــــري ب ــح ــس ــن ـــ

فــــيــــا حـــبـــيـــبـــي مــــــا أو ّدك

َ
ــــــك مــــا طــفــقــت بـــــأن أحـــــدّ ك

مــــصــــونــــات الـــدمـــو
ُصـــــ َّبـــــت
ُ

ع عــــى يــــد اهلـــــجـــــران بــعــدك

***

أنــــــــا عـــــبـــــدك الـــــــزاهـــــــي إن

اســـتـــعـــبـــدتـــه فـــــأطـــــال وردك

ٌّ
وكـــــــــــل جــــــوارحــــــي
عــــــبــــــدٌ
حـــــريـــــتـــــي بــــــــــــدأت بـــقـــيـــد

وخــــــواطــــــري أمــــســــن ُجـــنـــدك
ك يل فــــعــــشــــقــــت قــــيــــدك

وعــــلــــمــــت و ّدك أن تـــصـــدّ

مــــــــــــو ّديت فـــمـــضـــيـــت و ّدك

غــــــ ّيــــــه فـــــحـــــمـــــدت رشـــــــدك

وعــــرفــــت رشـــــــدك إن متــــادى
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عــطــفــا مـــتـــى ارتــــــــاش ُخـــلـــدك

مـــــــــــوالي يــــــا خــــلــــد اهلــــــوى
َ

ولـــــطـــــاملـــــاأضـــــحـــــن مـــهـــدك

فـــلـــقـــد جــــحــــدت خــــواطــــري

***
أهــــــوى وصــــالــــك يل وصـــــدّ ك

وصـــــــــــــدّ فـــإنـــنـــي
صــــلــــنــــي ٌ

وأحــــــــــــب مــــنــــك تـــعـــاطـــ ًفـــا
ُّ

وأحــــــــب زهــــــو الـــتـــيـــه عــنــدك
ُّ
قـــــربـــــك الــــــغــــــايل وبــــعــــدك

وأحـــــــب ُبـــغـــضـــك يل وأهـــــوى
ُّ

ّ
رق اهلــــــــوى واشـــــتـــــد مــنــك

فـــــــا أرقــــــــــــك أو أشـــــــدك

وتــــنــــقــــي

عـــــــــي فـــــــا الـــــــــدَّ ك
لـــــــــــــد ًدا
َّ

وأرق

فـــــيـــــك

وتــــــظــــــل تــــــوقــــــد يف لـــظـــا
حــــتــــى خــــيــــالــــك عــــــن عــيــو

وأحـــــــب وقــــدك
ك حــشــاشــتــي
ّ

ين

وأخـــــــــاف إن لـــعـــق الـــكـــرى

عـــيـــنـــي إنــــــك ُذدت ُســـهـــدك
َّ

يــــــا مــــــن زهـــــــــدت ص ــب ــاب ــت ــي

زرتــــــــــه

وأو ّد

ذودك

قـــــدســـــت زهـــــدك
وعـــقـــقـــتـــهـــا
ُ

***
روحــــــــــي إلـــــيـــــك فـــرشـــتـــهـــا
أصــــبــــت
كــــــل األحــــــبــــــة قــــــد
ُ

َو ْجــــــــدً ا فــهــل أشـــتـــار وجــــدك؟
هــــــوى ومــــــا ســـــــدّ ت مـــســـدّ ك

احلــــــــمــــــــد أنــــــــــــك قـــــاتـــــي

والـــــذكـــــريـــــات يــــلــــدن محـــدك

حـــــتـــــى الـــــنـــــســـــيـــــم أمــــضــــه

ـــــمـــــس قـــــدّ ك
شــــــوق إلــــيــــك َف
ّ

شـــــــم وردك
ـــــفــــحــــات ّملـــــــا
ّ

ــــبــــق بــــروحــــك مـــــرف الـــنــــَّ
َع
ٌ
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جتـــــــــر عــــــنــــــك صـــــبـــــابـــــ ًة

فـــــــــروم يف شـــفـــتـــيـــك بـــــردك

وأنت تقرا قصيدة (ما وراء اجلامل) تتجىل لديك طبقة من احلس اجلاميل املرهف يف

جو مفعم ّ
بالشذا العاطر واألريج الزاهر:
ّ

أشــــهــــى مــــن الـــصـــفـــو امل ــصــ ّف ــى

رفـــــــــ ٌه مـــــن احلـــــســـــن املـــقـــ ّفـــى

ال تُــــــــعــــــــاف وال تُــــعــــفــــى

حمــــــــســــــــود ٌة فـــــيـــــه املــــفــــاتــــن
ٌّ
ظـــــــــــــل تـــــــفـــــــيـــــــأه الـــــظـــــا

ل وجيـــتـــلـــيـــه الــــــريــــــف مـــرفـــا

***
أصــــــفــــــاه إذا أوفـــــــــــاه مــبــد

عـــــه فـــــا أصــــفــــى وأوىف !!

وحــــــبــــــاه أفــــــــــــواف الـــصـــفـــا
عــــــلــــــويــــــ ًة وقــــــفــــــت عـــلـــيــــ

نــــــــرا ولـــ ّفـــا
ت تـــكـــامـــلـــت
ً
ــــــه فـــــا تـــــزحـــــزح عـــنـــه وق ــف ــا

حيـــــــــوهـــــــــن وراثـــــــــــــــ ًة
مل
ّ

بـــــل شـــ ّفـــهـــا بــــالــــوجــــد شــ ّف ــا
إغـــــــــــــــراء ولـــطـــفـــا
كــــــأتــــــه
ً

فـــــحـــــبـــــتـــــه مــــــنــــــهــــــا كــــا

فـــــــــــوق اجلـــــــــــــال مجـــــــا ُلـــــــ ُه

ُيـــمـــي عـــى الـــصـــبـــوات صحفا

ّ
وحيــــــــــل ضــيــفــا
فـــيـــجـــيـــئـــهـــا

تُـــــــغـــــــري اجلـــــــــــال ســـــاتـــــ ُه
ِ
يـــــقـــــريـــــه فـــــيـــــض ُفــــتــــوهنــــا

ّ
حـــــل  -وصــفــا
ل ــي ــج ـ ّـل  -ف ــي ــا

***
فـــصـــبـــا لــــــه دوقـــــــــــ ًا وحــــ ّفــــا

يــــــــا مــــــــن متـــــــــــــاّه اهلــــــــوى

تــــــن لـــــو تـــعـــ ّلـــق فـــيـــه ِشــنــفــا
ُ

يـــــــا فـــــاتـــــنًـــــا هتـــــــــوى املــــفــــا
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الــــــنــــــجــــــم تـــــــابـــــــع جـــفـــنـــه

رف ر ّفـــــــا
بــــرفــــيــــفــــه مـــــــا
ّ

هيــــــــوى الــــشــــقــــيــــق شـــفـــاهـــه

حيــــــمــــــر رشــــفــــا
فــــعــــلــــيــــهــــا
ّ

بــــــــــــر
هلل ذا فـــــمـــــتـــــى ُأ
ْ

ُد شـــــفـــــاهـــــك أو ُأد ّفـــــــــــا

ِ
بــــريــــقــــه
لــــــعــــــس ُيـــــــــــــداف
ٌ

مخــــريــــن مـــــا أنــــشــــى وأشـــفـــى

***

(الــــــــــــــــورد قـــــيـــــس بـــــخـــــدّ ه

فــــيــــجــــن َعــــرفــــا
يــــســــتــــافــــه
ُّ

ــــــــــــــو ٌر حتــــــــــــاوره الـــعـــقـــو
َح
َ

الـــنـــفـــس طــيــفــا
ُل وتــــرتــــويــــه
ُ

وأعــــــــــن نـــــجـــــاء وطـــفـــا
ِن
ٌ

يـــــــــرف مـــــن اجلـــفـــو
ــــــــــــو ٌر
َح
ُّ
َ

ِ
الــــــنــــــاس تــر
ـــــــــــو ٌر عــــيــــون
َح
َ
وكـــــــــــأن مــــنــــه الــــــطــــــرف يــو
ّ

***

مـــــــنـــــــغـــــــومـــــــ ٌة كـــــلـــــاتـــــه

وتــــــغــــــمــــــس األوتــــــــــــــــار يف
ُ

ـســحــر  -رصفــا
شــفــه طـــا  -لــلـ ّ
ٍّ
(غـــــــض) م ــن ــه طــرفــا
ِد ُع كــــل
حـــــــرف يـــمـــوســـق مـــنـــه حــرفــا
ٌ
ُّ
فـــــــــــــرق عــــزفــــا
كـــــلـــــاتـــــه

***

ـــــــــر اس ــم ــه
يـــــا ذا الـــــــذي َق
ُ َ

تـــــــوف
قـــــــــرك مـــــا
و ّفــــــــــاك
ّٰ
ُ

عـــي
(مـــــقـــــصـــــورا)
أهـــــــــواك
ً
َّ

ونــــاصــــبــــي ظـــــر ًفـــــا وع ــط ــف ــا

يــضــفــى
ف ــي ــه ــن مـــنـــك الــــقــــر
ٰ

(فــــالــــقــــارصات) عــلــيــك طــرفــا

فـــــزحـــــافـــــه يــــــــــــزداد زحـــفـــا

والــــــنــــــاظــــــريــــــن عـــــروضـــــه

فـــــــريـــــــد الــــــــــــــرب أوىف

فــهــو (املـــــــرد) جــــاء (كــامــلــه)
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وأخــــــــــــر

رواة

فـــحـــديـــثـــهـــم يــــشــــتــــدّ ضــعــفــا

جــــفــــونــــه

يـــــرف
فــــاجلــــفــــن يـــنـــطـــق إذ
ّ

***

القــــــــوا بـــــه عــــســــ ًفــــا وخ ــي ــف ــا

كــــــــــــــر َم املــــــــحــــــــ ّبــــــــوه بـــا

شــــمــــم املــــحــــبــــة أن تـــســـ ّفـــا

ّ
ـــــســـــف بــــحــــ ّبــــه
بـــــبـــــم
قـــــــل
ُ

غـــــيـــــب تــــظــــاهــــر أم ختـــ ّفـــى
ٌ
ِ
ُـــقـــطـــف اخلـــــــــرات قــطــفــا
فـــلـــت

والـــــــطـــــــالـــــــبـــــــيـــــــه إنّــــــــــه

غــــــيــــــب لـــــنـــــا خـــــطـــــراتـــــ ُه
ٌ

(رسي الـــســـحـــر ر ّفــــــا)
أنــــــا
ُّ

***

وطــــــــــــر متـــــــارســـــــه الـــعـــيـــو
ٌ

وتــــــــودع احلـــــــرات جــوفــا
ُن
ُ

صـــــــبـــــــواتـــــــ ُه تـــــصـــــبـــــو لـــه

مــــنــــهــــومــــة حـــــ ّفـــــتـــــه حــــ ّفــــا

فـــــلـــــه املـــــــهـــــــابـــــــ ُة ديـــــدبـــــا

َّ
غــــــض ط ــرف ــا
ســـــاهـــــر مـــــا
ٌن
ٌ

ٌ
مــــــوصــــــل إلـــــفـــــا وإلــــفــــا
ٌر

عــــــيــــــنــــــاه بــــيــــنــــهــــا حــــــوا

مــــــن حـــــ ّبـــــه وختـــــــــاف قــصــفــا

وجــــفــــونــــه تـــشـــكـــو ال ــض ــن ــى

شـــغـــفـــا عـــــى اجلـــفـــنـــن صـ ـ ّف ــا
ِ
خيـــــــــر هل ــف ــا
ــــــــــه مـــــــد َّلـــــــه
ُّ

وتــــــــســــــــمــــــــرت أهـــــــدابـــــــه
ّ
ورواؤه

حـــــــــــــران

فـــيــــ

قـــــبـــــ ً
ا فــــتــــحــــمــــران رشـــفـــا

شــــــــفــــــــاتــــــــه تـــــقـــــســـــانـــــه

َّ
ٌ
شــــــف نــصــفــا
فـــنـــصـــف
مـــنـــه

وكــــــيــــــانــــــ ُه نـــــضـــــو اهلـــــــوى

ّ
الـــــكـــــف كــفــا
وحتـــــــــب مــــنــــه
ّ

وحيـــــــب مـــنـــه الــــطــــرف طــرفــا
ّ

وحيـــــــب مـــنـــه الـــعـــطـــف عــطــفــا
ّ

وحيـــــــب مـــنـــه الـــعـــطـــف عــطــفــا
ّ

حيــــــــب احلـــــســـــن لــطــفــا
إذ
ّ

وحيــــــب مـــنـــه الـــلـــطـــف حــســنــا
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رفــــــــ ٌه مـــــن احلــــســــن املـــقـــ ّفـــى

أشـــهـــى ....مــن الــصــفــو املــصـ ّفــى

***

احلب الغامر ،لتصنع يف أكثر
وتندفع قصيدة (يا متعب الليل) جياشة حتمل كل معاين
ّ

من منعطف صورا بليغة رائعة بروح مليئة بالفرح ،وتقع يف أكثر من مائة بيت ،مل يلتزم الشاعر فيها
موضوعا واحدً ا ،بل تناولت عدّ ة أغراض:

جمــمــرا جــانــبــاه الــفــكــر والــســهـ ُـر
مذيب روحــك حتى ترتوي ِ
الفكَر

جر
يا متعب الليل يف أهدابك ّ
الض ُ

ـذوى وهو مرتشف
رنني صمتك ،يـ ٰ

إذا ث ــوي ــت فـــا مخـــر وال ُســ ُك ـ ُـر

مخــرا مــن مواقده
يــا راشــف اجلمر ً

واملــــرتــــوي قــل ـ ًقــا واملــغــتــي أرقـــا

يف مقلتيك هتــادى السهد والكدر
الضج ُر
وأضجر طويال فأشهى النشوة
َ

سهر
أوقـــد جفونك حتى يلتظي
ٌ

مـــغـــر ًدا وارتـــــوى أحلــانــك الــوتــر
ّ

ـدت هلا
قيثارة الليل نشوى إذ قــعـ َ

عــيــنــاك ديــــوان شــعــر أنـــت فكرت ُه

ويف م ــاحم ــك اإلعـــصـــار ينتحر
فــجــرا عــى شــفــة اآلفــــاق ينحدر
ً

جرحت روح الدّ جى فاهنال ناغره

حطمت كــأســك إذ أهرقتها نز ًفا

وطــي روحــك ذوب اخلمر يستعر
ّ

ألـــق
رحــتــم نــديــمــن هــــذا مخــــر ُه ٌ

ش ُر
مـــن مــقــلــتــيــه وهـــــذا مخـــــر ُه َ َ

هوى
ـرب
ً
وقلت للنجم ال تغرب فـ َّ

م ــا بــيــنــنــا مل يــامــس كــنــهــه الــبــر

ـــر مـــن أهـــدابـــه غــبـ ٌ
ـش
حــتــى متـــ َّط َ

يف كـــل مــنــعــطــف جيــــري ويــنــتــر
فيا شــفــاه الــعــذارى هــا هنا الوطر

ـات بمبسمه
هــذي الــلــيــايل خــضــيـ ٌ

***
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ــــر الــلــيــل ألــــونــــ ًا وأخــيــلــة
مــــو ّط َ

حتى متطى الدجى واعشوشب الشجر
فاخرض فيك األسى واستوسق الكدر
ّ

أحزانك اخلرض جرس الشعر موسقها

هــــذي قــوافــيــك أرواح منعمة

دف ــاف ــة الــلــحــن ال عــــو ٌد وال وتــر

مــرافــئ الــقــول قــد أتعبتها سفرا
يا بن املعاناة طــول العمر يمضغها

فر
حتى التوى التعب املكدود
والس ُ
ّ

وال ن ــس ــوغ ويــطــفــيــهــا وتــســتــعــر

يصححها
أخــطــاء
كــل املــســافــات
ّ
ٌ

خــطـ ٌـو عــريــض ُيــع ـ ّفــى بــعــده األثــر

ـت غـ ّ
ـض الـــروح ُأنفقها
كــم ليلة بـ ّ

سحلب الوطر
مخــرا ولعسا ومــا ُي
ُ
ً

ملى
َصــ َعــدْ ُت للشفة العليا أع ـ ُّ
ـب ً

ـدر
ُ
وعـــدت للشفة السفىل ويب خـ ُ

غــنــيــت ّ
كــــل جــيــبــايت فـــا طــربــت

إال الــتــي رؤيــتــاهــا الفكر والــصــور

نـــزف
ثــــم أدىل دلـــــوه
ـــــرا
ٌ
َُ
ّ
ـــــم ً
م َّ

مــنــي واتــلــع جــيــدا لــلــهــوى َسـ َـهـ ُـر

شــفــاهــك اخلـــر يــالــعــســاء دالــي ـ ٌة

عترص؟
مــن الــكــروم فمن للكرم ُي ُ

***
الســـو َد ْت صحائف ُه
ال يولد الطهر
ّ

البرش
ولــو يــمــوت اهل ــوى الغــتــالــه
ُ

أو مـــات زيــــدٌ مل ــا ب ـ ّكــتــه عــصــبـ ُتـ ُه

أو مــات عــمـ ٌـر ت ـ ّ
ـول (واوه) ُعـ َـمـ ُـر

ورا ٌد ومــا نضبت
مــرت عــى النبع ّ
ّ

ـدر
لــه عــيـ ٌ
ـون وال اســتــخــذى لــه صـ ُ

ّهر
أو يزهر النبع السترشى به الز ُ

أو يشرتي البحر البتاعته أرشعتي

ولو يشيخ الضحى أزرى به الظهر

لــو يمخض الفجر مل هتنأ والدتــه

كر
وشـــارب اخلــمــر مل جينح َلــه ُس ُ

زجــاجــة الــســكــر مل جتــنــح هلــا شف ٌة

170

ـرت بــالــدمــع ان جي ــري بــه بــر ٌد
كــفـ ُ

أضــــج دم ــوع ــا ط ـ ّيــهــا ال ــرر
إين
ُّ

مــعـ ّـذيب كــيــف ال تــغــريــك أخيلتي

تعرت وهــذي أدمعي صور؟
وفــد ّ

أنــا الــذي يستقي العنقود أخيلتي

فــــرف مخـــرا عــى األقـــــداح تنهمر
َّ

مجـــرا وأنــضــج إغــداقــي وتبترس؟
ً

حــتــام افـــرش أجــفــاين وتــفــرش يل

ّ
واللحور؟
الــدل
يعني عيوين
فهل
ُ
ُ

هـــذه الـــــدوايل تــعــاين ومــوجــديت

أن ــا امــــرؤٌ يف اســيــل الــتــيــه ذو هلـ ٍ
ـب

وإنــنــي يف عجيف الــعــر مــزدهــر

مــســتــوســق أر ًقــــا
محــــالــــ ٌة قــلــ ًقــا
ٌ
ّ

مــبــيــض هـــــا ٍم فـــا ٌّ
ُ
قــر
ذل وال ُ
ّ
أحترض
الـــذل حتى حــن
أمـــارس
ُ

عتب
أسمو وصاحبتي ال ُعتبى وال
ُ

مني عليهم وإن صــدّ وا وإن وتــروا

ـت ولن
مــسـ َّـو ٌد ال مــســو ٌد مــذ ُخــلــقـ ُ

املـــــــارن الــذكــر
ور ْثــــتُــــ ُه فـــــراين
ُ

أن أيب قــد مـــات ال نشبا
ُ
عــرفــت ّ
ت ــزري يب الصدفة احلــبــى تعاونني

***

خــزيــان إمــا عــانــه القدر
فالسيف
ُ

أنــــا ابــــن حــالــيــة اآلبـــــاء تــورثــنــي

وفـــكـــرا لــيــس يندثر
هـــذا اإلبــــاء
ً

ـت عند ختــوم الشمس مسترتا
وقــفـ ُ

أن وهــج الشمس يسترت
فــراعــنــي ّ

فــأزهــر الغضب املــوتــور والضجر

تــثــاءب اجلــمــر ر ّي ــان ــا عــى شفتي

أن جــوف الثلج يستتعر
فهالني ّ
َ

حمـــــرا لــيــردين
ولــــــذت بــالــثــلــج
ُ
ً

ـدخـ ُـر
عيني ففي جفنها األقـــار تـ ّ

ـم ب ــأه ــدايب ومـــا ملحت
وغــــار نــجـ ٌ

ـن هــاين وغنّى (هنده) ُع َم ُر
شب ابـ ُ
ّ

حتـــدرت وهــي نــشــوى يف معاطفها
ّ

تنتظر
واإلثــــم أن تـــرك اآلمــــال
ُ

فجيعة الفكر أن يبقى عــى ظمأ
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وازورت جــوانــبــه
تـــــور َم الــلــيــل
َّ
ّ

ترض
وراحـــت الــامــعــات الــزهــر ُت ُ

مــن يلعق اجلـــرح ُيبحر يف مرافئه

والــســنــدبــاد مــع األمـــــواج يندحر

القمر
واغتيل وهــو بــأوج الصبوة
ُ

الـــدري مكتئ ًبا
وأصــحــر الكوكب
ّ

قــد مزقتها الــريــاح اهلــوج والـ ُّـذعـ ُـر

زوارق ال ــي ــوم مل تــبــحــر هب ــا ل ــد ٌة

هبا صحايب ومل ُيصغوا إىل نصحي

أثـــر
راحـــــوا
ٌ
وعــــن هلـــم يـــزداهنـــا ُ

ـر
يــاهلــف نــفــي فــا زيـــدٌ وال مـ ُ

***

أرضى من اجلمر وقد اجلمر مستعرا

أثــر
والـــيـــوم يــثــوون ال
ٌ
عـــن وال ُ

فــإنــك الــســامــق املــيــمــون ذو ٍ
ألــق

والــنــار تسمو بــا يف طيها الــرر
ِ
ـــســـ ُه إال وهــــو يستعر
وال تـــام ْ
ٍ
عـــار مــن الــعــار ُيستسقى بــه املطر

ست ُعريك فاستلقت عىل ُهديب
لبِ ُ

الصعر
كـ ّـل النجوم وغ ّطى خــدّ ي ّ

ال تـــرب اجلــمــر إال وهـــو متّقدٌ

ّ
كــر
مهـــا
وكــــل أخـــي الــتــهــام مــدّ ُ
ًّ

هينا بــك اجلــمــع لكن أنــت ُمــدّ كــر

احلــريــر اخلـــ ُّز والــوتـ ُـر
س ـ ّيــان فيها
ُ

ـوف تــرتــدي مقيل
هــذي الــقــوايف طــيـ ٌ

وكنت من قبل نقض النوم ما اخلرب؟

قالت عــراك الكرى بدعا فنمت به
ٍ
ـسـ ّـهــر
أثـــم مــن رمحـــة قــد عــافــك الـ ّ
َّ

السهر
فقلت عــن ب ــر ٍم قــد عافني ّ

***
ـر ُ
ـر مقتحام
بعض الـ ّ
أدهــى من الـ ّ

حـــو َم ال ـ َعـ َـو ُر
فقد هيــون الغمى إن
َّ

نــذرت للصادح السامي مكابريت

ُ
الــــنــــذ ُر
وانــــــه يــــدّ رهيــــا نــعــمــت

وقــامــنــي طــرفــاهــا األرض والقمر

مدينتي الــكــون ال ح ــدٌّ يؤقلمها
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ـاع ميالدي عىل ٍ
أمل
ما زلـ ُ
ـت من سـ َ

ه ــي ــان لــلــمــوعــد اجلـــبـــار أنــتــظــر

ـت وحـــدي ســـ ّفـــارا إىل ٍ
بلد
ُخــلــقـ ُ
ً

برش
خلف املــســافــات ال
ٌّ
جــن وال ُ

ُّ
يــــدل ركــــايب فــهــي تائهة
مـــن ذا

مــســه ورض
تــســعــى إىل وطـــن م ــا ّ

طنب
هــنــاك أقـــى فــأقــي يعتيل
ٌ

محــــــــدٌ كــثــر
إيل قـــــد رضبــــتــــه َّ
َّ

ُ
ــفــرش أجــفــا ًنــا وأفــئــد ًة
والــــدرب ُي
ُ

وكــلــهــم لــقــدومــي صــوهبــم نــظـ ُـر

إبـــاء والـــرؤى صعر
حيث الــقــوايف
ٌ

هــنــاك الكتب أشــعــاري وأنشدها

ُمـــر
م ــن املــصــالــيــت صــيــدٌ ُنــ ّف ــر ز ُ

ـراء تــركــزهــا
عــــاد ُه َصـــ ْعـــدَ ٌة س ــم ـ ُ

ٌ
روض أخــو ُحلل
قــالــوا :تعال فــذا

ٌ
معتجر
مشتمل بالعطر
بــالــورد
ُ

يا اهيــا املوعد امليمون ِجــيء َغ َب ًشا

إين هلـــا مــنــك الـــصـــيـــداء اســتــعــر

ق ــف ــوا ملـــا مــــ ًا فــــإين قـــــادم ســحــرا

ما أروع املــرء هيــدي خطو ُه السحر

َّ
خف اخلطى واستبق رجليك يف حرد

يذعر دونــك اخلطر
والــغ املسافات
ْ

أطبق عىل الليل هديا ينفلق ٌ
غبش

مــن مقلتيه ويطلق نفعك الــرر

حلـــب ال رضار به
رشع الــكــرامــة
ٌ

ـر
ال يبخس الــنــاس أشــيــاء وال يـ ُ

ُّ
أضـــل مــن األنــعــام إن قهروا
قـــو ٌم

مــدّ وا الــرقــاب وظــامــون إن قــدروا

ويف وجـــوه األىل ضــاقــوا بــه القرت

مـــــرف شمام
خـــيـــاء
يف وج ــه ــه
ٌ
ٌ

إن ُج ِّوعوا خنعوا أو ُاشبِعوا وثبوا

صربوا
ــروا
أو ُهــدِّ دوا جنبوا أو ُص ِّ
ُ

بــر
مــن الــطــعــام ُف ــت ـ ٌ
ـات واجلــنــى ُ ُ

آمــاهلــم عــن ســواهــم كــل مطمحهم

أبت
إن يعرضوا أن يكونوا كالسوام ْ

***
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والبقر
احلـــي
أن ترتضيهم شــيــا ُه
ُ
ّ

وقــفــت واملـــــوت ع ــري ــان أراود ُه

فــيــســتــطــيــل ُ
ـذر
وأدمـــــيـــــه فــيــعــتـ ُ

أنــا أخــو النجم مل يربحني السهر

منترش
أنا أخو الشمس حيث الدفء
ُ

ومـــــن حيـــــدّ مـــعـــانـــايت و ُيــتــبــعــهــا

فــــأســــريــــح وخيــــزهيــــا فــافــتــخــر
ُ

ومــــن يــقــ ّيــد أحــــــزاين ويــقــلــقــهــا
ـت صــبــوايت احلـــرى عــى ٍ
شفة
فــرشـ ُ
ّ

ـر
ف ــاط ــم ــئ ــن ويـــطـــوهيـــا ف ــان ــت ـ ُ

َ
عـــرش الوطر
خـــراء فــوق ملــاهــا

أكـــــرع أحـــــزاين وتــســكــري
أدوم
ُ

الضجر
ودون نشوهتا يعشوشب
ُ

املــــوت يشء نــبــيـ ٌـل يــســتــفـ ُّز رؤى

ـذر
ُ
فيطعن الطعنة الــنــجــاء أو يـ ُ

ـح بــأجــفــاين ولـــو سن ٌة
مــن ذا يــسـ ُّ

تـــأصـــل يف آمــاقــهــا الــســهــر
فــقــد
ّ

فــرتــوي قــلــق غ ـ ُّ
ـر
ـض األســـى غـ ُ

ظـــمـــآن أكــــــرع أحــــزانــــا مــعــتــقــة

ـــر
وأهنـــــــا لـــــولـــــو ٌد مــــا هبــــا عـــ ُق ُ

شــابــت خــرائــد ىـــايل ومـــا ولــدت

معتجر
عــريــانــة وهـــو بـــاألشـــذاء
ُ

أغريت بالفجر أحالمي ليحضنها
ُ
هــــذي الـــثـــاثـــون آيـــــات مــبــيــنـ ٌة

تــتــى ع ــى م ــأ بــــاآلي ق ــد كــفــروا

ال تــبــتــئــس أهنــــا عـــــذراء زاخــــر ٌة

كالبحر يف طـ ّيــه األهــــوال وال ــدرر
ٍ
ٍ
ـر
َّ
ورب الــــف ثـــــوان حـــن ُتــعــتـ ُ
ِ
ــــر
يف طــيــهــا غـــمـــرات طــ ّيــهــا ع َ ُ

بعض الثالثني ألــف حــن تسربها
ٍ
ٍ
أهـــب
دهـــــر عـــى
ثــانــيــة
يــــــار َّب
ٌ
ُ

لـــذا ت ــراك ـ ُ
الــســن عــن بــر ٍم
ـض َّيف
ُّ

***

يـــــر اهلل قـــــرآنًـــــا ملـــدَّ ٍ
كـــر
قــــد
ّ

ـر
وقـــد
ُ
كـــرت ومل يمسسني الــكـ ُ
ذكــــرا مبينًا فــهــل لــلــذكــر مــدَّ كــر؟
ً

ٍ
(رض نَدُ ِ
س).
((( البيت للمتنبي وتكملته
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رؤوف حــبــا اآلالء وافــــر ًة
رب
ٌ
ٌّ

ـر
ال يبخس الــنــاس
ً
اشــيــاء وال يـ ُ

ُ
البسط وال ُب ُس
وهــو الكريم ،يــداه

لــكــنــنــا نــحــن كــــفــــارون نعمته

ـرف الــغــايف عــى ُهــدُ ٍ
ب
يــا طيف ُة امل ـ َ

وســنــى عــى مــقـ ٍ
ـل يــزهــى هبــا احل ـ َـو ُر

ٍ
ٍ
واف أخـــــي ثــقـ ٍـة
نـــــد ايب غــــر

()1
جــعـ ٍـد رسي ٍ
ٍ
نــه ن
خطر
ُـــــدب لــه
ٍّ
ُ

ٍ
ٍ
إربـــــه لــقـ ٍ
ٍ
ـن
رسي
بـــنـــدب
رفـــ ًقـــا

اإلخــبــات والشكر
مــا زال يغمره
ُ

وامتازت قصيدة (يا نيل) بطراوة املفردة ،ونربة األسقاع عذوبة النسج ،صاغها

الشاعر بيد فنان ماهر جتسد صور الشط اجلميل والوادي الفسيح والرؤى الصادقة ،فام

أهبج قوله:

طــــول املـــقـــام بــشــاطــئــيــك قــلــيـ ُـل

هـــــوى يـــا نــيـ ُـل
فــتــامــل الــ ُعــتــبــى
ً
ّ

يـــرف عــى الــبــعــاد فتنهد الـــ
أرج
ُّ

خــطــرات شــو ًقــا واهلــــوى املــتــبـ ُ
ـول
ُ

أمضني
أنـــا مــن ضــفــاف املتعبني ّ

حــــر اهلــجــر فــجــئــت فــيــك أمــثــل
ُّ

السنا
وطــيــوفــك احلــمــراء حيملها ّ

فـــيـــهـــم وجــــــدٌ لـــلـــقـــاء خــضــيــل
ُ

ّ
وتـــظـــل يف صــــدر املــــدى مــتــألـ ًقــا

يف حـــــن خيـــبـــو آبـــــــدٌ وأزيــــــل

وحمــاجــر األزمــــان تطفح بــالــرؤى

وومــيــض روحـــك مــا عـــراه ذبــول

ومــــطــــارف ومــتــالــد قـــد أضــحــيــا
ٌ

لـــك شــاطــئــيــك وأنـــــك املـــأمـــول

والـــدّ هـــر يــثــبــت قــدمــ ُه مــن مولد

الـــتـــاريـــخ إنــــك شـــاهـــدٌ ودلــيــل

كـــــــأن الـــــواديـــــن مخــيــل
حـــتـــى
َّ

وصحائف للخصب أترفت الدنى

***
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يــا نــيــل كــم شــفــت إزاءك جلس ٌة

خيــــر فــيــهــا ســـاحـــل وأصـــيـــل

ٍ
ٍ
يـــمـــر بمقلتي
مـــغـــر
مـــغـــر عـــى
ّ

فـــكـــأن تــلــك املـــغـــريـــات محــول
َّ

ــردهتــا صبأ مــن روحها
وتــصـ ُّ
ـب َب َ

نــضــح ال ــن ــدى والــعــنــر املــطــلــول

ثــــم متــيـ ُـل
ُ ُت ــص ــغ ــي هلـــا األفــــنــــان ّ

فــحــفــيـ ُ
ـف جــريــك نــعــم ـ ٌة منساب ٌة

ـوى
وتعانق الشاطي فيحضنها هـ ً

ويـــــذوب فــيــهــا م ــن حــشــاه مهيل
وشـــــيـــــ ًا ،يف دفــــقــــاتــــه إكــلــيــل

فــتــنــســج فــوقــه
ريـــــح
وتـــــــروده
ُ
ٌ

رسى فــيــصـ ُ
ـول
جـــذ ًفـــا وختـــرقـــه
ً

وجتــــــول حمــــرقــــ ٌة بــــه فـــيـــؤودهـــا

مــــن غـــدقـــه ويــشــمــهــا و ُيــطــيــل

وتـــطـــوف أنـــســـام عــلــيــه فــرتــوي
ويـــعـــر أكــهــلــة الــنــخــيــل شــبــابــه

ـس مــنــهــوم الــعــطــاء نخيل
فــيــمــيـ ُ

تسبيح بجمر
ومــطــارح اجلــنــات
ٌ

َك واهــــبــــا واملـــســـتـــقـــى هتــلــيــل

وي ــم ـ ّـر بـــالـــوادي فــيــعــشــب شـ ِّيـ ًقــا

واخلــصــب لــلــرمــل املــحــول بديل
فــيــا تــســيــل ع ــى الـــريـــاض يسيل

والـــعـــطـــر نـــديـــانـــا يـــريـــق أرجيـــه

***
ـوات حــولــك ّ
حشدُ
يــا نيل والــصــبـ ُ

والــــــنــــــرات إىل ربـــــــاك تــئــول

ـاب فيك حرائر
بــوركــت فــاألحــقـ ُ

واخلــــــدر أنــــت حــيــاهلــا مــســدول

ـى
تـــــرا لــلــغـ ٰ
هــبــنــي اخلـــيـــال متــلــيــا َ

مــرجــا رؤاه هطول
يف خــاطــري
ً

القاهرة  -متوز 1976
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جسد يف
ويتشوق الشاعر إىل مرص وش ّطه اجلميل ،حيث يغري باحلياة واحلب ،فقد ّ

قصيدته مفردات الطبيعة وهي تفيض عذوبة وصدقا وشفافية ووضوحا كام يف قوله:

مرص
يا ُ

ٌ
جــنــبــي يتقد
شـــــوق لــلــقــيــاك يف
َّ

يا مرص والشوق عندي بعض ما أجدُ
وأعــيــنــي بــطــيــوف مــنــك تنعقد

قدمت والصبوات اخلــر تنهد يب
وجـــــال حـــفـــ ٌز بــــأهــــدايب وأ َّلـــقـــه

يف
الس َّهدُ
مقلتي خضيل املــزدهــى ُّ
َّ

وخاض يب غمرات الريح مضطرما

نـــر حــديــدُ الـ ّـشــبــا لــأفــق يـــزدرد
ٌ

وأججني
ـاح) ّ
ألــح يب (وهــو مــلــحـ ٌ
َّ

صـــدى ،فــبــات ظــائــى فيك يترب ُد
ً

يــمــرده
كـــأن يف صــــدره صــــدري
ّ

استحر املدى واستوفر الوخد
حتى
َّ

الــغــي املــســافــات واآلفـــــاق حتـــذر ُه

فالركب يف طـ ٍ
ـرب
واجلــو مضطهدُ
ّ

غــورا قوادمه
يستعرض إذ رضبــت
ً
ٍ
ٍ
كأنملة
عــــال فــمــنــه نـــرى الــدنــيــا

ت ــرى الــرجــال حــــذارا مــنــه ترتعدُ

ّ
كــــل مــنــوع دون زحــفــتــه
يــشــتــق

فــيــســتــوي
ثــــم يــتــئــدُ
مــســتــنــفــرا ّ
ً

وأنـــــه لـــلـــورى مـــن حتــتــنــا رص ُد

حــتــى أنـــاخ بــنــا يف خــر (ق ــاه ـ ٍ
ـرة)

ويف جناحيه خــفـ ٌ
ـض وامل ــي قصد

***
ـر جئت وقيد اخلطو يف ِ
سفر
يا مـ ُ

ِ
ـت يف
عــيــشــه رغـــدُ
يف طــ ّي ــه ع ــن ـ ٌ
وكيف ألــوي وانــت املقصدُ األحــدُ

ـان ال الـــوي عــى أحد
جـــذالن هــيـ َ
َ

فجر ومــرســى رح ــايل عــنــدك ال ــرأ ُد

وأمتطي صهوات الشوق منطلقي

واجلــامــح الــغــمــر مل ي ــرح بــه حــرد

روت بعض غلتها
فالرغبة البكر ّ
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مــســتــنــفــزات متـــ ّ
أهـــا يل الــصــدد
ٌ

واألمــنــيــات احلــبــاىل فــيــك خمضتها

وقصيد (هلب الدم) تتميز أبياهتا بإرصار عىل احلزن واألليشاع ،واألمل الدفاق واللهب

اجلياش .قاهلا يف رثاء اإلمام احلسني:
طف بالرضيح وأوقــد حوله احلقبا

ـرح يسكب اللهبا
بجذوة اجلــرح جـ ٌ

واســتــنــطــق الــزمــن الــطــايف بلجته
وســائــل األفـــق املــخــضــوب رفــرفــه

رس عــضــيــم تــصــنــع العجبا
بـــأي ّ

هىل غري نفعك من سمح الدما خضبا

وسائل (االصبع) اجلــز ّاء هل لزمت

لـــــداهتـــــا أم جيـــــــرف احل ــج ــب ــا

واستدرج الشك إن امسى له رهج

حيــــوم يف افــــق خمــضــوضــل سحبا

ســيــنــطــق الــقــر إذ يف طــيــه نسبا

حمـــر يــكــشــف االهبــــــام والــريــبــا

لـــكـــل عـــاصـــفـــة جمــــد وأروعــــــه

ما بالدماء والضبا والفكر قد كتبا

رب اإلبــاء تعاىل الطف من خضل

فــكــلــا ظ ــم ــأت ارواحــــنــــا سكبا

يــرجــم اهلمهامت اخل ــرس عاصفة

محـــراء تـــزرع فــيــا تبتغي الغضبا

ومــنــهــج لــلــعــطــاء الــضــخــم ينرشه

عــى الــثــرى وهــو يسقيه دمــ ًا رسبا

ال يــعــرف االّٰ اهلــــون حــن ختذله

الدنيا وتدفعه للموت بيض ضبا

وال يــــرى لـــــراب نــــاء كلكله

ع ــى جــنــاحــيــه إال مــطــرحــا أشــيــا

يسرتطف اخلــطــوات احلمر عارمة

ويــســتــيء بــا (مـــن هــديــه) وهبا

ويــســريــح لــظــل املـــــوت إذ يــرد

اللظى اخلضيل وفيه بعض ما طلبا

ويــطــعــم املـــبـــدأ اجلـــبـــار إخــوتــه

ثـــــم أفــــــاذ لــــه زغــبــا
وص ــح ــب ــه ّ
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حــتــى إذا كــنــت لــلــفــضــل خــامتــة

والــنــر مــن بــن أهـــداب لــه جذبا

قــال اهلـــدى يــالــدايت فــالــردى عظة

إن كـــان عــــزًا ،وفــيــه نبلغ األدبـــا

وديــــدن املــجــد أن خيــفــي بعاجله

روحا لكي يلتظي فوق الدجى شهبا

يــوم الــطــفــوف وفــيــك الــثــار متقدا

فــكــلــا اســتــنــهــضــت حمــمــومــة وثبا

يا ثورة فوق هام الدهر قد نضجت

دمـــــ ًا ،يــظــل ع ــى اآلفـــــاق ملتهبا

فــيــا جل ــرح مــشــى يف الــدهــر فــاغــره
يــعــرش الــــدرب إقــدامــا وتضحية

سمحا سقى حوله الدنيا وما نضبا
ً

س ــي ــان يف دربـــــه اآلن أو صلبا

مــن قــبــل أل ــف تــقــل الــدهــر حتمله

ال تــشــتــكــي نــصــبــا فــيــه وال تعبا

منح َت ُه مــن صــفــات فيك منطلقا

ضخام جيــوب الدنى حــاال ومرتقبا
بــقــدحــة تــوقــد األفــــاك والشهبا

يسترشف األفــق الــداجــي فيصدعه
فــمــنــزف اجلـــرح ال زالـــت روافـــده

تــصــب يف كـــل صـــدر حــانــق هلبا

مــــوالي أي مــقــال فــيــك أقــرضــه

وإن ســهــرت الــلــيــايل دونـــه حدبا

وأنــــــت مــــن ال عـــقـــل حيـــيـــا بــه

وال فــعــال بــعــيــد يــعــجــز الطلبا

وهـــــل يــــــرام لــــه شـــــأو ومــنــزلــة

وجمـــــده حـــر األقــــــام والــكــتــبــا

هــــذا الــــذي مـــأ الــدنــيــا بــثــورتــه

وحتــــت قــ ّبــتــه قـــد ســمــر الــشــهــبــا

عــطــش الــثــار فــاســكــبــي يــا جــراح

م ــات يف غــمــرة الــــروق الصباح

الـــثـــار الـــتـــي ان ــت ــظ ــر َن ــا جــنــاهــا

قــطــعــتــهــا ح ــن الــنــضــوج الــريــاح

وتعد قصيدة (أنشودة اجلراح) من شوامخ وطنيات الشاعر ،إسمعه يقول:
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والــعــقــول الــتــي اعــتــمــدنــا حجاها

رقـــصـــت يف ربـــوعـــهـــا األقـــــداح

والــســيــوف الــتــي أعـــدت إىل الثار

مل ي ــل ــف يف غـــمـــودهـــن صــفــاح

والــــصــــدور الـــتـــي تـــأجـــج فيها

احلــقــد يــومــ ًا يــصــول فيها الــســاح

والــــرجــــال الـــتـــي يــبــالــغ يف أفـــ

ـــعــاهلــا إذ جـــا الـــدجـــى أشــبــاح

وال ــرب ــوع اخلــــراء عـــادت هشيام

ضـــــواح
كــــل روض بـــزهـــوهـــا
ّ

وح ــص ــاد احلـــــروب يف ك ــل فصل

عـــــــرات الـــبـــقـــاع مـــنـــا تــبــاح

يــــا نـــديـــمـــي ومـــــا ســــــواك هبـــذا

األمــــر ثــبــت لــديــه رايس رضاح

أتـــــرى األمـــــر واضـــحـــا أم عليه

مــــن نــســيــج املــــحــــرات وشــــاح

فــســفــن يـــرمـــي بـــه املـــــوج حقبا

وعـــيـــون املـــــوج الــلــئــيــم ال ــرم ــاح

وســــألــــت املــــــاح أيـــــن رسانـــــا؟

فـــــتـــــوارى مـــــن ســــــؤيل املـــــاح

صبيح للموت فاستجابت شعوب

واســتــطــابــت بــأهــلــهــا األرواح

ومتـــطـــي الـــرعـــيـــل وأزور عــزم

يــــــــدّ يل لـــلـــمـــنـــون أو يــمــتــاح

وقــطــعــنــا مــــن الــــغــــرور يــمــيــنــا

وشــــــــاال وأنـــشـــبـــتـــه الــــرمــــاح

وزرعـــنـــا يف لــيــلــة الـــيـــاس فــجــرا

وان ــح ــن ــى كـــل الـــــذي قـــد يــتــاح

وكـــــثـــــرا مـــــن الـــــثـــــار قــطــعــنــا

ان اجلـــــــال ف ــي ــه ــا مجـــاح
غــــر ّ

فــــدعــــوا ل ــل ــس ــام فــــارتــــد نــر

ثـــم صـــاحـــوا بــــأن ذاك اقــــراح

ـر
فــتــهــاوى م ــن حــالــق األفــــق نـ ٌ

أرحيـــــي قـــد هــيــض مــنــه اجلــنــاح

يـــنـــتـــي يف بـــيـــوهتـــن الــــنــــواح

وحــــوهلــــن الــيــتــامــى
والـــثـــكـــاىل
ّ
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ســحــب الــصــيــف غــيــثــهــن مـــزاح

يــا نــديــمــي ويف احلــديــث شجون

ِ
ـــــف ويف ظــهــرنــا تــــرف اجلــــراح

فــــرة نــحــن ثـــم نــنــكــص للخلـ

***
يـــا جــــراح الــشــهــيــد وهــــو ضجيـ

ـ ــج املــــوت عــــزًا ب ــه النـــت ســاح

فــشــظــايــا اجلـــــــراج تــنــبــت كــالـــ

ـــفــجــر هلــيــبــا ع ــى الـــدّ جـــى فــيــزاح

وم ــط ــاف الـــدمـــاء مــضــمــون نرص

رسمـــــــــــدي عــــــطــــــاؤه وطــــــاح
ٌّ

عــبــقــري الـــنـــوال ســمــح الــعــطــايــا

ت ــع ــب ــت يف امــــتــــداحــــه املــــــداح

رحـــــــم طـــــاهـــــر وكـــــــل ولـــيـــد

مل جيـــن مــنــه فــهــو ســقــط ســفــاح

يــمــنــح احلــــرب رجــلــهــا ولــظــاهــا

ال عــــدمــــنــــاك أهيـــــــا املـــــنّـــــاح

نـــرا
يــزهــر الـــثـــأر يف ضــفــافــك
ً

ثـــــم ختــــر بـــالـــفـــخـــار الـــســـاح
ّ

مخــــســــ ًة وعـــريـــنـــا تــــنــــ ُّز كــآبــة

وت ــق ــي ــئ آالمــــــا مـــــدى احل ــق ــاب

تنز هبا أعوامه اخلمسة والعرشون:
وترى الكآبة ّ
فهي عىل كدر مطرد:
كــدر
مخــســة وعــــرون ألـــوانـــ ًا هبــا
ٌ

ال تــســتــقــر عـــى لـــون مـــن الــكــدر

وعنده أن اآلداب هي اقرب آرصة بني الناس:
ِ
اآلداب
لــقــلــت قـــرابـــ ُة
أس ــم ــى
ُ

أي قـــرابـــة بـــن الــــورى
لـــو قــيــل ُّ

ويف إحدى مخرياته ال تفتأ مخرته معاقر ًة له حتى الصباح:
باحلج ِ
ب
ُيرخى عىل اقــرب اآلفــاق
ُ

وظــل حتى الصباح الغمر فوقها
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نيخ فــوق اجلفون النعس واهلــدُ ِ
ب
ُي ُ

ونــــاء كــلــكــلــهــا ثــقــ ً
ا شــعــرت به

ِ
العصب
أم أهنــا اعترصت يف حانة

مل أدر هــل مــقــة بــالــنــفــس تربطها

وهو يف اخلمر:
ِ
احــــــورار
نـــديـــا بــمــقــلــتــيــه
س
ُ
ً

أشـــتـــهـــي اخلــــمــــر أملــــــح لــلــكــأ

تــــــدار
شـــفـــتـــاه عــــى شـــفـــاهـــي
ُ

أمــــزج اخلــمــر بــالــلــمــى وكـــؤويس

مسمر يرجتف ،عاشقا ّ
مدلا مثله،
وهو يف صباباته ُي
ُ
ساعف النجم حيث ّ
تصوره وهو ّ

لذا خياطبه مطمئنا:

يــا أهي ــا الــنــجــم ال تضجر ف ــإن بنا

من الصبابات ما يطغى عىل الضجر

ـت
هـــون عليك فــإنــا مــعــر ُمــزجـ ْ
ّ

أرواحــهــم بــاهلــوى مــن عــامل الصغر
نجل العيون تــرش الـــروح باحلور

وأي ق ــل ــب ســلــيــم ال ت ــدامه ــه

ولنتأمل م ًعا قصيدته التالية ،الفواحة باألرج العاطر ،املنبعثة من قلب حي شاعر،

وفيها يشكو إىل قادة الشعر وعاملقته القدامى مما أحاق وطننا من اضطهاد وتعسف،

فيقول:

مـــــوار مــعــطــاء الــســنــا مــتــوهــج

ثـــر الــــرؤى عــبــق الــشــذا متأرجح
ّ

نـــشـــوان مـــن مخـــر الــصــبــا يتغنج

صــــداح م ــرن ــان ال ــص ــدى ذو مــرة

ط ــل ــق املـــحـــ ّيـــا ل ــل ــن ــدام ــى اهب ــج

ريـــــــان ي ــق ــط ــر رقـــــة وغــــضــــارة
غــض اإلهـــاب منمنم سمح احليا

خــضــل م ــن ــدى بـــالـــزهـــور مــتــوج

زاهـــي الــربــيــع يـــروح مــن ريعانه

بــن املــــروج عــى الــشــقــائــق يــدرج
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هــبــت نسائمه الــعــبــاق فــا انثنت

إال هبــــا األرواح وهـــــي مت ــوج

فــتــخــال أن نــــــواره ألــــق الــســنــا
ســيــان عــنــدي وجــهــه راد الضحى

يــتــاجــج
مـــتـــوهـــجـــات وقــــدهــــا
ّ
أو عند معتكر الــدجــى هــو أبلج

وترى عىل الوجنات من علق الدما

زردا تــــروج بـــه اخلـــــدود تــرج

هــــذي دمـــــاء مــتــيــمــن تــنــاثــرت

وحتــــمــــر اخلــــديــــن م ــن ــه ــا يــنــتــج

***
مل ال متــحــص إن حــقــا يف الــربــى

فــيــه اجلــنــى الــزاهــي وفــيــه العرفج

وكـــــذا بــكــل فــصــيــلــة مــتــفــاوت

م ــن ــه ــا يــــشــــايف عـــلـــة أو بــفــلــج

فــالــشــعــر مــشــكــاة الــطــريــق تــنــره

وضــيــاه (مـــا بــعــد املــــدى) يتوهج

مـــن روحـــــه هـــو يــســتــمــد زيــوتــه

ومــــن اتـــقـــاد عــيــونــه هـــو يــرج

ال تــنــتــهــي أقـــبـــاســـه فــومــيــضــه

مــــتــــأأل مـــــن خـــافـــقـــيـــه خيـــرج

يـــري بليلته فـــإن حــل الضحى

محـــد الـــــرى مــهــا أراه اهلــــودج

وحيــــزم األســـبـــاب ك ــي ال تنقيض

أيـــــامـــــه عـــبـــثـــا وفـــيـــهـــا مــنــهــج

حــتــى أذا بــلــغ الـــســـفـــار أشـــده

بــلــغ الــســا ومـــن الــســاء سيعرج

رهــــج الــســنــن أم جتـــى قسطل

مــن نقعك الــكــث الصفيق فنولج

فـــوراء قسطلك اهلــدى وعليه معـ

ـتمد النهى املضامي ومنك املخرج

فــهــنــاك فــــردوس الــــرؤى متقلب

يــالــيــت مـــوفـــور الــــــدالل مفلج

وتـــــذوب يف ظـــل احل ــي ــا فتحيله

خصب الــثــرى مــن جانبيه (منبج)
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و(أبــــو فــــراس) مــســمــط ومسبج

مــطــرز
فـــأبـــو عـــبـــادة لــلــخــمــيــل
ّ

فــتــكــاد م ــن فـــرط الــفــراهــة يــريــج

و(حبيبهم) يسلو بــا قــد نمنموا

فــتــخــالــه فــــوق الـــديـــن يــتــدحــرج

ـرا
و أبـــو َّ
حمـــمـــدَ جـــاءهـــم مــتــبــخـ ً

ـوه ــج
مـــتـــألـــقـــات بـــالـــســـنـــا ت ــت ـ ّ

وأبـــــو نـــــواس ال تـــــزال كــؤوســه
وسعى سليل الـــروم يسند جسمه

بــعــصــا فــتــحــســب أنـــا هـــو أعـــرج

إن هـــش م ــوس ــى لــلــقــطــيــع فــإنــا

هـــذا ع ــى الــتــســعــن فــيــهــا أح ــوج

وأتــــى ابـــن بـــرد بــاملــســامــع عاشقا

فــــاألذن مــثــل الــعــن مــنــهــا املــولــج

والـــــقـــــول حـــقـــا قـــالـــه فــبــقــلــبــه

ـــــر الــصــبــابــة م ــآئ ــر ال سمهج
َح ّ

وعــى الطريق مشى الذين تتابعوا

مــتــوســمــن ُخــطــى عليها دبــجــوا

إال لـــه الـــــرد الــقــشــيــبــة تنسج

ويــعــج جمــتــمــع الــقــريــض فــا نــرى
ّ
فالعود صانعه امــرؤ القيس الــذي

ظــ ّلــت بـــه األحلـــــان دومـــــ ًا تلهج

ب ــن الـــدخـــول قــفــا هب ــا نــبــك دمــا

وقــفــا بــحــومــل ســاعــة ثــم ادرجـــوا

وبــــدار جلجل إذ عــنــيــزة أسلبت

مــنــهــا الــثــيــاب وبــالــعــرا ال ختــرج

لــدت املناحي هلا ســوى أن ترعوي

عــوي لطالبه والقصد ذا املرتجرج

حتى إذا رضــخــت ألمــر رصيعها

أخـــذت مالبسها وراحــــت تــدرج

ومـــع الـــعـــذارى إذ طــلــبــن مط ّية

كــانــت ب ــه تــطــوي الــفــا وتــعــرج
ول ــذب ــح ــه ــا مــــا بـــــان ف ــي ــه حت ــرج

عــاقــرا
فــأتــى هل ــا فـــرط الــصــبــابــة
ً

والشحم من هد  -الدمقس أهبج

وذرا الـــعـــذارى يــرمتــن بلحمها
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والــــوتــــر يف أســـــد ي ــظ ــل أواره

عــــذل وتــشــيــب الــعــزيــمــة منهج

وبــــكــــاء ص ــاح ــب ــه ومل يــنــفــع بــه

لــلــخــافــق ال ــن ــدب احلــمــى يــؤجــج

هـــذا الــــذي صـــاغ الـــقـــوايف ب ــذرة

بــــقــــرحيــــة وقـــــــــــادة ال تـــرتـــج

***
وإذا الــلــواء عــى رؤوس فــوارس

خــفــاق إن هــبــت صــبــا أو خــزرج

يف ق ــر (هــــــارون) جتـــود قــرائــح

فيمدّ ها الكرخ السخي أو (طسوج)

وبـــســـامـــرا نــغــم يــنــاغــي جــعــفـ ًـرا

فــتــعــيــده حــلــب الـــكـــرام ومــنــبــج
وجـــحـــافـــل لــلــفــاســقــن هتـــزج

وعـــى ضــفــاف الــشــاطــئــن حمــافــل
رشبـــت طــاهــا فاستبيح وقــارهــا

فـــإذا هبــا اللفظ الصحيح تلجلج

وهـــنـــاك أنـــديـــة يـــفـــوح أرجيــهــا
مــنــثــورهــا ألـــق تـــأأل يف الــدجــى

تؤرج
وتظل  -ما استيف الزكي ّ -
وقريضها  -فــرط الــعــذوبــة فيهج

وتــظــل قــافــلــة الــقــريــض عريضة

كـــل عـــى مـــنـــوال عــبــقــر ينسج

فــورثــت زاخــــرة الــــرؤى معطاءة

وســبــيــلــهــا جـــــدد مـــبـــن دمهـــج

فــاظــفــر هب ــا وحـــــذار إن ضيعتها

مل تــــدر هــــذا مـــدخـــل أم خمــرج

***
يـــا قـــــادة احلـــــرف الــنــقــي مــــرارة

يف احلـــلـــق مـــن أمل امل ــن ــاي ــا ختــرج

فــــإىل مــتــى يــشــكــو إلــيــكــم شــاعــر

هبـــــن حيـــرج
ت ــن ــت ــاب ــه غـــصـــص
ّ

185

غـــارت عــى أفــكــارنــا فكر العدى

فـــإذا الـــراث الضخم معها بــردج

ويــكــبــل اجلــيــل املـــضـــاع بقيدها

فـــانـــقـــاد يف أجـــوائـــهـــا ي ــت ــدرج

حــتــى إذا وثــقــت م ــن اســتــعــبــاده

راحـــــــت ل ــف ــك ــرت ــه بـــســـم متـــزج

فـــبـــدا ومــــن أفــــكــــاره هـــو حــائــر
ّ
رث اخلـــيـــال رؤاه مــثــل ســالــه

(م َ
ــــتــــأ ْم ِ
ــــر ٌك) يف ذ ّيــــه (مــتــفــرنــج)
ُ

م ــت ــح ــرات يف امل ــس ــام ــع تسمج

مــتــعــثــر والـــــــدرب ســهــل مهيع

ولـــســـانـــه مــــن عـــقـــده يــتــلــجــلــج

ويــظــل مــن فـــرط الــعــمــى متلهفا

صــديــان والــيــنــبــوع أزخــــر أمــوج

ســـيـــان مـــربـــه فــــــرات ســلــســل

أو مـــالـــح رنــــق الــطــبــيــعــة آجــج

ســــيــــان مـــــــرآه غــــصــــون غــضــة

مـــتـــأودات يف ال ــرب ــى أو عــوســج

تتقاسم األعـــم الــســمــن فيكتفي

بــالــغــث مــن زاد الــعــلــوم وخيــرج

ويــظــل يصطنع احل ــض ــارة خدعة

مــن فــرط عجز مــات فيه السهرج

ويف رثائه لوالد املؤلف السيد هادي السيد حممد مهدي آل طعمة يتحرك شعوره

وتقدح زناد قرحيته فريسل آهاته امللتهبة بقوله:

وكــــل محــيــم مـــن فـــراقـــك ثــاكــل

احلــــي بــعــدك ذاه ــل
ثــابــت فــهــذا
ّ
الثرى
أال كيف هذا النجم غ ّيب يف
ٰ

كام فجعت فيك الرجال األماثل؟
فأعظم بــه خطبا وحــزنــك شاغل

أمل ّ بــنــا خــطــب كـــثـــورة واثـــب

أمل ي ـ ُ
ـك ذاك املــاجــد الــعــلــم الــذي

لــه يف اإلب ــا اضــحــت تشري األنــامــل
ومـــا نـــال تــقــوى اهلل إال الــقــائــل

ت ــر ّدى رداء املجد والــزهــد والتقى
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وعــهــدي بــه يـــأوي إىل كــل حمفل

جليل وقــد ضـ ّـمــت إلــيــه الفضائل

بــأعــالــه قــد ادرك املــجــد والــعــى

ٍ
فــعــل مــن نــداهــا مخائل
ويف كــل

كــــأن مــعــانــيــهــا احلـــســـان رســائــل
ّ

الــغــر جلية
ومـــا بــرحــت أفــعــالــه
ّ
مصانع
ـص ال
ٌ
كــريــم السجايا خمــلـ ٌ

فــفــي كــل مــعــنــى بــاملــكــارم حافل

ُ
واخلـــال أصائل
هــي البحر حسن ًا

مـــامـــح يف ســيــائــه إن لقيتها
ُ

كام عبقت وال ــروض تلك الشامئل

مناقب أهــل البيت يف شعره رست

أمل تـــر أن الــفــضــل فــيــه سجية

وأخـــاقـــه الــغــر احلــســان دالئـــل؟

لــئــن أحــصــيــت أوىل الــبــيــوت فإنه

ال ـ ّلــبــاب الـــذي مــا نــالــه قــط نائل

شــيــم حتــكــي املــفــاخــر والــعــى
ل ــه
ٌ

وال زال للمجد األثــيــل يــواصــل
وإن ُعــــدّ جمـــدٌ فــهــو مــنــه األوائــــل

وإن ذكـــــرت افــعــالــه محــــدت له

مهــت فيكم دمـــوع هوامل
إذا مــا ّ

ـرا ذويــــه م ــن كــريــم مــبــارك
ف ــص ـ ً

بــه مــن نيوب الــدّ هــر فالدّ هر زائــل

وصــرا عىل البلوى ملا قد أصابكم
ً

وعشريا حم ّب ًبا ،وصدي ًقا
شاعرا وأدي ًبا فاضالً،
رحم اهلل عدنان محدان ،فقد كان
ً
ً
صدو ًقا ،كنا نختلف معه عىل جمالس وفاء وصفاء يسودها الو ّد املتبادل والثقة املتقابلة
ّ
الشك إىل وفائه وإخالصه.
واحلب الذي ال يتطرق
ّ
***
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 -20عدنان حممد ّ
الددة
1416 -1354هـ

هو السيد عدنان بن السيد حممد بن السيد عباس الدده املوسوي.
ولد يف كربالء سنة (1354هـ) املصادف لسنة 1934م ونشأ هبا ،وأكمل دراسته

االبتدائية واإلعدادية ورسعان ما فاح عطر نبوغه وشاعريته املبكرة ،ومفارقات اختالفه

ثم انتقل إىل مديرية دور
عي يف دائرة اإلرشاد بكربالء وذلك يف الستيناتّ ،
عن أقرانهّ ،
ثم تس ّلم إدارة
الثقافة اجلامهريية بعد افتتاحها عام 1975م ومكث فيها أربع سنواتّ ،
الثقافة اجلامهريية لفرتة حمدودة ،بعدها انتقل إىل الدار الوطنية.

بعد وفاة والديه عاش وحيدً ا يف بيته تتنازعه اهلموم ،غري ّ
أن األقدار القاسية مل ترق

به ،فدامهه مرض أودى بحياته دون أن يعلم به أحد ،وهو يف أوج شبابه ،متواصال يف
عطائه وذلك يف سنة 1416هـ ودفن يف وادي كربالء.

ريض اخللق حسن السرية،
عدنان شخصيته مرنة وشاب أنيق اهلندام ،متواضع،
ّ

مرح الروح ،عرفته منذ أن كان طال ًبا يف الثانوية بعيدً ا عن املشاكل ،ومن تت ّبع سريته يف
مهة عالية وطموح إىل
أدوار حياته يلمس فيه ثباته وإخالصه وصدقه عام يزدان به من ّ

املعايل .وعرف باحلكمة وسداد الرأي وإخالص يف الواجب وإدارة حازمة .وهو نموذج

أخالقي فريد من نوعه جعل من صاحبه قيمة يعرفها ويقدرها كل من عمل معه.

شغف بالشعر منذ أن كان يواصل دراسته يف ثانوية كربالء يف مطلع اخلمسينات ،قرأ

دواوين الشعراء القدامى واملحدثني ،ونال حظه.
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وعرف بمالحة القول يعطر النوادي بحكاياته ويموج املجالس بنوادره.
بعد رحلة حياة غنية بــاألدب تويف كربالء يوم  1995/5/19املصادف لسنة

1416هـ ودفن يف املقربة القديمة .فهو شاعر رقيق ،سلس العبارة ،خفيف الروح ،له

شعر صادق يمثل نزعاته الثائرة ،ومن تأمله يعني اإلنصاف شهد بصدق وصفه ،فقد

وصافا بارعا للجنان واألزاهري والرياض والغياض ولوعا بوصف السامء والضياء
كان ّ
احلس ،مرهف العاطفة ،شديد الد ّقة يف التصوير ،ولوحاته
واملاء والفاكهة ،فكان رقيق ّ

وحترك احلنني ،فام أجل وصفه وهو يصف (محامة الشوق):
البهية األلوان تثري الشوق ّ
واطـــريب القلب بــاألمــاين الــعــذاب

اصــدحــي يــا محــامــة الــشــوق ح ًّبا

م ــا َّ
أرق الــعــيــش الــرغــيــد إذا ما

أسدل النحس عن وجوه الصحاب

ـاء
ال أراين الـــدّ هـــر الــغــشــوم شــقـ ً

غـــصـــة واكـــتـــئـــاب
وحــــيــــاة ذا
ّ

زلــــت بــاحــ ًثــا عـــن نــديــم
أنــــا مـــا
ُ

بـــغـــر الــشــبــاب
تــيــهــا
يـــتـــهـــادى
ً
ّ

ّ
أحــــل يب م ــن مــصــاب
مل أطـــق م ــا

يـــادهـــر أين
َأو جيــــدي الــعــتــاب
ُ

اصــدحــي يــا محــامــة الــشــوق لي ً
ال

أنــــا أهــــوى غــنــاك بـــن الــشــعــاب

وانشدي الروض إن صفا لك ٌ
عيش

لـــــكـــــأن األيــــــــــام ملـــــح رساب
ّ

أحــــن ش ــو ًق ــا وأصــبــو
ك ــم تــــراين
ّ

ب يف الشحى من عتاب
الص ّ
ما عىل ّ

نموذج من شعره :الورد العاشق

(((

يف روضــــــــة غـــــنّـــــاء خ ــاق ــه ــا

أودع ــه ــا يف احلــســن شــتــى الفنون

قـــــد جـــلـــل الــــطــــل أزاهـــــرهـــــا

م ــن نــرجــس فــيــهــا ومـــن ياسمني

((( نرشت يف نرشة (الرشاد) الصادرة من ثانوية كربالء للبنني  1953ص14 :
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وعــــنــــت األطــــــيــــــار جــــذالنــــ ًة

والــريــح قــد هــزّت ق ــدود الغصون

جلست ارنـــو مــوكــب الــذكــريــات

يــــمــــر يف ع ــي ــن ــي ك ــع ــل ــم ثــمــن
ُّ

ٍ
أوبـــــة
كـــيـــف مــــى حـــبـــي بــــا

قـــد عــبــثــت فــيــه يـــد املــفــســديــن

إذ الح مـــن كــثــب لــنــا مشهد

أزاح عــــنّــــي غــــفــــوة احلـــاملـــن

إذ غــــازل الــــورد خــــدود الشقيق

وعـــــ ّلـــــم الـــفـــتـــنـــة لــلــعــاشــقــن

مــــــال عـــلـــيـــه لـــيـــشـــم الـــشـــذى

فـــعـــدت اســتــفــهــم مــــــاذا يــكــون

أذاق مــثــي الـــزهـــر طــعــم اهلـــوى

فـــدمـــعـــ ُه جيــــري عــــزيــــزًا سخني

قـــد أصــبــح الـــــورد قــتــيــل اهلـــوى

قـــــــوي مــكــن
وهــــكــــذا احلــــــب
ٌّ

ومل نـــكـــن مــــن مخـــــرة شـــاربـــن

أيـــــــام مل نــــــدر مـــــــذاق اهلـــــوى

ٍ
كــطــر طعني
هـــوى إىل األرض

فــــلــــم جيـــبـــنـــي الــــــــــورد لــكــنــا

ذكريات

(((

تـــعـــايل إىل وكــــرنــــا الــســنــديس

بـــعـــيـــدً ا عــــن األعــــــن ال ــواش ــي ــة

إىل حـــيـــث كـــنـــا مـــعـــا نــلــتــقــي
وحـــيـــديـــن نــقــي لـــيـــايل اهلـــوى

قــــمــــة الـــرابـــيـــة
مـــــســـــاء عـــــى ّ
ً
وكـــــنـــــت ابـــــثـــــك أشــــواقــــيــــه

وتــــــري مــــع الــــريــــح أحلــانــنــا

وجتـــــري مـــع املـــــاء يف الــســاقــيــة

تــــعــــايل لـــنـــرجـــع عــــهــــدً ا مــى

لـــنـــعـــزف أحلـــانـــنـــا مــــن جــديــد

ون ــن ــع ــم بـــاحلـــب والـــذكـــريـــات

وطـــيـــب الـــلـــقـــاء وعـــهـــد سعيد

(األخوة) الصادر يف ثانوية كربالء للبنني 1954م ص.27 :
((( نرشت يف نرشة
ّ
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تـــعـــايل لـــنـــشـــدوا حلـــــون اهلــــوى

هنـــنـــي الـــقـــلـــوب بـــحـــب وطــيــد

ذوى
تـــعـــايل لــنــحــيــي غــــرامــــ ًا
ٰ

لــنــحــظــى كـــانـــا بــعــيــش رغــيــد

***
تــــعــــايل فـــفـــي كــــبــــدي مل يـــزل

غــــرامــــك بــلــهــب م ــث ــل الــســعــر

أتـــنـــســـن أيــــامــــنــــا املـــاضـــيـــات

عىل العشب يف الروض عند الغدير؟
ٍ
كــــــــاء نــمــر
ومخـــــــر الــــــغــــــرام

هبـــا قـــد رشــفــنــا كـــــؤوس اهلـــوى

لــــقــــاك وأبــــكــــي بــــدمــــع غــزيــر

تــــعــــايل فـــــا زلــــــت أصــــبــــو إىل

وقال راثيا والده املرحوم السيد حممد الددة:
حــن أودى بــالــورى خطب جسيم

بـــر رحــيــم
غـــاب ع ــن عــيــنــي ٌ
أب ٌّ

فــــاقــــدً ا ل ــل ــب ــدر يف ل ــي ــل ســهــيــم

وأدهلــــــــم األفـــــــق فـــالـــكـــل غـــدا

قـــد ســـا خــلــقــا كـــا ّ
رق النسيم

أنـــفـــس
وبــــكــــت حــــزنــــا ع ــل ــي ــه
ٌ

كـــــان لــــإصــــاح يــســعــى أبـــــدً ا

ٌ
حــــلــــف نــديــم
ولـــتـــقـــوى ربـــــه

املـــرجـــى يف الــدنــى
يـــا أيب أنــــت
ّ

حلــــــيــــــايت وســــــمــــــر ومحــــيــــم

ٍ
أمـــــر حكيم
ســـلـــوة هتــــدي إىل

يـــا ســلــيــل املـــجـــد قـــد كــنــت لنا
شــف جسمي البعد يــا خــدن العىل

وم ــن ــار الــفــخــر والـــشـــأن العظيم

ـت أنــســى ذلـــك الــشــهــم الــذي
لــسـ ُ

قـــد ح ــب ــاه اهلل ب ــاحل ــب الــصــمــيــم

أنــــت فــخــر الــــســــادة ال ــغ ــر ومــن

نـــعـــم الــزعــيــم
فــجــع املـــجـــد بـــه
َ

ولــــه يف الــقــلــب حـــب مــســتــديــم

مـــن لـــه تــشــخــص أبـــصـــار األىل
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قـــد فــقــدنــا الـــقـــرم مـــن خـــر املــا
نـــم قــريــر الــعــن يــا قــطــب احلجى
ْ

كــــم رعـــــى ح ــق ــا إىل كــــل يــتــيــم
مل يــمــت مــن ك ــان ذا فــضـ ٍ
ـل عميم

***

ّ -21
عز الدين حسن احلائري
هو عز الدين أبو احلسن من سكان املشهد احلائري وأحد الشعراء األماثل الذين

احتلوا مكانتهم يف صفحة اخللود .ملك ناصية اللغة ومسك بعنان القريض .ذكره ابن
الفوطي يف (معجم اآلداب)((( فقال :رأيته سنة سبع وسبعامئة وهو من التجار الذين
يرتددون إىل بالد الشام وهو رشيف النفس أنشدنا:
أســنــى لــيــايل ال ــده ــر عــنــدي ليلة

مل أخـــل فــيــهــا الــكــأس مــن أعــال

فــرقــت فيها بــن جفني والــكــرى

ومجــعــت ب ــن ال ــق ــرط واخلــلــخــال

هكذا وردت ترمجته ،ومل نعثر له عىل سنة وفاة وال سنة والدته.
***

((( تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب /ابن الفوطي  -القسم األول ج1ص.16:
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 -22علي بن أفلح
وورد ذكره يف كتاب (بغية الطلب يف تاريخ حلب) البن العديم((( فقال:
أنشدنا إسامعيل بن سليامن بن أيداش ،بدمشق قال :أنشدنا عبد اخلالق بن أسد بن

ثابت الفقيه قال :أنشدين معايل بن قاسم البزاز احلظريي يف العرش األول من ذي احلجة،
سنة سبع وثالثني ومخسامئة بحرضة مشهد احلسني ريض اهلل عنه بكربالء قال :أنشدين

أبو القاسم عيل بن أفلح العبيس لنفسه:

مــــا حتــ َّي ــل ــت يف رضــــــاك وبــالــغـــ

بــفــن
بـــفـــن إالّ ســخــطــت
ـــــت
ِّ
ٍّ

مـــا أتـــــاين مــنــك الــــغــــرام بــأمــري

وكــــــذا ال جيـــــيء ال ــس ــل ــو بــــإذين

أنــــت أهـــــدى إىل ص ــاح ــك مني

لــســت تــصــغــي إىل هــدايــة نصحي

هكذا ذكره عبد اخلالق يف معجم شيوخه معايل بن قاسم وقد اشتبه عليه كنيته باسمه

وكذا أسقط اسم أبيه ونسبه إىل جده ،والصحيح ما ذكرناه يف اسمه وكنيته ونسبه.
وجاء يف كتاب الوايف بالوفيات للصفدي(((.

((( بغية الطلب يف تاريخ حلب  -ابن العديم ،حتقيق :سهيل زكار ،ج 9ص .4252

((( الوايف بالوفيات  -صالح الدين بن ايبك الصفدي ،ج 20ص  435برقم (.)226
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 -23أبو القاسم الشاعر
عيل بن أفلح بن حممد أبو القاسم العبيس الكاتب األديب الفاضل الشاعر له ديوان

شعر وديوان ترسل وكتب خطا حسنا له أهاج ومثالب يف أعراض الناس فأوجب ذلك

مقته وخاف من مجاعة يف بغداد كان املسرتشد باهلل قد أعطاه أربعة آدر يف درب الشاكرية
فهدمها وأنشأها دارا مليحة عالية وأعطاه اخلليفة مخسامئة دينار ومائة جذع ومائتا ألف
آجرة وأجرى عليه معلوما فغرم عىل الدار عرشين ألف دينار وكان فيها محام ملسرتاحها
أنبوب إن فرك يمينا جرى سخنا وان فرك شامال جرى باردا.

ثم إنه ظهر عنه يكاتب دبيس فنم عليه بوابه فهرب وانتقل إىل تكريت واستجار

ببهروز ثم آل األمر أن ُعفي عنه وعاد إىل بغداد وأقام هبا إىل أن تويف سنة ثالث وثالثني

ومخسامئة.

ومن شعره (من البسيط):
أستغفر اهلل مــن نظم القريض فقد

أقــلــعــت عــنــه فـــايل فــيــه م ــن إرب

إذ لست أنــفــك يف نظميه مــن فزع

أمــســى ينغص عــنــدي لـــذة األدب

إذا صدقت هبجوي الناس كخفتهم

وإن مدحت خشيت اهلل يف الكذب

ومنه (من املنرسح)
عــــاتــــقــــه مـــــن شـــعـــاعـــهـــا ألــــق

ملــــــا أتـــــــــاين هبــــــا املــــــديــــــر عــى
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تـــلـــبـــث يف راحـــــتـــــي فــتــحــرق

حـــســـوهتـــا مــــرعــــا خمــــافــــة أن

ومنه (من الكامل)
قــالــوا انــحــنــى ك ــرا فقلت سفاهة

يـــلـــقـــاك مــــن مل ي ــت ــئ ــد يف قــيــلــه

سكن احلبيب شــغــاف قلبي ثاويا

خمـــنـــوت مــنــعــكــفــا عــــى تــقــبــيــلــه

ومنه (من الكامل)
ال غــــرومــــي جــــزعــــي لــبــيــنــهــم

يــــوم الـــنـــوى وأنـــــا أخــــو الــفــهــم

فـــالـــقـــوس مـــن خــشــب تــــإن إذا

مـــــا كـــلـــفـــوهـــا فــــرقــــة الــســهــم

ومنه (من الكامل)
هلل أحــــــــبــــــــاب نـــــــــــأت هبـــم

أيـــــدي الـــنـــوى فــفــراقــهــم جلل

بــــعــــدوا فـــدمـــع الـــعـــن مــنــهــمــر

ونـــــــأوا فـــنـــار الــــشــــوق تــشــتــعــل

هـــــذا ومـــــا بــــعــــدت مــســافــتــهــم

إذ قــــربــــوا لــلــبــن واح ــت ــم ــل ــوا

رحـــلـــوا ول ــك ــن يف الـــفـــؤاد ثـــووا

ف ــك ــأهن ــم رحــــلــــوا ومـــــا رح ــل ــوا

ومنه (من اخلفيف)
ك ــم إىل ك ــم يــكــون هـــذا التجني

كــــل يـــــوم تــعــتــب م ــن ــك يــضــنــي

مـــا حتــيــلــت يف رضـــــاك وبــالــغــت

بـــــفـــــن إال ســــخــــطــــت ب ــف ــن

لــســت تــصــغــي إىل هــدايــة نصحي

أنــــت أهـــــدى إىل ص ــاح ــك مني

مـــا أتـــــاين الــــغــــرام فــيــك بــأمــري

وكـــــــذا ال جيــــي الـــســـلـــو بــــإذين
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ومنه (من البسيط)
مــا بــعــد حــلــوان للمشتاق ســلــوان

عــز الــعــزاء وبـــان الــصــر مــذ بــانــوا

دعني وتسكاب دمعي من مدامعه

فــلــلــشــؤون ويل مــن بــعــدهــم شــان

مـــا الــعــيــش بــعــدهــم ممـــا ألــــذ به

أين يـــلـــذ بـــغـــر الــــنــــوم وســـنـــان

هــم احلــيــاة وقــد بــانــوا الــغــداة فهل

يــصــح بــعــد ذهــــاب الــــروح جثامن

يـــا ص ــاحــب ــي ِ
أقـــــ ّٰ
ا مـــن مــامــكــا
َ َّ

فـــــإن لـــومـــكـــا ظـــلـــم وعـــــــدوان
هاجت لــه بنوى األحــبــاب أشجان

أيــن الشجي مــن خــي مــا أحــب وال

ومنه (من الرمل)
هــــــذه اخلــــيــــف وهــــاتــــيــــك مــنــى

فـــــرفـــــق أهيــــــــا احلـــــــــــادي بــنــا

واحـــبـــس الـــركـــب عــلــيــنــا ســاعــة

نـــنـــدب الــــربــــع ونـــبـــك الــدمــنــا

فـــلـــذا املـــوقـــف أعــــددنــــا األســـى

ولــــــذا الــــيــــوم الــــدمــــوع تــقــتــنــى

زمـــــنـــــا كـــــانـــــوا وكـــــنـــــا جــــرة

يــــا أعـــــــاد اهلل ذاك الــــز ََمــــنــــ ٰا

آه مـــــن ريــــــم كـــحـــيـــل ط ــرف ــه

بـــــن عـــيـــنـــيـــه نــــصــــال وقــــنــــا)

تـــــــرك اجلــــــــاين مل يــــعــــرض لــه

وابــــتــــى ظـــلـــا بـــريـــئـــا مــــا جــنــى

ـــنـــى
بـــيـــنـــنـــا يــــــوم أثـــــيـــــات ِم
ٰ

كــــــان عــــن غــــر تـــــــراض بــيــنــنــا

ومنه يف غالم ناقص اجلامل (من الوافر)
ومــــــا ع ــش ــق ــي لــــه وحــــشــــا ألين

كــرهــت احلــســن واخـــرت القبيحا

ولــكــن غــــرت أن أهــــوى مليحا

وكـــــل الــــنــــاس هيــــــوون املــلــيــحــا
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ومنه يف غالم أعرج (من اخلفيف)
ّـــى
بـــــــأيب مــــــن رأيــــــتــــــه يـــتـــثـــن ٰ

فـــهـــو مـــــن لـــيـــنـــه حيـــــل ويــعــقــد

أعـــــرج واملـــلـــيـــح مـــا زال جيسد

حــــســــدوه عــــى اجلــــــال فــقــالــوا

مـــــــا كـــــــــان مــــــائــــــا يـــــتـــــأود

هو غصن واحلسن يف الغصن الناعم

ومنه (من الرسيع)

محــــــــدت بــــــوابــــــك إذ ردين

وذمــــــــــــه غـــــــــري عـــــــى رده

أراحــــنــــي مــــن قـــبـــح مـــلـــقـــاك يل

وكــــــــرك الــــــزائــــــد عـــــن حــــده

يــســتــوجــب اإلغــــــــراق يف مح ــده

ألنـــــــــــــه قــــــــلــــــــدين نــــعــــمــــة

***

 -24السيد علي احلائري
شاعر جمهول الذكر مل نقف عىل أحواله ومالمح من تاريخ حياته ،فهو فارس
الصناعتني وجامع املوهبتني ،موهبة النظم يف القريض والشعر الشعبيَ ،
وخ َّلق فيهام.

كان أحد األدباء يف أواسط القرن الثالث عرش اهلجري ،بيد أن اإلمهال غمط حقه،
ولذلك مل نستطع العثور عىل نبذة من شعره يف املجاميع التي فتشنا علنها.

ذكره الشيخ عبد املوىل الطرحيي يف كتابه (احلائريات) فقال :هو الشاعر الكربالئي

الذي منح منحتني وحاز صفتني ،حيث أنه كان ينظم يف اللغتني الفصحى والعامية،

وأكثر شعره يف املديح ألنه كان يف عرصه متخذا الشعر صناعة يستعيش به من مديح

الناس أما شعره العامي فقد اقترص يف النظم عىل قسم منه وهو (املواليا) تويف سنة
1249هـ ...انتهى(((.
((( احلائريات :للشيخ عبد املوىل الطرحيي (خمطوط).
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 -25علي بن احلسني السعدي
املتوىف سنة 1355هـ

شاعر كربالئي ،عرف برثائه لسيد الشهداء اإلمام احلسني بن عيل  ،ذكره

املرحوم الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته [ جمايل اللطف بأرض الطف] بقوله:

روض الـــكـــال وهـــــال الــســعــد

وكـــعـــي بـــن احلـــســـن الــســعــدي
ٍ
حــــة أنــشــاهــا
فــكــم لـــه مـــن ِمــــدْ

يف الــســبــط خـــوف ســاعــة يغشاها
فــأرخــو (نــقــاه حــســن اخلـــامتـــة)

نـــقـــي ثـــــوب ســاملــه
ح ــت ــى مــــى
ّ

()1

ورغم تتبعي العديد من املصادر ،مل استطع الوقوف عىل سرية حياته ،واحلصول عىل

نامذج من شعره ،وعسى أن يتيرس ذلك يف املستقبل بإذن اهلل.
***

((( جمايل اللطف بأرض الطف /للشيخ حممد الساموي ص.79 :
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 -26الشيخ علي الصيقل
املتوىف حدود سنة 1320هـ

هو الشاعر الشيخ عيل بن عبد عيل الصيقل ،ينتسب إىل قبيلة (خفاجة) ولد يف

كربالء ،ونشأ هبا يف أرسة معروفة متتهن اخلدمة يف الروضة العباسية ،وبعد أن استوىف
حظه من الكتابة والقراءة ،تلقى تعاليم الدين عىل أساتذة كبار الزمهم مالزمة الظل،
تعج هبا كربالء يومذاك ،فشب أديبا فاضال ،كان
وارتاد حلقات أهل األدب التي كانت ّ

يمتهن كتابا يف صحن العباس حيث تعهد بتدريس أبناء الذوات ليؤمن عيشه،

ويأكل من كسبه .فكانت له مكانة مرموقة يف األوساط االجتامعية.

ّقرض الشعر بالفصحى والعامية ،وله قصائد يف املناسبات الدينية ،غري أننا مل نعثر

منها عىل ما يشفي الغليل ،بسبب احلوادث التي جرفت الكثري من نتاج أدبائنا الغيارى.

حدثني الشيخ صالح املعامر ،أحد خدمة الروضة احلسينية فقال :كان الشيخ عيل

خ ّطا ًطا بار ًعا يزاول نسخ الكتب واملصاحف الرشيفة ألهل العلم ،وكان ممن رزق

شاعرا له قصائد يف مديح
العمر الطويل ،فقد عاش حوايل مائة وعرشين عا ًما ،وكان
ً
ورثاء األئمة األطهار ومن شعره يف العامية عن لسان حال زينب ختاطب أخاها
احلسني يف هذا البيت من األبوذية:

املــــــــروة
اشـــــلـــــون أمــــــي ابــــيــــر هيـــــل
ّ
يــــبــــاريــــلــــهــــعــــدوه
اشــــــحــــــال الــــــــي
ّ
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يــــالــــتــــلــــوه
عــــطــــاشــــى اطــــفــــالــــكــــم ّ
حـــــيـــــارى امــــــن اهلــــضــــم تـــفـــر عــلــ ّيــه

وقوله من قصيدة يف رثاء املجدد السيد مرزا حممد حسن الشريازي املتوىف سنة سنة

1313هـ ومطلعها:

عــــزوا اإلســـــام يف املـــــرزا حسن

مـــات ركـــن الـــديـــن ذاك املــؤمتــن

وذكر يل الشيخ عباس نجل الشيخ حممد حسن أبو احلب نبذة يسرية من سرية حياته

فقال :إن املرتجم له كتاب يف صحن العباس له شعر ومقاطيع يف املناسبات الدينية.

حج بيت اهلل احلرام بصحبة املغفور له السيد مرتىض آل ضياء الدين سادن الروضة
ّ
العباسية ،وله يف هذه الرحلة قصيدة ،وكان ممن تل ّقىٰ عىل يديه القراءة والكتابة عدد من

وجوه كربالء وفضالئها كاملرحوم السيد مرتىض آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية

واملرحوم الشيخ عبد الكريم الكربالئي (أبو حمفوظ) ،انتهى.

ونقل والدي ط ّيب اهلل ثراه بخطه :كان معلام وشاعرا يف صحن العباس وكان

عنده علم إزالة النزلة من الرأس باملسامر ،وحج بيت اهلل احلرام بصحبة السيد مرتىض

سادن الروضة العباسية ،لفظ أنفاسه سنة 1320هـ ودفن يف الروضة احلسينية املقدسة،
وقد أعقب املرحوم الشيخ عيل الصيقل ولدين مها :حسون ومهدي.
قال يف قصيدة يصف فيها بيت اهلل احلرام:
هنيئًا لعني شــاهــدت أرض مكّة
نــزلــنــا هبــا وال ــش ــوق حيـــدو ركابنا

وطــافــت بــبــيــت اهلل ســب ـ ًعــا ول ـ ّبــت

فــمــرحــى ألرض بــاملــائــكــة ح ّفت

ـر ًعــا
فــكـ ّـل الـــذي تــلــقــاه يــدعــو تـ ّ

إىل اهلل كــي حيــظــى بــصــدق املح ّبة
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فمنهم أتــى مــن مــاء زم ــزم يرتوي
ســام عــى مــن زار مـــروة والصفا

ومنهم يصيل خــاشـ ًعــا ألــف ركعة

ونــــال رضــــاء اهلل يف كـــل خــطــوة

ســام عــى أهــل احلجيج تــواعــدوا

هلــم أجــرهــم جيـــري بــقــدر املشقة

فــيــا بــقــعــة قـــد زادهـــــا اهلل رفــعــة

قــــــدرا عـــى كـــل بقعة
ورشفـــهـــا
ً
ّ

***

 -27السيد علي العذاري
كان ح ًّيا سنة 1295هـ

واضحا ال يكون تارخيًا فحسب ،وإنام قد
أثرا
ً
احلدث املهم الذي خيلف يف املجتمع ً

يكون سببا لتخليد أشخاص عارصوا ذلك احلدث أو أرخوه أو سامهوا يف تصوير تأثري
ذلك احلدث عىل املجتمع.

بارزا ،ومهام طغى عىل
وإن كان مقتل السيد أمحد بن السيد كاظم الرشتي حد ًثا ً

احلوادث الباقية األخرى التي وقعت يف سنة احلادثة ذاهتا ،فإنه حافظ عىل بعض األسامء

الالمعة من الضياع .ومن هذه األسامء شاعرنا السيد عيل العذاري الذي نعرفه من هذا
اللقب أنه ينتسب إىل سادات العذار الذين من أعقاهبم السادة آل القصري يف كربالء
والنسبة إىل العذارات التي هي من قرى احل ّلة وتعرف اليوم بـ(كورش والنيل)(((.

(((

((( مدينة احلسني /حممد حسن الكليدار آل طعمة ج 1ص.74:
((( املصدر نفسه ج.73 :1
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ومن خالل مراجعتي لسجل أسامء خدمة الروضتني احلسينية والعباسية ،وجدت

اسم عيل السيد مصطفى العذاري ،وهذا بالتاكيد يدلل عىل كونه كان من خدمة الروضة

املطهرة.

وحدّ ثني بعض الثقات أنه توىل رئاسة بلدية كربالء يف زمن األتراك ،وأعقب ولدً ا

تزوج بابنة السيد عيل
واحدً ا هو السيد مصطفى الذي توىف وأعقب السيد مهدي .وقد ّ
املذكور السيد كريم األعرجي الفراش يف احلرضة احلسينية.

يؤرخ فيها مقتل الزعيم
أثرا يف تراثنا الكربالئي سوى قصيدة ّ
مل نجد للمرتجم له ً

الديني السيد أمحد السيد كاظم الرشتي ويرثيه كام رثى زميله الشيخ حممد بن الشيخ فليح
الذي قتل مع السيد أمحد سنة 1295هـ ،وهي:
مــــا لــلــمــنــيــة تــقــتــفــي األن ــج ــاب ــا

وتـــقـــتّـــل األجمــــــــاد واألطـــيـــابـــا

غــالــت أخـــا املــجــد امل ــؤث ــل أمح ــدا
فــيــحــق لـــأحـــبـــاب تــبــقــى بــعــده

بــالــقــتــل حــتــى جـ ّـرعــتــنــا الــصــابــا

غــرثــى وعــطــشــى ال تــــذوق رشابــا

بــــدرا مــر ًقــا
إن الــــذي قــد كـــان
ّ
ً

يف الــدهــر عاجله اخلــســوف فغابا
يــالــيــتــه مــــن قـــبـــل ذلـــــك خــابــا

قـــد مــــات مــقــتــوال ب ــرب ــة كــافــر

مــســتــرخــا م ــن هــاشــم األطــيــابــا

خـــر عــى الــــراب مــعــفـ ًـرا
فــهــنــاك ّ

ّ
والـــكـــل م ــن خـــوف املــنــايــا غــابــا

مــســتــنــجــدً ا بــعــصــابــة مـــن حــولــه

تــركــوه مرمى وحــده روحــي الفدا

جلـــنـــابـــه يـــالـــيـــت كـــنـــت تـــرابـــا

إال الــفــتــى حــســن الــشــبــاب حممد

مــن قــد شــآ األصــحــاب واألحــبــابــا

فــأجــابــه يف قــولــه روحــــي الــفــدا

لـــك يــابــن ســيــدنــا وكــــان شــبــابــا
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ومــــى وال يشء يــقــاتــلــهــم به

إال امل ــح ــب ــة والــــوفــــا فــانــصــابــا

ملـــــا رأوه مـــنـــكـــرا لــفــعــاهلــم

غـــــاروا عــلــيــه ونـــالـــولـــوه رضابـــا

هــــذا ومل يــنــكــل ومل جيــعــل هبم

أو مل يـــأمـــن مجــعــهــم هــيــابــا؟

ٍ
بــأمحــد
هــجــمــوا عــلــيــه واحلـــقـــوه

وغــــدا يـــوق مـــن احلـــتـــوف رشابـــا

روحــــــي فــــــداء حمـــمـــد ووفـــائـــه

قــــد كــــــان بــــــرا فــــاضــــا أوابــــــا

ول ــن ــا الــتــســي بــعــدهــم يف قــاســم

ب ــع ــد الــــعــــاد ل ــن ــا يـــكـــون مــآبــا

وبـ(مرتىض) عن ذي الفخار (حممد)

ـى وجنابا
حممد ال زال حمــروســا محـ ً

ذكــى
بـــدر ومـــا طلعت
مــهــا بـــدا
ً
ٌ

أو الح نجم يف الــســا أو غــابــا

()1

وهذه القصيدة يتحكم فيها خيال كالسيكي ال جتديد فيه وال إبداع.

ورثاء شاعرنا للسيد املذكور يؤيد لنا أنه كان ح ًّيا سنة 1295هـ وهي سنة احلادثة،

ويثبت لنا أنه كان من طبقة الشيخ فليح بن حسون رحيم والشيخ عىل النارص السالمي
والشيخ كاظم اهلر وغريهم من الذين هلم مراث للقتيلني.
***

((( جمموعة آل الرشدي (خمطوطة).
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 -28الشيخ علي احلكيم الغروي
كان حيا سنة 1295هـ

شاعر مبدع ،كان من سكان كربالء وجماورهيا ،نشأ هبا ،وقىض صباه بني ربوعها،

وافرا
واستمع إىل كبار املحدثني واألدباء والزمهم ،وحرض جمالسهم ،واخذ عنهم قس ًطا ً
من املعرفة ،بعد أن استوىف حظه من البالغة العربية والذوق الشعري ،تسنى له أن يقرض
الشعر البليغ ،ففي شعره نتحسس التهاب العواطف واتقاد املشاعر وخفة الروح.

وعندما أودى القدر العايت بالعامل الشاعر السيد أمحد السيد كاظم الرشتي سنة

1295هـ رثاه شاعرنا بقلب مكلوم ،وعاطفة رقيقة ،تتجىل فيها إمارات احلزن واألسى،
وقد أفصح فيها عن حمبته تلك للعامل اجلليل والصديق احلميم .اسمعه يقول:

ٌ
رشق ومغرب
وذابــت قلوب وهــي

املحصب
عجبت خلطب ذاب منه
ُ
ّ

عــجــبــت لــقــلــب بــعــده ال يعطب

وعــطــب أحــشــاء الـــكـــرام مصابه
ونــاحــت بــه ســـادات فــهـ ٍـر بأرسها

غـــداة سمعنا الــفــاطــمــيــات تندب

ن ــدب ــن قــتــيــا مـــن ذؤابــــــة هــاشــم

بـــعـــرة ثــكــى تــســتــهــل وتــســكــب

تـــنـــوح عـــى رب املــــكــــارم أمحــد

بــنــات عــي الــطــهــر تنعى وتنحب

لــفــقــد قــتــيــل مـــن س ــال ــة كــاظــم

لــقــد كـــان عــزاهلــا شميني بــل أب

أصــيــب ع ــي بــعــدمــا صــيــب أمحــد

بــربــة عــلــج وهـــو للكفر أقــرب
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لقد راح مــن أحــيــا الــعــفــاة بحوره

فياليت شعري بعده أيــن تذهب؟

ومــن ل ــذوي اآلمـــال مــن بعد فقده

كــفــيــل حمــامــيــهــا لــكــي فــيــه ترغب

عجبت لــروض املجد هشم نــوره
ُ

وكــــان قــديــا مــن أيـــاديـــه معشب

فيا ضيعة اإلســـام مــن بعد أمحد

وقد كان مثل البدر هل كيف حيجب

رشيــعــة طــــه أظــلــمــت يــــوم قتله

ومــنــهــا جــهــا يبكي عليه ويــعــرب

قليل بـــأن تبكيه عــن الــعــى دمــ ًا

عبيطا إذا مــا خـ ّـر لــأرض كوكب

ســتــعــلــم أعــــــداه بــوثــبــاتــه الــتــي

ّ
تــــذل هب ــا شــيــم األنـــــوف وتــرقــب

مصاب اصاب الدين يف الدهر بغتة

حقيق عىل األرض البسيطة تقلب

ضمت الطود العظيم ببطنها
وقــد
ّ

عجبت ألرض فيه ينضم أخشب

وما مات من ابقى لذي الفضل قاس ًام

بــه الــنــاس تسىل وهــو فيها يرحب

فقل للذي يمشون من حتت نعشه
قــــرا فــيــه اشــــاء أمحــد
ســقــى اهلل
ً

محيتم بــه مــن كــان للناس مذهب

***

((( جمموعة آل الرشتي (خمطوطة).
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هبــتــان غــيــث مل حيــاكــيــه صــ ّيــب

()1

 -29علي القزويين احلائري
املتوىف سنة 1320هـ

هو الشاعر املبدع عيل القزويني احلائري املتوىف سنة  ،1320ذكره الشيخ الطهراين

يف ج 21من (الذريعة) ص  .65له (مشكاة اهلدى) وهي منظومة كالمية يف العقائد
لآلخوند املوىل عيل القزويني احلائري رأيتها عند صهره وتلميذه السيد حسني بن حممد
عيل بن نوازش عيل املوسوي احلائري آل خري الدين أوهلا:
خــــص بـــذاتـــه الـــقـــدَ ْم
محـــــد ًا ملـــن
ّ

وأبـــــدع الـــعـــامل مـــن كــتــم الـــ َعـــد ْم

يـــقـــول هـــاكـــم اقـــــــرأوا كــتــابــي ـ ْه

فـــهـــا عــــي يــــا خـــيـــار الـــنَـــائـــيـــ ْه

مــوضــوعــه األعــــى فــأعــى مــرف ـ ْه

ولــيــس عــلــم فـــوق عــلــم املــعــرف ـ ْه

وأرخها بقوله:
ّأرخ (أنــــار نـــور مــشــكــاة اهلـــدى)

تــــم مــشــكــاة اهلـــدى
وبــعــدمــا قـــد ّ

***
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 -30السيد علي بن حممد الكربالئي
كان حيا سنة 1094هـ

أحد شعراء كربالء الذين طوى ذكرهم النسيان يف القرن احلادي عرش اهلجري.

شاعر جمهول الذكر مل نقف عىل أحواله ومالمح من تاريخ حياته ونصوص من شعره

سوى ما ذكره العالمة السيد حمسن األمني يف موسوعته بقوله :السيد عيل الكربالئي

املوسوي يكنّى أبا احلسني كان حيا سنة  1094هـ أحد أدباء كربالء يف القرن احلادي
عرش ولد سنة 1094هـ كان يراسل السيد عيل خان(((.
ّ
ولعل سبب ضياع شعر املرتجم له أنه كان منرصفا إىل أمور أخرى أكثر من انرصافه

لتدوين شعره ،مما جعل الزمان يبخل علينا بشعره ولو ببيت واحد.

بلتهم رحى اهليجاء فكانوا هلا قطبا

مــن الــقــوم خـــوايض دمـــاء عداهتم

ومنها قوله:
ذكرتك (أوىل القبلتني) وجــا نحى

يــــؤج ب ــن ــار الـــثـــار حمــتــدمــا جنبا

وأمــســى ذوي الصافنات يقودها

لنرصتك (الــفــاروق) قد مأل الرحبا

و(حيفا) و (يــافــا) جنتان قطوفها

دوان ولــكــن هالني قطفها غصبا

أيــرتــع فيها الــوحــش جـــذالن آمنا

زجـــرا وال نعبا
ويـــدرأ عنها الطري
ً

((( أعيان الشيعة :حمسن األمني العاميل ج 42ص.33:
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تصب علينا الــويــل إن مل نثر غبا

وتـــلـــك لــعــمــر احلــــق أكــــر سبة

وللشاعر صور ح ّية تعرب عن وثبات النفس ورسم العواطف الوطنية احلية ،ففي

قصيدة (اجلزائر أرض البطوالت) ينقلنا الشاعر إىل أيام احتدام املقاومة اجلزائرية
لعصابات االحتالل الفرنيس ،فينشدنا قائال:

مل يفلل البغي إال السيف واألســل

ـي البطوالت دالــت دوهنــا الــدول
حـ ّ

يف اخلافقني رست من عزمهم ُم ُثل

ـي املنايا عــى أرض الــفــداء ومن
حـ ّ
حي الضحايا عىل اشالئهم رفعت
ّ

ه ــام الــبــاء وشــيــد الــنــرة األمــل

***

 -31علي بن حممد احلائري
هو الشاعر عيل بن الشيخ حممد بن الشيخ حممد عيل بن زين العابدين احلائري.
ولد يف كربالء سنة 1933م ،وترعرع يف ظل أرسة مارست اخلطابة يف الروضة

ثم خترج يف الدورة
احلسينية ،وأهنى دراسته االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية فيهان ّ
الرتبوية سنة  ،1955وعني معلام يف املدارس االبتدائية ،ورغب يف إكامل حتصيله العايل،
فانخرط يف سلك الدراسة اجلامعية فدخل كلية اآلداب ،فرع اللغة العربية بجامعة
املستنرصية ببغداد ،وخترج سنة 1973م ،ومارس التعليم فرتة طويلة ثم أحيل عىل

التقاعد.
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ولع بقرض الشعر يف أوائل اخلمسينات ،حيث بدأ حماوالته الشعرية عموديا ملتزما

أوزان اخلليل الفراهيدي ومن هواياته املفضله مطالعة اآلداب العاملية عامة والرتبوية
خاصة ،فهو ال يفرت عن مطالعة قراءة النقد األديب وترمجة األشعار عن اللغات الرشقية
واإلنگليزية بترصف.

عرف بالعمق الفكري والنظر الصائب إىل احلياة ،ومل تشغله متاعب التدريس

عن قرض الشعر واملطالعة ،فقد اظهر نشاطا ملموسا يف مشاركة اإللقاء يف املناسبات
الدينية التي تعقد يف كربالء ،فضال عن مسامهته يف نرش العديد من القصائد يف الصحف
واملجالت العراقية والعربية.

املعب عن احلالة االجتامعية والبيئية
وشاعرنا جينح إىل االلتزام يف األدب الواقعي ّ

وعوامل الرتاث والتاريخ ،كل ذلك أثر ويؤثر يف رفد العطاء األديب العريب.

ومن يقرأ دواوين عىل احلائري ال يستطيع فهم داللته الشعرية املقصودة بسهولة،

فالقارئ حيتاج إىل الوقت واإلمعان يف معانيه املتعاقبة وألفاظه املرتاكبة ،وقد يصل
الشاعر إىل درجة اإلغراق أحيانا.

آثاره:

1 .1أغنيات يف سهر شهرزاد (شعر) صدر سنة .1986
2 .2قناديل يف أروقة الليل (شعر) خمطوط.
3 .3الركب الضائع (شعر) خمطوط.

4 .4ترمجة كاملة لرباعيات اخليام عن الفارسية  -خمطوط .-
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وفاته

ل ّبى الشاعر نداء ربه يوم  1999 /8 /23املصادف لسنة 1420هـ ،ودفن يف وادي

كربالء.

يتصف شعر احلائري بالرصانة واملحافظة وحسن السبك وإرشاقة الديباجة وانتقاء

الكلمة املؤثرة .تغلب عليه مسحة الكآبة والتشاؤم ،وينزع يف نظمه إىل إتباع الطريقة
التقليدية ،وهو مكثر يكتب بدماء قلبه ووجدانه وعواطفه.

ويعب بشعر
وله يف األغراض الشعرية قصائد ومقتطفات .يعيش أحداث وطنه
ّ

صادق عام يصبو وترجم أماين شعبه وآماله ،وهذا الرضب من الشعراء هم أصحاب
قض ّية ،وقضيتهم دوم ًا كانت الشعب ،يستمدون منه وحي الشعر ،وهذه صورة ترسم

الواقع الذي آلت إليه (فلسطني) السليبة ،حيث أصبحت تئ ّن حتت وطأة االحتالل
اإلرسائييل ،فقال:

أغريي خيول النرص والصارم الذربا
ودكّـــي عــى العلج املــغــر حصونه

وهبي كهول الزعزع الغمر إذ ه ّبا

وسوميه ذل العيش واملــوت واحلدبا

لـــقـــد آن ت ــس ــت ــأص ــل الـــرامـــة

من العرب ما ك ّلت سواعدهم رهبا

ف اخلالد)
قال راثيا اإلمام احلسني يف قصيدة عنواهنا( :بطل ال ّط ّ
فـــــا واهلل أنـــســـتـــه الـــســـنـــون

لــيــومــك فــاجــ ًعــا تــدمــى الــعــيــون

فـــكـــل مـــصـــائـــب الـــدنـــيـــا هتـــون

ل ــق ــد فـــــدح املــــصــــاب بــكــربــاء

هلــــا يف م ــس ــم ــع الـــدنـــيـــا رنـــن

وق ــف ــت بــحــيــث حتــتــشــد الـــرزايـــا
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وحــيــث خيـــور مــن مل يـــؤت عــزم ـ ًا

وحــيــث يــــذال م ــن خيــشــى املــنــون

فـــكـــان لــصــفــة الــــتــــاريــــخ نـــور

يــبــيــد الــــدهــــر وهـــــو بــــه ضــنــن

***
أبـــــا الـــــثـــــوار يــــا ألــــ ًقــــا مـــنـــر ًا

ويـــــــا افـــــ ًقـــــا تـــــعـــــداه اجلـــــون

ويــــا بـــطـــ ً
ا إذ األبــــطــــال جــذت

أيـــــادهيـــــا وإذ ع ــش ــي ــت عــيــون

نـــفـــرت إىل مـــضـــارعـــة املــنــايــا

وم ــث ــل ــك ال تـــطـــاولـــه الــظــنــون

ومــثــلــك ال يــــرى الــدنــيــا غــابــا

عـــــى ســـقـــط مـــغـــالـــبـــه املـــهـــن

ألنّـــــك مـــن مــعــن لــيــس أصــفــى

ومـــــن نـــفـــر ت ــف ــق ــده ــا الـــقـــرون

***
شــهــيــد احلــــق مـــا ب ــرح ــت دهـــور

كــــا خــلــفــتــهــا بــــاألمــــس جـــون

رواء بـــاملـــظـــامل وهـــــي عــطــشــى

حـــســـان ب ــامل ــظ ــاه ــر وهـــــي دون

ومـــا بــرحــت ي ــد تــســدي انــعــتــا ًقــا

ت ــغ ــل ــل ــه ــا يـــــد طـــبـــعـــت ق ــي ــون

وقــــد نـــاديـــت إذ نـــاديـــت هــجـ ًـرا

وأنـــــــت بـــكـــل مــفــحــمــة قــمــن
ملــــــاذا بــيــنــنــا احلــــــرب الـــزبـــون

أطــــــاب املـــطـــامـــع وهـــــي زي ــف
أنــــا ابــــن نــبــيــكــم مـــا جــئــت بــدعــا

وغـــــر تــــــراث ح ــق ــي ال أصــــون

فــــإن كــنــتــم بـــأخـــرا كـــم عــبــيــدً ا

فــفــي دنــيــاكــم األحــــــرار كــونــوا

وكــــــان جــــواهبــــم نـــبـــا دراكــــــ ًا

لـــصـــدرك حــيــث قــبــلــه (األمــــن)

وحـــيـــث خيــــر مـــعـــرك الــــرزايــــا

وحـــيـــث لــغــى الـــرســـالـــة ال متني
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وضــــاحــــ ًا يف إبــــانــــة كــــل خ ــاف

غـــضـــابـــ ًا حــــن جيـــــرئ اهلــجــن

ومـــــــــــارد املــــــظــــــامل غــــــر داع

يـــغـــول الــــزيــــف مــنــطــقــة املــيــن

***
ولـــــن خت ــش ــى تــقــحــمــه الـــقـــرون

الــــثــــوار هنــجــك لــيــس يبىل
أبــــا
ّ

ولــــوال املــجــد م ــا الــتــهــبــت مــتــون

ولــــــوال املـــجـــد مل يـــؤثـــر فــــداء

ملـــــا وصــــلــــت لـــيـــابـــســـة ســفــن

ولـــــوال اخلـــائـــضـــون غــــار مــوت

ٍ
لـــــفـــــاد لـــيـــس تـــقـــهـــره املـــنـــون

طــريــق الــثــائــريــن لــظــى فمرحى

***

ِ
فر مفخرة اجلدود
يا س َ

يف الــــــبــــــدء كــــــــان رهــــانــــنــــا

أن ال تـــــــضـــــــام غــــاهنــــا

تـــــصـــــار إىل الـــكـــرى
أن ال
َ

خمـــــــــــذولـــــــــــة أجــــــفــــــاهنــــــا
مــــــصــــــاقــــــبــــــا ســــلــــطــــاهنــــا

أن يـــفـــتـــي ريـــــــش الـــنـــســـور
أن يـــغـــتـــدي أمــــــل الـــعـــروبـــة

نـــــــــــــاهـــــــــــــدً ا ديـــــــــواهنـــــــــا

أن يـــنـــهـــض اجلــــيــــل اجلـــديـــد

إىل الـــــــعـــــــا فـــــرســـــاهنـــــا

أن تــســتــقــي و ْد َق احلـــضـــارة

زاخــــــــــــــــــــــــرا وديـــــــــاهنـــــــــا
ً

وهــــنــــا خــــطــــاوي املــصــحــريــن

أرنــــــــاهنــــــــا

هـــــنّـــــا

()1

عـــــــــــزيـــــــــــزة أوطــــــــــاهنــــــــــا

مـــــســـــار املــــدجلــــن

دوى

((( هنّا :لغة يف هناء.
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هبــــــــــم

ال يـــــــــزيـــــــــف لـــــســـــاهنـــــا

وهــــنــــا مـــقـــايـــيـــس الـــرجـــولـــة

أو يــــــــزيــــــــغ ِجــــــنــــــاهنــــــا

ال ت ــن ــك ــب الـــقـــيـــم األصــــائــــل

يــــــــــــدٌ ُتــــــــضــــــــل قــــــفــــــر ًة

ــــــانــــــا
قـــــــد ســـــامـــــهـــــا ُقــــــ ّط ُ

ــــــــــر لـــــوحـــــة
وبـــــــــــه تــــــــــؤ ّط
ُ

قـــــــــد عــــــافــــــهــــــا فــــنــــاهنــــا
الــــــــــــــــــــــــــراث بــــــنــــــاهنــــــا

ويــــــــدً ا إىل الــــتــــاريــــخ تــــذري

ولــــــلــــــصــــــخــــــور بــــيــــاهنــــا

الــــصــــخــــر األصـــــم
تــســتــنــطــق
ّ

ِ
وجـــــــــوبـــــــــ ُه ديــــــداهنــــــا
ــــــــــل
ْ

وتــــــــــؤوب لـــــلـــــدرب الـــطـــويــــ
ُ

ــــــســـــم مـــــغـــــدقـــــا هــــتــــاهنــــا

هتـــنـــيـــك قــــــابــــــوس املـــــواســــــ

ومحـــــــتـــــــك مــــــــن عــــــــن تـــقـــا

يل غــــــــــــــرة إنــــــســــــاهنــــــا

ـج ــس ــا
شــــمــــت الــــعــــيــــون م ــب ـ ّ

ت لــــــلــــــســــــاء عــــنــــاهنــــا
ئـــــــــل ُهـــــــــــــــــــدَّ الً أحلــــــاهنــــــا

والــــــطــــــر مــــــن خــــلــــل اخلــــا

وجمـــــــاثـــــــم الــــــــغــــــــزالن ي ــق ـــ

ـــــســــمــــن اهلـــــــــــوى غـــــزالهنـــــا

ـــن مــــن ُقــــ ُلــــب احلــضــا
َـــح َ
ـــمـــت ْ
َي ْ

رة رشــــــــقــــــــة ألــــــــواهنــــــــا

بــــــــاحلــــــــب بــــــــاألمــــــــل املـــــو
ّ

َشـــــــح بِـــــالـــــ َبـــــهـــــار حـــســـاهنـــا

ٍ
ّـــــــات هتــا
وفــــــــجــــــــر َت جـــــــن
ْ

ّـــــاتـــــا
مــــــس بـــــــالـــــــرؤى ِجـــــن ُ

ِر َس والـــــبـــــحـــــار مـــظـــاهنـــا

بــــبــــشــــائــــر غـــــــــوت الـــــنـــــوا
بـــــاريـــــكـــــة الــــســــلــــطــــان يــعـــ

ـــــبــــق بــــالــــبــــخــــور جــــراهنــــا

بـــــالـــــراســـــيـــــات عـــــى اخلـــلـــيــــ

ـــــــج الــــــشــــــاديــــــات قـــيـــاهنـــا
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والـــــبـــــحـــــر مــــــا عـــــــاد األجــــــا

ج إذا اســــتــــقــــت وديـــــاهنـــــا

وبـــــكـــــل هــــاتــــيــــك الــــصــــوى

مــــــســــــمــــــوكــــــة أركــــــــاهنــــــــا

يـــــقـــــرأ ســـــطـــــور املــــجــــدمــــن

خــــلــــل الــــ ّلــــهــــا (ســـبـــحـــاهنـــا)
ِ
ـــــــــــــق بــــــفــــــرقــــــة ربــــــاهنــــــا

ويـــــــؤ ّثـــــــل الــــــتــــــاج الــــعــــريـــــ

***
يــــــا ســــفــــر مــــفــــخــــرة اجلــــــدو

اســـــتـــــجـــــدَّ زمــــاهنــــا
ِد بــــــك
َ

أعــــــــــــراس ممــــلــــكــــة الــــبــــنــــاء

لــــــصــــــيــــــقــــــة أفـــــــنـــــــاهنـــــــا

هـــــــذي نــــــثــــــار ُة مـــــا ســمــطــت

فـــــكـــــيـــــف بـــــــعـــــــدُ مجـــــاهنـــــا

وبـــــــــــذا بـــــــــــدأت الــــســــفــــار

ومـــــــــــارســـــــــــا قــــبــــطــــاهنــــا

يـــــــــا أهيـــــــــــا الـــــــبـــــــحـــــــار يف

ـــــــت حـــيـــتـــاهنـــا
نـــــــح
جلـــــــج
َ
َ

ال تــــــــــــدّ ري غُــــــــــول احلــــــوا

ِ
دث واحلــــــــديــــــــد ســـنـــاهنـــا

الــــــكــــــرى ُأعــــــيــــــد قــــراهنــــا

يف مــــــهــــــرجــــــان الـــنـــهـــضـــة

تــــتــــصــــارع األمـــــــــــــواج والــــــ
إال

بـــــــــــــــــــــــأذرب

ـــــــــــرأي احلــــصــــيــــف أمــــاهنــــا

مــــنـــــ

ــــــه حــــــدا إن بــــــدت غــيــاهنــا

أو تـــــــأتـــــــي حــــــــظ املــــثــــا

بـــــــر إن عـــــــــرا حــــدثــــاهنــــا

والــــــــــــرأي مـــــدرعـــــة ال ــش ــج ــا

عـــــــة

نـــــراهنـــــا

َــــــــب عــــزيــــمــــة رائــــــد
فــــــــارك
ْ

مـــــــا أن تـــــنـــــي أرســــــاهنــــــا

إن

ورت

ــــنــــانــــا
درســـــــــت وغـــــــــاض ِش
ُ

وابـــــــــن احلـــــــضـــــــارات الـــتـــي
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البـــــــــــدّ مـــــــن ُتْـــــــــــــ ِم املــــنـــــ

ـــــــيــــــة آيــــــــــــب حـــــيـــــواهنـــــا
ِد ولــــــلــــــوغــــــى فــــرســــاهنــــا

مـــــا إن خـــلـــت ســــــوح اجل ــه ــا

ُعامن

***

عـــان يف ســبــحــات املــجــد كــيــوان

يــرقــى مــعــارجــه نـــدب وســلــطــان

ينىص إىل املحتد الزاكي إذا اشتجرت

أع ــي ــاص ــه وتـــاتـــت مــنــه تــيــجــان

عـــى اخلــلــيــج رسايـــاهـــم مــضــمــرة

خــيــوهلــا وعــــى األجـــبـــال عــقــبــان

ـم
تــلــوك مــن كــيــد األنــبــاج ُس ـ ْف ـنُـ ُـهـ ُ

حــتــى ملنها ه ــدى الــشــطــآن شطآن
ومـــــران
بـــالـــكـــريـــاء وأســــيــــاف ُ

مــــلء الــبــحــار ع ــران ــن مضمخة
َ

لــلــواغــلــن ولـــأضـــيـــاف بــســتــان

هـــذي ال ــرب ــوع األهــيــب مواطئها

قــل للبغاة األىل دانــــوا قالعهمو

أنـــى رمـــى بــقــداح الــقــمــر خــران

أنــى تــرشــف كــأس امل ــوت ذو ظمأ

طـــاعـــه ومــــن األضــــــاء عــجــان

تقهقر اجلحفل اجلـــرار يلعق من

ـان
جــراحــه وانــثــنــى لــلــغــرب ُقــرصـ ُ

مــا ك ــان ُيــضــمـ ُـر شــنــآنــا صليبهمو

لــلــرق وه ــو عــى الــتــوحــيــد ديــان
بـــــه تــــاحــــم إنـــجـــيـــل وقــــــرآن

مــهــد الــنــبــوة مــن عــيــســى ومــولــده

أبــصــارهــم فــهــمــو واحلــــق عميان

لكن بــالــذهــب اإلبــريــز قــد عميت

***

215

هـــذي ال ــرب ــوع األهــيــب مواطئها

لــلــواغــلــن ولـــأضـــيـــاف بــســتــان

قــابــوس ظــلــل بــاألفــيــاء هــاجــرهــا

فـــفـــوق كــــل مخ ــي ــل م ــن ــه م ــرن ــان

ســل الغطارفة األجـــداد كــم والــوا

منابت الشيح من ضيم وكم صانوا

هــنــاك يف قــلــب أفــريــقــيــا هلــم ظلل

حتــت الشموس وأفـــراس وفرسان

وثــم يف الـــرق ِعــ ْقــدٌ مــن خــرائــده

يـــا اهيــــا املــرتــبــي جمــــداد دعــائــمــه

ـي العني يقظان
ابــن ماجد مــرحـ ُّ
صدق الشموخ وما يف املجد زيفان

ومنطقا فــلــذات الصخر مــن لسن
ُ

ســفـ ُـر احلــضــارة يف شــدقــيــه عــنــوان

وحتتبي احلكمة القصوى إذا التبست

مــســاك الــــرأي واســتــعــدتــك جنان

خيــضــل إال وظــمــأ اجلـــدب طفيان

رهـــــوا ع ــى مج ــر الــرمــال
تــصــوب
ً
حسن الــريــادة يف اخلطو الوئيد ويف

الــــراي الــســديــد ع ــدا هــذيــن هبتان

إن ينطق الصمت ألفيت اللها حرسا

والفعل يف أخــريــات الــقــول ميزان

***
عــان والــدهــر نــاب والــزمــان لظى

وبـــن ذيــنــك طــيــف مــنــك وســنــان

ملا تشظى عصاي العمر وارتبكت

خــطــاي وأســتــامــهــا شكم وأرســـان

وطـــار عــنــي غـــراب كــنــت أوجـــزه

فــودي واصطك من سمعي مرنان

ناغيت فجرك يف األسحار أرسلها

مــالــكــا ومــــن األشـــــــواق حـــران

عــــان مل يــبــل ت ــام ــور وإن بليت
ُ

مـــن اجلـــســـوم أخـــاديـــد ووديـــــان

مـــنـــا و ّملــــــا يـــــزل ورد ورمـــــان

مل يــــرح ال ــط ــائ ــر ال ــق ــي ميمنة
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طــالــت بــنــا ســنــوات املــحــل واثــقــة

إن الـــشـــذاة بــعــرف الــصــر إي ــان

إنــا اصطفيناك يف بــغــداد منتجع ًا

م ــراح ــن ــا فــيــه جـــنـــات وغــيــطــان

ّ
تــوشــح الــعــرق حــتــى ب ــات نــاظــره

عــن جــذرة خابط يف الليل عشيان

دم الـــعـــروبـــة دفــــــاق بــخــافــقــنــا

إن غــاض غــاض من العينني إنسان

***
عامن والضحوات البلج والقفر الغا

يف وجــفــتــك واألحــــــام ســلــوان

ومــــــدرج فــتــح الـــتـــاريـــخ نــافــذة

خـــالـــه وكـــســـا بــــرديــــه صــــوان

تكاد تلك ال ــروح الشم ترجعنا

ال ــف ــن والـــزمـــن املــبــهــور غـــران

يـــــد صــــنــــاع وآيــــــــــات خمـــلـــدة

والـــعـــبـــقـــريـــات أحــــــام وف ــن ــان

لــونــان مــن ألــق الــتــاريــخ منسكب

عــــى ربــــوعــــك نــــديــــان وفــيــنــان

خضل الرشق من بعديك ريشته
قد ّ

ولــســن رضعــيــك غــســان وقحطان

فهقى ال تغيض هبا
جفان جــودك
ٰ

رشائـــــع حــصــبــت مــنــهــن قــيــعــان

ِ
ُـــــــك أغـــــراب ونــســبــان
ط ــر َوردت

ِ
كــنــت أبــعــد أن تــرمــى حمــأة
مـــا

م ــا بــكــأت مــنــه شــهــبــاء وحــدثــان

درار حــوافــلــه
وثـــــدي نـــاديـــك
ٌ

يف الـــزل أو آب غــرثــانــن ضيفان

بــنــو ســعــيــد ومل تــصــفــر جفاهنمو

***
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وقال يف الزهراء:
ـت ثــــراك أدم ــع ــي الــغــوايش
ســقــيـ ُ

وفــصــلــت احلــــــداد عـــى ريـــايش

إن مجـــر الــــــرزء يــكــوي
أفـــاطـــم ّ
ُ

صليب الــنــقــي مــن عــظــم املــشــايش

ِ
بـــشـــاش
نـــــأى عـــنـــي إىل كـــمـــد

ـت مــتــى ادكــرتــك يف مــراحــي
وكــنـ ُ

مـــع اآلالم والـــنـــوب الـــغـــوايش؟

أفـــاطـــم هـــل جــبــلــت عـــى رهـــان

أمـــثـــلـــك بـــضـــعـــ ًة جتـــفـــى وملـــا

جيــف الـــروض مــن تلك الــرشــاش

وأيـــــن وصـــــاة مـــن أربــــــاك ثــق ـ ً
ا

ٌ
ثـــقـــل يــــــؤول إىل تــــاش؟
وال

يــشــيــلــهــا عــــى ال ــك ــت ــف ــن حــبــا

ويــــأنــــس مــنــهــا نــــط الـــفـــراش

ربـــوع الــوحــي بــالــزمــر الغشاش؟

أمـــثـــلـــك حــــــرة تـــــــزوى ومتــنــى

وأيـــــن خــصــائــل احلــســنــن ُلــــزًّا

مــــــردوع احلـــوايش
جــديــل أبــيــك
َ
ِ
وهـــــ ّ
نـــــواش؟
ذكـــــر
ا روعـــيـــت
ٌ

فــهــا صــيــنــت الـــصـــور احلــــواين

تــعــجــلــهــم إىل قــــرف اهلـــــراش؟

أمـــــورا
مـــنـــاديـــح
وهــــل زجـــــرت
ٌ
ً

عـــــا َم ون ــع ــش هـــادهيـــم مسجى

وفـــيـــم يـــصـــار لـــلـــدر الــنــقــاش؟

ك ــح ــي ــدر َة انــتــخــت مــنــه الــقــوايف

مـــدائـــحـــه بــــإرهــــاص احل ــش ــاش

ولـــــــوال مجــــــرة اإليــــــــان ابــــدت

نـــواجـــذهـــا خـــراطـــيـــم الـــرقـــاش

ـس ــل ــوا الــغــديــر غــديــر خ ـ ٍم
أمل َي ـ َ

وش ــاع ــره ــم يــصــفــق بــاهلــشــاش؟
بــصــرك فــالــدنــى خــــول املــعــاش

فـــاطـــم فاسنعيني
وأيـــــن وأيـــــن
ُ

ولـــــــوال أن حـــبـــلـــك ذا مم ّـــــدٌ

إىل الـــقـــيـــم املـــؤصـــلـــة املـــنـــايش

لــــــذر الـــرمـــل يف أحــــــداق ٍ
راء
ُ َّ

وبــــان الــطــبــع م ــن خــلــل الــرتــاش

ملـــن ســلــك املــحــجــة وهــــو خــاش

درء
كـــتـــاب اهلل كــــم أهـــــــواك ٌ
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متثلت يف شعره سامت التقليد وتزامحت فيه صور كالسيكية ،نتحسس فيها قوة

التعبري وسعة اخليال وغريب األلفاظ.

أما أبرز األغراض التي طرقها فهي املديح والرثاء ال سيام رثاؤه آلل البيت وله

يف الغزل واإلخوانيات والوصف قصائد كثرية.

يغلب عىل شعره عمو ًما طابع التقليد إال أن قصائده تزدان بصورة طريفة.
مرص ًعا
وشاعرنا يعترب من املربزين يف الشعر الوصفي ،فهو يعرض عليك اخليال ّ

بالصور الزاهية كام يعرض عليك احلقيقة برسوم ّ
أخاذة.
أزاهــــر عــبــقــت يف أرض ملحمة

تقاعس النكس عنها وافتدى البطل

طـــــاّب حـــق شـــــداد يف طــاهبــم

لــكــن قـــســـاور إمـــا زعــــزع اجلــبــل

ومـــــن تـــــــأزّر بــــاإليــــان مـــأربـــه

فــلــيــس تــبــعــد عــن أقـــدامـــه القلل

والشاعر يدعو لوطنه باحلرية واالستقالل وباحلكم الوطني الصحيح املعرب عن

إرادة الشعب وآماله يف احلياة احلرة الكريمة ،ففي قصيدة [ إىل متوز] ينربي ليكشف لنا

عن أحاسيسه الوطنية فيقول:

أرج الــطــيــب ورفـــ ًقـــا م ــن هــوانــا

ســــــامــــــا نــفــحــة
إيـــــــه متـــــــوز
ً

مـــــن هــــــــوان وأذيـــــــــــاه مجـــانـــا

زفــــــة الـــنـــهـــريـــن مـــــذ صــنــتــهــا
أنـــــــت أنــــبــــت عـــــى شــطــيــهــا

كـــرمـــة الـــعـــز فــعــرنــا الــدنــانــا

وثــــبــــت الـــســـحـــر هـــنـــا وه ــن ــا

واجــتــثــثــت الـــر مــرعــوبــا مهانا

وعـــــى ســــيــــان أعــــــــراس املــنــى

قــد أقــامــت مــن حــبــور مهرجانا

نــــشــــوة الــــظــــافــــر لـــــن تــعــدلــه

زهــــــوا وافــتــتــانــا
ســعــة الـــدنـــيـــا
ً
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فــــجــــر متــــــــوز أذان هـــزنـــا

أحـــــــرارا دعــانــا
وإىل الــتــحــريــر
ً

ونــــشــــيــــد هــــلــــل الـــــكـــــون لــه

ودعـــــــاه جــــل مــــن لـــبـــى دعـــانـــا

غــشــيــتــه ثــــم مل يـــطـــرب عــيــانــا

دوت فــــا مــــن مــســمــع
رصخـــــة ّ
ٍ
رقــدة
صــاح يــا شعب انتفض مــن

واف ــص ــم الــقــيــد وال تــعــثــو جبانا

تستبح ِعــرض ـ ًا وال سيمت هوانا

أمـــــة مل تـــــرض ب ــال ــض ــي ــم فــلــم

وللشاعر صور وجدانية رقيقة غنية بروحها الفني ،وتصويرها الرائع اجلميل،

وحسبنا دلي ً
ال عىل ذلك قصيدة (هيفاء) فيقول:
هــــيــــفــــاء يـــــا مخـــــــرة الـــقـــلـــوب

يــــا هب ــج ــة ال ــش ــم ــس يف املــغــيــب

رؤاك مـــــا تـــنـــســـج األمـــــــاين

عـــــى ربــــــى شــــاطــــئ خــصــيــب

عـــــمـــــرا بـــــريـــــاه ألـــــــف طــيــب
ً

يـــــا بــــنــــت عـــــريـــــن أفـــتـــديـــه

م ــا يــســفــح ال ــط ــرف مــهــر غ ــروب

ومــــــن هــــــوى ســـحـــر مــقــلــتــيــك
ٍ
نــــــداء
كـــــم محـــــل احلــــــب مـــــن

وهـــل ســـوى الــقــلــب مــن جميب؟

بــــحــــق جـــفـــنـــيـــك غــــــر مــن

آهــــــات ذا ال ــق ــل ــب يــــا حــبــيــبــي

مــــرابــــعــــي والــــلــــظــــى درويب

ال تـــزمـــعـــي الــــصــــدّ فــاملــنــايــا

وذاب يف شـــــــدو عــنــدلــيــب

وبــــــاهلــــــوى دب يف ح ــش ــان ــا

نـــمـــتـــهـــا روضـــــــــة الـــغـــيـــوب

ل ــس ــن ــا ســــــوى بـــرعـــمـــي غــــرام

وللشاعر قصائد أخرى يف الوصف والرثاء والتهاين واملوشحات واحلامسيات

واإلخوانيات تنبئ عن موهبة شعرية جديرة بالقراءة ،وبإمكان القارئ الفطن العثور يف

ثنايا قصائده عىل صور تأمل ّية والتي تؤدي يف النهاية إىل تفاصيل تتعمق من خالل اكتامل
القصيدة.
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إن شاعرنا احلائري خفيف الروح ،لطيف املحرض ،فكه احلديث ،ال تكاد ّ
متل جمالسه

لسالمة منطقه وعذوبة بيانه .وكم نتمنى لو أتيح للشاعر نرش ديوانه الكبري ،فإن شعره
حري بالدرس والتأ ّمل والوقفة الدقيقة ،فالقوة يف الصور الشعرية ذات دالالت واضحة
ّ

بالنسبة للجيل املعارص ،حيث تفتح ابوابا واسعة من التوعية والتوجيه.
وقال يف الزهراء:
نــاديــت باسمك يف اخلــطــوب غياثا

والــدهــر أرهــص مــن ذمــامــي وعاثا

وألنــــت ذخــــر املــعــتــفــن إذا مهو

املـــطـــي إىل املـــنـــون حــثــاثــا
حــثــوا
ّ

وتـــوهـــم هـــذا الـــــراب فــمــن ثنا
ٌ

شــكــم الــرغــاب وجــانــب األرفــاثــا

لـــفـــت بـــوائـــقـــهـــا ع ــل ــي ــه لــيــاثــا

خـــدع هــي الــدنــيــا ومـــن يعلق هبا
ٌ

ووعـــى وشــط عــن الــذنــوب غثاثا

ومــشــى اهلــويــنــا والــطــريــق وع ــورة
وام ــت ــار مــن طــيــب اجلــنــان غـــذاءه

واس ــت ــاف مــن نــفــح الــبــتــول نفاثا

ثــقــلــت بــمــيــزان احلــجــى حسناته

وزوت لــبــوس الــغــي عــنــه رثــاثــا

ي ــا بــنــت م ــن هن ــج الــطــريــق سن ّية

ودعــــا إىل غـــرس اخلــــاق حــراثــا
شــــدّ الــقــلــوب وقــــد لــغــبــن هلــاثــا

مــا كـــان حــبــك غــر حــبــل عقيدة
بـــر ًة
ولــقــد صـــرت عــى الـــفـــوادح ّ

بــالــعــهــد إذ ورثـــتـــه مــنــه وراثــــا

ما كان صدرك أن يضيق وقد روى

اإليــــــان حــقــل يــقــيــنــك املــ ّيــاثــا

وكـــذلـــك الــعــنــقــاء كـــل رويــشــة

فــتــلــت هبـــا مـــا أن ُت ّ
ـــــل نــكــاثــا

فـــغـــذا وهـــنـــت فــــا ب ــق ــن لــبــاثــا

دوح الــنــبــوة أنـــت مــن أعياصها

م ــا أن ي ــص ـ ّـوح يف الـــزمـــان غثاثا

هــذا الــغــراس الــفــذ والــنــبــت الــذي
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وهــنــا عــى ج ــدث احلــســن شــهــادة

ممـــا ســنــنــت شــــآي هبـــا األجـــداثـــا

أيــــن الــقــبــور الــعــافــنــات تــراهبــا

ذر اخلــــنــــا بـــحـــيـــاهتـــن والثـــــا
ّ

ـخ
يــؤبــنــنــي الــــزمــــان وال أص ــي ـ ُ

ٌ
رضـــيـــخ
وكــــــل يف احلــــيــــاة لــــه
ُ

أال يـــــا أهــــــي اثـــقـــلـــت ذنـــ ًبـــا

تــنــيــخ؟
وهــــــذي تـــوبـــة فــمــتــى
ُ

أيضا يف الزهراء:
وقال ً

وإين يف حـــبـــائـــلـــهـــا فــخــيــخ

وتـــــزهـــــدين احلــــيــــاة وأطــ ّب ــي ــه ــا

ـس اتـــركـــي إربـــــ ًا يــبــوخُ
ويــــا ن ــف ـ ُ

وهـــم
قــلــب فـــاألحـــام
فــــأب يـــا
ُ
ْ
ٌ
رشاب ِ
ـــــك مــن رضـــا الــرمحــن رص ٌد
ُ

ـخ
ووجــــهــــك مــــن ُب ــل ــي ــن ــة لــطــيـ ُ

وأمـــــي ســـاحـــة الــــزهــــراء تكفي

غـــوائـــل كـــل مـــن فــيــهــا يــــدوخُ

ولـــــــزّي تـــربـــة الـــــزهـــــراء خــــدًّ ا

يــعــطــى مــنــه الــتــصــعـ ُـر والــشــمــوخ

ومــــهــــا َّ
لـــــذ كــــأســــك فــاملــنــايــا

رواصـــــــد رك ــب ــه ــا أبـــــــدً ا مــنــيــخ

وجــــودي مــن قليب احلـــزن دمــعـ ًا

ي ــرق ــرق ــه الــلــهــيــف هبـــا الــريــح

ومــــن رشخ تـــصـــدع يف حــشــاهــا

بـــكـــل حـــشـــاشـــة م ــن ــه ــا رشوخ

ومـــــن عـــــرق تــنــغــر مــــن بــنــيــهــا

بــــــأوداج امل ــح ــب غــــدت شـــدوخ

أفــــاطــــم أن هـــــذا اجلــــــرح دا ٍم

أال شــ ّلــت يـــد الـــقـــدر الــطــخــوخ

ٍ
نــــــار الــــثــــار حــتــى
أوار
وأج
ّ
ُ

ُت ــســ ّك ــن لـــوعـــة الـــوتـــد املــســوخ
وبـــــركـــــان املـــــواجـــــد ال يـــبـــوخُ

ـى
يـــــا ُم
ُ
اجلـــــرح واألوتـــــــار تــطــغـ ٰ
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وقال يف الزهراء:
ع ــذي ــري م ــن غــافــل م ــا اســتــعــاذا

مـــــن املــــنــــكــــرات وبـــــــاهلل الذا

وحــــســــبــــك مـــــن تـــــوبـــــة نـــ ّيـــة

فـــا الـــــودق يف الـــبـــدء إال رذاذا
فــمــنــهــا ال ــك ــب ــائ ــر تـــــأيت ح ــن ــادا

وال تــســتــهــن بــصــغــار الـــذنـــوب

ولـــلـــنـــفـــس يف هلــــوهــــا جـــنّـــة

الـــرغـــائـــب كـــثـــارا لــــذاذا
تـــــرود
ْ

ومـــــــن أ ّم يف هنــــجــــه فـــاطـــا

ونــــامــــخ ش ــي ــط ــان ــه واســـتـــعـــادا

ــــب يف نــزعــات الــشــبــاب
ومـــن ُش ّ

ب ــش ــاب عــلــيــهــا ســقــاطــا ُحـــــذاذا

حــــوى قــصــب الــســبــق مــضــاره

َّ
وبــــــذ خـــيـــول املــــعــــايص بـــــذاذا

وقـــالـــت لـــه حــلــبــات الــفــضــيــلـــ

ـــة مــن يمتطى املــجــد ظــهـ ًـرا كهذا

بــكــيــت بــمــأتــم الــــزهــــراء أشــجــو

مـــصـــابـــ ًا هـــز ثــهــانــا ورضــــوى

وقال يف الزهراء:

نــضــوت مــــاءة األفــــــراح نِــضــوا

إذا رقـــرقـــت دمـــعـــي يف املــآقــي
مــرحــات
ومــــن ألــــف اخلـــطـــوب
ّ

أســـى وبــلــوى
رأى الــدنــيــا خـــال
ً

ٍ
شفيف
وصــــري ال ركــمــت إىل

مـــن الـــســـلـــوان حمــتــقــب لــســلــوى

ٍ
صعيد
أنـــضـــوي ال بــركــب عـــى

ٍ
مجـــار لــيــس تكوى
ضــلــوعــك مــن

ٍ
سهد
وعــيــنــي ال مللت صــحــاب

يــــؤرق مــن مــنــامــك ريـــث يطوي
ّ

ـضــا
تــلــذيــن الـــكـــرى دعــــة وخــفـ ً

وآل الــبــيــت مــــذعــــورون مـــأوى

وتــــركــــنــــن لـــــأحـــــام تــســجــو

ومــــا عـــن اهلــــواشــــم ثـــم ســجــوا

223

تـــقـــاذفـــهـــم تـــنـــائـــف م ــل ــب ــدات

ى
هبــــا الـــــذؤبـــــان طــــاويــــة
تـــلـــو ٰ
ّ

ٍ
ســــبــــاء
كــــأهنــــم الــــــديــــــامل يف

عـــيـــون الـــســـوء ختـــزرهـــم ُرنــــوا

ركــــاهبــــم طــــوائــــح يف الــــــراري
ُ

ورك ــب ــه ــم ن ــزي ــع حــيــث ُيــضــوى

وإهنــــــــم وال زالـــــــت حــبــاهــم
ُ

عــواقــد يف ذرى شــمــخــت ســمـ ّـوا

عــــى عـــذبـــاهتـــا جـــريـــل أرســــى

جـــنـــاحـــا واســــتــــعــــ ّز هلــــا دنــــوا

وفــاطــم مــن رساج الــوحــي ضــوء

ى
تــــزاح ب ــه الــدجــنــة حــيــث
ضـــو ٰ
ّ

ٌ
طيف
وفــاطــم مــن رؤى اإليــــان

وفــاطــم مــن فــم األج ــي ــال نجوى

جـــال ال ــوح ــي فــاســتــعــلــت عــلــوا

بـــيـــوت أنــــــزل الـــــرمحـــــان فــيــهــا

روح
وف ــاط ــم م ــن نــســيــج اخلــلــد ٌ

ت ــض ــوع بــمــســكــهــا الــدنــيــا زهـــوا

ٍ
مـــنـــاص
وســــيــــدة الـــنـــســـاء بــــا

وروض عــقــيــدة ومـــنـــار تــقــوى

رعـــت ذمـــم األنـــوثـــة يف احــتــشــام

ٍ
وإرصار مـــن اإلرصار أقـــوى

وفــــرع الــغــصــن بــاألعــيــاص جثل
هــــي األخـــــــاق ث ــام ــك ــة مــطــاهــا

نــمــوا
مـــن الـــثـــمـــرات مــكــتــســب
ّ
وال تـــــزن ال ــت ــب ــج ــح والـــغـــلـــوا

وال ت ــع ــر الـــســـاحـــة أي ســمــع

أي جــدوى
وال دعــــوى احل ــداث ــة ّ

أراد اهلل لـــلـــنـــســـوان شــــــأو ًا

فــــقــــدم آدمـــــــا مـــــن قـــبـــل حـــوا

ٌّ
وكـــــــل نـــســـج خـــلـــق ال ســــواء

وســبــحــان الــــذي يف الــبــدء ســوى

وتـــربـــيـــة األوانــــــــس مــــن قــلــيــب

يــــمــــر أجــــاجــــة و ُيـــــــر ُحـــلـــوا
ّ

هـــي الــقــيــم األصــــائــــل يف كــيــان

جــــذرا و ُعــ ْل ــو ٰا
تــنــاســق واس ــت ــوى
ً

أال إن شــئــت فــاســتــجـ ِ
ـل السجايا

ُـــو ٰا
مـــن الــــزهــــراء واتّــــــرك الـــعـــت ّ
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وقال يف الزهراء:
اعــلــل يف خــطــوب ال ــده ــر نفيس

ِ
أمـــس
بـــا قـــد القــــت الــــزهــــراء

ومــــن يـــمـــدد آلل الــبــيــت حــب ـ ً
ا

جيــد ثــقــل اخلــطــوب حفيف جس

ـوجــه
إذا ضــاقــت بـــك الــدنــيــا فـ ّ

ســقــن رجـــاك نــحــو الــصــر وارس
أبـــى أن ال يــصــاحــب غ ــر نكس

تــــــأس بـــمـــن حتـــ ّيـــفـــهـــم زمـــــان

جتــــيء خ ــط ــاك يف درب الــتــأيس

عـــى قــــدر احــتــالــك يف الـــرزايـــا

نــــزائــــر شـــقـــوة وخــــفــــاف مــبــس

فــــا األمــــــر الــــــذي يــضــنــيــك إال

وتـــغـــدو جــلــيــس ٍ
أف ثـــم متيس

الــــتــــأوه والــتــشــظــي
تـــــروح عـــى
ّ

حتـــصـــد مـــن يــقــيــنــك ّ
كــــل مــرس
ّ

فــــأيــــن حــــــــاوة اإليــــــــــان إال

ســـواســـيـــة بــــا تــبــعــيــض جــنـ ِ
ـس

عـــى قــــدر ق ــس ــوم الـــنـــاس جتــري

خمــس
ث ــي ــاب الـــســـوء مـــن َد َرن
ّ

نــفــس
وأقـــــرهبـــــم إىل الــــرمحــــن
ٌ

أمل تــــر ل ــل ــذي ــن مـــضـــوا خــفــا ًفــا

تــســامــوا يف الفضيلة دون ركــس

عــى الــشــهــوات مــا ســجــروا أتــونــا

ويف الــشــبــهــات مــا انــتــقــبــوا بلبس

ـى
فــرائــصــهــم م ــن امل ــث ــاث َر ْج ــف ـ ٰ

بـــيـــوم مــــن عــــــذاب اهلل نــحــس
وأنــفــســهــم نـــواشـــج دون نبس

وأعــيــنــهــم م ــن الـــعـــرات َوكْــفــى

ِ
رمــس
إىل األخــــرى قــبــيــل نــــزول

أولـــئـــك صـــفـــوة شــــــدّ وا رحــــاالً

ٍ
تـــاش
َــــع احلـــيـــاة إىل
رأوا ُمــــت َ

رش ُعـــرس
وأعـــــــراس اخلــطــيــئــة ّ

وإن الـــنـــفـــس مــركــبــهــا مجـــوح

وإن حـــــــاوة الـــــلـــــذات تــنــي

َ
تـــعـــط قـــــرار نفس
مـــع اإليــــــان

ت ــق ـ َّ
ـف خــطــاهــم واجـــنـــح لــســلـ ٍم
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ٍ
رشـــــاد
وإنــــــك إن أفــــــأت إىل

سلمت عــى املـــدى مــن كــل دهس

إىل جـــــدَ َد بـــه الــــزهــــراء ســـارت

يــــؤطــــره اخلــــلــــود بـــكـــل ورس
وعــمــت هضبتي رضـــوى وقــدس

تـــضـــوعـــت الـــنـــبـــوة يف رداهـــــا

ه ــي اخلــــدر امل ــص ــون ه ــي التجيل

هـــي ال ــس ــف ـ ُـر امل ــنــ ّق ــي كـــل نفس

هــي القبس الـــذي مــا غــاض منها
هي الدمع السكوب إذا استجاثت

س ــل ــي ــط يف لــــيــــال جـــــدّ ُدمــــس

م ــواج ــع ــه ــا ولـــيـــل اهلـــــم ي ــؤيس

تــطــيــل س ــج ــوده ــا وتــــــرود دنــيــا

مــن اإلخـــبـــات يف ســبــحــات حس

ومـــن شــفــت لــديــه الــــروح يسمع

مـــنـــاجـــاة الــــســــاء ب ــك ــل ج ــرس

***
وقال يف الزهراء:
أفيي إىل النفس التي مــا استقرت

إذا احتدمت يف مخــرة الــيــاس آهتي

أهنننه مــن مــوج الــظــنــون وألتجي

إىل ســاحــل تــرســو بــه وك ـ ُ
ـف عربيت

ممــــر مــذاقــهــا
فــيــالــك مـــن ب ــل ــوى ّ

إذا مــا لــبــانــات الــنــفــوس استفزت
عــى جــرح مسلوب الــفــؤاد مشتّت

ويــالــك مــن ذكــــرى حتــط بكلكل
فتحت هلــا كــل الــكــوى فتدفقت

بــأســخــن مــن نـــار املــعــانــاة مقلتي

طــي عــوامل
ورحـــت أرى الــزهــراء ّ

مــن الـــروح تستغيش دثـــار رزيتي

وقال يف الزهراء:

وشــفــك دمــع ليس يــرقــى بمدمعي

أقضك يف ليل الضنى حر مضجع
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ولـــيـــل تـــغـــشـــاين كـــــأن نــجــومــه

شــددن حبال ال ــرزء قــيــدً ا بأضلعي

طـــوال لــيــايل احلـــزن مــن بعد فاطم

ونــــار تــشــظــى مجــرهــا مـــن تــوجــع

فيا قل ال أبللت من هاجس األسى

ـب تفجع
وي ــا جــفــن ال أطــبــقــت غ ـ َّ

ـارا إىل الــطــرح ال ــذي الأسيغه
نــضـ ً

خفا ًفا إىل السيف الذي ح ّز أخدعي

وســـادي وانــســلــت ثــقــاالً ملخدعي

تــأوبــت
ويـــا طـــارقـــات مــن مهـــوم ّ

ولــكــن طــاح النفس دون التطلع

ولــســت أرى الــدنــيــا خــال طامعة
بــلــوت هبــا صــر احلليم فأحجمت
فــا أنــا مــوكــول إىل الغري مقودي

نـــــوارهـــــا امل ــت ــرع
خـــطـــاي عــــى ّ
وال أنا من أرىض اخلطام بمجدع؟

فـــى أســـــوة بــالــطــيــبــن تــقــارحــوا

ك ــؤوس فضيالت دهــاق التضوع

ويل أســــوة بــاملــصــفــرات أكــفــهــم

من املــال جرسى من حطام التبضع

تــــزم بـــأكـــام ال ــع ــف ــاف وتـــــدَّ ري

عصامية األخــــاق مــثــى وترتعي

وتعطي الندى ال من خــال تفضل

وتـــصـــعـــر خــــد بــالــتــكــر مـــرع

ولــكــن تـــرى أن الـــزكـــاة فريضة

وإن احتجام امل ــال أصــل التصدع
بِــأعــيــاصــهــا جـــذر األخــــاء املقطع

وأن زشـــيـــج اآلدمـــــيـــــة مجــعــت
وإن بــنــي الــدنــيــا ســــواء أرومــــة

وإن رضبـــوا يف كــل عـــرق مـــوزّع

أول ــئ ــك آل املــصــطــفــى أهـــل بيته

ت ــرب ــوا ع ــى هـــذا اخلــــاق املــرقــع

وقد ثابروا أن ال تبيت عىل الطوى

حــشــاشــة حمــــروم وعــــان ومــوجــع

وأعطوا وإن كانت هبم من خصاصة

مــســاغــب مل تــرفــع جــداهــم ومتنع

أبـــوهـــا تـــوالّهـــا عـــى كـــل مهيع

وشــــاركــــت الــــزهــــراء آالم أمــة
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وإن ي ــوجل ــوا أبــنــاءهــا ك ــل بلقع

ـــر إرثها
فهم آثـــروا أن حيجبوا ُح ّ

تــصــار إىل هــذا الصعيد املــصــدّ ع؟

تلك الــتــي أوىص الــرســول بثقلها
وتــلــك الــتــي لــ ّز الــرســول دثــارهــا

املـــروع
تـــراع فــا بــوركــت أيـــدي
ّ

ــج مــن رأس البناء عموده
وقــد ُش ّ

فعيب ومل ينهض نــصــوح وهيــرع

املــوســع
الـــنـــدي
بــــأن هلـــا صــــدر
ّ
ّ
ّ

وال باهلت عليا قريش خصومها

وقال يف الزهراء:
أرى كـــبـــدي مت ــزق ــه ــا الـــقـــروح

ومــــلء دمـــي احلـــرائـــق واجلــــروح

نـــكـــات ســعــافــهــا رضبــــا وســهــدً ا
ُ

وعــ ّيــفــت املــنــى فــهــوى السنيح

رشائـــــد يف مــهــب الـــريـــح حــرى
أرى ظــــل املــــجــــرة ســمــهــريــا

تــــؤوهبــــا املــــذائــــب والـــســـفـــوح
ّ
يـــاحـــقـــنـــي وغــــيــــانــــا ت ــل ــوح

ســحــائــب جــانــفــتــهــا املــــزن ُجــهـ ًـا

ٌ
هبــــــن وال نــضــوح
ودق
فــــا
ّ
ومتـــعـــن يف حمــــارقــــي الــنــصــوح

وفــــيــــم تـــــزم خمــطــمــي الــلــيــايل
َ

ـح
وظـــــــل اهلل مــــنــــفــــرج ف ــس ــي ـ ُ

وتــصــلــيــنــي اهلــــواجــــر يف لــظــاهــا
ُأداري نــفــثــة الـــتّـــنـــن وهــنــا

فـــــا هيـــــــدأ بـــــه كـــــــرا فــســيــح

وفـــــوق ِخــــــواين األمـــــل الــذبــيــح

وأقـــري الــذئــب مــن رهــب طعامي

وال ب ــاه ــل ــت إذ فـــــريس مج ــوح

ومــا وســعــت مــن خــطــوي انتفاخا

إىل ُ
ٌ
ّ
ومحـــــــل ال يــطــيــح
ــــــــى
اجل

ومل آل املــــكــــارم وهـــــي حــبــك

وال كـــــالـــــود فــــــــــوا ٌز ربـــيـــح

إخـــــاء
بـــنـــو الـــدنـــيـــا حمــصــنــهــم
ً
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ارى افــنــســان مــن خــلــل التغايض

ٍ
أرومـــــــــة طـــبـــع ســجــيــح
وخـــــر

وبــــــــرأت الـــعـــقـــيـــدة مــــن مجـــود
ُ

بـــطـــيء اخلـــطـــو حــامــلــهــا طليح

وإين إذ أرى الــــزهــــراء هنجا

عـــى ســفــن فــمــنــهــجــي ال ــوض ــوح

ٍ
لـــســـن مــديــح
وقـــــد يــغــلــو عــــى

فـــا غــالــيــت يف حــبــي اعــتــســافــا
وبــنــت املــصــطــفــى أزكــــى نــجــارا

وت ــع ــرف م ــن مــهــاوهيــا الــســطــوح

ف ــم ــن أســـنـــى حمـــاريـــبـــا وأب ــك ــى

هتــــا جـــيـــدا وأدمــــعــــهــــا ســفــوح

ومــــن أكـــــوى بــمــظــلــمــة فـــــؤاد ًا

وقـــــد عـــــ ّز املــــنــــارص والــنــصــيــح

إذا غــلــت الــنــفــوس فـــا خــســار

ومــــا الــدنــيــا ســــوى وهــــم يــزيــح

وقال يف الزهراء:
هــو الــدهــر يــزجــي املــنــى واحلتوفا

تــــنــــاوب يــــومــــاه جـــدبـــا وري ــف ــا

ولــــيــــس الـــنـــهـــى ش ــف ــع ــا لــقــوم

ولــكــنــه الــلــحــظ جيــــري رصوفـــا

قـــصـــارى الــــذي أنــــت تــشــقــى به

حـــيـــاة ســـرحـــل عــنــهــا كــســيــفــا

ومـــــا مــلــكــتــك زروع الــلــهــى

تــنــازعــتــك فــيــه املـــنـــايـــا قــطــوفــا

ومــــن يـــغـــرر بـــــراب الـــوعـــود
ع ــج ــي ــب تـــقـــ ّلـــب هـــــذا املـــــدار

در بــكــيــبــا وغـــــــاض ُخ ــل ــوف ــا
ّ
إذا أنــــت مـــزّقـــت مــنــه الــشــفــوفــا

يــصــيــبــك مـــن حــيــث ال يــــدّ ري

وخيــــتــــل أن تــصــطــفــيــه رديـــفـــا

ويــغــشــيــك يف غـــفـــات الــكــرى

لـــيـــانـــس مـــنـــك ق ــن ــي ــص الــــوىف

مــتــى كــانــت األمــنــيــات الــرطــاب

يــبــلــلــن مـــنـــك فــــــــــؤا ًدا هلــوفــا
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ويف أي مـــنـــتـــجـــع تــســتــحــم

وحـــشـــو أهــــايــــك يــنــكــا ق ــروف ــا

لـــ ًعـــا يف عـــثـــار الــــرزايــــا خــطــاي

فـــــاوىف مـــســـرك كــــان الــوحــيــفــا
فـــافـــواف وردك تــزهــى ُصــنــوفــا

ورجــعــى لطيفك صــبــح الشباب

ـى مــا عــرفــن الرسيفا
وثـــاب خــطـ ً

ووثـــقـــن مـــن حـــب آل ال ــرس ــول

وهـــم رفـــعـــوارصح شــعــري منيفا

هــم انــتــزعــوا الــدجــن عــن ناظري
ُ

ن ــف ــج ــت ال ــل ــط ــي ــم بــــه ف ــأدي ــف ــا

قـــلـــت قـــافـــيـــة يف هـــواهـــم
إذا
ُ

مـــرعـــى خــضــيــ ً
ا ون ــب ــتـ ـ ًا لفيفا
ً

رعــــيــــت بـــرحـــهـــم ضــامــنــن

فـــــــاء الـــوفـــا
آلـــــــو
وطـــــرهتـــــن
َ
َ

وعـــ ّيـــفـــت طــــــري بــعــنــقــائــهــم

تــــــــأوب لــــيــــ ً
ا وجـــــــاب تــنــوفــا
ّ

ومــــن حــبــل الــشــمــس مــشــكــاتــه

وقال يف الزهراء:
ـجــا
فــلــجــي بـــاهلـــوى
قــــــوايف فــلـ ً
ّ
َّ

هـــن لـــوالك قــد تــونــلــدت ُخــدجــا
ّ

هــم رساجــي إذا تعسفت األحــاك

يــطــيــفــن يف الـــغـــيـــابـــات رسج ــا

بــــــراع مــــن آل يـــاســـن مــزجــا

رهوا
مركبي اللشعر يمتطي املــوج ً

ـدر
زه ــم احلــافــلــون رضع ــي مــن ال ـ ّ

إذا بـــــكّـــــئ الــــــرجــــــاء وجلــــا

وهـــــم املــــالــــئــــون هـــــذا اخلـــــواء
ي ــا ســهــاد الــغــريــب عــ ّلــق بالنجـ

ثــــم منجا
املـــــر يف غــربــتــي وال
ّ
ّ

ــــ ِم جــفــونــا وحـــط بــالــظــن رسجــا

والـــتـــيـــاع امل ــه ــي ــض ح ــي ــص مــن

الريش وشجت به األضــالـ ُـع شجا

مــســوخــا ومحــــن شـــوهـــاء سمجا

وغـــرابـــيـــب مـــن ط ــي ــوف تلفعن
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وختـــــوم املـــجـــهـــول وســــط قــفــار

الــيــاس متــي املـــدى غــبــارا ورهــجــا

فهي لــوال األســـى بــآل رســـول اهلل

مل آهلـــــــــا ســــــاحــــــا وفـــــرجـــــا

هــــوين ثـــم هــيــدي
قــلــت لــلــنــفــس
ّ

وجلــــي الـــصـــر يف املـــلـــات وجلــا
إن هـــذا الـــرهـــان بــالــغــلــق يفجا

أوارا
إن هــــذا األتــــــون خــــاب
ّ
ً

فـــخـــذي خـــ ّلـــة الــبــهــالــيــل خيام

واســلــكــي مــنــهــج الــفــواطــم هنجا
ِ
جمـــا
شــيــب ورد
األحـــــــرار فــيــه و ُ

دهـــــــرا الــــــوى هبــــن ل ــده ـ ٌـر
إن
ّ
ً

وزمــانــا ســـاوى مــع الــقــمــم الــوهـــ

رجى
ـــدَ زمــانــا مــا إن بــه الن َْصف ُي ٰ

يــــا هــــــوان الــــــذي جتـــاهـــل مــنــهــا

رشفــــا بـــاذخـــا وحــســنــا ومــلــجــا

هــم ق ــاع اإليــــان وال ــدوح ــة الفر

عــــاء ُمـــــدّ الــــزمــــان تـــــأرج أرجـــا

ٌ
مــــآل
ل ــل ــب ــى ثـــــــورة الـــنـــفـــوس

فغذا ما انطفى اللظى رجــن ُدرجــا

ٍ
مــــــدان هلـــم عـــلـــوا وبــرجــا
هـــل

(بــنــت َمـــن أ ّم م ــن حــلــيــلــة َم ــن)

وهــجــا
ذهـــب الــرجــس طــاهــريــن ّ

هبـــــم بـــأهـــل الــــرســــول وعــنــهــم
ُ

ووهــــم
ولـــعـــوب طــبــع ال ــل ــي ــايل
ٌ

أن تـــصـــادا وإن تــطــريــن غنجا

وقال يف الزهراء:

أرى بــعــي يـــغـــارك ّيف بعض

وصــحــوي ْيـــب أضــنــاء وغمض

ٍ
دوال مــــن رغــــــاب مــعــرشــات

عـــى ســمــتــن مـــن طــــول وعـــرض

ومــــرثــــبــــ ٍع تـــلـــذ الـــنـــفـــس فــيــه

أطــــايــــب مــــا يـــصـــار هلــــا بــحــض

لـــئـــن ســـاومـــتـــهـــا ب ــح ــت ــى ممــض

تــــــــراودين احلــــيــــاة بـــــأي نــعــمــى
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وجـــــنـــــات تــــــرود الـــطـــر فــيــهــا
ٌ

هـــــــوادل نــــاغــــات بـــكـــل نــبــض

تـــرى خــلــل الـــروائـــع م ــن رؤاهـــا

ظــــال ال ــي ــك ت ــرف ــع كـــل خفض

أراين عــن عمى الشبهات ُأغــي

عــــى اين وإن خــــادعــــت نــفــي
أراين خـــابـــ ًطـــا عـــشـــوات وهــم

تــزلــق مـــن خــطــاي بــكــل دحــض

تــــســــاورين املـــنـــى شــمــطــاء شيبا

هتـــــرا مــــن شــــواهــــا كــــل نــحــض

وتـــفـــرش يل املـــجـــرة وهــــي أنـــأى

مــن الــعــيــوق شــن سكني وأريض

وتــســحــب مــن بــســاطــي كــل وطــئ

وتـــــذوي م ــن أدي ــمـــي ك ــل غصن

فــيــا نــفــس أألــفــي شــظــف التلظي

ع ــى احلـــرمـــان وارتــكــنــي لــرفــض

ويـــــا محــــم اهلـــــواجـــــر جــرديــنــي

مـــن الـــثـــوب املــفــضــض واملــفــض

ويـــــا دنـــيـــا بـــلـــوتـــك ال ضــمــن

ذمــــامــــك عـــنـــد حمــتــكــم لــتــقــض

مــطــلــت فـــا نــجــائــز مـــن وعـــود

ورضــــت فـــا مـــنـــادح مـــن مــرض

غــــــــوايل كــــــريــــــاءات اذالــــــت

يــــــداك عــــى مـــداهـــنـــة الــــريض

وشــــــــا مـــــن عـــــرانـــــن ختــطــت
ًّ

بـــك الـــقـــدمـــان يف دهـــيـــاء تنيض
وال هضموا اهلشيم بــرب محض

ومــقــتــصــديــن ال إربــــــا افــــــادوا

ٍ
صــــوار
تــــأيــــوا يف املـــســـاف فـــا
ّ

تــــدهلــــا الــــطــــريــــق إىل مــفــض
مــن الــثــمــرات مــن دعـــة وخفض

اولـــئـــكـــم املـــقـــلـــون احــتــقــابــا

فــيــالــك مــن مــريــر الــســوء جــرض

ويـــــا دنـــيـــا جــبــلــت عــــى هــــوان

أع ــن ـ ِ
ـت ع ــى الــفــواطــم زعــنــفــات

إىل مــســرخــص الــغــبــات ركــض
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ومــــا ال ــدن ــي ــا إىل األطــــــاع غــايــا

ومـــا مــن لــيــف مــن ورض برحض

ومـــــا الـــــزهـــــراء إال مــــن أبــيــهــا

أصــــالــــة حمـــتـــد ودبــــيــــب نــبــض

هــي الــطــهــر الــبــتــول ومـــن تــر ّبــت

عـــــى إيـــــفـــــاء نـــافـــلـــة وفـــــرض
ولـــن يــك ور ُد مــرضــعــهــا بــرض

رعــت بيت الــرســالــة وهــي رضعى
وحــ ّف ــت ــه ــا املــــائــــك تــصــطــفــيــهــا

تــــنــــزّل مــــن ســــــــاوات ألرض

ســـامـــا يـــــوم مـــولـــدهـــا شــهــابــا

وحــزنــا يـــوم مــا ارحتــلــت كومض

وقال يف الزهراء:
دام وري ــش ــك نــاصــل وحصيص

وجناح خطك من احلضوض قصيص

االنــك العرق النبيض عىل الشجى

ل ــل ــرازح ــن ضـــن هــــواك رهــيــص

وألن ج ــرح ــك ال ي ــب ـ ُّـل ن ــغ ــار ُه
ّ

إال وجـــــرح اآلخــــريــــن قــلــوص
أحــامــك الــشــبــاح وهــي شخوص

هيــتــاجــك الــلــيــل الــطــويــل وتـــدّ ري
ويــغــيــض وردك واألجــــاج مــذاقــه

ويــتــيــه رسبـــك والــقــفــار لصوص

مل ــن اجل ــف ــان املــفــقــهــات شــواؤهــا

بشمت هبــا الــدنــيــا وأنـــت مخيص

ـك يـــا طــــوي ِ
فــأســغــب ـنّـ ِ
ــــات املــنــى
ّ

َـــــرى مــوتــا ولــيــس حميص
حــتــى ت َ

وانــثــالــت الــدنــيــا عــلــيــك زواهــيــا

أطــيــافــهــا ورنـــت رؤاهــــا اخلــنــوص

منك الــظــنــون ونـــال منك وقيص

لـــج هبــا الـــ ُعـــرام وخــودعــت
اآلن ّ
درك إذ حــيــاظــك ُغ ـ ّيـ ٌ
ـض
در ّ
ال ّ

وفـــــؤاد طـــرك بــالــضــلــوع فــريــص

وإذ األوابـــــــد ر ّعـــــف أشــداقــهــا

بـــدم وإذ رمـــح الـــزمـــان خــريــص

وإذ األكــنــة مــن زغــابــك فــجـ ّـمـ ٌـع

يــعــتــامــهــا الــعــقــبــان فــهــي قنيص
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ولــــدي مــن عــر ال ــزم ــان شــواهــدٌ
ّ

ولــدي مــن سفر الــعــذاب نصوص

ولــــدي عــنــد الــغــوص يف غمراهتا
ّ

مــلء الشباك مــن الشكاة نصوص

وأشــــاطــــر الــــزهــــراء يف آالمــهــا

فــيــهــون عــنــدي مـــــؤز ٌم وغــويــص

فــر ًفــا فــطــرف الــشــامــتــن بصيص

أغــــي عـــن املـــحـــار ال اعــتــامــه

وســـح نكوص
يف ادمـــع الــذكــرى
ّ

ملــا اخــتــزلــت هبــا املــســار ترقرقت

م ــن ــه األوار ومجــــــرة املــقــبــوص

هــي آهــة الشجى الـــذي ال ينطفي

يف حــقــهــا امل ــاث ــور والــلــمــنــصــوص

وهـــي الـــذؤابـــة مــن أراكــــة هاشم

هنــجــا وبــنــيــان اهلــــدى مــرصــوص

درجــت عىل خطو الــرســول ومل حتد

مـــا ش ــاب ــه الــتــنــهــيــز والــتــفــريــص

وزوت عــن الدنيا ومــن بــك مثلها

وكــــذاك نــجــوى املخبتني قلوص

جــــن لــيــل فــهــي يف حمــراهبــا
إن
ّ

هـــاجـــت هبـــا ذكــــر قــبــل قميص

حــتــى إذا غــــارت لـــوامـــع نجمة

ووســــاد مــن ذاق الــفــراق قــروص

لـــســـع وســاعــاهتــا
لــيــل األحـــبـــة ّ

خــضـ ٌـل ومــســك لــطــمــه مبصوص

ذكـــرى ابيها الطهر فــوق جفوهنا

دوحــا فــصـ ّـوح مــن ذراهـــا اللعيص

بــاألمــس كـــان عــى هــواجــر بيتها

مـــا كــــان ح ــزن ــك يـــا ب ــت ــول ّ ٍ
هبـــن

ل ــك ــن ــا فـــــرس املــــنــــون قــمــيــص
فجنان مثلك يف اخلطوب رصيص

فتفتحميل وزكــــر ال ــزم ــان وذنــبــه

وقال يف مدح الزهراء:
عــــى ذمـــــم املــــــــروءة مــــا أالقــــي

إذم هلـــــا وال تــــالــــو رهـــاقـــي

نـــــــوار خت ــل ــص احلـــســـنـــات مــنــي
ٌ

الشجى لرتجعها إىل بغض الشقاق
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وتــلــجــئــنــي الــــــــرورة يف كــثــر

مــن اخلــــات أن أنــســى احــراقــي

ولـــســـع اجلـــمـــر يــنــخــر يف أتـــوين

ونــــار ال ــي ــأس تــصــي م ــن حــداقــي

ولــيــســت خــلــتــي قـــدمـــا لــصــوين

وال الــتــنــهــيــز ضـــئـــر ًا مـــن خــاق

إىل عــمــق الــفــضــيــلــة وال ــلـــيـ ِ
ــاق

أروم مــــن مـــنـــاســـب جــاذبــتــي
أبــــــت دهـــــيـــــاء كـــاســـفـــة أملـــت

ولــــكــــن فــــاهتــــا شـــمـــا خــنــاقــي

وال أديل بــــدلــــوي يف قــلــيــب

تـــأســـن مــــن جمــــاجــــات الــنــفــاق

رشبــــت دمــــي عـــى ظــمــأ حــــذارا

مـــن الـــكـــاس املـــرنـــق يف الــدهــاق

واســلــبــت اجلـــفـــون وقــــد تــالــت

ٌ
قـــــنـــــاديـــــل بــــأطــــيــــاف رقـــــاق

يــــواعــــدن املــــذبــــذب بـــاألمـــاين

ويــــوعــــدن املـــخـــاتـــل بــاملــحــاق

ويـــنـــثـــرن احلـــــدائـــــق زاهــــيــــات
فــيــا عــجــبــي لــشــدق الــذئــب خيفي

عـــــى ُمــــقــــل مــــلــــ ّبــــدة طـــبـــاق
نـــــواجـــــذه ويـــــركـــــن لـــلـــوفـــاق

ويـــــا اســـفـــي عــــى األحـــــــام إال

طـــيـــورهـــن إىل املـــراقـــي
أعـــيـــف
َّ

قــــدمــــي أن تـــطـــأ رمـــــاالً
ويـــــا
ّ

عـــى الـــرمـــضـــاء دامـــيـــة املــســاق

كــــن األوابـــــــد مـــن رفــاقــي
ولــــو
ّ

لــشــلــتــك يف اخلـــطـــوب وال أبـــايل
وخـــضـــت بـــك امل ــن ــاي ــا كــاحلــات

ولــوجــوهبــت م ــن ضــنــن االبــاقــي

إذيـــقـــك مـــن وجــــا امل الــتــخــطــي

عــى حــســك الــتــغــرب يف الــزقــاق

واب ــل ــو مــنــك يف الــكــبــوات صــرا

غـــــب أو شـــــاب املـــــذاق
يــــــرح
ّ
ّ

ٍ
والء
أل ــس ــت عـــى املــحــجــة مـــن

آلل ال ــب ــي ــت والـــقـــمـــم ال ــس ــاق
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فـــكـــوين نــــدّ شـــــأوك يف هــواهــم

ولــــــزي خــــر خــيــلــك لــلــســبــاق

ويــــا لــســنــا جتــلــبــب مـــن يــراعــي

وورث مــــن بــــاغــــات عــتــاق
ّ

ّ
وحــــث خــيــار شــعــرك يف هــواهــا

بــــمــــضــــاريــــن خمــــــــرم وبــــــاق

تـــــر الــــدنــــيــــا مـــوقـــفـــة عـــراهـــا

وآل الــبــيــت خـــر عــــرى وثـــاق

وآىل الــبــتــول والذ منها
ومــــن
َ

إىل أفـــــق الــفــضــيــلــة والــــوفــــاق

ِ
ــس جــنــح الـــراق
طـــــرادك فــالــتَــم ْ

هــنــا يف ســـاحـــة الــــزهــــراء حيلو

رضـــــاء اهلل والــــذكــــر الــبــواقــي

أثــــيــــب جلـــنـــتـــن عـــــى هـــواهـــا
وي ــاع ــن امــنــحــي الـــزهـــراء دمــعــا

ّ
جتــــــل عـــــن الــــرتــــاق
فــــواتــــقــــه

فـــا اشــنــا انــحــبــاســك والــطــوايــا

ومــــا احـــــرى اهنـــالـــك يف املــآقــي

وتغزل رقي ًقا عذ ًبا ال خيلو من أثر احلب واحرتاق القلب باألشواق:
ّ

وتسافرين

عيناك مــن خلل الضباب املصقع

بــالــبــن أو مــاتــا فــيــاشــوق اقــلــع

هــامــت عــى طــوفــان هــدهيــا الــرؤى

وجـــا نــثــر الــــدر ســمــط األدمـــع
ٍ
نـــــاء عـــى هــــذا احلـــريـــق املــدلــع

عــيــنــاك يـــا ظـــا الــســفــار قليبها

لــكــن عــى أرض الــوعــود البلق ِع

الـــــري م ــن سوقيهام
تــســتــنــطــقــان
ّ

ت ــس ــروح ــان شــمــيــم أفــــق ُمــــردع

لــصــق بـــاذيـــال الــنــجــوم طيوفها
ساقيتك الــكِــأس املــــروق بــاهلــوى

وســقــيــتــنــي م ــن كـــأس صـــدّ مــرع

مـــا كــــان حــظــي مــنــك إال آهــة

مــشــبــوبــة أو عــضــة مـــن إصــبــع
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ملقى عــى أغــبــاشــه غـــول األســى

طــيــان يقضم مــن مــشــاش األضلع

بجوانحي مجــر الغضا وبخافقي

نــار الضنى وبــخــاطــري مــا ال أعي

أحــصــدت مــن خــبــي هبــا املتق ّطع

كـــانـــت ذرائــــــع يف هـــــواك تــع ـ ّلــه
أمــــــررت أخ ــب ــة الــتــشــبــث دوهنـــا

السجع
وزجــلــت مــع طــر األمـــاين
ّ

لبنات مــن رشخ الشباب رصعتها
يــا حــبــي املــــؤود يف رأد الضحى

ف ــت ــن ــاف ــرت بـــــــد ًدا ب ــغ ــر تــرصــع

سكب األصــيــل عليه فــإين املدمع

إذا

أره ــق ــت حـــدا م ــن نــــوال تبعيض

وعــــام يــرهــصــك ال ــزم ــاع أمخــريت

غاضت أم الكأس انكفت لتصدع

أم صــوحــت باصيص حبي زهــرة

كــانــت عــى فــنــن الــشــقــائــق ترتعي

أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك

ورضــعــتــهــا مــن ِورد ذاك املــرع

س ـ ّقــيــتــهــا شــفــتــيــك نــبــ ًعــا طــاهــرا

عــــتــــي املـــدفـــع
طــــــام وآذيـــــــــه
ّ

رصدت ذ ّيـــــاك الـــفـــرات ومــــاؤه
ّ

فـــرقـــا اب ــاب ــي ــل الــــفــــراش الـــفـــزّع

قــلــت الــــــوداع فـــودعـــت نــوارهــا

اآلن حــن زهـــا الــشــبــاب ولــونــت

ُقـــزع الــســحــاب مقيل حلم أروع

وحتــضــنــت طـــر الــقــطــا افــراخــهــا

ح ــدب ــا تـــــاوذ يف م ــه ــاد املــخــدع

ورســـت ســفــن الــســنــدبــاد لشاطئ

فــيــنــان مـــن عــطــر اخلـــائـــل مشبع

هــامــت قــلــوعــك للسفار فنرشت

فــوق الــصــواري الــشــانــات الــرع

م ــن أي م ــاح ــرد تــغــذيــن ال ــرى

والــعــمــر ارسع مــنــك امـــا ترسعي

روحـــي إذ ًا وخـــذي الـــذي خلفته

م الــذكــريــات فــا إلــيــهــا مرجعي
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تــلــك امل ــه ــارق مــن كــتــاب املــدم ـ ِع

واطــــوي الــوكــة ح ـ ّبــنــا بــل م ـزّقــي

يف الــريــح ولــولــة النشيج املــوجــع

وتــلــبــدي خلف الــضــبــاب وبــددي

ـوســع
مــا ّ
هـــن اخــــرى خــطــوك املــتـ ّ

تــلــك الــتــخــوم املــطــبــيــك فضاؤها

م ــا أن الــيــت م ــن الـــزمـــان تــبــدّ الً

حــتــى أديــمــك عـــاف لـــون الــرقــع
اصــــى حــنــانــا مـــن مجــــار تــو ّلــعــي

ه ــي ــه ــات ت ــأل ــف ــن ع ــش ــا دافـــئًـــا
يا بنت واخــدة النجائب يف الرسى

الليل شــوطــك التــنــي أو تضلعي

ألــفــت ركــائــبــك الــظــام وهجسه

حتى استجار الصبح منك ملفزع

مــا ان وكــلــت إىل احلــفــاظ سجية

أو ل ــذت يف خــلــل الــعــثــار بــدعــدع

رش تــعــلــة
تـــتـــوســـديـــن
ّ
الــــظــــن ّ

وتـــدرعـــن ال ــوه ــم اخــلــق م ــدرع
أن لــيــس دربــــك بالسبيل املهيع

وتــكــابــريــن وق ــد وش ــت بــك مقلة

وهـــوى بــذاتــك قــد أل ـ ّ
ـط بــك القىل
ً

حــتــى رايـــت الــنــجــم غــر مشعشع
راء الــدنــى مــن خــلــق افـــق أسفع

ومــن استبقى بطرف سخط حارن

شـــوك يــفــتــت مــن رواجــــب مولع

بـــالـــورد تــنــشــغــل الــعــيــون وحتــتــه

ٍ
ســـاق يف الــنــاهــر منقع
عــن رشي

واأري متــتــار الـــفـــراش وتنثني
فخذي اجلميل من احلبيب ونكِ ّبي

عــن خلق ملتاث الــريــبــة مطبع
ضــــوي ن ــواف ــذه ــا بــتــلــك األربــــع

وتــســافــريــن فــيــا حمــطــات الــنــوى

الــرحــال مــن ه ــذا املــــدار األوس ــع

أنــا يف أدكـــارك ايــن تطرحني عصا

ٍ
ـن نتب ِع
حــــاد مــتــى ُيــــزجِ الــظــعــائـ َ

أبــــــد ًا كـــانـــا يف الـــســـفـــار حيثنا
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نــطــوي مــفــازات الــضــيــاع ونستقي

ظــمــأ اهلــواجــر مــن رساب املــرع

حــيــنــا يــرمــضــنــا الــطــريــق وتــــارة

نــــأوي إىل ظـــل املـــهـــاري الــظــلــع

نــتــقــاســم الـــرحـــاء ريــــت يــر ّبــنــا

صــبــح ن ــراق ــب فــجــره م ــن مطلع
محـــا الــفــنــا خــلــفــهــا مـــن مــرضــع

ونــفــجــر الــلــحــظــات يف أعــاقــنــا

أو لــيــث مــارنــنــا ب ــع ــار املــجــدع

مـــــار ّم مـــن أرص الــعــنــاد أديــمــنــا

زجــــرا فــلــم تـــرح مــيــامــن موضع
ً

كــم ع ـ ّيــف الــســلــوان طــر فــؤادنــا

ّ
املـــــــوش خم ــم ــل أيــكــة
يــــا حــبــنــا

هــيــهــات خي ــر غــصــنــه يف زع ــزع

فــالــروض مــهــا ُج ّ
ـــذ ور ًدا ُيــفــر ِع

ال تــنــثــري األوراق مــن أكــامــهــا

وقال:

ديـــــــدان طــبــعــك ذا؟ إ ًذا إ ُّد

تــنــتــجــفــن ومـــــا مــــى الــعــهــدُ

يف الــغــيــد مـــا ال يـــرتـــي الـــود

يـــــــداء نـــاكـــثـــة الـــعـــهـــود وكـــم

ّأل قــــد اص ــط ــص ــي ــف ــت أجــنــة

وهنــــلــــت مـــنـــه وقــــاتــــي الـــــورد

ملــــا جــنــيــتــك خـــلـــف مــقــتــحــمــي
طـــيـــان مــــن وعـــــد الــــوفــــا شــبــعــا

قـــلـــل املــــنــــى عــــا َيب الــســعــد

أكــــبــــو فــــاهنــــض آنــــفــــا اعـــــدو

لـــتـــظـــل أو رادي مــلــفــعــة

بـــالـــيـــاســـمـــن ويـــعـــبـــق الـــرنـــد

وتــــــظــــــل غــــــيــــــات متــــطــــرين

رمهــــــــ ًا حيـــــل عـــــزاهلـــــا الــعــقــد

كـــرى
ويـــفـــيء لـــأحـــام صــحــو
ً

لـــســـيـــع بــنــفــثــة غــــولــــه الــيــهــد
حتــســو ض ــب ــاه مــضــاجــعــي الــربــد

و ُيــــطــــل صـــبـــح خـــلـــف نـــافـــذيت
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يـــــا نــــــدّ وهــــــي واهلـــــــــوى حــد

وملــــــاظ روحــــــي والــــدنــــى وق ــد

عــــــي هــاجــســه
نـــثـــر الـــــظـــــام
ّ

والـــلـــيـــل مـــن شــمــعــاتــه الــوجــد
تــلــيــت صــحــائــف بــخــمــة الــرغــد

والـــلـــيـــل س ــف ــر ال ــع ــاش ــق ــن إذا
كــــــــــأس ملـــــثـــــغـــــر ومـــــؤجتـــــر

ملــــعــــانــــف الــــــــوى بـــــه اجلـــهـــد

وفـــــريـــــة تــــعــــتــــام شـــــــدق طــو

وولــــيــــمــــة تــــزهــــى هبــــا األســــد

وهلــــــــاث انـــــفـــــاس يــطــامــنــهــا

إن مل حيـــــــدّ جــــــؤارهــــــا حــد

هــــنــــا مـــــرابـــــع لـــــن يــشــظــيــهــا

حـــــــر وال بــــرد
رهـــــــــق وال
ٌ
ّ

مــــيــــارسهــــم

ٌ
خـــــــول ودون شــــذاهتــــم ســـدّ

ومـــــوائـــــد الـــــقـــــداح تــشــغــلــهــم
أوالء

ازالم

مــــا إن هيــــز قــــداحــــهــــا خــضــد

أوالء ارتــــــــال الــــدبــــى عــــددا

يف امل ــغ ــري ــات ،ويف ال ــوغ ــى رعــد

يـــــا مـــــن يـــكـــاثـــرهـــم بــقــلــتــهــم

أو يــــــدين وســـيـــوفـــهـــم جـــرد

صـــــى أثــافــيــهــم
أو يــســتــجــيــش
ً

وقــــــدورهــــــم حـــشـــو هبــــا الــقــد
واكــــفــــهــــم مـــــن وهــــبــــة جــعــد

أو ي ــس ــت ــق ــل جــــــدا فــتــاتــيــهــم

ولـــــو اســـــــراش جــنــاحــنــا أ ْيــــد

ســــمــــراء لــــو ن ــي ــل ــت مــطــاحمــنــا
ولــــو امــتــطــى الـــتـــاريـــخ صــهــوتــه

يـــــزهـــــى بــــــارنــــــه و يـــعـــتـــدّ

ــــقــــاب الــــــذود بيضته
حيــمــي ُع
ُ

ويـــعـــيـــد ســــالــــف وثــــبــــه هنْـــد

يـــزجـــي الـــنـــبـــوة مـــوكـــبـــا الـــ ًقـــا

ي ــع ــط ــو عــــى شـــــذراتـــــه املــجــد

(مـــــوش) وتــنــر (أمحـــــــدً ا) بحد

تــــــدب عــصــا
وبــــطــــور ســـيـــنـــاء
ّ
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ألغـــــاض هــاتــيــك ال ــع ــى شمخا

أن تـــســـتـــظـــام وقــــومــــهــــا عـــدّ

ملـــــا تــــبــــدى عــــطــــر مــنــشــمــهــا

ومـــشـــى اهلـــويـــنـــا خــيــلــنــا اجلـــرد

وتــــثــــاقــــل الـــــعـــــريب مــنــتــســيــا

نـــخـــواتـــه وطـــخـــت بــــه الـــوهـــد

وانــــــزاح (عـــمـــرو) عـــن ميامنها

وأدار ظـــهـــر جمـــنّـــهـــا (زيـــــد)

وتــــفــــردت ســـــوح الـــنـــضـــال فــا

يــرعــى (شــبــر) ويــنــتــخــي (ســعــد)

إذ ذاك مـــــدت مــــن أيــاقــتــهــا

صــهــويــه يــنــف ســحــرهــا احلــقــد

فــــــإذا بـــأهـــي كـــالـــدفـــئ لــعــبــت

هــــــــــز ًْءا كـــــا يـــتـــاعـــب الـــــذد

ّ
الـــلـــذ
شـــــاء الـــــلـــــداد وخــــطــــط

وإذا بـــــــأريض تـــســـتـــبـــاح كــا

وقال يف قصيدة عنواهنا( :بك يا عراق)
ال ليست وهــم الطيف يف الوسن
هــــب أن يل قـــدمـــا زلـــلـــت هبــا

يـــــدي يــطــوعــنــي رســنــي
أنــــا يف
ّ

أقــلــســت مـــن أمــــي فــتــتــبــعــنــي؟

يــــا صـــــــورة دلــــفــــت بــــذاكــــريت

شــوهــا وخــلــف م ــش ــارف الــزمــن

ص ِ
ـــت هبـــا ذايت فـــا بــرحــت
ـــعـــ َق ْ
ُ

الــــــر والــعــلــن
مـــهـــووســـة يف
ّ

ت ــع ــب الــــــرى قــــدمــــاي يف مح ــأٍ

فــلــمــمــتــهــا مــــن مــــــدرج ال ــوه ــن

رحـــــــى تــنــثــرين
عــــــي
وارت
ً
ّ

فـــــوق الـــثـــفـــال م ــن ــاك ــب املــحــن

وعــــــواي واســتــخــذيــت يف ظني

ـــصـــنـــي
كـــابـــرهتـــا شــجــبــا
فـــأره َ
َ

وكــــنــــهــــا مل تــــبــــل بـــالـــوســـن

مــــرســــت ع ــي ــن ــي يف غ ــش ــاوهت ــا

صــمــت الــنــهــى ورتـــابـــة الــلــســن

يـــقـــظـــان ارقـــــــب مـــــن ثــنــيــتــهــا
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هــــــذا املــــــــدى ال أســـتـــبـــن بــه

ظـــــــا هبـــــــاجـــــــرة فــــيــــوجــــرين

هنـــب الــظــنــون الــــواريــــات دمــي

نـــــذر املــــصــــر األجـــــــن الــعــفــن

خ ــل ــف املــــجــــرة رشدوا فــكــري

وأخـــــامـــــي لـــــــزّت بــمــؤنــســن

كـــــانـــــت تـــــعـــــات تـــــــــراودين

َّ
فـــــأهنـــــل مـــــن غــــيــــاهتــــا مــــزين

رفــــعــــت رسادقـــــهـــــا بــمــســبــخــة

نــســج الــعــنــاكــب لــيــث بــالــدّ مــن

ـت
م ــا حــيــلــة الــعــنــقــاء إن ُخــطِــمـ ْ

وثـــنـــت قـــوادمـــهـــا عـــى الــقــنــن؟

زحــــــف اجلـــــــــراد فـــــا بــنــاجــيــة

خـــر الـــبـــيـــادر يف دجــــى عكن

مــســومــة
عـــــفـــــى جــــيــــادك يــــا
َر
ّ
ٰ

األحـــــــام فــاعــتــكــفــي وال تــبــن
قـــد ن ِّ
ُــــــرت وتــطــامــنــت سفني

أعــــى ان ــت ــث ــال الـــرمـــل أرشعــتــي
ُــــم ســاحـ ُلــهــا
تــلــك ال ــش ــواط ــئ غ َّ

ُـــــر يف دكــن
خــلــف الــضــبــاب وغ َّ

أنـــــا يف غــيــاهــبــهــا َعــــــ ٍم َو ِج ٌ
ــــــل

إيـــــــــان احـــبـــطـــهـــا وحت ــب ــط ــن ــي

وخـــلـــت مــنــائــرهــا مـــن الــوكــن

صـــعـــق احلـــــــام عــــى مــتــالــعــهــا

ظــــهــــرت بــنــســج غ ٍ
َــــو
ودريــــئــــة
ْ

ث ــل ــم ــت عــــى جـــهـــاهتـــا فــطــنــي

أزجــــى بــ ُفــوق الــصــر ســهــم رجــا

فـــــــــر ُّد يف نــــحــــري و َيـــنـــحـــرين
َُ

وصـــحـــائـــف قــرطــســتــهــا ســفــهــا

راحـــــــت هتـــكـــم يب وتــلــعــنــنــي

ِ
ــســمــي بــأربــتــهــا
ورضـــيـــت مـــن ق َ

فــلــقــيــت مـــنـــهـــا عـــلـــق مــرهتــن

بـــك يـــا عـــــراق تــشــيــل نــاصــيــتــي

وأقـــــــــارع الـــبـــلـــوى بــمــمــتــحــن

مــــا كـــــان ســيــفــي بــالــكــهــم إذا

جــــردتــــه وهــــــــواك مــــن جــنــنــي

وخــــطــــاي عــــز مــــــداك فــالــتــحــي

بـــالـــكـــريـــاء مـــنـــاي واحــتــجــنــي
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وقال يف رثاء أمري املؤمنني:
يف هلــى الــشــعــر مــن جــالــك ع ّيي

حــفــي
ل ــي ــس يـــرقـــى إىل ســـــاك
ُّ

بــطــاء
ك ــاه ــي مــثــقــل وخـــطـــوي
ُ

هــــــرزي
وطـــــاحـــــي م ــغ ــل ــغ ــل
ّ

ّ
أعـــــي مــطــارا
لــــ ّز جــنــحــي كـــي

لـــقـــي
إن افـــــقـــــا أرومـــــــــــه
ّ
ّ

ب ــع ــد الــــغــــاي واملــــــــؤوب نــضـ ٌـو

عـــي
غـــــر ان املـــــــرى إلــــيــــه
ٌّ
ٍ
ضــاحــســنّــى
مـــقـــول احلـــــق م ــن ــه

أهيــــا املــصــقــع الـــــذي ال جيـــارى

الـــنـــفـــوس

داء
ٌ

دوي
ٌّ

واحلــكــيــم الـــذي تــفــرد يف النطس

وداء

ســـألـــت نــفــســهــا (أث ــي ــن ــا) أيــعــلــو
ْ

جلـــي
فــــــوق واهــــــــي تــــبــــارهــــا
ّ

مهــســا يف اذنــــه كــيــف يشأى
قـــال
ً

فــــتــــى بــــدوي
نـــســـج أنــــوالــــنــــا
ً

كيف يميش عــى املحجة ضحيان

وافـــــــق الـــــضـــــال ٍ
واد دجـــي

وتــأيت (سقراط) يــروي لـ(صولون)

الــــنــــدي
حــــديــــثــــا أثـــــــر مــــنــــه
ّ

كــيــف يــبــنــي عـــى ختــــوم تــرامــت

يف الـــعـــايـــات مـــــــدر ٌه عــبــقــري
وري
مجـــــر
قـــبـــســـا والـــــرمـــــال
ّ
ٌ
ً

أرمـــــال الـــصـــحـــراء أوقـــــدن منه
أم رغـــــاء ال ــن ــي ــاق أرهـــفـــن منه

ـي
مــســمــ ًعــا والـــقـــفـــار ربـــــع خ ـ ّ

وتــقــى الــطــبــاع يف مــهــج الــطــر

خـــفـــي
هبـــــــن
فـــــاضـــــت ومـــــــا
ّ
ّ

وبـــــدايـــــاهتـــــا وكــــيــــف ارتـــبـــت

والــلــهــوي
ع ــن ســديــم إعــامــهــا
ّ

طــال باعا وجــال يف عثامت الفكر

الـــســـوي
جيــــى الــســبــيــل مــنــهــا
ّ

ديـــدبـــان ع ــى ال ــس ــاء ومـــا حتــوي
ٌ

مــــي
فـــــرتـــــق اجلــــــنــــــوم مــــنــــه
ّ

ثـــم اســتــقــرت
ث ــم مــــارت
كــالــيــم ّ
ّ

الـــغـــي
يف مــــــداراهتــــــا وصــــــك
ّ
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صـــنـــعـــة اهلل فـــــــوق مــعــتــســف

األبــــدي
ال ــت ــاوي ــل فــــاهلل روحـــهـــا
ّ

أهيـــا اخل ــال ــد الــــذي يف ضــمــر الـــ

ونـــجـــي
ـــــدهــــر مـــنـــه حمــــــــدّ ث
ّ

كــــان ال عـــن بـــدايـــة وهــــو بــاق

ـوي
ال انــتــهــاء والـــكـــون ســفــر ط ـ ّ

يــا مــلــيــئ اجلــفــان بــالــعــلــم واخلــا
يـــا عــــزو ف ــأع ــز الـــرقـــاب تــبــارى

ـي
ق واحلـــــــادب اجلــــــواد الــســخـ ّ

يف ســـخـــام فــيــهــا نـــفـــوس غــوي

جــم
يـــا خـــي الــــوفــــاض واملــــــال ٌ

احلــــي
بــــن كــفــيــك والـــــريـــــاش
ّ

صــــــون نـــفـــس ابــــــت م ــط ــاوع ــة

ـري
الـــواء والــصــون يف النفوس حـ ّ

مــا تناهت إلــيــك مــن فــرص الدنـ

الــــدين
هبــــن
ــــغــــرى
كـــثـــار ُي
ـــيــا
ّ
ٰ
ّ
ٌ

ما جبهت اخلصوم بالكذب املحض

وهــــي
وحــــبــــل الـــنـــفـــاق حـــبـــل
ّ

قــلــت للسيف صــن ذمـــار املحقيـ

ُ
وفــصــل اخلــطــاب ســيـ ٌ
ـي
ــــن
َ
ـف محـ ُّ

يــــا فــــديــــا بــنــفــســه نـــفـــس طـــه

ـي
لــيــس بــعــد الـــفـــدا
عـــطـــاء ســنـ ّ
ٌ
ِ
دمـــــوي
ــــــف وكــــوفــــان إرثــــهــــا
ّ

ثـــمـــن املـــجـــد أن يــغــمــد بــالــد

ـي
م ِويـــتـــلـــو
الـــكـــمـــي ف ــي ــه كــمـ ّ
ّ

فـــري
ــــضـــاء واجلـــمـــر يف لــظــاهــا
ّ
َ

يف هلـــاث اهلــجــر تــلــتــحــف الــرمـــ
أهيـــــا الــــصــــادق الــــعــــزوف عــن

وري
الـــلـــذات وال ــك ــري ــاء شــبــع
ّ

قــيــل بـــاع اإلمــــام اقـــر يف التسيـ

وخــــزي
ـــيــس والــــزعــــم بـــاطـــل
ّ

أنـــت كــالــشــمــس أضــحــيــانــا وكــا

ركـــي
لــنــبــع ص ــف ــاء والـــشـــائـــؤك
ّ

يـــا اخــــا املــصــطــفــى األمـــــن واآل

األبــــــدي
مل يــصــحــف م ــي ــث ــاق ــه
ُّ

ومـــديـــا فــصــل الـــشـــهـــادة للطـ

ِ
الشهيدين
(وعــى األرض من دمــاء

وســـــمـــــي
عـــــــــيٍ ونـــــجـــــلـــــه)
ّ
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أهيــــا الــــوالــــج املــجــاهــيــل فيها

عــي
تــتــقــرى والــــطــــرف مــنــك
ّ

عـــــج بـــالـــنـــوامـــيـــس شــتــى
عـــــامل
ّ

وجـــــي
فــــخــــفــــي أطـــــــراؤهـــــــا
ّ
ّ

ِ
اإليــــان واقــبــس ذيــاال
ُرح لــرح

ـي
كــــل وهـــــج خــــا ال ــي ــق ــن طــفـ ّ

وهلــــا مـــن طــبــائــع الـــغـــاب فــرس

ونــــــزي
واكـــــتـــــاب وســـــعـــــرة
ّ

رواء
إنّـــــــا الـــنـــهـــج لـــلـــظـــاء
ً

ْ
ـــدي
الـــص ّ
فـــرشـــف وأنــــت أنــــت َ

ِ
واجلــــزئــــي
ُـــــي
ُّ
ــــــن مــنــهــا الـــــك ُّ

ودنــــا دوهنــــا امل ــج ــرات يف التظنيـ
ّ
الــشــك بــالــيــقــن فــا أويـــ
واقــطــع

لــــزري
ـــــت مـــن مــنــطــق لــلــهــوى
َ
ّ

وقال يف تقريض كتاب (نبي وويص ووصايا) للعالمة اخلطيب عيل حيدر كمونة:
وخصب النهى من سقي نوء املواهب

ثــار العىل جنى العقول الثواقب
ُ

مــداراهتــا فــوق اعتساف الغياهب

تــرامــى هبــا افــق العقول وأوســعــت

إذا ه ــي مل تــــرام وســهــم حل ــازب

تــكــاد الــدنــى متــنــى بجهشة ثاكل

ٍ
ِ
جتم ًر زنده
ورؤى الفكر مــن سقط َّ
ِ
َ
الصخر ط ــا ٍم ُعباب ُه
عـــروق
ـت
وف ـ ّ

فــأهلــب مــن ٍ
مــتــون الــكــواكــب
نـــار
َ

ثــــدي اجلــنــائــب
تــدفــق رهــــو ًا مــن
َ
ّ

وقــيــل ابلعي يــا أرض م ــاءك آسن ًا

ري أغــا مــن نطاف الشآبب
فــا َّ

فــهــذا مــــدار ال ــن ــور يف ُس ـ ُبــحــاتِـ ِـه

يغطي عىل فجر من الضوء كاذب

مشاعل يف قلب الــريــاح احلواصب

ويا مجــرات الــروح قيدي عىل املدى

أمــــاين مت ــرى مــن رضوع احلــائــب
ّ

وهــذي الــرؤى خيط الصباح يلمها

نخب غائب
ويــرب منها شــاهــدٌ
َ

ــــــر ّم هب ــا صـــدع الــقــلــوب وت ــرة
ُي َ
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ديـــمـــه
ويــــرتــــق فـــتـــق مــــا
هتــــــرأ ُ
ّ

ـت فــيــه شـــذاه املــنــادب
وإن ُو ِس ــم ـ ْ

ِ
طــريــقــان هـــذي لــلــخــاص مــآهلــا

وهـــذي إىل درب املــهــالــك ســارب

تــنــوءيــن مــن وزر ومــا زال مسخه

وتبكني من ضنك عىل قرب الحب

خطى من مرديات العواقب
وتُو َقي
ً

ويــا نفس إن حتمي ذمــارك تسلمي

ِ
ِ
الــــرواق املالغب
ـــرك يف هــذا
وخ
ُ

َـــي بنسمة غــارم
َ
وختــشــن أن ُتـــن ْ

ٍ
دهــان يف رؤوس الرواحب
ببعض

زالق بــه خطو ُ
ٌ
اخلــطــاة وإن خطوا
ونــــــر بــــه حــــق احلــــيــــاة مــع ـ ّطــل
ٌ

وتــبــدو ســقــت مــنــه بظهر وغ ــارب
غ ــرائ ــب ق ــد أعــطــيــتــهــا ورغــائــب

أســــاءيل مــنــك الــظــنــون بــأ ّيــا
قــفــي ّ

وعفت إىل الرسحان نخض املكاسب

نكصت عــى األدبــــار بــعــد هتافت

وبـــــــؤأك املـــضـــار أخـــــرى جمــالــه
ّ

وق ــد كــنــت يف أواله اعــظــم واثــب

رب سابق
طــرحــت وملـــا تلغبي ّ

تــغـ ّـولــه غــيــض احلــســود املــواكــب

وضــقــت بــأحــنــاء الــضــيــاع تلبدا

ورصت إىل ٍ
ورد مــن امل ــاء ناضب

واشبعت فيها مــن مـــرارة واصــب

مــر اجلـــواب هزيمة
فــإن شفت يف ّ

وعضتك أفعى من ظنون ونضخت

لــســان املــنــايــا يف فــكــوك قــواصــب

فمدي إىل االي ــان مــن طــول الرجا

وأويب إىل الـــرمحـــن أوبـــــة تــائــب

***
عــــــواري خــدّ عــا
أمــــان لــيــســنــاهــا
ً

ويــقــظــة احـــــام ذريـــعـــة هـــارب

نلذ الــتــي كــان موتنا بعض طعمة

ويف رشه الــطــبــاع مـــوت املــنــاقــب

تــســجــر مـــن آهــاتــنــا واملــعــاطــب
ّ

ص ــل ــي ــن ــا بـــتـــنـــور هلـــــا مــتــوقــد
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نجوع فيسترضى بنا كلب الونى

فــنــنــهــش م ــن عــلــيــائــنــا بــاملــخــالــب

ويـــا رقـــدة الــركــان بــعــد انــدالعــه

ى رمــــادا يف حــطــام املطالب
تــــذر ٰ
ّ

سمو املراتب
ويا سحق مهوى من
ّ

فــيــالــقــمــة كــــان اهلـــــوان مساخمها

إذن مــا تــغــاوتــنــا وقـــدر العناكب

أتــــؤرس مــنّــا الـــــذات يف شــهــواتــنــا
ومــن جوهر صيغت َ
مصريها
وآل
ُ

إىل درن مــن آســـن الــطــن الزب
ٍ
عـــايـــات صــفــاق املــســارب
غــبــار

وع ـ ّتــمــهــا مـــن مــســتــشــف بريقها

ألــ ّطــت هبــا مــن عـــامل الــطــن هــبــو ٌة

***

رش ثــاقــب
تـــرابـــ ّيـــة واس ــت ــام ــه ــا ّ

تــق ـ ّطــرن غــيــثــا يف ســـام املــجــاذب

ويا رشحات النور يف مدرج السنى

يــلــث هبـــا نــــور الـــســـاء مــعــ ّطــر ًا

فيضفي ربي ًعا يف القلوب النوادب

بــســفــر تــكــاد الــــروح تــلــهــم بحره

وال تــنــثــنــي غ ــا بــظــمــئ مصاقب

روحــا إىل كل الغب
شميم اهلــدى ً

تنسم يف ادراجــهــا الــوحــي حامال

قد امتذقت من كل طمي بجانب

(ومــن قصد البحر استقل سواقيا)

فيا عظم هاتيك الوصايا اجلبائب

وصـــــاغ رســـــول اهلل ثـــم وصــ ّيــه

وآنـــس هنجا يف خــطــار املــذاهــب؟
َ

ومـــن كـــرســـول اهلل أســنــى حمجة

تــأمــن رشور املــحــازب
تـــأس هبــا
ْ

ه ــي الــســنــة الـــغـــراء قـــوال وس ــرة

تــطــامــن مــنــهــا كــل ركـــن ومــشــعـ ٍـر

ٌ
نــافــل بــعــد واجــب
واســلــس منها

ومـــن بــعــد اقــــوال اإلمــــام خــرائــد

تنضد عقد الــديــن نضد الــرائــب

وتلك لعمر احلق إحــدى العجائب

وال شــطــط أن الــريــعــة سمحة

َربــيــب رســـول اهلل قــد ّ
زق علمه

ف ــبــ ّز بـــه كـــل املــــا واألصـــاحـــب
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لـــه الــكــلــم الــــايت ســبــقــن زمــانــه

بــألــف ووثــقــن الــنــهــى بالتجارب

تــبــاهــت بــه كــوفــان واملــنــر الــذي

تــســنــم مـــرقـــاة قــــؤول الــعــجــائــب

لسقراط يف عرص العقول الدوائب

هــي احلــكــم الــغــراء مــا قــيــل دوهنــا

حــــرت أجــــدر كــاتــب
أراك بـــا
ّ

عـــي شــيــخــي احلـــر إنني
وفـــخـــرا
ً
ٌّ

بِـــأن تــرتــبــي مــن س ـ ّلــم املــجــد رتبة

وتعيل وســام الفضل فــوق املناكب

وقــد قــرت اذ انــت فــوق مواهبي

وعـــــذرا بـــأن اعــطــت قـــوايف غاهيا
ً

وترجم لعمر اخليام  350رباعية ،وهذا نموذج من تلك الرباعيات:
ّ
ذرة مــهــيــنــة عــــى ال ــث ــرى
كـــــل ّ

مـــنـــورا
كـــانـــت الـــقـــا بــــعــــارض
ّ

فــهــو مـــن حـــطـــام شـــــادن تــعــفــرا

فــامــســح بــيــد ال ــرف ــق غ ــب ــارا لــزيــا

***
حــلــت بــك ضيفا مل يــلــث بــالــدرن

روح طــهــرت مــن الــــراب العفن
ٌ
ع ـ ّلـ ْـل فــا مــن الصبوح يف الضحى

مـــن قــبــل متــســيــك بــبــن الــبــدن

***
مـــن يــعــر مـــائـــي ظــــامل أو ارش

ال اصــبــح مــن وجــهــي ق ــال ال ـزّهــر

ٌ
بـــلـــبـــل بـــايـــكـــة يــســمــعــه
قــــــال

إن ضحكت يوما فبكاك اشهر

()1

***
((( وقال املرحوم امحد الصايف يف ترمجة هذه الرباعية:
ِ
البهاء
قالت الــوردة ال خدّ كخدي يف
فأجاب البلبل الغريد يف حلن الغناء
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فــإىل ما الظلم ممن يبتغي عــر ًا ملائي
ِ
ِ
يقض حوالً
بالبكاء
من يكن يضحك يوم ًا

أو ك ــي ــف ســتــنــهــدُّ إىل أشــــاء

ال تـــعـــرف بــــدء هــــذه الـــزرقـــاء

ٍ
بــطــخــيــة عــمــيــاء
والـــعـــقـــل ر ٍّد

ق ــد اعــجــزنــا الــقــيــاس يف منطقة

***
وارشب رغــــدً ا بــفــرحــة أو يــاس
ْ

ـر طم ًعا واج ــل م ــدام الكاس
أق ـ ْ

تــســتــغــرق ي ــوم ــن مهــــوم الــنــاس

واســنــد شــعــر احلــبــيــب يــمــنــاك فام

***
َ
روض أنـ ُ
ٌ
ـف
الــوصــال
أو حباكم

أحـــبـــايب مـــا ان مجــعــتــكــم صــدف
فــاوفــوا وخ ــذوا ح ّظي مــن كأسكم

واســقــوا ظــا الــثــرى بــه وكفكفوا

وقال جماريا بيتي الطغرائي:
بـــــرج فـــيـــه خـــــدّ هـــــذا الـــغـــام

يــا صــاحــبــي مــا لــلــجــوى املستهام

ق ــم وامــســحــن م ــن ط ــرف ـ ِـه دمــع ـ ًة

ونــــاولــــنــــه قــــدحــــا مـــــن مـــــدام

ال حيــــســــب اهلل هبــــــا مـــأمتـــا

مـــا دام قـــد ودع شــهــر الــصــيــام

وفاته

ادرك شاعرنا محامه يــوم األحــد  10مجــادى األوىل سنة 1420هــــ املصادف

1999/8/22م وجرى له تشييع يليق به اىل مثواه األخري يف وادي كربالء وأقام له

أدباء كربالء حفال تأبينيا بمناسبة مرور أربعني يوما عىل رحيله شارك فيه بعض األدباء
واملتأدبني من أبناء املدينة.
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 -32الشيخ علي ناصر السالمي
هو الشيخ عيل بن نارص بن حسن بن صالح بن فليح بن حسن بن احلاج كنهري

السالمي املولود يف كربالء سنة 1250هـ واملتوىف هبا سنة 1300هـ .ترعرع يف ظل أرسة

تنتسب إىل عشرية (السالملة) العربية التي قطنت حملة آل فائز يف كربالء .وعندما بلغ
العقد الثاين من عمره ،بدا يتل ّقى دروس النحو والرصف واملنطق عىل بضعة رجال يف
العلم واألدب ،ورسعان ما اشتدّ ساعده ونضج فكره ،انقطع حيفظ الشعر العريب ويعالج

دورا مه ًام يف حلبات األدب التي
كبريا ،فلعب ً
نظمه ،حتى أحرزت قصائده استحسانا ً
كانت تعقد يف ارجاء كربالءن واروى حديقة الشعر الغناء نمريه العذب.

املؤرخون ومنهم السيد حمسن األمني فقال :الشيخ عيل العور السلومي احلائري
ذكره ّ
وراقا يف كربالء نسخ بنفسه كثريا من الكتب وله شعر؟؟؟(((.
تويف سنة 1300هـ كان ّ
وقال عنه الشيخ أغا بزرك الطهراين :ديوان األعور احلائري هو الشيخ عيل بن نارص

الشهري باألعور املتوىف حدود سنة  1300يقرب من ألفي بيت يف مواضيع شتى عند

الشيخ حممد عيل اليعقويب يف النجف(((.

وذكره الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته قائال:
((( أعيان الشيعة  /حمسن األمني ج 42ص184 :
((( الذريعة :أغا بزرك الطهراين ج 9ق 2ص82 :

((( جمايل اللطف بأرض الطف /الشيخ حممد الساموي ص.77 :
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وكـــالـــفـــتـــى عــــي بــــن الـــنـــارص

والــشــاعــر الــســاكــن أرض احلــائــر

فــكــم لـــه يف الــســبــط مـــن قصيدة

مــــنــــوطــــة بـــفـــضـــلـــه فــــريــــده

حــتــى غـــدا يستنجز اجلـــد الــوفــا

()3

ـأرخــوا (غــدا لباب املصطفى)
فـ ّ

يضم بني
وهو إىل جانب ذلك شاعر متنو ّقد الفكر  -حا ّد الذهن ،له ديوان خمطوط((( ّ

دفتيه قصائد خمتلفة األغراض ،فقد نظم يف رثاء أهل البيت وله فيب اإلخوانيات ال
سيام يف مديح ورثاء إخوانه السادة آل الرشدي.

ومما ينبغي أن يشار اليه إىل أنه ىكاد يكتب خ ّطا جليا ،وكان قد كتب نسخة من كتاب

(يتيمة الدهر يف جمالس أهل العرص) للثعالبي برسم السيد سلامن اآللويس .والنسخة
هذه من ممتلكات مكتبة ديوان األوقاف العامة يف بغداد وكان تاريخ الفراغ من نسختها

سنة 1291هـ(((.

نامذج من شعره:

تربز أمهية ديوان الشاعر املخطوط يف كونه يعطي صورة لشخصيته ،ومن خالل

قراءتنا لقصائده تظهر قابليته اإلبداعية يف أدب املناسبات ،وقد كان رسيع البدهية ينظم
بدون تكلف ،وال يسوق القول جزافا.

انفرد بالنظم اجليد احلسن املطبوع يف املدح والرثاء والوصف والغزل والفخر

واحلامسة إىل غري ذلك ،وقد ّ
دل هذا الشعر عىل غزارة فضله وإتقان معرفته ،طرق فنون

الشعر وأنواعه وأجاد فيها ،وشعره بديع السبك ،رفيع األسلوب ،ليس فيه تعقيد ،قال

((( توجد نسخته األصلية يف مكتبة اخلطيب الشيخ حممد عيل اليعقويب يف النجف.
((( الكشاف عن خمطوطات خزائن كتب األوقاف /حممد أسعد طلس ص234 :
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راثيا اإلمام احلسني بن عيل من قصيدة:
وكــــم مـــن أيب مـــن رساة حممد
وســـبـــط كـــريـــم لــلــنــبــي أحـــالـــه

ـرا رسى من فوق أعجف عاريا
أسـ ً
عــى وجــهــه يف كــربــا وهـــو ثــاويــا

ق ــى بــعــدمــا أعــطــى املــهــنــد حقه

وعــنــه لــقــد عــــاد املــثــقــف راضــيــا

تــــرى ســيــفــه فــــوق الـــطـــاء كــأنــه

عىل منرب اهلــامــات خيطب قاضيا

()1

لــه مهــة قــد طــاولــت هــامــة السها

وعــــزم يــفــل الــثــابــتــات الــرواســيــا

كـــا ق ــاص ــدي ــه عـــن ي ــدي ــه حتــدثــا

()2

قــرى وقــاعــا معجبا ومــعــاديــا

بــصــر إذ الــبــصــار زاغـــت وبلغت

لــدى الـــروح ارواح الــكــاة الرتابيا

يـــــرد أيب الــــقــــوم ف ــي ــه تــصــاغــر

وطــوع يمني الــذل من كــان عاصيا

وملــا التقى اجلمعان واختلف القنا

وعـــاد هنـــار الــقــوم كالليل داجــيــا

ٍ
غــــاد وجــائــي ـ ًا
ب ــه هيــتــدي لــلــرشــد

أضــــــاء هلــــم م ــن ــه هنــــــارا بــســيــفــه

أمــيــة إال والـــــذي قـــل نــاجــيــا

ومــا مخــدت تلك املــواهــب عــن بني

()1

وقال مهن ًئا السيد أمحد الرشتي يف عيد الفطر من عام 1284هـ وفيها جتد سالسة

اضا رقي ًقا.
وسهولة إيراده لأللفاظ ،وشعورا ف ّي ً
ومن قصيدة طويلة ّأوهلا:

((( أجلأته رضورة القافية ،وإال فال مناسبة لقوله :خيطب قاضيا.
((( معجبا ،ال تقابل -معاديا.فلو قال :صاحبا ومعاديا لصح.
((( ديوان الشيخ عيل النارص  -خمطوط.-
((( ديوان الشيخ عيل النارص (خمطوط).
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ّ
املـــهـــذب أمحــد
أنــخــهــا بــأعــتــاب

تــنــل راحــــة ممــا غـــدت مــنــه متعبة

فــتــى راحــــتــــاه مل تــــزل لـــوفـــوده

بــاء الندى واجلــود والفضل ص ّيبه

تـــــراه إذا هـــزّتـــه لــلــجــود مــدحــه
إذا م ــا حــبــا والـــوجـــه مــنــه مهلل

بـــــرا ومــنــكــبــه
هيــــ ّز هلـــا عــطــفــيــه
ً
فــلــن غــر غــيــث بـــارق هــل حسبه

ترى اجلــود عند البذل يسعر وجهه

إذا البخل مــا وجــه املبخل قطبه

فتى يف الــنــدى مــا حاتم غــر حاتم

()2

فكل إذا يقفو إىل اجلــود مذهبه

وله يف يوم عيد ،وفيها يعرج إىل مدح السيد أمحد املذكور:
سأفنى الليايل يف البكاء والنهوم

فــيــا الئــمــي اتــــرك مــامــك أو مل

فــإن انــس ال أنــســى سجايا محيدة

حلــمــد ومل يــقــطــع مـــداهـــا تــومهــي

فــــإن تــعــذلــنــا يف ال ــب ــك ــاء فــإنــنــا

فــقــدنــا محــيــد الـــذكـــر غـــر مــذمــم

رمـــاه الــقــضــا ســه ـ ًا بــه لــبــة احلشا

مــن املــجــد أمح ــى والــعــا والــتــكــرم

فــقــد نــابــه نــيــل املــنــى واهل ــن ــا مـ ًعــا

فقيدً ا ونيل البرش والــيــر أذرمــي

حــكــى ق ــم ــر ًا مــنــه أحــــاط بأنجم

جملسا
وإن ان ــس ال انــســى ألمح ــد
ً

له استغنت األمراض عن واكف هم

أأنسى اليد البيضاء بــذال إذا مهت
َ

وعــــادت بــزهــر بــعــد نــبـ ٍ
ـت مهشم

فــتــصــبــح أحـــشـــاء الــعــفــاة رويـــة
كــريــم نـــدى إن مــد عـــاف لــه يــدً ا

حــبــاه مــن األفــضــال ف ــوق التوهم

أغــــــر عــــاديت
فــــو اهلل لـــــوال أن
ّ

لــصــرت مــن حــزين ربيعي حمرمي

ٍ
ثواكل
وهيجت يف ذا العيد نــدب

وغـــــادرت وق ــف ــاذا عــى كــل مأتم
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ومل أك يف عــيــد يــعــود عــى ال ــورى

أرى للتهاين موض ًعا بعد مكرمي

ّ
هـــش قلبه
وكــنــت إذا م ــا جــئــتــه
ومل أر إال والــعــيــا فـــوق عاتقي

ّ
ـارا يل بحسن التبسم
وبـــش ابــتــشـ ً

فـــهـــذا وفـــيـــه مـــدحـــتـــي مل أمتـــم

ألبــكــيــه ال انــفــك دهــــري صبابة
فــقــيــد لــه يف الــقــلــب مــنــي مالحد

عــــى مـــالـــك م ــن ــي بـــكـــاء مــت ـ َّيــم

لــرويــه بــالــدمــع طـــريف إذا ظمي

وحــق بــان يميس لــه القلب ملحدً ا

إذ الــذكــر مــنــه ال يـــزال عــى فمي

أيـــتـــم الــنــدى
فــــأي فــقــيــد ب ــع ــده
َ

وق ــد لبست فــيــه الــعــى ث ــوب أ ّيــم

فــقــيــدً ا ل ــه الــعــلــيــا فــهــدّ ل ــه البنا

فــيــا هلـــف نــفــي لــلــبــنــاء املــهــدم

ولــيــس هلــا كــفــوا ســـواه ي ــدي محى

ومـــن بــعــده أ ّم املـــكـــارم رحــلــت
عليك العفا مــن بعد أمحــد يــا ترى

ويـــــا لــلــثــريــا قـــــويض لــلــمــخــيــم

إىل َم وأنــــت يف اجــتــاع أمل تــرى

ومل تسمعي ق ــول الــنــعــي فتسامى
لــفــك عــفــات أو ب ــإط ــاق مسلم

فــيــا عــيــد مـــن القــيــتــه مــثــل أمحــد
ف ــا تــبــتــئــس ي ــا قــاســم اخلـــر إ ّن ــا

تــصــيــب ال ــراي ــا مــن بـــرئ ومنهم

وإنــــك قـــد فـــارقـــت خـــر أب له
ٍ
فـــــان ومل يكن
تــعــز فــــان ال ــك ــل

ومــنــظــم
لــســان الــنــدى يــثــن بــنــثــر ُ
ليبقى ســـوى وجـــه اإل لــــه املــكــرم

دعــتــه للقيا املـــوت داعــيــة الـــردى
وإن مــصــابــا نــالــك ال ــي ــوم فــقــده

فل ّبى وهــذي شيمة الــرجــل احلمي
عظيم وعــظــم األجـــر يف املتعظم

وإن أســـاك الــيــوم فــيــه مــن األســى

تـــذكـــر مـــا فــيــه غـــــد ًا مـــن تنعم
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تــرى وجــهــه يف اخلــلــد رمحــة راحــم

لـــــه ويــــغــــاديــــه ســــــام مــســلــم

وما مات من قد كنت وارث جوده

فــدم أمــن األخــطــار ده ــرك وأسلم

وقال يف مدح السيد املومىٰ إليه:
هــــذي اخلـــطـــوب وهــــذه عــاداهتــا

أودت بــمــن وريــــت بـــه عــاداهتــا

ك ــم يــنــتــي وهتـــز م ــا ب ــن الـــورى

لــأنــجــبــن حــســامــهــا وقــنــاهتــا

رحى دارت بريب رصوفها
كم من
ً

رجــــ ً
ا وابـــطـــال الـــــورى هلــواهتــا
كـــانـــوا مــلــوكــ ًا واألنــــــام رعــاهتــا

أيــــن األئـــمـــة مـــن لــــوي وغــالــب

ســلــفــت ب ــط ــاع ــة رهبـــــا أوقـــاهتـــا

أيــــن الــنــبــ ّيــون الـــلـــذون تــقــدمــوا

وأي جــنــان اخلــلــد كــــان دعــاهتــا

نــــادى هب ــم نـــاد الـــــردى فتسننوا
تــركــوا مــنــازل انــســهــم وتــرحــلــوا

وبــبــيــنــهــم قـــد أقـــفـــرت عــرصــاهتــا

ومــــــن احلـــــــــوادث اهنـــــــار مــكــة

أورت مــقــابــيــس الــســى نكباهتا

مذ قد دهــت يف الظاعنني رصوفها

ودعــــت بــرمــي الــظــاعــنــن دعــاهتــا

مـــن آل ه ــاش ــم ســيــد مـــن ســـادة

عــقــدت عــى مجــع الــفــخــار قناهتا

الــنــدب عــبــد اهلل مــن قــد أذعــنــت

آبـــــائـــــه ل ــل ــض ــي ــم فـــيـــه أبـــاهتـــا

قـــد عــانــق احلــــور احلـــســـان بــنــأيــه

وزهــــــت بــــه مــذحــلــهــا جــنــاهتــا

وعــلــيــه يــنــدب بــيــتــهــا وحطيمها

وكـــنـــاك زمــــزم زمـــزمـــت عــراهتــا

عــرفــاهتــا تــبــكــي وتـــنـــدب ركــتــهــا

تــبــكــي وتـــنـــدب ركــنــهــا عــرفــاهتــا

ســــاداهتــــا نـــاخـــت عــلــيــه بــحــرة

نـــاحـــت عــلــيــه بـــحـــرة ســـاداهتـــا
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طـــوبـــى لـــه فــلــقــد أجـــــاب ملبيا

ربـــــــا إ لــــــــه حــــيــــاهتــــا وممــــاهتــــا

ســلــوى بــــريب مــفــخــرا أتــيــا ثــرى

غــيــث ال ــن ــوائ ــل تــنــتــحــيــه عــفــاهتــا

املــاجــد املـــوىل احلسنى الــنــدب َمن

دارت عليه مــن الــعــلــوم رحــاهتــا
تــــروي لــنــا عــنــه الــفــخــار رواهتـــا

بدر النهى شمس احلجى من مل تزل

فــيــهــا وقــــد غــمــرت بـــه غــمــراهتــا

بحر الفضائل والــفــواضــل قــد طام

ذالًّ لــــه قــــد اطــــرقــــت هــامــاهتــا

مــلــك الــريــاســة واملـــلـــوك بــأرسهــا
درســـت رســـوم الــربــع يف أغــضــاره

وبــــه ال ــري ــع ــة قـــد بــــدت آيــاهتــا

عــــون َمـــن به
وشــقــيــقــه املــفــضــال
ٌ

الــعــلــيــاء ق ــدم ــا بــلــغــت غــايــاهتــا
ألــقــت عصا الــرحــال قبل رساهتــا

طـــــاع كــــل ثـــنـــ ّيـــة َمـــــن عــنــده

ِمـــن آل هــاشــم صــيــدهــا وكــاهتــا

وبنجله السامي ال ــذي اعــتــزت به

ويـــا أمحـــد األفـــعـــال يــا ابـــن أئـ َّـمـ ٍـة

هبـــم املــغــامــض تــنــجــي شــبــهــاهتــا
ع ــم ــت مج ــي ــع الـــعـــاملـــن هــبــاهتــا

عــامــة الــعــلــاء ذو األيــــدي التي

ــــت اشــتــاهتــا
فــيــه املــــكــــارم ُجِــــ ّع ْ

صــــر ًا وإن عــظــم املــصــاب بسيد
وإلــيــك يــا أزكــــى األنــــام رفقتها

ثــكــاء تــعــصــب دمــعــهــا حــراهتــا

وســقــى وقــلــت الــعــفــو مــرقــد سيد

ظــفــرت بــه ن ــوب الــــردى وغــزاهتــا

ال زلـــت يــا غــيــظ احلــســود مــؤيــدً ا

مــا إن حـــدا يف اخلــافــقــن حــداهتــا

أيضا يف عيد الفطر املصادف لسنة 1296هـ ،وفيها يندب السيد امحد املذكور،
وله ً

وهي زفرات صعدت من صدر مثقل بآالم املصاب وهول احلادث ،فانطلق يعاتب العيد

ذلك العتاب الرقيق قائال:
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أأمل ع ــي ــد ال ــف ــط ــر ب ــع ــد صــيــام

ال مـــرحـــبـــا مـــنـــه بـــــذي اإلملـــــام

واىف إلــيــنــا قـــائـــدً ا جــيــش الــقــنــا

افــــــا تــــــــراه اســــــــود اإلعــــــام

إن الــــوجــــود لـــه عـــى اإلعـــــدام

ي ــال ــي ــت مل يــلــمــم ب ــن ــا أو لــيــتــه

والــــغــــدر مـــعـــروف بــخــيــم لــئــام

عــيــد ولــكــن غــــادر بــــأوىل الــوفــا

يـــا عــيــد هـــا قـــد وفـــيـــت ألمحــد

حمــيــي الــصــفــات وقــاتــل اإلعــــدام

أخــلــيــت مــنــه مــقــام أروع مــاجــد

كــنــز الـــوفـــود وبــحــر جــــود طـــا ٍم

أو مــــا ي ــب ــث لــــه مــــن اإلكــــــرام

هــــا وفـــيـــت لــــه بـــقـــدر ســاحــة

يــنــمــي ان ــت ــس ــاب ــا ال إىل هــشــام

بــــدر املــحــامــد ســيــد مـــن هــاشــم

بـــل راح أمحــــد مـــا بــــذا األيــــام

مــــذ راح أمحــــــد راح عــيــدنــا

فـــجـــع الـــــنـــــام بـــأبـــلـــج ب ــس ــام

ال م ــرحــ ًب ــا ب ــق ــدوم ــه مـــن عــابــد

تــنــعــاه أم الــفــضــل جــنــح ظــام

ذاك املــرجــى واملـــفـــدى أصبحت

يــنــعــاه يف االصــــبــــاح واإلظـــــام

ت ــدع ــو لـــه بــالــويــل وهــــي حــريــة

غــدت مــن خلفه تعد وخــيــول حمام

ندب الطريد محى الرشيد إذا غدت

ســهــم الــــــردى واق لـــه أو حــام

القــي احلــتــوف ومل يكن ينجيه من

فـــلـــت مــــضــــاربــــه عــــى األيــــــام

هلل أي مــــهــــنــــد صـــمـــصـــام
مــهــا تـــرفـــع ذو عــــ ً
ا مـــن بــعــده

يـــأمـــنـــن مــــن زلـــــة األقــــــدام
ال
ْ
رض َب الــورى األمــثــال يف األحكام
َ

هــــذا أيب الــضــيــم أمحـــــدٌ َمــــن به

كــانــت لـــه يف الـــرصـــد أم هــجــام

مـــن بــعــد مـــا أدى فــريــضــة ربــه

ب ــي ــت ــا لــــه مــــن بـــعـــد حــــج متـــام

إذ ذاك وه ــو يــريــد يعجل خطوه

خــدعــا ي ــرائ ــي ال ــن ــاس غ ــر غــام

قــد كــان ركــض الــفــاجــريــن وراءه

غـــــدرت بـــه اتـــبـــاع دســــم طــعــام

أ ّدى لـــه حـــق املــــــودة حـــن قد
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ف ــكـــأن ــه قــــد كـــــان عــــاهــــده ب ــذا

حــــتــــى ســـــــــواء أســـــلـــــا حلــــام

أو ذا تـــقـــدمـــه عــــى بـــيـــت لــه

واملــــــــوت مـــنـــه عــــاقــــر الــــقــــدام

كــي عــنــه حي ــرق فــيــه ســهــم الــرامــي

ذا م ــن ختــلــف عــنــه يـــرب شــايــه

مـــــاذا لـــه بــلــغــت حـــــدود ســهــام

حتى إذا لقيا ال ــردى عجلت ترى

مــنــهــا هـــوى لــلــمــوت حتــت حــزام

فــــــرآه مــــروبــــا ب ــق ــام ــة جــعــفــر

قـــــدر فـــعـــاد فـــريـــســـة األغـــنـــام

يـــا ل ــل ــرج ــال لــلــيــث غــيــل غــالــه

واهلل خـــــر حــــافــــظــــ ًا وحمـــــام

إين دعــــــوت اهلل يــبــقــى شــبــلــه

ال تــنــكــروا صــغــر ًا لــه فالشبل ان

يـــعـــدو مــــــداه ي ــق ــد ب ــال ــرغ ــام

قــل لــلــعــداة اســتــيــقــضــوا فلعلكم

مــــــن بـــــعـــــده أوتــــيــــتــــم ملـــنـــام

واجلــتــمــخ حـــرمـــات أمحــــد إذ له

قــد كــان بــدعــى مــن اويل األرحـــام

الــــنــــوام؟
وتـــنـــام اعــيــنــكــم مـــع
ّ

أي احلـــشـــا مــــن أمحـــــد أمحــيــتــم

محـــى اجلــــاين مــن اإلجــــرام
كــانــت
ً

وس ــل ــب ــت ــم ــوه عــــبــــاءة ولــطــاملــا

تـــنـــمـــو بــنــســبــتــهــا خلـــــر إمـــــام

ورمـــيـــتـــم بـــعـــامـــة عــــن رأســــه

أيــديــكــم اكــتــســيــت مـــن اآلثــــام؟

مـــاذا وقــد جنتم رجــوتــم يف الــذي

هـــامـــت عـــى وجــــه بـــطـــرف هــام

يـــا لــلــمــعــايل بــعــد فــقــد كفيلها

وتــقــول مثلك هــل يــرى مــن جــام؟

وغــــــدت مـــرمـــلـــة لــــه أم الــعــى

ثــبــت الــعــزيــمــة واري األحــــزام؟

هــل فــوق ظهر الـــرض يلفى سيد

افــــضــــل بــــه مــــن ســـيـــد قــمــقــام

كالسيد القمقام إذ القــى الــردى

مـــــذرب عــــايل الـــعـــاد الــســامــي

واىف النجاد مــهــذب وأرى الــزنــاد

ِ
املــــعــــوالت أمــامــي
واملـــ ّعـــ َلـــات

فعليك تبكي املــكــرمــات بجانبي

ٍ
ـــرى رضغـــام
فـــهـــوى
بـــنـــر لـــلـــ َث ٰ

ـــى للعىل
عــجــبــا لــعــصــفــور تـــر ّق ٰ
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هـــذا ال ــع ــاد وقـــد ت ــزل ــزل جــانــب

بــاملــجــد م ــن اهـــل الـــوف ــا ال ــق ـ ّـوام
واحل ــم ــد ال يـــرى بــبــخــس ِقــيــام

وع ــق ــرت محـــدي والــثــنــاء بجنبه

واســلــت دمــعــي عــن دمــــاء ســوام
ِ
عـــهـــود كـــرام
ُأويف ب ــذل ــك ِمــــن

فــلــقــد غـــا اســــم املــحــامــد بــعــده

جــــادت عــلــيــه مــدامــعــي نــثــر ًا كام

جـــاد الــقــريــض ل ــه بــحــســن نــظــام

ألــقــيــت نــفــي ثــانــيــا م ــن عزمتي

جـــدت الـــكـــرام هلـــم بــعــقــر ســام

ســـلـــم عــلــيــه ومـــــا أقـــــل لـــزائـــر

طـــيـــب مــنــام
مــــت
إنــــى لـــه
حــــر ُ
َ
َّ

أبـــلـــغ إذا زرت امل ــق ــاب ــر أمحـــدا

نــاصــب مــأت ـ ٍم
وأنـــا عليه ال ــدّ ه ــر
ُ

لــو تنخفض عــن رفــعــهــا أعــامــي

أمحــــد بــنــبــعــتــه فــقــد قـــامـــت عــ ً
ا

م ــن ــه ــا مـــقـــارعـــهـــا عــــى هبــــرام

وحتـــــولـــــت مـــنـــه بـــخـــر م ــق ــام
ّ
وفــــت بــاحلــمــد واألعـــظـــام
نِـــ َعـــا
ْ

ط ــاب ــت جمــالــســنــا بــطــيــب مــقــامــه

ول ــك ــم رحــلــنــا حــامــديــن ألمحــد

ـئ ولــديــه فـ ْز
يــا مــن إلــيــه اســـاء ج ـ ْ

بـــاجلـــود واإلفــــضــــال واألنـــعـــام

ولـــدتـــه أم الـــدهـــر آخــــر بطنها

فــغــدا هل ــا يــدعــى ابـــن عـــام عــقــام

إن دام غ ــي ــظ يف قـــلـــوب لــئــام

فالصفح مــنــه بالتصافح حاصل

وبــــامحــــد مــنــهــا قـــضـــت بــخــتــام

واســتــفــتــحــت أم الـــعـــا بــأمحــد

مــتــفــرســا يف الــنــقــض واإلبــــــرام

هــيــهــات تــنــتــج حـــامـــل يف مثله
ف ــأع ــد لــقــاســم لــغــتــ ًة وانـــظـــر ملا

يـــــأيت مــــن األجمــــــــاد واإلكــــــــرام
عـــيـــدً ا تــــدور بـــه رحــــى األعــــوام

مــتــبــاركــا يف وجــهــه إذ قـــد غــدا

أيــــامــــه فــــزكــــت مـــــدى األيـــــام

فــاســلــم لــنــا يــا خــر عــيــد بــوركــت
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حممد فل ّيح بقصيدة رقيقة فقال:
وله يرثي القتيلني السيد أمحد الرشدي والشيخ َّ
()1

بــنــت الــلــيــايل طــلــقــت أزواجـــهـــا

من قبل أن يبدي الطموث نتاجها

هــن الــلــيــايل الـــكـــارشات ثغورها

والــكــارسات من العيون حجاجها

هـــذا ل ــه وصــلــت وذاعـــنـــه جفت

مــن غــر يشء بــل تــريــد رواجــهــا

وطــــرا هلا
شغفت هبـــذا اذ قــضــت
ً

م ــن ذاك ح ــن تــرجــت ابــراجــهــا

لبست لنا مــن مكرها حــل ـ ً
ا عىل

مــن قـــدر رآهــــا أنــكــرت نساجها

مــا كـــان أرخـــى قــبــل ذا إيــراضــهــا

واشــــد مــنــهــا بــعــد ذاك هياجها

كــم أفــلــجــت حججا خلــصــم غــرة

منها الشخور وقد رأى أفالجها

()2

كــم مــن فتى نصبت لــه مــن مكرها

رشكــا وقــد ســدت عليه فجاجها

()3

بــانــت غـــداة الــبــن يف نــفــس امــرئ

فيه أص ــاب ذوي النهى منهاجها

ق ــد أط ــف ــأت وال ــع ــي داجٍ ظلمة

وأضــلــت اإلرشـــــاد فــيــه رساجــهــا

س ــارت ومــا عــرفــت أوان مسريها
عرجت إىل حيث العىل وهــوت به

مهــت أرساءهـــــا إدالجـــهـــا
فــتــو ّ

()4

مـــا كـــان أرقــــى لــلــعــى إعــراجــهــا

سقت األكـــارم بعده كــأس الــردى

هلل كــــاســــا مــــا أمــــــر مـــزاجـــهـــا

وبــفــقــده قــد اسقمت مهج اهلــدى

حــتــى لــقــد ظــل الــطــبــيــب عالجها

((( طمث يطمث طم ًثا :املرأة حاضت.

((( أفلج :افلج عىل خصمه أي غ ّلبه عليه ،حجته أظهرها.

((( الفج :الطريق الواسع الواضح بني جبلني .اجلمع فجاج.

سيه ليال .أدلج إدالجا :سار الليل كله أو آخره.ويف الكتاب العزيز(سبحان الذي
((( اإلرساء :مصدر أرسى ّ
أرسى بعبدهى لي ً
ال من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص).
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ش ــم الـــــذرى م ــن شـــدة أمــواجــهــا

زخــــرت جلـــور واملـــنـــون فابلغت

ٍ
فيصل رجــعــت حمتاجها
مــن دون

أبــــــواب جــــود أرديــــــت يف فــقــده
كــان العسري هبــا اليسري فأصبحت

مل تــقــض نــفــي يف ذراهــــا حاجها

أودى فــــــاودى كـــل حـــر ســعــده

واض ــاق مــن سبل الــكــرام فجاجها

ــــر ٰاســــه
يف س ــاع ــة غــفــلــت هبـــا ُح ّ

عــاجــت غليه الــطــارقــات مغاجها
مــنــهــا ألوســـــع خم ــرج ــا إيــاجــهــا

ســـم اخلــــــيــــــاط )1(...راحـــــت به

ونــحــى األكــــام رصف دهـــر فاله

بــالــســوء حــتــى قــد بـــرى أوداجــهــا

قــد كـــان مـــاء غــامــة يــــروي الظام

حــلــو املــجــاجــة عــذهبــا شجاجها

لــو رامــت الشهب الـــذراري فخره

بــســا وفـــــات بــفــخــره ارساجـــه ــا

مـــن جــــده داس الــبــســاط بفعله

ـرت ســل معراجها
فــخــر ًا فــإن انــكـ َ

نــفــس الــنــبــي غــــدا عــلــيــهــا عــنــوة

قــصــد ًا فــا أج ــدى الــزمــان معاجها

مــن زالـــة قتلوا لقد قتلوا الندى

واملـــعـــلـــوات وأهبـــمـــوا منهاجها

قــتــلــوا لــيــايل الـــنـــور مـــن أيــامــهــم

بــل أطــفــأوا مصباحها ورساجــهــا

قـــد أيــتــمــو بـــن الـــريـــة قــلــس ـ ًا

إن حاجها
يــا ويــلــهــم يـــوم الــلــقــا ْ

ولـــقـــد اثــــــــاروا فــتــنــة يف قــتــلــه

دمهـــــاء ابــلــغــت ال ــس ــا عــجــاجــهــا

أوهـــوا ربــاط اخليل وأعــلــوا فوقها

ثـــــارا بـــه ال ت ــن ــظ ــروا أرساجـــهـــا

أصــبــحــتــم مــن بــعــد أمحـــد نكست ًا

أعــامــكــم والـــــذل دق زجــاجــهــا

( )1مل أستطع قراءة الكلمة من املخطوط.
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()1

ولــقــد أرى نــعـ ًـشــا يــقــل مــن العىل

من خلف (ختت روانـــه)

وعليه مــن خــر الــريــاض أزاهــر

مــن فــضــلــه قــد اهبــجــت أزواجــهــا

ذاك الــــوىف (حمــمــد) مــن قــد غــدا

لــــرؤوس أربــــاب املــحــامــد تاجها

واخــتــار من نخب الفضايل عذهبا

وفــــراهتــــا ال مــلــحــهــا وأجــاجــهــا

مــــا كــــــان أعــــــى ن ــف ــس ــه لــكــنــا

سنن الــوفــا قــد اوجــبــت أخراجها

م ــا شــاقــنــي إال اإلخـــــاء فجنبت

أخــــواهتــــا أوالدهــــــــا أزواجــــهــــا

قــد زلـــزل األرضــــن فــقــد (حمــمــد)

مــن بــعــد (أمحــــد) والــســا أماجها

رزق الــشــهــادة م ــع ســلــيــل حممد

أي املــــعــــايل مل ي ــط ــأ أج ــدام ــه ــا

فــكــأنــه إذ جــــاء يــركــض ســابــق ـ ًا

قــد خــاف منه أن تــفــوق فجاجها

قـــد أي ــت ــم اآلداب هــــذا والــعــى

هـــــذا ف ــك ــل مــنــهــا قــــد هــاجــهــا

غـــرر املـــعـــايل واملـــعـــاين أصبحت
وشــجــت قــلــوب الــعــاملــن عليهام

هلــــــى تـــزيـــد بـــعـــرة أنــشــاجــهــا
َو
ٰ
ألرسهــــا ان يــعــلــمــوا مـــا واجــهــا

حـــور اجلـــنـــان تــســابــقــت للقامها

كـــل بــكــل قـــد طــلــبــن زواجـــهـــا

وســقــت ل ــذي جدثيهام بــحــوادف

()2

أهباجها

سحب احلــيــا مل يعدما مــواجــهــا

((( ختت روان :صندوق كبري احلجم يوضع يف داخله تابوت الفقيد العامل أثناء تشييعه.
((( ديوان الشيخ عيل النارص (خمطوط).
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وكتب إىل السيد أمحد املذكور معتذرا راجيا العفو والصفح عام بدر منه ،واوهلا:
أواله

محــــــدا

يــــــــا أمحــــــــــد ال أســـتـــطـــيـــع

لــــــنــــــايــــــل

مــــلــــك الـــــــزمـــــــان ومــــــــن لــه

رق الــــــزمــــــان فــــصــــار ع ــب ــدا

وقال راثيا الشاعر األديب احلاج حممد عيل كمونة املتوىف ليلة األحد املصادف من

شهر مجادى اآلخرة سنة 1282هـ:

ارى شيمة األقـــدار تــردي املمجدا

وتنحو كرام الناس بالسوء والردى

لقد أصبحت دار املــكــارم بلق ًعا

وأمست رياض اجلود واملجد فدفدا
ركـــاب املــعــايل والــســاح هبــم حــدا

وقـــد آذنـــت بــعــد الــتــوطــن للنوى

أن ابـــن كــمــونــة مىض
لــنــا ٍع نــعــى ّ

فلم يبق مــثــوى للمكارم والــنــدى

فــحــاشــا بــنــي كــمــونــة اخلـــر أهنــم

وهــم أمــل الــعــافــن يمسون نكّدا

ومن مليح قوله هذان البيتان يف الغزل:
مـــر
حــكــتــه أقــــــار الــــديــــاجــــر ّ

يب أهـــيـــف احلـــســـن الـــــذي قـــدّ ه

ا وســـهـــ ً
قــلــت لـــه اهــــ ً
ومـــــر
ا
ّ

فـــلـــم يـــقـــف إال بـــمـــقـــدار أن

()1

هذا ،وقد طرق الشاعر أبوا ًبا أخرى ال ختلو من العواطف الصادقة واملشاعر النبيلة

ّ
سجل اخلالدين عرب الزمن .وعسى أن يوفق أحد الباحثني يف
أهلته أن يكون يف
التي ّ
إصدار ديوان الشاعر ،ليكون يف متناول أيدي القراء ،وبذلك يسدي خدمة جىل ألهل

العلم واألدب.

((( ديوان الشيخ عيل النارص (خمطوط).
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 -33الشيخ عمران آل عويد
املتوىف سنة  1290هـ

علم من أعالم الفكر الذين تأ ّلق نجمهم يف سامء األدب خالل القرن الثالث عرش

اهلجري ،ولعب دور ًا كبري ًا يف ايقاد اجلذوة الفكرية يف املجتمع الكربالئي ،وأسهم يف

معظم املناظرات التي جرت بني الشعراء  -آنذاك  -إال أننا مل هنتد إىل تاريخ مولده،
ومل يصل إلينا من شعره اليشء الكثري ،فاملصادر التي ترمجت له مل ترو لنا من شعره إال

نُتف ًا قليلة وبضع قصائد وأبيات قاهلا يف مناسبات معينة ،ومع ق ّلة ما وصل إلينا من هذا
الشعر فإن فيه جوانب إنسانية حتدد مكانة الشاعر الرفيعة.

وشاعرنا عمران بن شكري بن عو ّيد املولود يف كربالء واملتوىف هبا سنة 1290هـ،
ينتسب إىل أرسة (آل عو ّيد) وهي فخذ من قبيلة (عنزة)((( ،ومن أحفا ْد املرحوم سلامن
احلاج محد بن عمران الذي ّ
تول رئاسة بلدية كربالء سنة 1324هـ.

حفزته عىل الفضل ،ويلتقط منها امللح
ومما هو
حري ذكره أن شاعرنا نشأ يف بيئة ّ
ّ

والنوادر عم ً
ال بالقول املأثور (خذ العلم من افواه الرجال) .ذكره الشيخ عبد املوىل

الطرحيي فقال :شاعر من شعراء كربالء املتقدّ مني اعني من نبغ يف القرن الثالث عرش
اهلجري بارع يف نظم الشعر عىل البدهية ،أديب بكل معنى الكلمة بليغ يف النظم والنثر،

خترج عليه ثلة من أدباء كربالء وشعرائها املشهورين منهم احلاج حممد عيل كمونة واحلاج
ّ

جواد بدقت وغريمها ،ولد يف كربالء وتوىف هبا(((.

((( عشائر كربالء وأرسها :للمؤلف (خمطوط)
((( احلائريات :للشيخ عبد املوىل الطرحيي (خمطوط).
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الفياض فقال:
أم غــــادة خــطــرت تــريــك دالهلـــا

مـــــر الــنــســيــم أم ــاهل ــا
هــــي بـــانـــة ّ

واحل ــس ــن أرســــى أن متــيــد جباهلا

وثــقــيــلــة األرداف كــيــف ترنمت
أع ــزت عبى هنــب القلوب عيوهنا

ومجـــت ع ــى هن ــب الــعــيــون مجــاهلــا

أبــــدت ب ــدائ ــع حــســنــهــا حــركــاهتــا

وحتــجــبــت عــمــن يـــريـــد وصــاهلــا

احــفــظ فــــؤادك أن يــمــر بــه اهلــوى

()1

واتــــرك ال عــبــاء اهلــــوى محــاهلــا

وقال راث ًيا العامل اجلليل السيد كاظم الرشتي املتوىف سنة 1259هـ.
وردت يف جمموعة خطية يف مكتبة العالمة األسكوئي احلائري ابيات يف رثاء العامل

السيد كاظم الرشتي وقد علق عىل جامعها بقوله( :تاريخ وفاة حياة سلامن العرص ولقامن

رب العاملني عجل اهلل فرجه جناب حاج
الدهر وخطيب اإليامن واملؤمنني وباب حجة ّ

سيد كاظم أعىل اهلل مقامه ،قال الشاعر عمران عرب:

وكـــنـــز الـــعـــلـــوم وبـــحـــر الــنــدى

أال ذا مـــقـــر احلـــجـــى والــتــقــى
وذا بــــــاب حــــ ّطــــة آل الــنــبــي

ـجــدا
إذا جــئــتــمــوهــا ادخـــلـــوا سـ ّ

ومــشــكــوة مــصــبــاح نـــور الــرشــاد

يــــــيء ملـــــن جــــــاء مـــســـرشـــدا

لــعــمــرك ســــاد الــــــورى ســــؤددا

وتــــربــــة قـــــدس حـــــوت ســـ ّيـــدا
أراد املــــــقــــــام الـــــــــذي ربــــه

فـــــقـــــرب مــــنــــه لــــــه مـــقـــعـــدا

لـــقـــد ضـــقـــت ذرعـــــــا ب ــت ــارخي ــه

(فــــا كــــان إال ســمــعــت الـــنـــدا)

أال قــــل لـــتـــارخيـــه (غــــــاب ن ــور

وإن شئت قــل غــاب بــدر اهلــدى)

((( جمموعة خ ّطية بقلم البحاثة الكبري الشيخ حممد عيل اليعقويب.
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وهكذا يظهر للقارئ الكريم أن الكثري من أقطاب الفكر يف كربالء قد ذهبت احلوادث

التارخيية بمؤلفاهتم ومصنفاهتم مما سببت إضفاء الغموض واإلهبام عىل نتاجهم وسري
حائرا ،ومن مجلة هؤالء األدباء
حياهتم ،حيث جعلت الباحث يقف أمام هذه الظاهرة ً
صاحب الرتمجة ،ولكن األمل كبري بأن األيام القادمة ربام سرتفع األقنعة الكثيفة عن

بعض هذا الغموض.

***

 -34الشيخ عويف القاري
كان ح ّي ًا سنة 1284هـ

هو اخلطيب الشيخ عويف بن حممد القاري ينتمي إىل قبيلة (بني اسد) أحد الشعراء

املؤرخ عىل يشء يذكر من سريته وشعره .إن كل ما
املغمورين الذين ال يكاد حيصل ّ
يعرف عنه أنه شقيق الشيخ مهدي ،وقد اعقب الشيخ مهدي هذا ولده الشيخ صالح.

أما الشيخ عويف فقد كان خطيبا ،لذا عرف بالقارئ ،وملا أدركته الوفاة أعقب ابنته

(سعودة) التي تزوجها ابن عمها الشيخ صالح املذكور ،فرزقت منه باوالد محيد ورزاق
ايضا ،إال ّ
أن املجاميع الشعرية التي بني أيدينا مل تستشهد له
كان الشيخ عويف
شاعرا ً
ً
بسوىٰ هذه األبيات القليلة التي ال تغني وال تسمن من جوع ،ورغم قلتها فإهنا ّ
تدل عىل

يكون له حضور ًا يف الساحة األدبية ،وإىل
سعة متكن الشاعر من العطاء حتى استطاع أن ّ
نموذجا من شعره.
القارئ
ً

قال مهن ًئا الشيخ مرزا حسن كمونة سادن الروضة احلسينية (1293 -1272هـ)

بزواج ولده الشيخ حممد:
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فــكــدت إلــيــه أن اطـــر مــن البرش

مـــرة
ح ــي ــاة عـــى رغــــم الـــعـــداة
ّ

كام ارتد برشا طرف يعقوب بالنور

هبــا ارتـــد طـــريف بــالــبــشــارة مبرصا
وبـــرى أخــا العليا بــعــرس حممد
ـدى ما انفك ينهل للورى
حاب َنـ ً
َس ُ

حليف العال واجلد والسعد والفخر
ن ــواالً عــى العافني باليرس والعرس

***

 -35الشيخ عيسى آل كشكول
كان ح ّي ًا سنة 1270هـ

ِ
حس ًا مرهف ًا ،وخياالً جاحم ًا
شاعر حريص عىل التقاليد الشعرية قلب ًا وقالب ًاَ ،وهب ّ

وموهبة متدفقة كالسيل.

هو الشيخ عيسى بن الشيخ حممد عىل قاسم آل كشكول احلائري.

وآل كشكول ارسة كربالئية تتعاطى التجارة واملهن احلــرة تنتسب إىل قبيلة
يتيس لنا اال ّطالع عىل تاريخ مولد الشاعر .أما والده الشيخ حممد عيل
(خفاجة)((( ،مل
ّ
فقد ذكره شيخنا املحقق الطهراين يف (الكرام الربرة) فقال :العامل الكامل اجلليل رايت

بخ ّطه يف سنة  1243رسالة األغا حممد عيل البهبهاين املوسومة بقطع املقال يف نرصة

القول ....أما تصانيفه فمنها:

 1 .1الفوائد الغارضية يف مصطلحات احلديث والرجال.

 2 .2حديقة االنتظام يف مشيخة الفقيه والتهذيب واالستبصار.

 3 .3اإلكامل ملنتهى املقال الذي فرغ منه سنة  1245قال سيدنا يف التكملة هو معارص
((( عشائر كربالء وأرسها :للمؤ ّلف ج 2ص.513 :
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للسيد عبد اهلل شرب ورشيف العلامء ورأيت عىل بعض تصانيفه تقريظ رشيف العلامء
فصاحب الفصول والسيد عيل الطباطبائي ،وله ولدان الشيخ موسى والشيخ

عيسى(((.

نشأ الشيخ عيسى وثقف النحو واللغة واألدب ،وسمع احلديث ،وكان شديد

النشاط ،كثري التوفر عىل التحصيل ،حيظى باخلتالفه عىل حلقات املناظرات وجمالس

ويرتصد اوقاهتا .كان أدي ًبا فاضالً ،وشعره رقيق األلفاظ ،حسن املعاين ،رائق
الوعظ،
ّ

الكالم ،مليح النظام ،ويف غزله رقيق اللفظ ،موسيقي النغم ،حلو اإليقاع.

وهذه قصيدة له ذات صور ح ّية ،منسجمة الظالل وإن بدت عليها مسحة من كآبة.

اسمعه يقول:

ال غـــرو إن لــعــبــت هبــا األشــــواق

هــــي رامــــــة ونــســيــمــهــا اخل ــف ــاق

مــن ك ــان خيفيه فــقــد غــلــب اهلــوى

وحتـــكـــمـــت بـــــفـــــؤاده األعـــــاق

خـــلـــوا فــــــؤادي والــــغــــرام فــإنــه

ق ــل ــب هلــــم هبــــواهــــم اس ــت ــغ ــراق

كم بني اكناف العذيب حشاشتي

ذهــبــت هبــا الــوجــنــات واألحــــداق

مـــن كـــل مـــن بـــث الــنــســيــم بــقــدّ ه

فــشــكــا املـــجـــال وشـــاحـــه املــقــاق

شــغــف احلـــجـــاز بـــه فــســائــر مــائــه

دمــــــع وكــــــل نــســيــمــه أشــــــواق

يــا قلب عنك ومــن يعنف باهلوى

والــــلــــوم عــيــب ال يـــكـــاد يــطــاق

كيف التخلص واجلــفــون نواعس

وبــــم الــتــســي والــــقــــدود رشـــاق

وعــى الكثيب وال أرصح يف اهلوى

مــــن ال يـــلـــم بــقــلــبــه إشـــفـــاق

((( الكرام الربرة :الشيخ أغا بزرك ص.202 :
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عــــي بــخــده
أخــــذ اهلـــــوى عـــهـــدً ا
َّ

أن ال يـــــزال دمــــي لـــــذاك يـــراق

حكم الــغــرام (احلــاجــري) بأرسها

فـــفـــدت ويف أعــنــاقــهــا أطــــواق

الــشــادي كذلك تفعل األشـــواق

إين ألعــــــذر يف األراك محــامــة

أشـــتـــاق أن أمــــي طــعــن قــوامــه

()1

حــيــث الــــنــــزال عــريــكــة وعــنــاق
عـــلـــا بــــــأن رضـــــابـــــه دريــــــاق

واحـــب تلسعني عــقــارب صدغه

ال يــــرجتــــي ألســــــــره إطـــــاق

ويـــاه مــن خــنــث الــشــائــل أهيف

وال ــص ــب ــح إن جــبــيــنــه اإلرشاق

حــلــف الــدجــى أن أدرجــتــه شعره

مل يــبــق يف ديــــن الــــغــــرام نــفــاق

مــذ ج ــاء بــاآليــات مــرســل صدغه
وســنــا ت ــأ ّل ــق ب ــن مــنــعــرج الــلــوى

فــتــســاكــبــت بــدمــوعــهــا اآلمــــاق

حتــــف متـــــدّ حلــمــلــهــا األعــــنــــاق

بــعــث الـــغـــرام مـــن اخلـــيـــام فياهلا

ــــن مـــن اهلــــوى الــعــشــاق؟
عـــا ُت ُّ

يــا بــرق هــل أهــل املحصب سـ ّـؤل

أيــن األُىل كانوا الــبــدور فأصبحت

يف الــســر ابــرجــة الــــرور حمــاق؟

وتـــعـــ ّطـــل الـــــــوادي فـــا ألريــكــة

ظــــل وال لــنــســيــمــه اســتــنــشــاق

ي ــس ــم ــو وال أوراقـــــــــه اوراق

رحــلــوا فــا بــان الــلــوى الــبــان الــذي

بــيــد الــصــبــابــة والـــركـــاب تــســاق؟

هلل أي حــــشــــاشــــة م ــزق ــت ــه ــا
ٍ
والــــه
إذ ال مــعــيــنــي غـــر قــلــب

اثـــــر الــــدمــــوع ودمــــعــــة م ــه ــراق
إن احلــــــــام ق ــط ــي ــع ــة وفــــــراق

مــا كــنــت اعــلــم قــبــل يـــوم فراقهم

((( يف نسخة أخرى (يفعل املشتاق).
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