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1- السيد مرتضى الوهاب

1336 - 1393هـ

متهيد:
املقدسة بزغ شعاع  التارخيية  املدينة  العلم، وسوق األدب، ومن هذه  كربالء مهبط 
وأعالم  التاريخ  ورجال  العلم  أساطني  من  مجهرة  أسامء  فيها  وملعت  والفضيلة،  الفكر 

األدب الذين طبقت شهرهتم خمتلف البالد اإلسالمية. 

القرون  إبان  والثقافية  العلمية  املراكز  أهم  من  كانت  كربالء  بأن  القول  ويمكن 
شكلت  وقد  اهلجري،  عرش  الثاين  القرن  إبان  ورقّيها  ازدهارها  غاية  وبلغت  املاضية، 
العرص الذهبي للثقافة واحلضارة اإلسالمية ال سيام يف عهد الوحيد األغا باقر البهبهاين 
احلدائق  صاحب  البحراين  يوسف  والشيخ  الرياض  صاحب  الطباطبائي  عيل  والسيد 
والسيد نرص اهلل احلائري الفائزي مدرس الطف وأرضاهبم ممن صّبوا جل اهتاممهم عىل 
نمو الثقافة واحلضارة واإلبداع يف العلم والفن والقيم اإلنسانية، والشواهد عىل ما كتب 

عن أحواهلم تؤكد هذه احلقيقة التي ال تقبل اجلدل. 

األدباء  من  رعياًل  كربالء  يف  األدبية  الساحة  أفرزت  فقد  احلارض،  عرصنا  يف  أما 
والشعراء، كان هلم دور بارز يف تعميق الوعي وإنعاش الروح االدبية عرب املواسم الدينية 
األهايل  ودور  املساجد  ويف  والعباسية  احلسينية  الروضتني  يف  تعقد  التي  واملهرجانات 
واألماكن األخرى. ومن خالل الصحف واملجالت التي كانت تتوج نتاجاهتم وتنرش 

عطاءاهتم، فضاًل عن ذلك إهنم سامهوا يف التأليف يف أكثر من جمال علمي وأديب. 
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ولعل أبرز هؤالء الشعراء الذين واكبوا الشعر منذ فرتة العرشينات حتى يومنا هذا 
املهدي  عبد  واحلاج  احلسيني  الدين  هبة  والسيد  املحاسن  أبو  حسن  حممد  الشيخ  هم: 
القريني  حممد  والشيخ  اهلندي  جواد  والسيد  احلويزي  احلسني  عبد  والشيخ  احلافظ 
والشيخ حمسن أبو احلب ومهدي جاسم والسيد صالح جواد آل طعمة وزكي الرصاف 
مرتىض  والسيد  القزويني  مرتىض  والسيد  الشهرستاين  احلكيم  الدين  صدر  والسيد 
الوهاب وعباس أبو الطوس وعيل حممد احلائري وحممد عيل اخلفاجي وعدنان محدان 
وغري هؤالء ممن كانت هلم نشاطات واسعة يف هذا املجال، وحققوا نجاحات باهرة يف 

دعم مسرية األدب الكربالئي بجهود حثيثة يف سبيل تعزيز دورهم يف املجتمع. 

الشاعر: 
السيد مرتىض الوهاب هو بن السيد حممد بن السيد حسني سادن الروضة العباسية 
املنزلة،  الشأن، عظيمة  علوية عريقة، جليلة  الوهاب( وهي أرسة  )آل  إىل أرسة  ينتمي 

ظهر فيها نفر من األعيان واألدباء أبرزهم: 

قبل . 1 من  احلسيني  احلرم  داخل  قتل  عــيل)1(:  حممد  السيد  بن  موسى  حممد  السيد 
الوهابيني يوم 17 ذي احلجة سنة 1216، وهو إذ ذاك خازن الروضة احلسينية.

السيد حسني بن السيد حممد عيل: وهو شقيق السيد حممد موسى املار ذكره)2(، توىل . 2
سدانة الروضة احلسينية قبل سنة 1123 هـ، وبقي سادنًا إىل ما بعد سنة 1131 هـ، 
وللعامل الشاعر السيد نرص اهلل احلائري قصيدة هينئ هبا السادن املذكور بعد رجوعه 

من اهلند، ومطلعها: 
الصدِرلقد الح صبح الفتح من مرشق النرص ساحة  يف  ــم  اهل ــام  ظ فجىل 

)1( مدينة احلسني، حممد حسن الكليدار ال طعمة، ج1، ص78 .
)2( مدينة احلسني، ج1، ص76 .
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السيد حسني بن حسن بن حممد عيل: توىل سدانة الروضة العباسية سنة 1240هـ . 3
بعد عزل السادن السابق السيد درويش آل ثابت، ثم عزل ليتوىل يف 25 مجادى الثانية 
سنة 1254هـ سدانة الروضة احلسينية، ثم توىل سدانة الروضة العباسية يف 29 ذي 
إنه توىل السدانة حتى سنة  القعدة سنة 1259 هـ، جاء يف كتاب )مدينة احلسني(: 

1265هـ ثم عزل)1( . 

تقلد . 4 حيث  بالرئيس  عرف  عيل:  حممد  بن  حسن  بن  سليامن  السيد  بن  عيل  السيد 
إدارة  جملس  يف  عضوًا  وكان  1310هـ()2(   -  1309( كربالء  بلدية  رئاسة  منصب 

اللواء وعضوًا يف حمكمة جزاء كربالء تويف سنة 1310هـ)3(.

بابن . 5 عرف  الوهاب:  عيل  حممد  بن  حسن  السيد  بن  حسني  السيد  بن  حممد  السيد 
اهلندية، توىل رئاسة بلدية كربالء سنة )1291 - 1293هـ()4( وكان شخصية المعة 
وعضوًا يف جملس إدارة اللواء، طالب بسدانة الروضة العباسية، حيث شّد الرحال 
ينسبوا  العثامين، لكن خصومه متكنوا أن  السلطان عبد احلميد  إىل اسطنبول وقابل 
إليه هتمة اغتيال السلطان املذكور، مما اضطره إىل ترك اسطنبول إىل إيران وتويف هبا 
سنة 1916م، وللسيد حممد املذكور أربعة أوالد هم: الشاعر السيد مرتىض وحممد 

مهدي، وحممد حسن ومصطفى.

السيد يوسف بن السيد عيل بن السيد سليامن الوهاب: كان شخصية حمببة للنفوس، . 6
وقد سعى إىل حل النزاع بني رؤساء العشائر وبني أهايل كربالء، وتويف يف أول شهر 

كانون الثاين سنة 1932، املوافق لشهر شعبان سنة 1350هـ. 

)1( مدينة احلسني، ج1، ص88 .
)2(  كربالء يف الذاكرة  - املؤلف، ص57 .

)3(  مدينة احلسني، ج4، ص49 .
)4( كربالء يف الذاكرة ، ص57 .
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السيد أمحد بن حممد بن سليامن بن حسن بن حممد عيل الوهاب، تعلم الرتكية إبان . 7
شبابه، وصار عضوًا يف جملس إدارة اللواء، وعند احتالل الربيطانيني للعراق وقيام 
اإلنكليز مسامهة  الوطني ضد  اجلهاد  الثورة وساهم يف  العراقية، اشرتك يف  الثورة 
فعالة، وسّلح فالحي مقاطعة )الفراشية( وحارب اإلنكليز يف سدة اهلندية، ولدى 
1928م،  سنة  هبا  وفاز  كربالء،  مدينة  عن  للنيابة  نفسه  رشح  الوطني  احلكم  قيام 
وظل نائبًا حتى وفاته سنة 1941م، وكانت له خطب مهمة يف نقد احلكومات يف 

العهد امللكي، لتسخري الفالحني أيام الفيضانات والدفاع عن حقوقهم.

السيد حممود بن السيد عيل بن السيد سليامن بن حسن بن حممد عيل الوهاب، تزعم . 8
أرسته بعد وفاة السيد أمحد الوهاب، وكان متوليًا ملقاطعة )الفراشية( حمبوبًا هاديًا 
وديعًا، يتمتع بجاٍه عريض وسمعة حسنة، استطاع أن حيسم اخلالفات بني الفالحني. 

ومن أعام هذا البيت يف األدب: 
السيد عبد الوهاب بن السيد عيل بن سليامن بن حسن بن حممد عيل الوهاب كان . 1

بارعًا يف الفقه واللغة واألدب، شاعرًا حسن الشعر، درس مع الشيخ حممد الساموي 
علم اجلفر، ويزخر شعره بحرارة العاطفة، وعمق الشعور، وصدق التجربة، له مجلة 
البيت، والشواهد عىل ذكائه واملعيتة كثرية، أرداه سلطان املوت  مراٍث يف آل 
بالوباء يف مقاطعة )الفراشية( يف رمضان سنة 1322هـ ودفن يف الرواق احلسيني)1(، 

قال الساموي يف أرجوزته: 
ــس املـــوســـويوكالفتى الوهاب ذي الفضل والروي ــيـ ــرئـ ــي الـ ــ ــن ع ــ ابـ

ــاب ــوه ــن بــنــي ال ــايل م ــع واآلدابشــمــس امل الــــعــــلــــوم  وعــــلــــم 

)1(  الطليعة يف شعراء الشيعة، للشيخ حممد الساموي، ج1، 541 .
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ــه ــدب ــن ــى وكــــــم مـــشـــجـــبـــة ب ــ ــه()1(                              قـ ــ ــاه حـــق ربـ ــ ــ ــوا )أرض ــأرخـ فـ

السيد مرتىض بن حممد الوهاب املتوىف سنة 1393هـ - مدار احلديث: وقد عرفت هذه . 2
سنة  الوهابيني  حادثة  يف  األرسة  رجال  بعض  باستشهاد  تيمنًا  )الوهاب(  بلقب  األرسة 
1216هـ، وتربطها بأرسة آل جلوخان وشائج القربى، وكال األرستني )آل الوهاب وآل 
اجللوخان( كانا يعرفان )بآل سيد يوسف(، وهم بنو عم آل زحيك، قطنت كربالء منذ 

.القرن اخلامس اهلجري، وينتهي نسبها الرشيف إىل اإلمام موسى الكاظم

سرية الشاعر: 
هبا،  ونشأ  1336هـــ،  لسنة  املصادف  1916م  سنة  كربالء  يف  مرتىض  السيد  ولد 
الصعاب  يذلل  أن  استطاع  لكنه  الزمن،  الدهر وعواصف  زوابع  تغمرها  وعاش حياة 
حتمل  عىل  وصربه  أناته  بفضل  وذلك  سبيله  اعرتضت  التي  والسدود  احلواجز  ويعرب 

املشاق. 

وهو  هبا،  واالعتداد  بالنفس  والثقة  الذكاء  وحدة  باألملعية  أقرانه  عىل  يتميز  وكان 
اهلمة،  عايل  األخــالق،  مجيل  كان  هيدأ،  ما  ورسعان  برسعة،  يتحدث  املــزاج،  عصبي 
لطيف املعاين، ظريفًا، كرياًم، حسن الصحبة، ممتع املحارضة، مجيل املعارشة، عرفته عن 
طريق جملة )رسالة الرشق( الكربالئية التي كان يصدرها صديقنا اخلطيب الشاعر السيد 
الثانية سنة 1373هـ، املوافق لسنة  صدر الدين احلكيم الشهرستاين بتاريخ 20 مجادى 
1954م، والتي نرشت له بعض مقطوعاته الشعرية، وعرفته معرفة شخصية يف )اهليئة 
أواسط  يف  وذلك    احلسني  صحن  يف  الدينية  احلفالت  تعقد  كانت  التي  العلوية( 

)1(  جمايل اللطف بارض الطف، للشيخ حممد الساموي، ص589، ط2، رشح عالء عبد النبي الزبيدي .
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اخلمسينات ابتهاجًا بمواليد األئمة األطهار وختليدًا لذكراهم، كام إنه انضم إلينا عضوًا 
يف مجعية )رابطة الفرات األوسط( سنة 1956 م، ويف تلك الفرتة ظهرت بواكري نبوغه 
يف الشعر بعد مرحلة طويلة من العمر، وهذا يذكرنا بام نعرفه عن بعض الشعراء العرب 
القدامى الذين نبغوا يف قرض الشعر يف مرحلة متقدمة من العمر أمثال النابغة الذبياين 
يدرسه  فراح  قرض الشعر،  إىل  رصفاه  والتشجيع  اإلقبال  من  وافرًا  حظًا  ونال  وغريه، 

ويعاجله وجييده يف صياغة ممتازة يتجىل فيها الفن الرفيع والذوق السليم. 

وعرف بنشاطه الواسع يف املجاالت األدبية ومشاركاته يف أغلب املناسبات الدينية 
واالجتامعية والوطنية، فكان فيها عزيز اجلانب، موفور الكرامة، شديد االعتداد بنفسه، 
متفوقًا عىل أقرانه، مع حدة ذكاء وفصاحة لسان ورصاحة قول، كام كان واسع اإلطالع 
متقنًا لكثري من العلوم واللغات معروفًا بالبحث عن غث األخبار وسمينها، ويستشهد 
بدأ  أقوال مأثورة، ثم  نبوي إىل  بشواهد شعرية وأمثال عربية وآيات قرآنية إىل حديث 
عىل  واجللد  والصرب  احلافظة  قوة  من  به  اتصف  بام  وخاصة  ينترش  وصيته  يعلو  نجمه 
الشعر  ودواوين  الرتاثية  الكتب  من  لكثري  املختلفة  القراءات  من  واإلفادة  التحصيل 

القديمة. 

إن أبرز خصائص الشاعر هي االعتزاز بالنفس، فهو ال يعرف التحايل واملداهنة، ومل 
يتعلم املساومة، وآثر أن حيتفظ بكرامته وعزة نفسه، ويعيش ألدبه حتى وإن مات جوعًا، 
وهاجم كثريًا من األوضاع واآلفات االجتامعية الفاسدة التي تناقض الدين واإلنسانية 
كالربا واألوهام والباطل، داعيًا إىل اإلصالح يف شتى املجاالت، نلمس ذلك يف معظم 
قصائده املنشورة، وأنت تطالع شعره بتمعن، جتده، وهو بني آونة وأخرى يتحف القراء 
وبدائع  املنظوم  روائع  من  الوقادة  قرحيته  به  جتيش  وما  السيال،  قلمه  نفثات  من  بنفثة 
املنثور، وكان شاعرنا منرصفًا إىل شؤون عائلته وضامن عيشه، األمر الذي جعله قليل 
النظم إال يف املناسبات التي يقتضيها الظرف وال يمكنه إال االستجابة هلا واملسامهة فيها، 
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ومما يتميز به أيضًا أنه وهب حسًا مرهفًا وخياالً واسعًا، يصب جام غضبه عىل كل من 
يضلل الشعب بالشعارات الرباقة، والعادات املستهجنة.

وإن أنس فلن أنس األيام احللوة التي كانت جتمعنا به يف حلقات السمر املنعقدة يف 
أرجاء كربالء، وتلك املجالس األدبية والسهرات والندوات يف بيوت العلامء واخلطباء، 
حيث جتري املساجالت اللطيفة التي كانت تذهب معها الساعات حلوة ممتعة بني أهل 
املدينة  التي ضمت طائفة من شعراء  الفضل واألدب، لقد كانت جلسات فريدة تلك 
وأدبائها حيث قد برز فيها مواضع فكرية وأدبية عامة، وتلك الغرر املحجلة من عيون 
الشعر العريب الرائق، وهم يف مباراة مستمرة يف النظم واملداعبة واملداولة يف شؤون خمتلفة 

إىل أن يستويل عىل أجفاهنم الكرى فيغادرون املجلس. 

ويف ذات يوم مجعتني الصدفة به وكان يوم الثالثاء 30 صفر سنة 1388هـ، التقيت 
به يف مقهى السيد جرب الكائنة بالقرب من مديرية األوقاف القديمة، ورجوته أن حيدثني 

عن سريته فامتثل وأجاب:

ولدت يف كربالء سنة 1916م ودخلت املدرسة االبتدائية التي كان موقعها يف دار 
شمس الدولة قرب مرقد العالمة الشيخ أمحد بن فهد احليل، وكان مديرًا املدرسة آنذاك 
املحامي األديب الكربالئي أمحد حامد الرصاف الذي توىل إدارته سنة 1921م، وخلفه 
يف اإلدارة السيد هاشم عبد الوهاب اخلطيب، وكنت دخلت الصف الثاين منها وأكملت 
العابدين  زين  مرتىض  الدكتور  آنذاك  أقراين  من  وكان  السادس،  الصف  حتى  حتصييل 
والسيد أمحد عبد الوهاب آل طعمة والسيد عبد املهدي عبد اجلليل آل طعمة وغريهم، 
مع  العام  االمتحان  يف  شاركت  سنوات  ثالث  ميض  وبعد  كربالء،  متوسطة  واجتزت 
املار ذكره وأمحد هادي كمونة وعيل  الوهاب  السيد أمحد عبد  لفيف من زمالئي منهم 
أمحد، وعبد األمري شالش ومها من اهايل النجف ومصطفى الرتكي، وأديت االمتحان يف 
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مدينة احللة، حيث انتقل مركز االمتحانات للواء كربالء إىل احللة، وذلك عام 1932م، 
أديت االمتحان يف معظم الدروس عدا درس اإلنكليزية، حيث منحت اجازة مرضية، 
فظهرت النتيجة إنني مكمل يف هذا الدرس رغم صعوبة املواد األخرى، ومرت فرتة زمنية 
أمهلت بعدها تأدية االمتحان هلذه املادة يف الدور الثاين وذلك لظروف خاصة مل تساعدين 
عىل مواصلة الدراسة، ثم انخرطت يف سلك الوظائف الرسمية تذلياًل للصعوبات التي 
مرت عيل، فعينت يف رساي احلكومة موظفًا، ثم انتقلت إىل مدينة الرمادي فالديوانية، 
بعد ذلك عدت إىل كربالء، وعندما فتح فرع لرشكة متور املنطقة الوسطى بكربالء سنة 
آل  الوهاب  عبد  الرزاق  عبد  السيد  املرحوم  بإدارة  وهو  الكتاب  أحد  كنت  1956م، 
طعمة وكان امتياز الفرع سنتني فقط، ثم الغي امتيازه يف هناية سنة 1957م، وبعد ميض 
فرتة من البطالة املقيتة، التحقت - كام تعلم - بوظيفة كتابية يف )رشكة كربالء للصناعة 

والتجارة( )معمل اليشامغ اليوم( وبقيت أعمل حتى هذا اليوم. 

وفاته: 
املصقولة،  وموهبته  الرائعة  قصائده  ضمن  الشعري  عطاءه  يواصل  الشاعر  ظل 
حتى عّضه الشقاء بنابه، وأبى عليه الدهر عيشة اهلناء، فام أقسى األيام وما أكثرها غدرًا 
ونكرانًا للجميل! فقد اختطفه املوت شاعرًا كبريًا أدى رسالته بأمان واطمئنان، وواكب 
األدب الرفيع الذي تتطلبه الشاعرية األصيلة، وكانت وفاته يوم 2رجب سنة 1393هـ 
يف  األخري  مثواه  إىل  مهيب  تشييع  له  جرى  حيث  1973م  سنة  متوز   2 ليوم  املصادف 
وكان  الدين،  خري  آل  السادة  مقربة  يف  جثامنه  وري  و  حيث  املقدسة  العباسية  الروضة 
له من  ملا  النفوس،  نعيه ممضًا يف األوساط األدبية، كام كان وقعه شديد األثر عىل  خرب 
مكانة فريدة ومتميزة يف املجتمع، وأقيم له حفل تأبيني كبري يف الروضة احلسينية املقدسة 
بمناسبة مرور أربعني يومًا عىل وفاته شارك فيه لفيف من الشعراء واألدباء، وممن ساهم 
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يف رثائه الشاعر الراحل الشيخ حسني البيضاين، فقال مؤرخًا وفاته: 

العىل إىل  الــســابــقــن  ــاء  ــ األدبـ األدبمــن  يرقب  مل  املــوت  إليه  ختطى 

مؤرخًا رشعت  الناعي  صــّوت  )نحا مرتى الوهاب أفجعني رجب(                                     ومذ 

1973م
ورثاه الشاعر عيل حممد احلائري بقصيدة مطلعها: 

ــاع بـــه اجلــلــد ــت ــل ــال قــلــبــك م ــ ــا ب ــدمـ كــــأن فــــوق حـــنـــايـــاه ثــــوى أح

ورثاه الشاعر السيد صادق حممد رضا آل طعمة بقصيدة مطلعها: 

ــعــتــك الـــعـــىل فـــهـــزت كــيــاين ــد ن ــاينقـ ــج ــد أش ــم قـ ــيـ ــاب األلـ ــ ــص ــ وامل

ــارًا ــ ــي ن ــع ــن ــج ال ــ ــد أج ــي قـ ــب ــل ــق ــنــاينأب رحــــت مـــن وقـــعـــه أعــــض ب

وأّبنه - كاتب هذه السطور - بقصيدة مطلعها: 

والــوتــر اللحن  وجـــّف  البيان  القدرخبا  واستأثر  )املرتى(  هوى  لقد 

ومنها هذه األبيات: 

نــوٍب مــن  قاسيت  كــم  )حمــمــد(  ــا  تنحرص؟أب التعداد  لدى  ليست  سوداء 

ومعرفة ــًا  ــداث أح الشعر  واهـــب  السمريــا  يلطف  بــنــاٍد  شــعــرًا  قلت  إن 

هــوًى الــواهلــن  قلوب  غمرت  حتى إذا ما ارتووا من رشهبم سكروافقد 

به  يسمرون  شعر  للناس  ــان  ك نرضإن  وارٌف  ظـــٌل  لــلــشــعــر  ــت  ــأن ف

تعللني  زالـــت  مــا  العشيات  ضجرتلك  وال  فيها  ــدٌر  كـ ال  بــالــوجــد 

جيمعنا الــشــوق  ــان  وك سهرنا  مزدهرفكم  الليل  سجوف  بــن  والــبــدر 
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بــه  ــر  ــ مت ثــقــيــل ال  لـــيـــٌل  ــزرعــــــراك  ــأت ــوم وبــــــاآلالم ت ــمـ ــوى اهلـ ــ س

أسفي فوا  القايس  القدر  بك  كيف التوى أمس ذاك الصارم الذكر؟أودى 

خالدة وهي  ذكرى  الشعر  لك  تــشــدو بــأحلــاهنــا األعــــوام والــعــرص أبقى 

شعره: 
متوقد  السبك،  قوي  األسلوب  متني  التعبري،  حلو  شاعرًا  الوهاب  مرتىض  عرفت 
الفكر، رسيع البدهية، عاش أحاسيسه الرهيفة املوجعة، فنظمها بصدق وجدان ورؤى 
والشكوى  والنسيب  والغزل  كالوصف  املألوفة  الشعر  أغراض  يف  وبرع  مغرية،  حلوة 

واهلجاء والرثاء وما إىل ذلك. 

يقول غالب الناهي: مرتىض شاعر مطبوع فال تكلف وال تصنّع يف شعره، تقرأ شعره 
إن  قلنا  واهلوى  الصبابة  شعر  إنه  الوقار،  ميدان  عليك  تسد  مرح  من  دفقات  فتغمرك 
أمر،  أحٌد يف  استثاره  أو  املناسبة،  استهوته  إذا  يستطيع االرجتال  البدهية،  شاعرنا رسيع 
حيث رسعان ما يطلع عليه بقصيدة عامرة، واألعجب من ذلك هو إنه يأيت بامدة التاريخ 
لنا يف ختليد  الكبري، أللقى أضواء عىل شاعريته وأبان فضله  الشعري، ولو نرش ديوانه 

وقائع وحوادث عرصه يف شعره)1(. 

أدب التاريخ: 
يف  التارخيية  والوقائع  األحداث  من  لكثري  مؤرخًا  بكونه  الوهاب  مرتىض  السيد  اشتهر 

املناسبات التي يمر هبا القطر العراقي. 

)1( دراسات ادبية، غالب الناهي، ج2، ص123.
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وأدب التاريخ هو سجل حافل وفن بديع شاع استعامله منذ القديم لدى شعرائنا، 
وهو أدب قائم بذاته، وإن الذين اتقنوه قلة نادرة، ومادة التاريخ تأيت يف خامتة األبيات 
التي ينظمها الشاعر يف املناسبة، ثم جتمع حروف الشطر األخري بحساب اجلمل فتكون 

مادة التاريخ بعد لفظة )ارخته( أو )مؤرخًا( أو)تارخيها(. 

واشتهر يف العراق مجلة من أولئك الشعراء الذين عنوا يف نظم هذا الفن منهم شاعرنا 
السيد مرتىض الوهاب الذي يعترب - بحق - سيد املؤرخني يف الشعر، إذ هو املجيل األويل 

يف حلبة هذا الفن.

نامذج من شعره: 
ملا كانت كربالء حارضة العلم والعلامء ومركزا لذوي الفضل و األدب منذ مئات 
السنني، فاألبنية غاصة بحلقات املدرسني وطبقات العلامء واملفرسين، لذا كثرت أيضًا 
الكتب.  وأسواق  األسفار  خزائن  لدهيا  وتوفرت  واحلديث  القرآن  ودور  العلم  منازل 
فاجلو الثقايف إذن يلبي حاجات املثقفني، وهذا بالطبع شجع شاعرنا عىل صقل موهبته 
القوية  حافظته  أن  كام  املؤثرة،  الشعرية  القصائد  انتقاء  عىل  أقدر  جعلته  التي  الشعرية 
مّكنته من اإلجادة يف التعبري عندما يتىل شعره يف األفراح واألحزان، ويف مأتم احلسني 
ابن عيل وما يتفاخر به الشعراء ويسمر به الناس، فالشعر لديه أسهل وأيرس، يقوله 

بأسلوب مرشق وبيان واضح. 

ملتهبة  وأحاسيس  صادقة  عاطفة  عن  تنبعث  فهي  )احلرية(  قصيدته  مثاًل  ولنأخذ 
راثيًا  فيقول  الدموع،  تستدر  التي  ملأساة كربالء  ناطقة  القلب، وفيها صورة  نياط  متزق 

سيد الشهداء اإلمام احلسني بن عيل حيث يقول: 

ــدان  ــ ــوٌر وول ــ ــزت وعــشــاقــهــا ح ــانعـ ــب ــب وش ــي ــا ش ــ وخــاطــبــو ودهـ
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مكّرمة انفكت  مــا  الــدهــر  ــانعــروســة  وعــقــي دٌر  ــدت  ــ ب إن  نــثــارهــا 

ــدٍم ق ــن  م واآلالء  احلــســن  ــانعــريــقــة  ــض ال تــذويــه أزمـ ــغ شــبــاهبــا ال

ففي  العاشقن  عديد  مــن  ــانمرموقة  ــ ــٌل وخ ــ ــ ــا أه ــ ــاد هل ــ ــب ــ ــل ال ــ ك

رقصت  إذ  الطري  فلول  استهامت  أغصانهبا  اخللد  ــاض  ري يف  حتتها  مــن 

وانطلقت الروض  عندليب  هبا  أحلانغنى  الغصن  فــوق  منه  الفضا  عرب 

ساحتها أعــتــاب  عــىل  كــم  تيجانلوصلها  األرض  مــلــوك  مــن  متــرغــت 

ــا مــقــايــيــس أجمـــاد الــشــعــوب إذا حتــــررت، فــهــي لــلــتــحــريــر عــنــوانهب

هجرت  إذا  ماتوا  وصلت  إذا  سيانعاشوا  املــهــجــور  لـــدى  وذلَّ  مـــوت 

مــيــدان؟كم صارعت باسمها صيد اخلطوب فذا للحّر  ــوى  ــت واس لوصلها 

وخـــذالنرقـــوا املــشــانــق كــيــا يــقــهــرون وال  ذٌل  مــضــجــعــهــم  ــقــض  ي

انبجست أعتاهبا  عــىل  عنها  ــانلــلــذود  ــ ــ ــار وودي ــ ــ ــدم أهن ــ ــال ــ ــل ب ــي ــس ت

كرامتها ديــســت  إذا  فيها  ــذوب  مـــن الــبــهــالــيــل أبـــطـــال وشــجــعــانتـ

ــل الـــتـــاريـــخ وقــفــتــه ــج ــد س ــائـ ــان يف رحــلــه املــحــفــوظ نــســوانوقـ وكـ

ــا هلـــم شبه ــت كـــــراٍم مـ ــي ــوانوأهــــل ب وأع صحب  يتبعهم  ــرب  احل يف 

إذا يــضــام  ال  ــاًم  كــري شــهــاًم  ســيــم اهلــــوان، وأطــفــال ورضــعــانسبعون 

فرسانضحى هبم إذ حتدى - وهو يقدمهم - ــه)1(  ــت ــن اث ومــا  ــًا  ــف أل سبعن 

ومل  الضمري  حر  قى  )احلسن(  ســلــطــان هو  ــه  ــب ــره ي ومل  يـــزيـــد  ــبــع  ــت ي

)1( اثنته : ألوته .
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لطلعتها هتفو  كــم  ــور  ــن ال هــالــة  ــا  ــار وبـــلـــداني ــصـ ــبــســيــطــة أمـ ــن ال مـ

به  العليل  يشفي  ــذي  ال النسيم  ــه إنـــســـان وحـــيـــوانهي  ــن ــي م ــت ــن وي

هبا  الــنــفــوس  الــتــي حتيا  ــاة  احلــي أبـــدانهــي  ــروح  ــ ال ــعــاف  ت ــا  ــواه ويف س

كفروا وإن  الكربى  النعمة  هي  ــذل كـــفـــرانحقًا  ــ ــال ــ ــم ب ــ ــاق هب ــ ــا حلـ ــ هب

ــامنال تسلبوا من شعوب األرض نعمتها إيـ بـــاحلـــق  ــم  ــك ل ــّم  ــ ث ــان  ــ ك إن 

إىل  النفوس  هيدي  الذي  الرسول  ــانهي  حــضــرية األمـــن كــي تــرتــاح أوط

يرفعه ــن  األم برسم  شــعــاٍر  مــن  ــوان؟كــم  ــ ــاء أل ــربـ ــه مـــن احلـ ــي قـــوم وف

بنــــــــــــظام صيغ ظاهره ــٌل وعـــــدوانمـــطــــــرز  ــتـ حــــٌب وبـــاطـــنـــه قـ

ــانخيال - كالصدف امللقى عىل جرٍف - ــرجـ ــؤ رطــــــٌب ومـ ــؤلـ ــه لـ ــأنـ كـ

عقائدهم يف  الــربايــا  حقوق  وأديــــــــانداســـوا  آراء  ولـــلـــخـــائـــق 

عىل  الــعــداء  ســّن  ــذي  ال األثيم  ــروه حــرمــان ضل  ــع ــي ي ــرد ك ــف ــة ال حــري

ومن إبداعاته الفنية قصائد الوصف، ومنها مقطوعته )مرصع زنبقة( وهي تنطوي 
عىل نفحة عاطفية عطرة، يقول فيها: 

ــت الــســحــرومــفــتــتــن بـــاقـــتـــطـــاف الـــزهـــور ــ ــم الـــريـــاحـــن وق ــ وش

ــال الـــريـــاض ــ ــى فـــجـــاس خ ــط ــرخت ــط ــع امل ــ ــر دمـ ــ ــزه ــ ــد بـــلـــل ال ــ وقـ

ــن تـــلـــك الـــزهـــو ــ ــه ب ــ ــت ل ــاحـ الـــقـــمـــرفـ ــدى  ــ ــح ــ ــت ــ ت ــة  ــ ــق ــ ــب ــ زن ر 

ــروس الـــريـــاض ــ ــهــا عـ ــي ــعــشــق ف ــرصت ــب ال فــيــهــا  ــّوب  ــ ــص ــ ي وراح 

ــن ســـحـــر إغـــفـــائـــهـــا  ــ ــا ســكــرتــــدلــــه مـ ــ ــذاه ــ ــر رّيــــــا ش ــ ــن مخ ــ ومـ
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ــا يـــــد اآلثـــمـــيــــ ــ ــه ــ ــي ــ ــّد إل ــ ــمـ ــ الــبــرشفـ ــم  ــ ــ ألث يــــا  مـــقـــتـــطـــفـــًا  ن 

ــة  ــوع ــط ــق م  - بــكــفــيــه  ــت  ــ ــرف ــ بــاألثــرف بــعــدهــا  ــت  ــلـ ذبـ وقــــد  ر 

ـــ  ــربفـــســـاق إلـــيـــهـــا نــــــداء الــضــمــي ــت ــع مـــــن الـــــلـــــوم ممـــــا بـــــه م

اهلـــــوى أن  تـــــــدر  مل  ــك  ــ ــأنـ ــ ــه بـــالـــنـــظـــربـ ــ ــت ــ ــع ــ ــت ــ خـــــيـــــال وم

قــتــلــه يف  الــــــــورد  عــــىل  يــغــتــفــرجـــنـــيـــت  ال  احلـــــب  يف  ــك  ــبـ ــذنـ فـ

أما مقطوعته )رشفه( ففيها إيقاع موسيقي أخاذ، وتصوير رائع ألحالمه وأمانيه، فام 
أمجل قوله: 

ــر ــك ــس ــن ال ــ ــا رشـــفـــة أحـــــىل م ــ ــربي ــنـ ــعـ ــادي والـ ــ ــ ــاجل ــ ــ تــــضــــوع ب

ــت  ــق ــّل ــا ح ــ ــة الـــــــــروح هبـ ــ ــام ــ ــق األمحــــرمح ــفـ ــشـ ــول الـ ــ ــ ــوم ح ــ ــ حت

األزهـــــــــــــــر  األفــــــــــــــــــق  يف 

ــايس الـــغـــائـــرة ــ ــف ــ ــا أن ــ كـــمـــنـــجـــة أنـــغـــامـــهـــا ســـاحـــرةعــــــادت هب

احلــــائــــرة تـــبـــعـــث بـــــاألحـــــام أوتــــارهــــا  ــــي  ــف ــ ن يف  ــة  ــ ــم ــ ــائ ــ ح

ــرة   ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــا الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ حـــــــــوم الـ

ــن غـــمـــرة الــســكــر ــوًى مـ ــ ــتُّ جـ ــ ــرب ــم ــاجل مــلــتــهــب األحـــــشـــــاء ك

ــن ســحــرهــا  ــاي مـ ــن ــي ــت ع ــومـ ــروهـ ــج ــف حـــتـــى تـــــــــراءت ألــــــق ال

مـــــــــــن بــــــســــــمــــــة الـــــثـــــغـــــر 

ــًا لـــلـــوحـــي والـــشـــعـــر مـــــــدَّ جــــنــــاحــــاي فــطــوقــتــهــا  ــنـ ــضـ ــتـ حمـ

ــًة رمـــــز خــــلــــودي هبــا  ــ ــم ــ ــر يــــا ض ــمـ ــعـ يــــــا لـــيـــتـــهـــا آلخــــــــر الـ

لــــــــــــوقــــــــــــفــــــــــــة احلــــــــــــرش 
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ويواكب الشاعر احلركات الوطنية الثورية يف البالد العربية، ويتابع تطورها كقضية 
ثورية  العرب واإلسالم يف قصيدة  أعداء  متحديًا  إنسانيته  فقد عرب عن  مثاًل،  فلسطني 

مؤثرة تصور املأساة املروعة لفلسطني اجلرحية، اسمعه يقول: 

حقلنا  يف  ــون  ــي ــه ص ــو  ــن ب ــاأمـــســـى  ــب ــن ــس جـــــــراد بــــــٍر يـــقـــصـــم ال

هبــا  أودت  احلــــيــــاء  ــاحـــوقـــلـــة2  ــ ــوق ــ وأجــــلــــت الـــيـــافـــع واحل

ــاهــــذي مجــــوع الـــعـــرب مـــطـــرودة ــف ــال ــة ب ــمـ ــائـ عــــن أرضــــهــــا هـ

ــا  ــات عـــــــدن هب ــ ــنـ ــ ــة جـ ــ ــ ــارك ــ ــ ــوالت ــ تـــــؤيت جـــنـــاهـــا الـــقـــلـــب احل

ــا  ــ ــرياهت ــ ــد خ ــ ــص ــ ــاوانــــــتــــــرشت حت ــج ــن ــل امل ــمـ أيــــــدي ذئــــــاب حتـ

ــان هبــا  ــ ــي ــ ــل ك ــ ــىل كـ ــ ــت عـ ــ ــح ــ ــعـــوالأن املـ هـــدمـــه  يف  وأعـــمـــلـــت 

ــري يف جــوهــا  ــطـ الـ ــاث  ــغـ بـ ــارد األجـــــــدالعــلــت  ــ ــ ــط ــ ــ ــة ت ــقـ ــيـ ــلـ طـ

ــا  ــره أم يف  ــرأي  ــ ــ ال ــاف  ــتـ اخـ ــزّمـــاإن  ــا الـــصـــاغـــر الـ ــه ــي أطـــمـــع ف

ــة مه أخــــــــو  إال  ــي  ــ ــق ــ ــرت ــ ي ــاال  ذلـ الــــدنــــا  يف  ــب  ــعـ صـ ــل  ــكـ لـ

ــدة ــر يف م ــح ــب ال ــب  ــن ــات ج ــ ب ــن  ــح واملــــــــاء عـــلـــيـــه اعــتــامـ ــ ــب ــ أص

ــوق ــق ــإطـــاب احل بـ ــادر  ــبـ يـ مل  ــن  ــىلمـ ــت جي ال  املــــهــــضــــوم  ــه  ــقـ ــحـ فـ

وعندما تقرأ قصيدته )اجلزائر البطلة( حتس عمق املأساة من جهة، وشدة انفعاله من 
الظلم واجلور الذي أحاق بالشعب اجلزائري املناضل وما صبه عليه االستعامر الفرنيس من 

اهلوان من جهة أخرى، فهو يقول: 

مهتضم ــرب  ــع ــل ل ــٍن  ــ وطـ يف  ــرماهلل  ــه خم ــي ــٍق ف ــ ــايل الـــذمـــار وحـ ــ غ

واكتنفت اجلور  عــوادي  عليه  والبهمعدت  ــداث  األحـ ُســُحــب  ــواءه  أجـ
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ــوح اجلــهــاد فا ــًا إىل س ــدي الــبــكــاء عــىل اآلثـــار والــرمــمهــّبــوا رساعـ جي

آرسه  جـــار  شــعــب  لتحرير  ــوروا  ــ النقمث ــف  أعــن عليه  فــصــّب  ــًا  ــؤم ل

نظائركم من  لقوم  ارتضيتم  األمـــمكيف  ســــادة  وأنـــتـــم  ــود  ــي ــق ال ذل 

ألفوا  هبم  عهدي  ومــا  قومي  بــال  والزهم؟ما  ــذاء  األق عن  اجلفون  غض 

رشاهتها اشتدت  إذا  الــذئــاب  تنم؟ويــل  ومل  تــربح  مل  الغاب  يف  فاألسد 

لنجدهتا  ــوا  ــف خ ــم  ــرك ــزائ ج ــذي  )سعيًا عىل الرأس ال سعيًا عىل القدم(هـ

تــطــاوهلــا  يف  ــادت  ــ مت ــســا  فــرن القيموذي  أرشف  وأمــاتــت  احلمى  عــىل 

ــادرة س والــعــدوان  الــغــدر  بــالــذمــميسوقها  ــعــن  ت مل  ــهــًا  ســف غــيــهــا  يف 

منتقمجارت جفًا واستجارت بعدما يئست رش  لتحمي  ــي(  ــل ــاألط )ب

واقرفت األطفال  دم  استحلت  احلرمحتى  حرمة  وداســت  الشيوخ  قتل 

يف  اجلزائر  تستفتي  الكيد  إىل  ــرمعــادت  ظـــل احلــــــراب ألمـــــٍر غـــري حم

اهلــرممــن الــصــفــاقــة إرغــــام الــبــاد عىل  الــتــافــه  ــول(  ــغ )دي رأي  تأييد 

مغتصبًا الشعب  يتحدى  بــالــه  عمي؟مــا  اجلــي  واحلــق  النور  عن  فهل 

عسى باملستحيل  يساومهم  والظلمأمسى  اجلهل  مــهــاوي  يف  مــغــامــرًا 

سلفت ــي  ــت ال ــد  ــق احل يقتله  ــاد  ــك ــدمي واخل القن  ــوق  س يساقون  ــم  وه

فرقًا استسلموا  غــداة  والعدميسترصخون  املحق  ــوف  وخ الــدمــار  مــن 

يوهنهم الظلم  بــأن  فرنسا  ــىل قــدمظنت  ــاًم ع عــزيــمــة فــاســتــوت ظــل

مالئًة ــدر  ــغ ال بــجــيــوش  الــعــرموأرســلــت  تــيــارهــا  ــن  م ــر  ــزائ اجل أرض 
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مدافعها  وتصليها  ــاد  ــب ال ــغــزو  باحلممت ــزل  ــُعـ الـ اآلمـــنـــن  ومتــطــر 

عىل  ــرام  ــك ال عــزم  مــن  ذلــك  تثن  ــزم مقتحممل  ع ــدوا  ــأب ف الــطــريــق  شــق 

حيفزهم واإليــــامن  الــصــرب  القلم  جتلببوا  عىل  مرقوم  والنرص  للزحف 

بشيمتها ــهــم  ــن م ــة  ــض ــاه ن ــل  ــك باهلممف املــوت  تتحدى  )مجــيــلــة()1( 

ــر املــصــري هلم  ــري ــق )معتصم(لــيــثــبــتــوا حـــق ت خــري  منهم  وبالبهاليل 

مــدى املــســتــعــمــرون  ــكــر  أن إذا  ــا  ــت هــيــئــة األمــم إنـ ــاض ــغ ــا وت ــن ــداف أه

غايتنا  حتقيق  يف  الــســيــف  القلم(نحكم  آيـــة  متــحــو  الــســيــف  ــة  ــ )وآي

إن مرتىض الوهاب يف وطنياته صاحب رأي وصاحب ذوق يبدو يف كثري من األماكن 
األسلوب،  سلس  الديباجة،  قوي  بارعًا  شاعرًا  كونه  عن  فضاًل  وجيل،  واضح  بشكل 
دقيق املعاين مع ميل إىل تقليد من سبقه من الشعراء املخرضمني و العباسيني يف أغلب 

األحيان. 

سيد  ميالد  بمناسبة  له  موشح  يف  قال  فقد  فاعلة،  مشاركة  النبوية  املدائح  يف  وله 
الكائنات حممد يف قصيدة عنواهنا )ابتهال(: 

الكرام مــأوى  صل  الشوق  نسيم  ــميا  ــظ ــاًم مـــثـــوى الـــرســـول األع ــ الثـ

ــى ســـام ــ ــ ــه أزك ــ ــًا مـــنـــي ل ــ ــام ــ ــى الــطــف لــــروض احلـــرمح ــ مـــن رب

يطول  ــًا  ــ رشح لــه  الــشــوق  وارشح 

ــول  ــت ــب ال ــرا  ــ ــزه ــ وال الـــقـــاســـم  أليب 

ــرســول ــاســم ال ــن الــصــبــا ب وأعـــد حل

ــام ــاهلــي ــدوًا ب ــ ــ ــامع ش ــ ــ ــأ األس ــ رافــــــعــــــًا أنــــغــــامــــه لـــأنـــجـــموامـ

)1( مجيلة بوحريد: هي مناضلة جزائرية.
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الرجاء  كهف  املصطفى  رضيح  صْل 

ــر األنـــبـــيـــاء   ــخـ ــل وفـ ــ ــرس ــ ســـيـــد ال

بـــالـــدعـــاء  وأعـــــــرج  هلل  ــل  ــهـ ــتـ وابـ

ــور الــظــلــمفــلــقــد نـــلـــت بــمــســعــاك املـــــرام ــ ــق نـ ــلـ ــري اخلـ ــ عـــنـــد خ

ــىل بـــعـــد املــــــزار  ــ ــاء عـ ــ ــبـ ــ ــا أحـ ــ يـ

ــقــرار  ــال ــلــب وحـــلـــوا ب ــق ــوا ال ســكــن

دار األحــبــاب  ــىل  ع منكم  نـــأت  إن 

الـــغـــرام يـــذكـــي  ــزل  ــ ي مل  ــب املـــغـــرمفــنــواكــم  ــلـ ــب وقـ ــصـ ــا الـ ــش ــح ب

ــن  ــن ــس ال خــــري  يف  اهلل  ــري  ــفـ سـ يــــا 

ــن املـــؤمتـــن  ــ ــف ــ ــائ ــ ــا أمــــــــان اخل ــ يـ

ــن  ــعـــايص وم ــذنـــب الـ ــا شــفــيــع املـ يـ

ــاين املـــضـــام ــ ــع ــ ــع ال ــرجـ ــن فـــكـــي ضــيــغــمبـــــــذراه يـ ــ ــن ب ــ ــًا م ــيـ ــاجـ نـ

حـــّبـــه يف  َمــــــن  اهلل  حـــبـــيـــب  ــا  ــ يـ

ـــن ربـــه ــ قــــــاب قــــوســــن دنــــــا م

فــــــتــــــدىل فـــــاصـــــطـــــفـــــاه وبـــــه 

ــة والـــبـــيـــت احلــــرام  ــب ــي ــمرشفــــت ط ــ ــ األم يف  ــه  ــ ــ ــت ــ ــ أّم ــت  ــ ــمـ ــ وسـ

ــاز يــــا بـــــــــدورًا هبــــم املـــفـــتـــون فـ

اجلـــــــواز عـــــز  ــم  ــاهـ ــنـ ــغـ مـ واىل 

احلـــجـــاز ــن  ــ بـــنـــا حل يـــطـــر  ــزل  ــ يـ مل 

ــكــم بـــالـــرضام ــي ــب ف ــل ــق ــرضم ويـــثـــري ال ــًا بـــقـــلـــب مـ ــ ــقـ ــ ــة رفـ ــ ــوع ــ ل

الغضا( وادي  مــن  احلــي  أهــيــل  )يــا 
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الــرضــا مــنــا  ــم  ــك ــل ف جــفــوتــم  إن 

ــا ــرض ــب والكـــــــم ف ــلـ ــقـ وعـــــىل الـ

ــن الــــنــــوِموأطــــار الــوجــد عــن عــيــنــي املــنــام ــ ــر بـ ــ ــاه ــ ــس ــ فــــأنــــا ال

إليك  الــقــصــوى  حاجتي  وجــيــهــًا  يــا 

ــك ــدي ــن ي ــ ــي فـــأنـــا ب ــع ــي ــف ــن ش ــ ك

عــلــيــك والـــــنـــــاس  اهلل  ــاة  ــ ــص ــ ف

ــك والــصــحــب الــكــرام ــ ــىل آل ــ الــرحــموع ــج  ووشـ الــقــربــى  ذوي  ــن  م

كريم؟ ممـــدوح  ــف  وص ــدي  جي كيف 

ــن بــالــذكــر احلــكــيــم  ــرمحـ ــه الـ ــص خ

ــم  ــي ــظ ــق ع ــ ــل ــ ــاه زانـــــــــه خ ــ ــن ــ ــث ــ ب

اخلتام  مسك  املصطفى  ــه  ط� ــم فــاســم  ــ ــوس ــ ــاه ربــــيــــع امل ــ ــايـ ــ ــجـ ــ وسـ

ــام ــظ يــــا رضحيــــــًا ضــــم بــــــــدرًا أع

ــرش الـــــنـــــور آلفــــــــاق الـــســـام  ــ ــن ــ ي

مهــا( الــغــيــث  إذا  الــغــيــث  ــادك  ــ )جـ

ــامم ــغ النسموســـقـــى روضـــــك دّفــــــاق ال ــاري  ــ وبـ الـــقـــدس  ســـام  مـــن 

لوعة  لك  تتجىل  كام  أفكاره،  وتعمق  ألفاظه  قوة  تظهر  األعالم  للعلامء  رثائه  ويف 
طاهر  حممد  السيد  الفاضل  العامل  يرثي  ذا  هو  فها  أملا،  املحزون  يف  تثري  صادقة  حقيقية 

البحراين فيقول: 

ــرف ســاهــر  ــطـ ــي الـ ــ ــت دامـ ــ ــا زل ــرمـ ــائ ــو الــــزمــــان وأنــــــت ح ــك ــش ت

عـــلـــيـــك  دارت  الــــــيــــــوم عــــــاديــــــة الــــــدوائــــــرفـــــكـــــأنـــــام 
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ــة ــ ــّم ــ ــل ــ ــرهــــــــل دامهــــــــتــــــــك م ــ ــرائ ــ ــت م ــ ــق ــ ــا ش ــ ــاره ــ ــف ــ ــش ــ ب

يــــزل  ومل  الـــــــزمـــــــان  ــامء جـــائـــرهــــــــذا  ــ ــظ ــ ــع ــ ــىل ال ــ أبـــــــــدًا عـ

األولــــــــن ــن  ــ ــريـ ــ ــابـ ــ ــغـ ــ الـ ــائـــر()يف  ــن الـــــقـــــرون لـــنـــا بـــصـ ــ مـ

ــادة األحـــــــــــرار غـــــادريـــــــا دهـــــــــر مــــــالــــــك دائـــــــــاًم ــ ــسـ ــ ــالـ ــ بـ

ــرام ــ ــكـ ــ ــج بـــالـــصـــيـــد الـ ــ ــلـ ــ ــروتـ ــائـ سـ بـــالـــعـــنـــف  تـــــــزل  ومل 

ــاء ــ ــرب ــ ــك ــ ــت ب ــ ــل ــ ــع ــ ــرمـــــــــــاذا ف ــ ــام ــ ــغ ــ بـــفـــتـــيـــة الــــبــــطــــل امل

ثـــائـــرالــــــــفــــــــارس املــــــــقــــــــدام مـــن  احلــــــــق  لــــنــــرص  واىف 

ومــــــــن بــــــه جتــــــىل الـــــرائـــــررحيــــــانــــــة اهلــــــــــــادي احلـــســـن 

ــب ــائـ ــتـ ــكـ ــه يـــلـــقـــى الـ ــ ــت ــ ــرك ــ ــارصف ــ ــري نـ ــ ــ ــن غـ ــ ــ مــــــــفــــــــردًا مـ

ــن  ــ ــامل ــ ــع ــ ــل ال ــ ــ ــت كـ ــ ــعـ ــ ــجـ ــ ــروفـ ــ ــاج ــ ــح ــ بـــــــه وأدمــــــــيــــــــت امل

ــف لـــيـــًا ــ ــط ــ ــت يــــــوم ال ــ ــركـ ــ أســـــــــــــودًا دامـــــــــي املـــخـــاطـــروتـ

ــا ــنـ ــنـ )مــــــــا هلــــــــذا الــــلــــيــــل آخــــــر(وأطــــــلــــــتــــــه حـــــتـــــى ظـ

ــارع ــ ــصـ ــ مـ ــاك  ــ ــ ــف ــ ــ ك مـــــــا  احلـــرائـــرأو  ــبـــي  سـ أو  ــداء  ــ ــه ــ ــش ــ ال

ــي ــقـ ــتـ ــنـ ــى عـــــــــــدوت وتـ ــ ــتـ ــ ــا األعــــــــــــام واتــــــرحـ ــ ــامءنـ ــ ــلـ ــ عـ

ــم الـــثـــاملـــة ــهـ ــتـ ــلـ ــت تـ ــ ــق ــ ــف ــ ــا الـــــديـــــن ســـــادروط ــ ــاي ــ ــق ــ مـــــن ب

األواخـــــــــرســــيــــان مـــــا القـــــــى األوائــــــــل القـــــــى  أو  ــك  ــ ــن ــ م

ــري( ــقـ ــنـ ــسـ ــرفــنــعــيــت فـــيـــنـــا )الـ ــ ــاب ــ ــث ــ حمـــــالـــــف الــــــزهــــــد امل

ــي ــام ــوع س ــبـ ــطـ ــارضو)خـــطـــيـــبـــنـــا( املـ ــ ــن مــــــــاٍض وحـ ــ ــد مـ ــ ــج ــ امل
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ــد )املــــــهــــــدي( كــهــف  ــ ــي ــ ــس ــ ــروال ــ ــاخ ــ ــف ــ ــن أبــــــــا امل ــ ــم ــ ــل ــ ــس ــ امل

ــن األمــــري( ــسـ ـــ)احلـ ــروعــصــفــت بـ ــابـ صـ غــــــري  اإلمـــــــامـــــــة  أيب 

ــل  ــي ــل ــت خمـــتـــلـــســـًا س ــ ــل ــ ــش ــ ــرون ــ ــآث ــ امل ذوي  الــــطــــاهــــريــــن 

ــع واملــــنــــابــــركـــــنـــــز الــــــعــــــلــــــوم حمـــــمـــــدًا ــ ــامـ ــ ــعـ ــ أســــــــد املـ

ورسيـــــــــــــــرة  نــــــــيــــــــة  بــــالــــرائــــر(ذو  ــم  ــ ــلـ ــ أعـ )واهلل 

الــــدنــــا يف  وخـــــلـــــد  ــدى األيــــــــام خــاطــرفــــمــــى  ــ ــ ذكــــــــرًا م

ــرلــــلــــديــــن شــــــــــاده )عــــــــــامده( ــائـ ــنـ ــوى مـ ــ ــق ــ ــت ــ ــل ــ وأقــــــــــــام ل

أو بـــــالـــــعـــــرف  آمـــــــــــٍر  ــم  ــ ــ ــوىض وزاجــــــر؟كـ ــ ــف ــ ــن ال ــ نــــــاٍه ع

ــور ــعـ ــشـ ــم شــــاعــــر حـــفـــز الـ ــ بــــقــــومــــه وعــــــظــــــًا وثـــــائـــــر؟كـ

ــاح ومــــــا عــســى ــ ــصـ ــ ــريـــبـــغـــي الـ ــ ــاع ــ ــات ش ــ ــثـ ــ ــفـ ــ ـــم نـ ــ ــدهيـ ــ ــ جت

ــن املـــجـــامـــر)1(حــــــــر اجلــــــحــــــيــــــم فـــــــــــؤاده ــض ــت ــاه حت ــ ــش ــ وح

ــة واملــــــــروءة ــامـ ــهـ ــشـ مــــــــــــؤازريـــبـــكـــي الـ هلـــــــــام  يــــــعــــــد  مل 

ــاء ــفـ ــصـ ــن والـ ــامـ ــضـ ــتـ ــريــبــكــي الـ ــاف ــل ك ــمـ ــشـ ــدع الـ ــ ــص ــ ومـــــن ب

ــه  ــي ــن أهــل ــ ــي الـــتـــواصـــل ب ــك ــب ــري ــ ــ ــامئ ــ ــ ــض ــ ــ وتــــــصــــــفــــــيــــــة ال

ــع مـــنـــكـــم وذاكـــــــر؟يـــــدعـــــو لــــــــرك احلـــــقـــــد هــل  ــ ــام ــ مــــن س
ــي()2( ــ ــب ــ ــع ــ ــك ــ ــل لـــلـــفـــتـــى )ال ــ ــرقـ ــاب ــن شــيــخ الـــوعـــظ مــقــتــحــم امل

)1( املجامر : ما يوضع فيه اجلمر .
)2( هو املرحوم اخلطيب الشهري الشيخ عبد الزهراء الكعبي املتوىف مساء يوم اخلميس )14( مجادى االوىل سنة 

1394هـ.
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ــام ــ ــوئـ ــ الـ إىل  األنــــــــــام  ــرأدُع  ــاغـ ثـ ــع  ــمـ ــجـ ــلـ لـ تـــــــدع  وال 

ــاح  ــ ــرب اإلص ــن مــــــــــن أهـــــــلـــــــيـــــــه شـــــاغـــــرفــالــيــوم أصـــبـــح م

تــــــزل مل  ــي الـــبـــصـــائـــروالــــــطــــــائــــــفــــــيــــــة  ــمـ ــعـ بـــضـــاهلـــا تـ

ــن ــع ــم ــت اج إذا  الـــــرمـــــاح  ــارسإن  ــ ــن كـ ــ ــرهـ ــ ــكـ ــ ــس يـ ــ ــي ــ ــل ــ ف

ســـوى ــد  ــطـ ــصـ يـ مل  ــب  ــ ــ ــذئ ــ ــ ــروال ــافـ ــان نـ ــ ــع ــ ــط ــ ــق ــ محـــــل عـــــن ال

تـــفـــريـــقـــنـــا  يف  ــرويــــــــســــــــود  ــ ــاكـ ــ مـــســـتـــعـــمـــر بـــــــــاغ ومـ

اإلل�ـــــــه  أوىص  ــىل  ــ ــق ــ ــال ــ ب ــا  ــ ــ ــرم ــ آم بـــــــــذاك  الــــــرســــــول  وال 

بحبل )واعـــتـــصـــمـــوا  ــال:  ــ قـ ــل  الـــكـــبـــائـــر(بـ )واجـــتـــنـــبـــوا  اهلل( 

ــرلــــــــن تــــســــتــــقــــل شـــعـــوبـــنـــا ــ ــائ ــ ــص ــ وتــــــنــــــال تــــقــــريــــر امل

االنـــــشـــــقـــــاق ــذ  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ بـ ظـــاهـــرإال  الـــــديـــــن  شــــعــــار  وذا 

ــذهـــب وتـ هتـــنـــوا  تـــشـــغـــبـــوا  ــرإن  ــ ــائ ــ ــف ط ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ رحيــــــكــــــم بـ

ــغ نـــفـــوســـكـــم ــيـ ــسـ ــتـ ــسـ واألوارص؟هــــــل تـ املــــــــــودة  ــع  ــ ــط ــ ق

ــًا  ــ ــب ــ ــي ــ ــغ ــ ــرصــــــــىل عـــــلـــــيـــــك م ــاف غ ــرش  ــ ــع ــ ال رب  ــالـــطـــف  بـ

ــا ــ ــي ــ ــاحل ــ ــروحــــــبــــــا رضحيــــــــــك ب ــاط ــات م ــ ــربكـ ــ جــــــــودًا مــــن الـ

ــر(   ومــــــــطــــــــهــــــــر تــــــــارخيــــــــه ــاه ــج ط ــه ــن ــي ال ــق )ويـــقـــي ن
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1384هـ
البغدادية  اإلسالمية(  )الثقافة  جملة  ضمن  األبيات  هذه  أرسل  إنه  إخوانياته  ومن 
بتاريخ  التمر  التعليم يف قضاء عني  يامرس  كان  عندما  السطور  هذه  كاتب  إىل صديقه 

1959/11/29م قائاًل: 
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يغرسها  التمر(  )عن  نحو  راحــًا  يسقيها يا  الــديــن  عــيــون  مــن  )ثــقــافــة( 

مصدرها  البيت(  )أهل  الدين  يلقيها رسالة  )ســلــامن(  الـــورى  يف  وعنهم 

وطن أخي  من  خذها  )الثقافة(  يبقيها هذي  األعـــــامق  يف  املـــــودة  ــك  لـ

فأجابه كاتب هذه السطور عىل نفسها الروي والقافية: 

طافحة ــراء  ــغـ الـ ــك  ــت هــدي وتبقيها وافــــت  احلسنى  عــن  تنبي  بالفكر 

معرفة ــراء  ــق ال يــغــرف  فيضها  وتسقيها مــن  علاًم  الـــورى  تـــرّوي  منها 

مفخرة الشعر  كــفــاك  عــطــاٍء(  وملقيها؟)أبـــا  الــغــرا  الــغــرر  منشد  مــن 

ويف حقل - الشعر التارخيي - كان له قصب السبق والصيت الذائع الذي ال ينافسه 
عليه أحد، ونسوق للقارئ بعض الشواهد الشعرية عىل ذلك. 

قال مؤرخًا وفاة الشاعر اخلطيب الشيخ حمسن أيب احلب )والد الدكتور ضياء الدين 
أيب احلب( املتوىف سنة 1369هـ: 

تــارخيــه احلـــــزن يف  بــعــد  املحسن(    وعــــــراه  ضــيــاء  أيب  لفقد  )أســـف 
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1369هـ

وقوله مؤرخًا تشييد مسجد الكرامة: 

ــد شـــــاده األوائـــــــل وقــفــًا ــج ــس ــامــةم ــقــي ال ــيـــوم  لـ ــدًا  ــ ــال ــ خ يــــزل  مل 

لـــفـــروض الـــصـــاة فــيــه دعــامــةأســـســـوه عـــىل الــتــقــى لــيــقــيــمــوا

للسبط الـــكـــرامـــة  ــاب  ــ ب ــهــاه  ــت ــن ــهم ــام وحـــصـــن الـــعـــبـــاس عــــال أم
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وأرخ  جــــــــددوه  قــــد  ــكــرامــة(                  وكـــــــــراٌم  ــذا مــصــىل ال ــل فــيــه هـ )صـ

1388هـ
وقال مؤرخًا بناء باب مسجد الكوفة: 

ــســاجــد  امل ــى  ــرتـ املـ ــىل  ــص م ــددون  ــاع ــم الـــطـــيـــب مـــنـــه ص ــلـ ــكـ والـ

ــه لـــلـــقـــاصـــديـــن فــتــحــت  ــ ــوابـ ــ ــدأبـ ــاص ــق ــا امل ــتـــاهبـ حــطــت عـــىل أعـ

ــًا ــ ــؤرخـ ــ ــه مـ ــ ــابـ ــ ــد بـــــــاين بـ ــ ــل ــ خ
خــالــد(                   بـــاب  الــكــوفــة  مسجد  )يف 

1374هـ

وقال مؤرخًا سقاية يف ساحة املخيم: 

مــســنّــم  مـــعـــٍن  ــن  مـ ــاء  ــ املـ ــمأرشب  ــعـ ــنـ وفــــــــــــرات مــــــــــروق وتـ

للدين  ــار  ث الـــذي  ــارس  ــف ال ــر  ــقـــدمواذكـ ــه تـ ــ ــي ــ ــات ف ــيـ ــحـ ــضـ ــتـ ــلـ ولـ

فــاســتــعــانــوا بــأســه  ــوا مـــن  ــال ــن ي ــالـــدممل  لـــســـاح الـــظـــام فــــــروي بـ

ــوم الــطــفــوف بــالــطــف أرخ املخيم(                    بــعــد يـ ــقــرب  ب صــفــا  )ســلــســبــيــًا 

1389هـ

السيد  العالمة  تأليف  املشهدين(  )نزهة أهل احلرمني يف عامرة  وقال مقرضًا كتاب 
حسن الصدر:

ــوه ــ ــوى أرخ ــنـ ــد الـ ــع ــريًا ب ــشـ ــا بـ ــن(   يـ ــرمـ ــرش بـــنـــزهـــة احلـ ــ ــد وبـ ــ )عـ

1385هـ
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فرع  املعلمني  نقابة  أصدرهتا  التي  الكربالئية  )الرائد(  جملة  صدور  مؤرخًا  وقال 
كربالء: 

ــرٌض ــ ــم فـ ــلـ ــسـ ــىل املـ ــ ــم عـ ــلـ ــعـ يـــــؤيـــــدهالـ اإلســــــــــــــام  رشع 

بالصن- ولـــو  اطــلــبــه   - قـــال  ــدهإذا  ــ ــن ــ ــس ــ ــــــــــه م حــــــديــــــثــــــًا ط�

ــًا ــب ــع ــت يــــد مــــن نـــــــاوى ش ــ ــّب ــ ــده ت ــ يـ تــــــبَّــــــت  ــة  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ ذا 

ــًا ــ ــ ــارخي ــ ــ ــا طـــــــــــريًا غـــــــــِن ت ــ ــ ــرده(             يـ ــ ــغـ ــ ــد دمـــــــت مـ ــ ـــرائـ ــ ــل ــ )لـ

1968م   
ولدى زيارة الشاعر لدار كاتب هذه السطور، سجل يف دفرت )األوتكراف( األبيات 

الطريفة التالية مؤرخًا فيها زيارته قائاًل: 

داره  يف   - داود  أبــــا   - ــا زرت  ــ ــواهن ــ ــد أنـــــــار الــــضــــوء إي ــ ــ وق

ــا ــده ــع ــىل ب ــ ــنـــي ع ــافـــــإن نـــــأت عـ ــرياهنـ جـ بـــالـــقـــلـــب  أزل  ــم  ــلـ فـ

ــة ــ ــه روض ــ ــاق ــ ــن أخ ــ ــار أغـــصـــاهنـــا فــشــمــت م ــ ــيـ ــ تــــداعــــب األطـ

ــن طــعــمــة ســلــامهنــا(                 زيــــــــــــارة قــــلــــت بـــتـــارخيـــهـــا  ــدت مـ ــصـ )قـ

  1390هـ
وقال خممسًا أبيات مهيار الديلمي، وقد انشأها يوم 1955/4/18م: 

ــى عـــائـــمـــة  ــ ــن ــ ــي مـــــن م ــبـ ــلـ ــقـ كـــــم بـ

ــة ــ ــامل ــ دغـــــدغـــــتـــــهـــــا وأســــــــــــــًى ح

ــة ــمـ ــاعـ لــــلــــهــــوى مــــــن أنــــــمــــــٍل نـ

ــن كــاظــمــة( ــ )يـــــا نــســيــم الـــصـــبـــح م
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)شــــد مـــا هــجــت اجلـــــوى والـــربحـــا(

ــخ الــصــبــا  ــ ــاري ــ ــت ــ عـــنـــدمـــا هـــجـــت ب

ــا ــبـ ــصـ وتـــــــذكـــــــرت هبــــــا عــــهــــد الـ

ــا ــب ــوص ال مـــنـــي  الـــقـــلـــب  يف  أعـــقـــبـــت 

)- ــا  ــب ــص ال ــد  ــ الب ــان  ــ ك إن   - ــا  ــب ــص )ال

)إهنــــــــا كــــانــــت لـــقـــلـــبـــي أروحــــــــا(

ــرح الـــــشـــــوق بـــجـــســـمـــي وتـــــرى ــ ــ بـ
ــد الــــقــــوم الــــــــرى)1( ــمـ ــاح حيـ ــبـ لـــصـ

ــنـــكـــم خمـــربا طــــــال عـــهـــد الـــبـــعـــد عـ

أرى( هــــل  بـــســـلـــع  مـــــاي  نـــــدا  )يـــــا 

ــا( ــبـ ــحـ ــطـ ــصـ ــق واملـ ــ ــب ــ ــغ ــ )ذلـــــــــك امل

أقــوالــكــم   - ــًا  ــفـ جـ  - ــم  ــت ــي ــاس ــن ت إن 

ــم ــك ل أقـــــــــوى  يــــــــزل  مل  ــا  ــ ــانـ ــ ــوفـ ــ فـ

ــم  ــك ــال ن )رضــــــانــــــا(  إن  حـــســـبـــكـــم 

ــم( ــك ــا ل ــ ــرانـ ــ ــثـــل ذكـ )فــــأذكــــرونــــا مـ

ــا( ــزحـ نـ مــــن  قـــربـــت  ذكــــــرى  )رب 

أصــحــابــكــم مـــن   - الـــدهـــر   - أولـــســـت 

)1( قيل : يف الصباح حيمد القوم الرسى .
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وبــــــــرشب الـــــــــراح مـــــن أتـــرابـــكـــم

ــم ــك ــاب ــب أح ــن  ــ ع الـــطـــف  تـــغـــضـــوا  ال 

ــم( ــك ب غـــنـــى  إذا  صـــبـــا  )واذكــــــــــروا 

الـــقـــدحـــا( وعــــــاف  ــع  ــ ــدم ــ ال )رشب 

حـــارســـا ــم  ــكـ ــنـ عـ ــذود  ــ ــلـ ــ لـ أزل  مل 

ــامر والكــــــــــــم فـــــارســـــا ــ ــ ــض ــ ــ ــم ــ ــ وب

ــا ــسـ ــد فـــيـــكـــم البـ ــ ــه ــ ــع ــ ولــــــــــربدا ال

ــي آيــــســــًا( ــ ــن ــ )رجــــــــع الــــــعــــــاذل ع

ــحــا( ــل ــف ي أن  فــيــكــم  فــــــــؤادي  )مـــــن 

تلك هي قبسة من ذكرى الشاعر اخلالد السيد مرتىض الوهاب، عسى أن حتقق من 
الرجاء يف إذكاء مهم أدبائنا الغيارى ومؤرخي الشعر العراقي املعارص لدراسة حياة هذا 

الرجل وشعره. 

* * *
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2- مظهر اطيمش

1326 - 1402 هـ
هو مظهر بن عبد النبي بن الشيخ مهدي بن الشيخ حممد بن الشيخ حسني بن الشيخ 
حممد بن الشيخ أمحد اطيمش)1(. وعرف جده بـ)اطيمش( لوجود طمش يف وجهه، وهي 

بقع صغرية قهوائية اللون.

نشأ أديبًا بطبعه، ألنه مل يرث األدب عن كاللة، فهو من أرسة عربية النجار، نبغ فيها 
الكثريون يف العلم واألدب، اشتهر املرتجم يف الشعر اشتهارًا فائقًا، ومارس مهنة التعليم 
زمنًا طوياًل، وكانت له مسامهات جادة يف حمافل كربالء من خالل إنشاده للقصائد يف 

املناسبات الدينية والقومية، وصد له جزءان من ديوان )أصداء احلياة(. 

سنة  حاليًا(  قار  ذي  )حمافظة  للنارصية  تابع  قضاء  وهي  الشطرة،  يف  شاعرنا  ولد 
1907م / 1326هـ من أرسة تنتمي إىل البسارجة املتفرعة من قبيلة )ربيعة(، نال حتصيله 
العلمي يف املدارس احلكومية احلديثة، فأكمل االبتدائية ثم دار املعلمني ذات السنتني ثم 
عني معلاًم يف الشطرة ثم يف البرصة ثم يف النارصية ثم يف كربالء، وفيها أمىض 22 سنة، 

أربع سنوات منها يف ثانوية النجف، بعدها نقل إىل بغداد. 

وكان نزوحه إىل كربالء بحكم وظيفته يف التعليم وبقي أكثر من ربع قرن فيها، وما 
تزال بقية من أفراد أرسته تقيم فيها، وقد أصبح نتاجه األديب يف هذه الفرتة يف كربالء 
املناسبات  يف  مرشفة  مواقف  املنابر  له  شهدت  فقد  الشعري،  اجلانب  يف  اتساعًا  اكثر 

)1(  مايض النجف وحارضها / جعفر آل حمبوبة ج2 ص16. 
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إىل  انتقل   1963 عام  ويف  األدب،  سامء  يف  مرموقة  منزلة  من  له  ملا  والوطنية،  الدينية 
بغداد يؤدي واجب التعليم املكلف به كام أداه يف النجف وكربالء، واستقر يف مدرسة 
الطليعة، والسبب يف انتقاله لدخول ولده األكرب )عامد( يف جامعة املستنرصية، ثم أحيل 

عىل التقاعد يوم 1966/4/28م)1(.

ومما يذكر من نشاطه إنه انتمى إىل )مجعية الرابطة العلمية واألدبية( يف النجف، وكان 
عضوًا بارزًا فيها، كام لعب دورًا هامًا للنهوض باحلركة األدبية يف كربالء يف األربعينات 
القريض، حيلق  إنه من فرسان  أخباره  يتتبع أشعاره ويتقىص  واخلمسينات، ويظهر ملن 
بخياله يف جو فسيح، وأكرب دليل عىل شاعريته، اتساع أفقه وقوة بيانه، وكنا نحن تالميذه 
النبع  ذلك  من  وننهل  جديدة  أفكارًا  اإلبــداع  وقيم  التوجيهات  من  يوم  كل  نستلهم 
العذب، وهكذا أدى رسالة احلياة عىل أفضل ما يكون األداء، حتى توفاه اهلل يوم السبت 

1982/2/13م املصادف لسنة 1402هـ، ودفن يف النجف األرشف. 

يعود ألن عم  موهبته  لتنمية  الفضل  منذ سنة 1935، وكان  الشعرية  بدأت حياته 
الشاعر الشيخ أمحد اطيمش، ولعل من أوىل األبيات التي نظمها آنذاك هي: 

الـــلـــيـــايل يب  تـــســـتـــبـــد  ــم  ــ كـ ــايلإىل  ــب ت وال  عـــــّي  تــقــســو  وكـــــم 

ــًا ــئ ــب ع األرزاء  مــــن  ــي  ــن ــل ــم ــات يــعــظــمــه هــــزايلحت ــ ــ ــًا ب ــيـ ــقـ ثـ

مــنــي ــت  ــ ــي ــ أدم ــد  ــ ق ــر  ــ دهـ ــا  ــ ي فــــــــؤادًا بـــــات يـــنـــذر بـــالـــوبـــالأال 

ــيـــش أنـــاضـــل األيــــــام درســــًا  ــا نــضــايلأعـ ــفــهــم مـ ــس ي ــي ــريي ل ــ وغـ

ــاًم وأظـــــــل أرعــــى ــعـ ــنـ ــا أقــســى الــلــيــايل!يـــبـــيـــت مـ نــجــوم الــلــيــل، م

نفي أذاب  اهلـــجـــوم  آذى  بـــايل وإن  كــســفــن  ــات  ــبـ ــائـ ــنـ الـ وإن 

ــري نــقــعــًا ــت الـــعـــتـــاب ثـ ــل ــو خ ــ ــدا يل ول ــ ــام بـ ــ لــعــاتــبــت الــــزمــــان ك

)1(  البيوتات األدبية في كربالء / موسى الكرباسي ص98. 
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تفتحت مواهبه الشعرية وبدأ يكتب الشعر بلغة عامرة ومعان لطيفة، ويرسم صورًا 
املجالت  يف  شعره  ينرش  وراح  والرصانة،  الغدوبة  بني  جتمع  قصائد  يف  أخاذة  مجيلة 
والصحف العراقية، فأشغلها فرتة من الزمن، مبهرًا االسامع بأنغامه الساحرة، فزاده ذلك 
اجادة وبراعة، فنظم الشعر احلسيني وبقية العرتة الطاهرة، كام كتب يف الشعر القومي وله 

يف الوصف والغزل والرثاء اليشء الكثري. 

شعره: 
العاطفة  وصدق  األسلوب  وفخامة  الرتاكيب  بقوة  اطيمش  مظهر  أشعار  تتميز 
وسالمة اللغة، ومل تتحرر من الزخرفة البيانية البديعة كغريه من شعراء جيله، فهو ينظم 

إىل مدرسة الشعر القديم وينتمي إىل التيار الشعري الكبري قلبًا وقالبًا. 

وله شعر إنساين عميق يسكن الروح ويتفاعل مع الكائن احلي. 

ولعل من درر شعره قوله يف قصيدة )أبا تراب( قيلت يف ذكرى مولد امري املؤمنني 
 :اإلمام عيل

تساميا أردت  إن  حسبك  شعر  معانيايــا  ــود  ــلـ اخلـ ــن  مـ ــدر  ــت ــس ت أن 

ــان جــزالــه ــي ــب ــن الــفــصــاحــة وال ــة والـــبـــديـــع قــوافــيــاومـ ــاغ ــب ــن ال ــ وم

ــواردًا ــ ــة واإلبـــــاء مـ ــرام ــك ــاء مــآتــيــاومـــن ال ــ ــوف ــ ــة وال ــام ــه ــش ــن ال ــ وم

ــررًا حتـ أردت  إن  الــبــطــولــة  ــن  تعالياومـ ــشــعــوب  ــل ول ــك  أبــي لــبــنــي 

ــن متــلــكــوا ــذيـ ــن الــعــبــاقــرة الـ ــ مـــا يف احلـــيـــاة مـــفـــاخـــرًا ومــعــالــيــاوم

ــن الــنــفــوس الــســائــات دمــاؤهــا  لــلــحــق والـــوطـــن احلــبــيــب تــفــاديــاوم

ــًا ــي تــطــهــر مــوطــن ــ ــن إالكـ ــل ــا س ــادًا دامــيــامـ ــ ــس ــ مـــن عــابــثــن بـــه ف
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ــة  ــابـ ــس وثـ ــ ــف ــ ــري ألن ــنـ ــي تـ ــ ــك ــ ــًا وتــســاخــيــاول ــض ــف ــاة ت ــيـ ــت احلـ ــ أب

ــري مــعــامل ــاء خـ ــ ــ ــا األش ــًا هبـ ــرفـ ــن مـــقـــاصـــدًا وأمـــانـــيـــاطـ ــب ــال ــط ــل ل

ــة الـــرؤى ــي ــن األشـــبـــاح دام ــا م الغالياوهبـ ــوح  ــم ــط ال مــن  يستفز  مــا 

ــد هبا  ــك اخلـــــال جتـ ــي ــات ــدات مــــآربــــًا وجمـــاريـــافـــتـــوخ ه ــالـ ــخـ ــلـ لـ

خاله  ــن  ب ــزت  جـ ــا  م إذا  ومراقياروضــــًا  مــصــاعــدًا  جــزت  للمجد 

فتصطفي  الــشــعــور  ينتظم  ــافــهــنــاك  ــي ــان مــنــه الـــفـــريـــد مــعــانــيــًا ومــب

ــدًا خــال ــصــربك  ب ــا  م منها  حاليالــتــصــوغ  الــفــضــائــل  بــعــقــبــان  ســمــطــًا 

وحسبه  ــويص(  ــ )الـ ــاد  ــي م يـــوم  باقيايف  األعـــارص  مــدى  إلــيــك  ــًا  رشفـ

ــزل ــن ولـــيـــد مل ي ــض عـ ــخ ــوم مت ــايــ ــود ملـــا تــعــشــق صــادي ــوجـ هـــذا الـ

فتفجرت ثـــرة  ــل  ــفــضــائ ال ــق جـــاريـــاعــشــق  ــدفـ ــه فـــيـــضـــًا تـ ــات ــب ــن ج

معينها  ــون  ــب ــل ــط ــت امل بـــه  ــي  ــق ــس تسامياي الفضائل  طلب  ومــن  شغفًا 

ــع ــداف ــل م ــ ــن أج ــوم تــكــشــف عـ ــ ــه دفــــاعــــًا ضـــاريـــاي ــ ــن ب ــديـ ــام يـ ــ ع

ــم مــاجــد ــي ــظ ــم عـــن ع ــس ــب ــايــــوم ت ــيـ ــام أواخـــــــرًا وأوالـ ــظ ــع ــاق ال ــ ف

ــوم تـــبـــلـــج عــــن نـــشـــيـــد حلــنــه ــ ــ ملـــا يــــزل بــفــم األعــــــارص داويــــاي

ــا ــادي ــر ش ــاخ ــف ــامل ــل ب ــي ــا مــــّر ج شـــاديـــامـ فــــخــــارًا  ــه  ــ ب ــان  ــ ــ وك إال 

ــة واألئــــمــــة شــعــلــة ــ ــم ــ هــاديــاأأبــــــا األئ مـــنـــارًا  خلقت  ــد  ق لــلــكــون 

سيفه ــًا  ــديـ مـ ــا  يـ إدكــــــارك  ــوال  ــ فــؤاديــال سكبت  ــا  م الــغــوايــة  رصح 

عــبــائــرًا ــود  ــل اخل ــن  م يفيض  ــرًا  ــع مرامياش الــضــال  كبد  مــن  فيصيب 
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ــر ثـــرة ــ ــواطـ ــ ــفـــجـــرت اخلـ ــات أمــانــيــاوملـــــا تـ ــق ــاب ــع ــحــات ال ــســان ــال ب

الــتــي  شـــواردهـــا  ــد  ــط اص ومل  ــاكـــا  ــي ــال ــع ــي قـــوافـــيـــًا وم ــ ــزت ع ــ عـ

ــام بــدا ــام ك ــك ــن ال ــا الــبــلــيــغ م ــ متالياوأن واضـــحـــًا  هنــجــك  بــالــنــهــج 

التقى إذا  الــبــيــان  صــدر  ــه  ل تساميا )هنـــج(  ــيــان  ــب ال وشـــأى  ــاؤه،  ــب ــط خ

اللغى ســرب  مــن  كــل  بمنطق  والـــبـــالـــغـــن هبـــا مـــكـــانـــًا ســامــيــايــزري 

ــرت الــفــصــاحــة بــيــنــه وتــدفــقــت صافياجـ ســلــســبــيــًا  ــة  ــاغ ــب ال ســـور 

ــور ومل يــزل ــده ــد أتـــت ال ــاوعــلــيــه ق ــيـ ــق زاهـ ــ ــأل ــ ــًا ت ــ ــب ــ ــي هلــــا ق ــيـ حيـ

لطالب )عـــي(  ــا  ي ــومــك  ي عـــاد  ــا  تغاضيام احلـــيـــاة  مـــن  أذيــــل  حــقــًا 

لــواعــجــًا الــضــلــوع  يف  ــج  ــ وأج ــاإال  ــي ــواه ــظ بــيــنــهــن ال ــقـ شـــتـــى، وأيـ

رياضها  زهــو  بعد  الفضائل  موامياحيث  الــزهــور  مــصــوحــة  عـــادت 

املــشــّيــد رصحــه إذ كــنــت  ــاوالــعــدل  ــي ــال دكـــــت مـــعـــاملـــه فـــأصـــبـــح ب

ــا ــي ــه أمــان ــي ــب ــطــال ــث ال ــي ــق ح ــ نائياواحلـ ــد  ــراق ــف ــال ك وأيـــمـــك  ــى  ــس أم

ــد(  ــم ــن )حم ــم ــا ي ــن مـــقـــاصـــدًا ومــســاعــيــاقـــســـاًم بــحــبــك يـ ــب ــي ــط وال

ــًا ــاوف خم ــلــضــال  ل ســلــكــنــا  أن  ــا وكـــن مــواضــيــامـــا  ــمــن ــت عــزائ ــ أوه

ــون بــأرضــنــا  ــث ــاب ــع ــداة ال ــعـ ــا دونـــنـــا ورواســـيـــاوملـــا الـ وقـــفـــوا هــضــاب

مسالكًا ــاء  ــع ال إىل  تــشــق  ال  ــي  ــاك ــي ومــراق مــصــاعــدًا  اخلـــلـــود  ران 

ــم ــك ــدي ه أشـــعـــة  ــن  ــ ع ألنـــــا  ــاإال  ــي ــاج دي ــن  ــئ ــل م ســبــل  إىل  ــا  ــن ــل م

سمحة الــرســالــة  حفظ  مــن  خــري  ــنـــى هلـــا جمـــــدًا تـــلـــيـــدًا ســامــيــايــا  وبـ
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ــه ــان ــي ــلـــعـــدل املـــهـــد ك رصحــــًا يــفــيــض تــــــواددًا وتــآخــيــاوأقـــــــام لـ

ــا ــامل ــط ــرة ول ــ ــت الـــشـــدائـــد مـ ــ غالياذقـ تــعــشــق  مــن  ــد  ــدائ ــش ال ذاق 

ــنــبــي وصــنــوه ــت يــا عــضــد ال ــ رانياوألن  - الــعــدالــة  عــىل   - ــل  أط مثل 

ــًا ــب ــرات ــامل م ــك ــل ــدك ل ــه ــع ــال زواهـــيـــابــلــغــت ب ــظـ ــاء وارفـــــة الـ ــي ــل ع

ــم الئ لـــومـــة  ــذك  ــأخـ تـ مل  ــق  ــ احل ــايف  مــؤاخــي ــدان  ــ ــ امل ــان  ــ ك وإن  ــا  كـ

ترجتى شــفــاعــة  ــا  ف حكمت  ــوي اجلــانــيــافـــإذا  ــ ــق ــ ملـــؤمـــل كـــــان ال

كــأنــه قــضــيــت  بـــام  ــاب  ــيـ ارتـ ال  القاضياإذ  فكنت  ــه  ب صــدعــت  أمـــر 

سمعه ــف  أره احلشد  خطبت  صاغياوإذا  الــبــاغــة  غـــرر  ــن  م لــلــقــول 

نفوسهم ــات  املــســغــب ــاك  ــ ات متتالياوإذا  هلــم  كــرمــًا  ــدى  ــ امل ــزت  جـ

العدى السيف يف وجه  امتشقت  ســواهــيــاوإذا  بـــالـــفـــرار  الذوا  لــلــحــق 

املــدى عــن  شططت  إن  تـــراب  ركــابــيــاأأبـــا  تستحث  جــيــادي  ــت  ــ وأت

سجية ــك  ــي ف ــو  ــف ــع ال بــــأن  ونــابــيــاعـــلـــاًم  أتــيــت  ــا  مـ ــًا  ــبـ ذنـ ــان  ــ ك إن 

ــورة عــلــويــة ــ ــك صـ ــدتـ ــقــد وجـ ــل هــاديــاف شــعــاعــًا  اتــعــكــت  ــا  م للحق 

ــامل  ــســم ع ــن ــو ت ــاالً لـ ــصـ ــت خـ ــع نــســامت واحـــــدة لــكــان الــســامــيــامج

ــأ الـــعـــظـــيـــم حتــيــة  ــبـ ــنـ ــا أهيـــــا الـ ذاكيايــ قريضًا  هبــا  القريض  صغت 

بخاطري جيــوس  ما  فيها  ــاأوضحت  ــي ــاه الـــوفـــاء حــوال ــأهبـ ــورًا بـ ــ ــ ص

ــدة ــري ــا إلــيــك خ ــه ــي ــيـــت أزج ــًا ووالئــيــاوأتـ ــادق ــوري ص ــع ضــمــت ش
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و قصائد الشاعر يف رثاء آل البيت ففيها صورة زاخرة باألسى، مفعمة باألمل، 
ملا ناهبم من حيف وأذى، فهذا نموذج حي ملأساة كربالء يف هذه  تأمله  يعرب فيها عن 

القصيدة التي عنواهنا )أبا الشهداء( حيث يقول: 

عــي  ــن  ــ م الـــفـــضـــائـــل  أرج  ــا  ــ ويـ ــداء يـــا ســبــط الــنــبــي ــهـ ــشـ أبــــا الـ

ــن لـــؤي ــ ــر م ــاخـ ــفـ ــاع املـ ــ ــعـ ــ وإشـ ــا  ــذاه ــح الـــبـــتـــول ويــــا ش ــف ويــــا ن

ــورى ســـبـــل الـــرقـــي ــ ــل ــ أنــــــــاروا ل األوايل ــن  مـ ــن  ــب ــي ــط ال ابــــن  ويــــا 

األيب  ــاع  ــ ــ ــدف ــ ــ ك ــم  ــ ــه ــ ــارف ــ ــع ــ م ــه  ــي مـــشـــوا لــلــحــق تــدفــعــهــم إل

الـــغـــوي روح  بـــعـــدهـــا  لـــتـــزهـــق  ــت املــنــايــا ــق ــش ــع ويـــــا روحـــــــًا ت

ــش الــســالــبــن محـــى الــنــبــي  ــي ــج ب يــــروع  مل  لـــلـــبـــطـــولـــة  ورمــــــــــزًا 

الــســهــي ــل  ــ ــ األم إىل  ــا  ــ رسنـ إذا  ــًا يـــنـــري لـــنـــا الـــديـــاجـــي ــ ــرباسـ ــ ونـ

الــعــي  ويف  الــبــكــور  يف  نـــواحـــًا  تسمع  ــيــك  عــل لـــلـــوجـــود  ــع  ــطــل ت

حتــــــــدى كــــــل جـــــبـــــار كــمــي ــًا ــا بـــطـــًا كــمــي ــ رصيـــــع احلـــــق ي

ــل حــي ــ ــن ك ــ ــًا م ــعـ ــائـ ــبـ أحـــــط طـ ــاس ــ ــم أن ــ ــاة وهـ ــغـ ــطـ ــت الـ ــديـ حتـ

ــي ــزك ال ــك  ــ دم ــن  مـ األجـــيـــال  إىل  لــتــبــلــغــهــا دروســــــًا واضــمــحــلــت

ــق الـــعـــي  ــ ــلـ ــ ــار واخلـ ــ ــثـ ــ ــاإليـ ــ وبـ ــل زاخـــــرات  ــائ ــض ــف ــال دروســـــــًا ب

بــــــأن الــــــــذل عـــاقـــبـــة الــغــبــي واضمحلت  الــدالئــل  لــنــا  أقــمــت 

لغي ــن  ــركـ يـ مل  الــنــفــس  ــور  ــهـ طـ حــر  كــــل  ــة  ــصـ حـ ــد  ــ ــج ــ امل وإن 

حيــــقــــق بــــامــــتــــشــــاق املــــــرشيف  ــر  أمـ اإلصـــــبـــــاح  ــج  ــّلـ ــبـ تـ وإن 

ــؤاد وكــــل يش ــ ــف ــ ــت ال ــ ــص ــ وأرخ عنهم  ــت  ــعـ دافـ ــن  مـ ــم  ــي ــض ال أيب 
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ــي ــن ه ــش  ــ ــي ــ ع ويف  ــة  ــبـ ــغـ ــسـ ومـ ــاد ــه ــط ــن اض ــ ــن م ــنـ ــوا آمـ ــي ــح ــي ل

غي كـــل  ركـــائـــب  يف  وســـــــاروا  استطاعوا ــا  م الــضــالــة  يف  ــادوا  ــ مت

ــن هنــجــك الــلــحــب الــســوي  نـــأى ع ــمـــن بـــكـــل هنــج  ــائـ وراحـــــــــوا هـ

وعـــــــّي ومـــــــربـــــــة  ذل  إىل  ــد عــز ــعـ ــم مــــن بـ فـــــآل مـــصـــريهـ

ــربي ــل الـ ــم ــاحل ــب ب ــذئـ كــفــتــك الـ فيهم  األطــــــامع  ــك  ــت ــف ت وبـــاتـــت 

الــعــبــقــري بــــروح  ــرت  ــه ــص ان إذا  ــادئ ــب ــم ــل ل رشودًا  مـــثـــًا  فـــيـــا 

أيب هــــــّيــــــاب  غــــــري  ــب  ــ ــل ــ ــق ــ ب ــات  ــاحلـ جتــــــــاوزت املـــهـــالـــك كـ

)الـــــويص( آل  ــن  مـ األبـــــــرار  دم  فــألــبــســت الـــذيـــن هـــم اســتــحــلــوا 

وبــــــاألســــــوار واخلــــلــــق الــــدين ــات ــ ــاديـ ــ ثــــيــــابــــًا بــــاملــــآبــــق نـ

الـــصـــدي  ــرش  ــبـ الـ إىل  ــا  ــه ــل ــاه ــن م ــايل  ــعـ ــن املـ ــ ســلــيــل الـــفـــاحتـــن م

الـــبـــغـــي مـــــنـــــارصة  إال  أبـــــــو  لقوم  ــي  ــام ــس ال بــركــبــك  ــت  ــرج خ

ــري ــه ــم ــس ال ــان  ــعـ طـ ــوا  ــشـ خيـ ومل  بــصــيــٍد صــافــحــوا الــبــيــض املـــوايض

ــن حـــقـــد خــفــي ــ ــش م ــ ــم ريـ ــه ــس ب رمـــــاك املــــارقــــون وأنـــــت صـــاٍد

ــق جـــاهـــي  ــ ــآبـ ــ ــاملـ ــ شـــــغـــــوف بـ ــاغ  طـ أهــــــــواء  عــــىل  ــزل  ــ ــن ــ ت ومل 

ــري ــرت هبــــا بـ ــ ــع ــ ــأ ش ــمـ عــــىل ظـ املــنــايــا ــت  ذقـ إن  الــشــهــداء(  ــا  ــ )أب

ــن أمــــــل ويض ــ ــوه مـ ــ ــرجـ ــ تـ ــام  ــ بـ ألنــــك قـــد ظـــفـــرت مـــن األمــــاين

وقصيدة أخرى بعنوان )يا مصحرًا نحو العراق( القاها يف الصحن احلسيني الرشيف 
سنة 1361هـ يقول فيها: 

معانيا ــود  ــل اخل ــن  م يفيض  ــرًا  ــع ش ــا فــؤادي سكبت  ــا  م ادكــــارك  لـــوال 
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جواريا ذاك  قبل  وكــانــت  حبست  ــد ما  ــع ــر ب ــواطـ ــرت اخلـ ــج ــف ــا ت ــ ومل

ــن خــوافــيــا ــرت وكـ ــف ــا س ــوالك م ــ ل وجوهها البليغ  الكلم  ــوارد  ــ وش

ــا ــي ــد مــقــاطــعــًا وقــواف ــري ــف مــنــهــا ال ألنتقي ــؤاد  ــفـ الـ ــاء  ــن ــأح ب طــافــت 

ــام احـــتـــواه رثــائــيــا ــام يــطــيــب بـ ــي ك خــالــدًا ســفــرك  أجـــوب  انثنيت  ثــم 

مداديا الــدمــاء  ــي  زاك مــن  وجعلت  يراعتي اهلــجــري  لفح  مــن  فــأخــذت 

هيا كـــام  اخلـــلـــود  بـــآفـــاق  ــت  ــل ظ ــوحــي دقــائــق ثــورة  وطــفــقــت اســت

ــا ــيـ زاهـ ــًا  ــ ــديـ ــ رسمـ ــاءًا  ــ ــقـ ــ بـ إال  كغريها  الــعــصــور  فيها  أثـــرت  ــا  م

أحشائيا األســـى  ــن  م أذبـــت  فيها  ــوم )عــاشــوراء( كــم لــك لوعة يــا ي

بــاكــيــا ــي  ــب ــل ق وعـــــاد  ــوم  ــمـ اهلـ يفَّ  أيقظت ــج  ــواع ــل وال إال  عـــدت  ــا  م

نـــغـــاًم بــأســبــاب الــتــحــرق حــالــيــا حترقي ــوغ  أصـ أن  نــفــي  ــدت  ــاه ع

ــا ــي ــواق ب ــن  ــزلـ يـ ومل  احلـــيـــاة  تــبــىل  صحائف بيض  بعد  العروبة  حيث 

وتقاليا ضــغــائــنــًا  الــنــفــوس  تــذكــي  بذحوهلا  وانـــربت  ــة(  ــي )أم هنضت 

ــرًا واضــيــا ــف ــل س ــد ظ ــاج ســفــر األم هبم  ــن  ومـ األكـــرمـــن  رشع  لتبيد 

ومراسيا ــه  ل إمــراســًا  ــف(  ــط )ال يف  وملقيًا ــعــراق(  )ال نحو  مصحرًا  يا 

ومغانيا مــربــعــًا  بــــ)أمحـــد(  رشفـــت  مواطنًا هــجــرت  مــا  الفضيلة  ــوال  ل

مـــا يف احلـــيـــاة مـــفـــاخـــرًا ومــعــالــيــا ــم األنـــــوف متــلــكــوا ــا غــالــبــًا شـ يـ

أمانيا اخلــلــود  جعلوا  وقــد  بعضًا  بعضهم  يــدفــع  للمجد  فــتــواكــبــوا 

ــا ــادي ــة ن ــول ــط ــب ــال ــدًا ب ــيـ ذكــــــرًا محـ ــًا طــيــبــن وخــلــفــوا  ــرامـ ومـــضـــوا كـ

مباهيا ــاب  ــكــت ال نــطــق  وبــخــلــقــهــا  هلا  أوحــــى  ــي  ــت ال اهلل  ــوة  ــف ص هـــم 
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ــارًا هــاديــا ــ ــن ــ والـــذاهـــبـــن لــنــا م و)أمحـــد( ــويص(  ــ و)ال بحبك  قــســاًم 

ــاقــيــا ــة ب ــ ــي ــ ــن االرحي ــ ــان ديـ ــ ــا كـ ــ م ــه  ــل ــال وأه ــض ــل ــك ل ــاح ــف ــوال ك ــ ل

نــاهــيــا الـــربيـــة  عــــاث يف  ــظـــل  ويـ ــادة ــف م اهلـــــوان  ــىل  عـ أبـــيـــت  وإذا 

ــل غـــاويـــا ــ ــرذائ ــ ــال ــ ــع ب ــف ــل ــاغ ت ــ بـ يقودها  الــضــال  بــأجــنــاد  خــرجــت 

ــا ــيـ ــًا ورواسـ ــيـ ــأن مـــوامـ ــ ــى م ــت ح ــت ــزامحـ وتـــتـــابـــعـــت رايــــاهتــــا وتـ

ــيــف تــفــاديــا ــرشع احلــن ــ لــلــحــق والـ حممد نفس  وهــي  نفسك  أرخصت 

ــا ــادي ــت عـــرشـــًا بـــاملـــآبـــق ن ــل ــل وث ــرًا ــ ــظــامل زاخ ــامل ــًا ب ــ فــهــدمــت رصح

ــرًا جـــلـــيـــًا لـــلـــربيـــة هـــاديـــا ــ ــف ــ س كــتــاهبــم  يـــــزال  ــت ال  ــي ب ــل  ــي ــل أس

شــاديــا األعــــارص  فــم  فــيــه  زال  ــا  م ــدًا ــال ــًا خ ــ ــال درسـ ــي ــأج ــقــيــت ل أب

ــدود جــواريــا ــ ــىل اخل ــزال ع ــا إن تـ م دموعها  احلــاشــدات  اجلــمــوع  هــذي 

ــع والـــكـــآبـــة بـــاديـــا ــوجـ ــتـ ــح الـ ــ مل بأمسها  ــات  ــرشق امل ــوه  ــوج ال وعــىل 

راضيا السباسب  اجتزت  مل  علمت  وليتها  ــام  ــط ــل ال أصــابــعــهــا  ــى  ــ أدم

حمانيا ــن  ــب وط ــرت  ــه ط ــس  ــف أن ــن  م ــك وصــفــوة ــي ــًا إل ــاب ــب وتــركــت أح

ــان الــعــالــيــا ــكـ وتـــبـــوأت مــنــهــا املـ ســؤدد أرفـــع  األرض  يف  لتملكت 

ــا ــي ــال ــي ــن أيــــــام اهلــــنــــاء ل ــلـ ــأحـ فـ عليهم  ــطـــوب  اخلـ ــعــت  ــاب ــت ت ــا  ــ ومل

معاليا احلــيــاة  عــىل  يــفــيــض  ــًا  ــي ج ــأوا ــش ــل وان ــي ــدوا املــجــد األث ــشــي ول

أوالــيــا الشعوب  ســاســوا  وبعدهلم  بعزمهم الـــذيـــن  ــف  ــل ــس ال ــة  ــي ــق أب

مآسيا اخلــــاف  مـــن  يــشــيــع  ــكــم  ب مشى ــم  ــركـ وواتـ ــم؟  ــرك ــائ ث ــام  نـ مل 

ــا مــازجــتــمــوا دمـــه الــفــرات اجلــاري بعدما ــن  ــرهــائ ال مــثــل  واســتــاقــكــم 
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ــن مـــــــــــواردًا ومـــآتـــيـــا ــ ــه ــ ــل ــ وأج ــرية  ــث ك الـــســـالـــفـــن  يف  لـــنـــا  ــرٌب  ــ عـ

معانيا سمون  وقــد  )احلــســن(  ــدم  ب تطيبت  ــوف(  ــف ــط )ال بــأحــنــاء  عـــرٌب 

تساميا أراد  ملـــن  الــســبــيــل  وهـــي  ــررًا ــ حت أراد  ــن  ملـ الــطــريــق  ــي  ــه ف

ــًا قــاســيــا ــاح ــف طــغــاًم تــضــلــلــكــم ك وكــافــحــوا الــعــبــري  منها  فتنسموا 

صافيا مــعــيــنــًا  غــــدًا  تــبــتــغــون  مـــا  تنهلوا  املــســالــك  وعــث  وجتــشــمــوا 

ــون أمــانــيــا ــل ــاف ــغ ــال فــيــهــا ال ــ ــا ن مـ جمـــدة ــاة  ــ ــيـ ــ احلـ إن  وتـــيـــقـــنـــوا 

مـــن بـــات مــتــكــًا وأصـــبـــح الهــيــا وثـــقـــوا بــأنــفــســكــم فــلــيــس بــغــائــر

ــرم املــقــاصــد شــاكــيــا ــ ــا ح ــطــامل ــل ف مقصدًا التعسف  من  الشكاة  ودعــوا 

ــا تــصــد ضــواري أن  املــطــامــع  وســـع  يف  فليس  للنضال  ــواري  ضـ وثــبــوا 

خاشيا املـــآرب  يعط  فلم  حبست  ــًا ــآربـ ــوف مـ ــتـ ــاحلـ وتــطــلــبــوهــا بـ

ــا ــاري ــل الـــدمـــاء جم ــع ــا ج ــًا هلـ ــن ــم ث املنى طلب  إذ  )الطف(  يوم  فشهيد 

)سوالف(  مصيف  من  فاستوحى  مرابعه،  وطاف  العراق  شامل  يف  الشاعر  ساح 
قصيدة تفيض رقة وانسجامًا كاجلدول الرقراق املنساب بني احلقول والرياض النارضة 

ورباها الزاهرة، أسمعه يقول:

الـــوفـــاد ــد  ــ ــواف ــ ت رّس  فـــعـــرفـــت  ميعاد ــىل  ع ال  جئتك  )ســــوالف( 

ــق الـــــــرواد ــدفـ ــتـ مــــن نــبــعــهــا كـ تدفقت ــيــات  الــصــاف ــاه  املــي حــيــث 

ــوادي وص ضوامئًا  النفوس  ــروي  ي ــا وصــفــاؤهــا  ــره ــري فــهــديــرهــا وخ

الـــوادي يف  ســاحــرًا  الطبيعة  مـــرأى  يشوقهم  الــذيــن  الــنــفــر  يــشــتــاقــهــا 

األطـــــواد يف  ــاب  ــ ــن ــ األع ــر  ــاث ــن ــت ك ــروا ــاث ــن ت اجلـــهـــات  كـــل  ويف  فــهــنــا 
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ــع الــنــادي ــي ــرب ــال ــورد أيــنــع ب ــالـ كـ ــع خــدهــا  ــن ــاء أي ــف ــب هــي ــاع مـــن ك

فــــتــــانــــة بــــقــــوامــــهــــا املــــيــــاد ــا وهبـــائـــهـــا  ــ ــامهل ــ ــج ــ ــة ب ــ ــابـ ــ خـ

ــن رقــــــة كـــتـــاميـــل األعــــــــواد ــ مـ ــل عــطــفــهــا  ــايـ ــا متـ ــ ــا مل ــه ــن ــس ــا ح ــ ي

ــاد ــرتـ ــى املـ ــفــت ــل خــــــرضًا، وآنــــــًا ل الــربــى ــار  ــج أش صـــوب  تلفت  ــًا  آنـ

بــســهــامــهــا كــتــصــيــد الـــصـــيـــاد قلوبنا  الــصــائــدات  حيث  ــوجــه  وال

األوراد ــم  ــسـ ــبـ ــتـ كـ ــم  ــسـ ــبـ ــتـ مـ اللمى ــري  مخـ ــات  ــن ــوج ال مــتــورد 

ــاد ــوقـ ــع الـ ــل ــط ــت ــا ك ــ ــدره ــ ــن ص ــ م ــاحمــــان تــطــلــعــا ــدان اجلــ ــ ــاه ــ ــن ــ وال

ــم اهلــــادي ــي ــم ــش ــال حــتــى حيــســا ب ــدءا ــوى مل هيـ ــ اهلـ ــىل  مـــتـــمـــردان عـ

ــن ســنــاهــا الــبــادي ــوًا م ــ ــرج زه ــ وامل طيبها  ــن  م نفحة  ــر  ــ األزاه حــســب 

ــة اإلنــــشــــاد ــ ــري ــ ــح ــ أخــــــــــاذة س ــة ــزوجـ والـــطـــري مـــن نـــرباهتـــا اهـ

ــاد ــجـ ــن األنـ ــ ــن أعـ ــ ــا م ــهـ وســـافـ رحيقها  العيون  سحر  مــن  تستاف 

ــآد ــن ــوار بــكــاعــب م ــ ــس ــ حــــوط ال حتوطها  ــال  ــب اجل ــن  م ــات  ــاخم ــش وال

الـــوادي سحيق  إىل  السفوح  ــن  وم سفوحها  الــعــيــون  ــدرار  ــم ب تسقى 

ممــــتــــدة ومــــصــــايــــف الــــــــرواد هضاهبا  فــوق  ــاب  ــن األع ــش  ــرائ وع

وينبض قلب الشاعر بمحبة الوطن العريب والتغني بأجماد أمته ال سيام قضية فلسطني، 
فها هو ذا يتصدى للغاصبني ويقطع دابر املعتدين بقصيدة جاءت مسبوكة أحسن سبك، 

فام أحسن قوله: 

ــامع ــاجل ــوا احلـــبـــائـــل ب ــب ــص ــم ن ــك ل منكم  احلــــق  الــغــاصــبــن  دعـــــاة 

ــوا لـــلـــقـــيـــاس ولـــلـــســـامع  ــ ــالـ ــ ومـ ــق نــاصــعــات ــائ ــق ــد تـــركـــوا احل ــق ل
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ــي ــ دواعـ وال  ــاك  ــنـ هـ ســـبـــب  ــا  ــ ب ــم  ــك ــي ــنـــي أب لـــيـــنـــتـــزعـــوا بـــــاد بـ

ــي  ــ ــواع ــ س ــم  ــ ــك ــ ــوت ــ مل وأرشار  لــــشــــذاذ مــــن اآلفــــــــاق جـــــاءوا 

ــاع ــنـ ــتـ ــل ووهـــــــن وامـ ــ ــ بــــا وج ــًا ــع ــريوا لـــلـــنـــضـــال املـــــر مج ــ ــس ــ ف

ــي ــاع س ــم  ــل ــظ ــل ل خيـــشـــاكـــم  وال  دوي لــصــوتــكــم  يــســمــع  فـــلـــم 

ــصــداع  ــن ال ــرؤوس م ــ ــا تـــربى الـ هب الــلــوايت ــر  ــم ــس ال ــوا  تـــرشعـ مل  إذا 

ــتـــاع ــا بـــــا عــــلــــٍق مـ ــهـ ــيـ ــلـ ألهـ ــات  ــع ــائ ــقـــوق ض فـــام رجـــعـــت حـ

ــراع ــق ــال عـــىل اســــــرداد أرضــــك ب فـــلـــســـطـــن وهــــــا أنــــــا عــزمــنــا

ــاع  ــ ــدفـ ــ ــوم االنـ ــ ــي ــ بـــوحـــدتـــنـــا ل ــي ــاع ــس ــة وامل ــاس ــي ــس ــدت ال ــ لـــو ح

مهـــو أصــــل الـــشـــقـــاء بــكــل قــاع  ــاس ــ ــن أن ــ ــر املــــواطــــن م ــري ــح ــت ل

ــوخ وبـــالـــرضـــاع  ــي ــش ــال ــفــر ب ــن ســن فــإنــا  ــا  ــ ــدن ــ ــوع ــ م حــــق  مــــا  إذا 

وحييي الشاعر واقعة الطف اخلالدة التي مل يشهد التاريخ هلا مثياًل، ويصف الرصاع 
العنيف بني احلق والباطل، إهنا مأساة يزيدها مر اجلديدين تأججًا واضطرامًا، وَمن غري 
احلسني يفكر باإلصالح ومن غريه حيرص عىل رصح اإلسالم ومن غريه يغار عىل دين 

جده، إهنا ذكرى إمام جّل يف التاريخ شأنا: 

الذكرى الدامية
ــى ــن ــف ــــس ت ــــي ـــــــــال ذكـــــــــرى ل ـــ ــطـ ــأبـ لـ املـــــجـــــد  ســــجــــل  يف 

ــى ــن ــب ي األرض  يف  ــٍد  ــ ــ ــال ــ ــ خ تـــــــتـــــــحـــــــدى كـــــــــــل جمـــــــٍد

ــى ــ ــن ــ ومت ذكـــــــــراهـــــــــا  دون  وســــتــــنــــســــى كـــــــل ذكـــــــرى

ــا ــ ــانـ ــ وشـ انـــــــدفـــــــاعـــــــات  د  تـــــــزدا اآلفـــــــــــــاق  يف  وهـــــــــي 
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ــا ــ ــنـ ــ ــــــــــس لـــــــــإســـــــــام ركـ ــاء الـــشـــمــــ ــ ــق ــ ــب ــ وســـتـــبـــقـــى ك

األجـــــــيـــــــال فـــيـــهـــا وتـــغـــنّـــى إىل  الــــــــدهــــــــر  شــــــــــدا  كــــــــم 

ــًى ومـــبـــنـــى ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـــــــاإلبـــــــا مـ ــت  ــ ــام ــ ــس ــ إهنــــــــــا ذكـــــــــــــرى ت

ــا ــ ــن ــ هــــــــــّد لــــلــــطــــغــــيــــان رك رصاع  ذكــــــــــــــــرى  إهنـــــــــــــا 

ــا ــزنـ حـ ــس  ــ ــف ــ ــن ــ ال يف  بـــعـــثـــت  ــٍد ــ ــيـ ــ إهنــــــــــــا مـــــــــأســـــــــاة صـ

هلـــــــــم األعـــــــــــنـــــــــــاق حتـــنـــى إهنـــــــــــــا ذكــــــــــــــــرى محــــــــــاٍة

ــه الـــــســـــامـــــي واحــــنــــى ــ ــت ــ ــي ــ ب ــم  ــهـ ــيـ ــلـ عـ املـــــــجـــــــد  رضب 

ــا ــ ــونـ ــ لـــــــلـــــــورى أمـــــــنـــــــًا وعـ وعــــــــــىل األيـــــــــــــــام كـــــانـــــوا 

ــى ــن ــس ح األرض  يف  ــم  ــهـ ــنـ مـ ــت ــاضـ فـ األردان  ــوا  ــ ــب ــ ــي ــ ط

ــم وزنـــــا ــ ــل ــ ــظ ــ ــل ال ــ ــي ــ رغـــــــم س أقـــــــامـــــــوا احلــــــــــــق  واىل 

ــم قــــــــرمــــــــًا وقـــــرنـــــا ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ ــايل  ــ ــي ــ ــل ــ ــت أيـــــــــــدي ال ــ ــ ــذب ــ ــ ش

شـــأنـــا ــخ  ــ ــ ــاري ــ ــ ــت ــ ــ ال يف  جــــــل  إهنـــــــــــــا ذكــــــــــــــــرى إمــــــــــام 

ــى ــ ــن ــ ــأغ ــ بــــــالــــــبــــــطــــــوالت ف غـــــمـــــر األكـــــــــــــــــوان طــــــــرًا 

ــا ــ ــن ــ األجــــــــيــــــــال آيـــــــــــات وس إىل خــــــــــــــط  ولــــــــــــقــــــــــــد 

ــا ــزنـ ــاء مـ ــ ــح ــ ــط ــ ــب ــ ـــــبــــًا عـــــىل ال ــدم املــــــــهــــــــراق مـــنـــصــــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ

ــا ــنـ لـــــكـــــفـــــاح الـــــظـــــلـــــم حلـ تــبــقــى  الــــــدهــــــر  ســــجــــل  يف 

وكـــنـــا  كــــــــّن  رصوحــــــــــــًا  ت  ــا لــــلــــغــــوايــــا ــ ــهـ ــ ــيـ ــ هـــــــــــّد فـ

نـــــــــــــــارصًا لــــلــــحــــق عــــونــــا أصــــحــــر الـــلـــيـــث الـــّســـبـــنـــتـــي

ــا  ــن ــع ط ــاء  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ اهلـ يف  ــــــــــداء  بــــــغــــــاٍب أثـــــقـــــلـــــوا األعـــــــ
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ومــــــنّــــــا آالًء  ــــــــــــــــواد  ــوا األجــــــــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ وســـــــــــــامٍح غـ

ــا ــن ــه ــض ع ــ ــي ــ ــب ــ ــوايض ال ــ ــ ــاملـ ــ ــ بـ نـــــــثـــــــروا هـــــــــام األعـــــــــــادي

كــــــــالــــــــروايس الـــــشـــــم وزنــــــا ــوا ــ ــانـ ــ وعـــــــــىل الـــــبـــــاغـــــن كـ

عـــيـــنـــا اهلل  ســـــبـــــيـــــل  يف  ــروا  ــ ــقـ ــ فـ الـــــــــــرشك  وأدوا 

ــا  ــنـ ــيـ ــفـ ــتـ ـــــنــــا خــــطــــاهــــم واقـ ـــ ــ ــم ــ ــرس ــ ــن ت ــ ــ ــح ــ ــ حـــــــبـــــــذا ن

ــا ــنـ ــيـ ــطـ ــتـ ـــــيــــا قـــــــرونـــــــًا وامـ ــوة الـــعـــلــــ ــ ــ ــه ــ ــ لــــركــــبــــنــــا ص

هتــنــا ــون(  ــ ــ ـــي ــ ـــهـ ــ )صـ هبــــــا  يت  ــا ــ ومــــلــــكــــنــــا أرضـــــــنـــــــا الـ

ــا ــ ــن ــ ــب ــ وث ولــــلــــعــــلــــيــــا  رًا  ومجــــعــــنــــا الــــشــــمــــس مــنــثــو

احتــــــدنــــــا نــــــحــــــن  إن  ة  ــا احلـــــــــق بـــالـــقـــو ــ ــ ــن ــ ــ ــط ــ ــ ورب

ــا ــ ــنّ ــ ــه ــ ــت ــ غــــــــي وعــــــــدنــــــــا ن وســـــحـــــقـــــنـــــا قـــــــــــوة الــــبــــا

ــا ــ ــرن ــ جــــــــــــذوة الـــــــعـــــــزم ف ــا  ــنـ ــيـ أهلـــــــبـــــــت ذكـــــــــــــــراك فـ

ــا  ــنـ ــقـ ــلـ ــطـ أجــــلــــهــــا نــــحــــن انـ ــن  ــ لــــــــــأمــــــــــاين الــــــــتــــــــي م

مـــــــن )الــــــبــــــعــــــث( وهـــبـــنـــا  بــــــــقــــــــيــــــــادات حــــكــــيــــامت 

ــا  ــ ــن ــ ــض ــ ــه ــ ــن ــ ــه ف ــ ــ ــي ــ ــ ــص ــ ــ ــل ــ ــ خم إلـــــيـــــنـــــا اهلل  قـــــــــّيـــــــــض 

ــا ــنـ ــبـ ئـــــــر حــــــقــــــًا قـــــــد غـــصـ ــا ــ ــف ــ وأخــــــــذنــــــــا بـــــــالـــــــدم ال

ــب املـــعـــنـــى ــ ــع ــ ــش ــ أرهــــــقــــــوا ال مــــــــــن أنـــــــــــــــــايس عـــــــتـــــــاٍة

ــا  ــن ــك ــل واســـــتـــــبـــــاحـــــوا مــــــا م ــا ــن ــي ــؤس ف ــ ــ ــب ــ ــ واشـــــــاعـــــــوا ال

ــا ــ ــن ــ ــش ــ بــــــــن أيــــــــدهيــــــــم وع فــــــغــــــدونــــــا كــــــــاألســــــــارى

ــى ــ ــن ــ حــــــالــــــه واجلــــــــــــــور أخ ســـــاءت  ــــب  ــع ــ ــش ــ ال مـــــا  وإذا 
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ــا ــن ــص ــح ــًا ف ــ ــن ــ ــص ــ ــم ح ــهـ ــكـ ــلـ مـ ــًا ــ ــدك ــ وثـــــــب )الـــــشـــــعـــــب( م

ــا ــنـ ــبـ ــثـ جــــــــــــذوة الــــــــعــــــــزم فـ ومــــــــــــى يـــــلـــــهـــــب فـــيـــنـــا

ــا ــ ــنـ ــ ــًا ووهـ ــ ــفـ ــ ــعـ ــ زادنـــــــــــــا ضـ مــــــــن ســــــــبــــــــاٍت ورقـــــــــــــوٍد

بـــعـــثـــنـــا  مـــــغـــــانـــــيـــــنـــــا  يف  فــــــكــــــأنــــــا مـــــــــن جــــــديــــــٍد

ــا ــ ــن ــ ــم ــ ــت خـــــــــــــريًا وي ــ ــئـ ــ ــلـ ــ مـ ــاة ــ ــ ــي ــ ــ وبـــــــــــدأنـــــــــــاهـــــــــــا ح

أثـــــــــــــر يــــــبــــــعــــــث حـــــزنـــــا لــــــيــــــس لـــــــــأمـــــــــاق فـــيـــه 

ــا  ــنـ ــقـ ــلـ ــطـ ــــــــد مـــــــن ثـــــــــّم انـ ـــ وانـــتـــظـــمـــنـــا بـــــركـــــاب املـــجـ

ثــــــابــــــتــــــًا أســـــــــــــًا وركـــــنـــــا ــًا ــ ــق ــ ــري ــ ــي املــــــجــــــد ط ــ ــن ــ ــت ــ ــب ــ ن

يــبــنــى األرض  يف  خـــــالـــــد  يـــــــتـــــــحـــــــدى كـــــــــــل جمـــــــٍد

ــى ــنـ ــغـ ــتـ ــال فــــــــخــــــــرًا يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــ األجـــــــ إىل  الــــــدهــــــر  وبــــــــه 

ــى ــن ـــــــــال هبــــــا األعـــــــنـــــــاق مت ـــ ــ ــد الـــــــيـــــــوم أغـ ــ ــعـ ــ ــس بـ ــ ــيـ ــ لـ

ــا ــ ــأن ــ ـــــــــــــدان وســــــــــــــــادات ف ــد الـــــــيـــــــوم عـــبــــ ــ ــعـ ــ ــس بـ ــ ــيـ ــ لـ

ــا ــنـ ــقـ ــلـ فــــــــــوق دنــــــيــــــانــــــا خـ كـــــــاألســـــــارى  ــا  ــ ــي ــ ــح ــ ــن ــ ل ال 

ـــــــحــــــاء أحــــــــــــــرار ولـــــدنـــــا  إنـــــــــام نـــــحـــــن عـــــــىل الـــبـــطــــ

وهكذا كان شاعرنا متفننًا يف شعره، يمتلك نفسًا صافية وشاعرية مطبوعة، أغنى 
اجلديدين  كّر  يمحوها  ال  متوهجة  بقيت  التي  املطولة  بقصائده  األديب  اإلبداع  حركة 

وتعاقب األزمان. 
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3- مهدي جاسم الشماسي )الشاعر اجملهول(

املتوىف سنة 1400هـ
شاعر موهوب، راسخ القدم يف دنيا الشعر، وصاحب رسالة سامية، عاش عمره كله 
للشعر واألدب، يتنقل من الشعور باحلب إىل اخليال املبدع اخلالق، وظل متبعًا لعمود 
الشعر العريب الرصني يف أكثر ما نظم، ومل يتكلف الغموض، وكان للخيام وفلسفته األثر 

الواضح عىل الشاعر. 

ولد يف كربالء سنة 1920م ونشأ فيها، والده املال جاسم)1( بن حممد آل نور الدين 
الشاميس كان يمتهن اخلطابة، وعاش الشاعر يف جو مشّبع بروح العلم واألدب، وأكمل 
املعلمني  دار  يف  خترجه  بعد  ومرشدًا  موجهًا  التعليم  يف  طريقه  وشق  االبتدائية  دراسته 
لإلدارة  مالحظًا  ثم  االبتدائية  احلسني  ملدرسة  مديرًا  ثم  معلاًم  وعني  ببغداد،  االبتدائية 
املحلية، خترج عليه رهط كبري من مثقفي كربالء منهم الدكتور واملهندس والرتبوي، ويف 

أواخر حياته هاجر إىل بغداد، وآثر السكن يف الكاظمية. 

يوم  اهلل  توفاه  حتى  املظلوم  ونــرصة  احلق  قوله  يف  جريئًا  ــه،  آرائ يف  تقدميًا  كان 
1979/3/20م )1400هـ( ودفن يف النجف األرشف. 

وبمناسبة مرور أربعني يومًا عىل وفاته، أقام )املنتدى الثقايف( بكربالء حفاًل تأبينيًا 
بمناسبة مرور أربعني يومًا عىل رحيله شارك فيه رعيل من أدباء كربالء. 

)1(  خطباء املنرب احلسيني، حيدر املرجاين، ج3، ص21.
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جريدة  يف  بنرشها  أخذ  التي  بقصائده  جميدًا  شاعرًا  جاسم  مهدي  يف  أجد  كنت 
الدينية يف الروضة  املناسبات  )القدوة( الكربالئية أوائل اخلمسينات، أو كان يلقيها يف 
يف  زرته  يوم  1955م  عام  أواخــر  إىل  تعود  به  معرفتي  بداية  وإن  املقدسة،  احلسينية 
آنذاك - مهديًا له أثرين أدبيني كنت  مدرسة احلسني االبتدائية، وكان يشغل إدارهتا - 
قد أصدرهتام: األمل الضائع، شاعرات العراق املعارصات. وظلت العالقة قائمة بيننا، 
ولدى انتقاله إىل اإلدارة املحلية موظفًا، توطدت صلتي به، وكنت أزوره بني حني وآخر 

ألبعث بقصائده اجلديدة إىل جملة )العرفان( اللبنانية 

لنرشها، ويف أوائل الستينات، غادر الشاعر مدينته كربالء إىل بغداد ليلقي فيها عصا 
تكاليف  من  متعبًا  كان  التقاعد، ألنه  نفسه عىل  أحال  ثم  النوى،  هبا  ويستقر  الرتحال، 

احلياة الباهضة، وكان يرتدد عىل كربالء لتجديد العهد بأهله وأصدقائه. 

1971م( للدراسة يف كلية الرتبية، كنت أراه  ببغداد )1967 -  إقامتي  ويف خالل 
باب  يف  الكائن  جواد  السيد  حممود  حمل  أو  املتنبي  شارع  أو  الرساي  سوق  يف  مصادفة 
املوعد  يف  فيأيت  موعدًا  معي  يرضب  فإنه  جديد  لقاء  إىل  احلاجة  تدعو  وعندما  األغا، 
املحدد وال خيلف مطلقًا، يف حني نجد عدم الوفاء يف تأدية املوعد صفة تالزم الكثري من 

الناس، وهذه تعترب سجية من سجاياه احلميدة. 

وكان صائب الرأي، واثق اخلطى، ذا نظرات ثاقبة وآراء سديدة يف النقد واألدب، 
أحاط أدبه وثقافته بخلق كريم وتواضع جم، وأذكر أنني التقيت به يف إحدى املرات يف 
مقهى تطل عىل شارع األمني ببغداد، وقدم يل قائمة بأسامء خمطوطاته، إضافة إىل ذلك 
فاجأين هبذا اخلرب الطريف وهذا نصه )انتزعت سوق الكهرباء ومعداهتا والتحف واهلدايا 
انتزع من عاملنا األديب ليفتح له حماًل يف  وما شاكل ذلك الشاعر األستاذ مهدي جاسم 
مدينة املنصور ونرجو أن ال يكون ذلك خيبة أمل ملحبي أدبه وشعره(. فاستغربت منه 
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هذه البادرة غري املتوقعة، لتفصح عن كساد سوق األدب يف العراق آنذاك، ولكن واقع 
احلال كان خالف ذلك، فإنه مىض بعزم قوي يف طريق اإلنتاج األديب حتى أيامه األخرية، 
بدا  وقد  وفاته  قبيل  وشهدته  حياته،  من  حلظة  آخر  حتى  الشعر  ينظم  شاعرًا  ظل  وقد 
معاىف ويف متام صحته يزور كربالء فنلتقي يف حمل األديب حسن عبد األمري املهدي، ومن 
ثم ينتقل إىل )مقهى األدباء(، حيث كان يشنف أسامعنا ما استجد من شعره، وحيدثنا عن 
جهوده األدبية ومتابعاته يف شؤون الفكر واحلياة، فندخل إىل نفوسنا املتعة الذهنية، اختذ 

لنفسه اساًم مستعارًا هو )الشاعر املجهول(. 

شاعريته 
األصيلة، وصورة  واملوهبة  احلر  الفكر  أن يف شعره عصارة  اثنان  فيه  مما ال خيتلف 
ويرسلها  منها  يغرف  الفكرية،  حياتنا  من  شتى  صور  عىل  املنطوية  نفسه  من  مرشقة 
نفحات عبقة طرية. يقول األديب غالب الناهي: األستاذ مهدي شاعر من شعراء كربالء 
املعدودين، وشعره يمتاز بقوة الديباجة ومجال السبك ورشاقة األلفاظ وداللة املعاين، 
فهو أنيق يف استعامالته، لذا ترى يف شعره عذوبة القراح، ونفحة الطيب، ولألستاذ قوة 

خارقة يف اإلبداع والوصف( )1(.

الشاعر  )أما  قائاًل:  املسنون(  )احلمأ  فيحدثنا عن جمموعته  داود سلوم  الدكتور  أما 
البرشية  خللق  شعري  عرض  وفيه  كربالء  من  جاسم  مهدي  السيد  فهو  هذا  املجهول 
ومناقشة األخالق البرشية وبواعثها ونتائجها وهو متشائم يف الطبيعة البرشية ويف حياة 

اإلنسان()2(. 

)1(  دراسات ادبية / غالب الناهي، ج2، ص109، )كربالء 1960م(.
)2(  االدب املعارص يف العراق / د. داود سلوم، ص171 )بغداد 1962م(.
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إن املتتبع ألشعاره يف كل مراحلها، يلمح بفطرته تلك املسحة الرومانسية املجهدة 
التي رافقته، فهو يتحدث فيها عن ذاته وعن جتاربه يف احلياة.

وشاعرنا بارع يف الوصف، يضفي عىل الصور املرئية يف فنه العبقري روعة وهتاويل، 
الرقيقة )ورق اخلريف( يفصح فيها عن  الوجدانية  القصيدة  وبحسبي أن أذكر له هذه 

قلب عاشق: 

ــرص ــ ــي ــ عـــــــــــىل وشــــــــــــــــــاح ق يــــــــا غـــــــــــــادة مــــــــن مــــرمــــر

الــــــــريــــــــح مجـــــــــــال املــــخــــرب أضــــــفــــــت عـــــــىل مـــظـــهـــرهـــا 

ــر ــ ــظـ ــ ــنـ ــ املـ يف  بــــــــــداعــــــــــة  فـــــــأبـــــــدعـــــــت مــــنــــظــــرهــــا 

ــــــــيـــــــذ بــــــــــل كــــالــــســــكــــر ـــ ــب ــن ــال ــل ك ــ ــيـ ــ ــا األسـ ــ ــده ــ ــا خ ــ يـ

عـــــــــــن ذلــــــــــــــة املـــــنـــــكـــــر ــري ال  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــرفـ ــ يـــــــا طـ

ــري  ــ ــطـ ــ ــة والــــــــشــــــــوق الـ ــ ــبـ ــ ــ ــا املـــكـــنـــوز بـــالـــرغــــ ــرهـ ــغـ يــــا ثـ

تــــــــــاطــــــــــم بـــــاملـــــنـــــحـــــر ذا  املـــــــائـــــــج  ــا  ــ ــرهـ ــ ــعـ ــ شـ يـــــــا 

ــر ــ ــس ــ ــت ــ روحــــــــــــي فــــــــــدى ال كــــــــــأنــــــــــه اخلــــــــــــــــــــامر يــــا 

ــر ــ ــم ــ ــق ــ ــال ــ ــة ك ــ ــعـ ــ ــلـ ــ فــــــــت طـ ـــ  ــ غـــــــــالـــــــــة احلــــــــــريــــــــــر ل

ــر  ــجـ حـ مــــــــن  ــد  ــ ــ ــق ــ ــ ي مل  يب  قـــلــــ إن  وقــــــــــــــــار!!  أّي 

عـــــمـــــري  يف  ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ خيـ ــنـــهـــا  حـــسـ عــــــــــــــــذار!!  أي 

ــرب ــ خ أو  ســــــــابــــــــق  ٍد  وعـــــ دون  مــــــن  لـــقـــيـــتـــهـــا 

ــرصي ــ ــي وخـــــــطـــــــوي بـ ــ ــقـ ــ عـ فـــــخـــــالـــــطـــــت عـــــواطـــــفـــــي

مــــــــــــزالــــــــــــق الـــــتـــــعـــــثـــــر ســــــــــدرت بــــعــــد اهلــــــــــدي يف 
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ــرب  ــ ــكـ ــ وبـــــــــــــــان شــــــيــــــب الـ ــي ــ ــت ــ ــب ــ ــال ــ وانــــــــــحــــــــــرت ط

ــرب  ــ ــخ ــ ــس ــ ــت ــ ــس ــ ــامل ــ تـــــــســـــــأل ك ــت ــ ــم ــ ــس ــ ــت ــ فــــالــــتــــفــــتــــت واب

أحــــــبــــــبــــــت مـــــــــن مـــبـــتـــر ــذي ــ ــالـ ــ بـ أدري  ولــــــســــــت 

أثــــــــر أدنـــــــــــــــــــى  دون  الـــطـــريـــق  خـــّلـــيـــت  كـــنـــت  أو 

نــــــفــــــي كـــــــوخـــــــز األبـــــــــر ــىل ــ كـــــــــــــان )لـــــــــــعـــــــــــامه( ع

خــنــجــر نــــصــــل  اآلن  ري  بـــــــــل إهنــــــــــــا مــــــــــــلء قــــــرا

و)عـــــــــــمـــــــــــه( مـــــــــن وطــــــر مـــــــا لــــلــــشــــبــــاب واهلــــــــــوى

ويرسم لنا لوحًة شعرية يتجىل فيها صدقه الفني وبوحه العاطفي، ويورد لنا صورة 
معربة عن عذابه ومعاناته، اسمعه ينشد عىل قيثارة املحزون آهاته الذائبة:

ايـــــــــــــــام أحـــــــــــــــام تـــغـــنـــي الـــــ مــــــن  يــــــومــــــًا  يل  كــــــــان 

ــن ــسـ ــب املـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الــــــيــــــأس والـ ثــــــــم ذابـــــــــــــت فــــــــــوق نـــــار 

خـــــدين  ــة  ــ ــ ــونـ ــ ــ خـ مــــــــن  اله  ـــ ــــ ــي خـــــــدين ويـــــــا ويـ ــ ــن ــ ــان ــ خ

ــن مـــنـــي  ــ ــك ــ ــح ــ ــض ــ ولــــــكــــــم ي ــت مــــنــــي الـــــغـــــواين  ــ ــك ــ ــح ــ ض

دين  حتـــــطـــــيـــــم  ومــــــــــــن  يت  ــا ــ ــاس ــ ك هتــــشــــيــــم  مــــــــن  آه 

ــي  ــ ــن ــ ومــــــــــــــن خــــــيــــــبــــــة ظ أحــــامــــي ــة  ــ ــع ــ ــي ــ ض مــــــن  آه 

تــــلــــمــــنــــي  مل  يب  مــــــــــــا  ــو تـــعـــلـــم  ــ ــ ــم لـ ــ ــ ـــائـ ــ ــ أهيـــــــــا ال

وحــــــــــــــــزن وآالم  أنــــــــــا جمـــــمـــــوعـــــة حـــــرمـــــان 

ووزن  مــــــعــــــنــــــى  بـــــــــــا  ــد ــصـ ــقـ أنــــــــا شــــعــــر تـــــافـــــه الـ

وفـــــــن  ذوق  دونــــــــــــــــــام  إنــــــــنــــــــي حلــــــــــــٌن نــــــشــــــاٌز 
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ــب اإلحـــــــســـــــاس مــنــي  ــ ــه ــ ــل ــ ي جــــئــــت مــــــن أمــــــــي أحـــبـــو

دجــــــن يف  لــــــــــــٍص  مــــــثــــــل  إنـــــــــــــــام أمـــــــــــــــي ســــــــوط

ــي ــ ــن ــ بــــــيــــــنــــــام يــــــــومــــــــي جت وغــــــــــــــدي لــــــغــــــز مـــعـــمـــى

شــــــــأين  غـــــــفـــــــلـــــــة  ويف  ــي  ــارخيـ ــف تـ ــلـ ــا خـ ــ ــي ــ ــف أح ــيـ كـ

)أسد  ففي قصيدة  اخلوالد،  اآلثار  بتلك  والتغني  بالرتاث،  الشاعر  اعتزاز  وتلمس 
الشاعر  عىل  الوحي  جاد  وقد  احلضارة،  يف  حتليق  من  للعراق  كان  ما  هبا  سجل  بابل( 

بأبيات يف غاية من العذوبة والصدق، اسمعه يقول: 

ــري ــغ ــاء ورغــــــم ال ــقـ ــبـ ورغــــــم الـ ــم الــســنــن ورغـــــم الــدهــر  ــرغـ بـ

ــر ــط ــم امل ــ ــ ــوج ورغ ــلـ ــثـ ــم الـ ــ ــ ورغ فــعــلــهــا  يف  ــري  ــ ــاصـ ــ األعـ ورغــــــم 

اخلــطــر  ــم  عــظــي ــن  مـ ــا  ــغ ط ــا  مـ إذا  منه  ــان  ــ ك ــا  ــ الـــفـــرات وم ــم  ــ ورغـ

ــر يـــؤجـــجـــهـــا نـــقـــمـــة حـــــن ق ــن فـــاتـــح ــ ورغـــــــم احلـــــرائـــــق مـ

ــاء قــــــوي احلـــجـــر  ــ ــن ــ ــب ــ قــــــوي ال ــوى قـــوي األســـاس  ــرض ربــضــت ك

ــاب الـــقـــدر  ــنـ ــًا كـ ــ ــاب ــ ــرشت ن ــ ــ وك ــامء  ــس ــو ال ــح ــك ن ــف ــأن ــت ب ــخ ــم ش

مــفــر  مــــن  وال  الـــنـــجـــاة  ــد  ــ ــري ــ ت ــادة ــ غـ يف  ظــــفــــرك  ــت  ــ ــب ــ ــش ــ وان

ــور تــصــون اخلـــرب ؟ ــب ــق وهـــل كــال القبور كصمت  بــصــمــٍت  ولـــذت 
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إىل  للعودة  البطلة  أبناء فلسطني  الالجئني من  الصيد( حيفز  )الفدائيون  ويف قصيدة 
ديارهم فها هو يرصخ من األعامق قائاًل: 

ــأو وزيــــــــدوا  ــ ــشـ ــ وابــــلــــغــــوا الـ يــــــــا فـــــــدائـــــــيـــــــون جــــــــدوا

ُيــــــرمــــــى فـــيـــنـــفـــل احلــــديــــد وامــــــــرقــــــــوا ســــهــــم الــــــــردى

ــديـــد ِســـــــــْلــــِم والـــــوقـــــع الـــشـ ـــ ـــ ــال ــم ب ــ ــك ــ ــدام ــ ــوا أق ــ ــل ــ ــس ــ واغ

ــد ــيـ ــعـ ــتـ ــسـ فــــــــالــــــــدواهــــــــي تـ ــي  ــ ــدواهـ ــ ــالـ ــ واســــــتــــــعــــــدوا كـ

ــب صــــمــــود ــ ــ ــل ــ ــ ــق ــ ــ إنـــــــــــام ال الــــــــروايس أس  ــدوا  ــ ــ ــمـ ــ ــ واصـ

ــد ــيـ ــام ممـــــــــدوح رشـ ــ ــ ــجـ ــ ــ اإلحـ ــام  ــثـ ــيـ حـ يف  واحـــــــجـــــــمـــــــوا 

الــــبــــحــــر خــــفــــض وصــــعــــود ــوج ــ ــمـ ــ إنــــــــــــام احلــــــــــــــرب كـ

الـــتـــلـــيـــد ومـــــعـــــنـــــاهـــــا  ب  ــة احلــــــر  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ أنــــــــتــــــــم فـ

ــم ردحـــــــــًا تــــســــودوا ــكـ ــتـ ــامـ هـ ــىل  واعــــــــــــــــــربوا املـــــــــــــوت عـ

ــد ــي ــه ش ُيـــــْقـــــتـــــْل  وَمـــــــــن  َر  ــع الـــنـــصــــ ــنـ ــصـ بــــطــــٌل َمـــــــن يـ

يــــــــــــون عـــــــريـــــــس ســـعـــيـــد وشــــــهــــــيــــــد يـــــــــا فــــــدائـــــــ

عــتــيــد نــــفــــل  الــــــفــــــدى  ِب  در عـــــــــــىل  طـــــــــــل  ودم 

ــد ــ ــيـ ــ هـــــــــي أعـــــــــــــــــراس وعـ رضوب  املــــــــــــــوت  ومـــــــــــن 

ُن(ولــــــــلــــــــعــــــــرب وجـــــــــود؟ ــًا يــــــا )فـــلـــســـطـــيــــ ــ ــ ــاع ــ ــ ــي ــ ــ أض

ــد ــ ــ ــي ــ ــ ــش ــ ــ وجــــــــــــــــــــــــراح ون مـــــــلـــــــؤك املـــــــجـــــــد فـــــــــداء 

مـــــــوك( و)الـــــقـــــدس املـــجـــيـــد( ــري ــ ــ و)ال احلـــــــي(  ــح  ــ ــي ــ ــس ــ )امل يف 

ــد  ــيـ صـ فــــــــدائــــــــيــــــــون  ِب  ــر ــ ــعـ ــ املـــــــــايـــــــــن ِمــــــــــــن الـ
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ونستمع إليه يف قصيدة )الصديق( حيث مهد هلا هبذه التقدمة: 

)سبب أحدهم للشاعر مأزقًا حرجًا، ثم جاءه يف الصباح التايل حيييه، كصديق من 
أخلص األصدقاء، فقال يف ذلك(

خــصــامــك يف  ــة  ــ ــام ــ ــس ــ ال إن  ســامــك يف  أرغـــــب  لــســت  ال، 

ــك ــ ــام ــ ــس ــ ــت ــ ــاب ــ ــة ب ــ ــثـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ اخلـ ــي طـــويـــتـــك ــ ــف ــ يـــــا بـــــاســـــاًم خت

ــك ــامـ كـ يف  ُســــــّمــــــك  وإن  ــًا حـــلـــو احلـــديـــث ــ ــ ــط ــ ــ يـــــا أرق

ــك ــام ــع وبـــعـــض دائــــــك مــــن ط ــق ــديـ ــصـ يـــــا أهيــــــا الـــــذئـــــب الـ

ــك ــامـ ــهـ ــا سـ ــ ــب ــ ــش ــ ــا ب ــهـ ــتـ ــلـ ــنـ فـ ــّي ــ ــب ــ ــان ــ يــــــا مــــــن أمــــنــــتــــك ج

ــك ــ ــامـ ــ مـ يف  تــــــــــــــرّد  أو  ــع  ــ ــرفـ ــ ــن الـ ــ ــت ــ ــن ــ ــن ث ــ ــ أنـــــــــا بـ

ــك ــ ــ ــام ــ ــ ظ يف  يــــــســــــمــــــو  ــدن كـــالـــنـــور ــ ــع ــ ــي مــــن م ــنــن ــك ل

ــك ــ ــام ــ آث ــن  ــ ــ ع ــح  ــ ــفـ ــ ألصـ إين  ــًا رائـــــــــدًا ــ ــق ــ ــي ــ ــل ــ ــب ط ــ ــ ــاذه ــ ــ ف

وقال يتفجع عىل شهيد كربالء اإلمام احلسني بن عيل قائاًل: 

مــدرار  منك  بــدمــع  ــاه  أسـ وأمــســح  بأكدار أشجانًا  )الــطــف(  ــادل  ب قم 

ــوار ــغـ ــام وطـــــــأت آثـــــــار مـ ــ ــرب ــ ف ــاك وئـــيـــدًا يف مــرابــعــه ــط ــل خ ــق وان

وإرصار  عنف  يف  البغي  ــارب  وحـ وطاوهلا  الدنيا  ــاول  ص من  كل  من 

ــار ــن ــدي ل ال  ــن  ــديـ لـ ــى  ــع ــس ي تــــاهلل  ثقٍة أخـــو  إال  ــى  ــوغ ال يف  فيهم  ــا  م

ــار  ــ ــك ــ وأف آراء  ــات  ــنـ ــظـ مـ إال  ــال ال حتــيــط به  ــق عـ ــود مـــن احلـ طـ

ــار  ــص إب ذات  ــه  حلــظــت إن  ــيء  ــ ي منبعه ــوي  ــل ــع ال لــلــتــقــى  ومـــوئـــل 

والباري الــقــرآن  ــارب  ح ملن  حــرب  بمسلكه  الـــبـــاري  ــامل  سـ ملــن  ســلــم 
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وإجـــبـــار  ــد  ــهــدي ــت ل يــســتــجــيــب  ال  ملمسه الصلب  كمثل  جنان  أخــو 

ومقدار ــرٍص  ح يف  العد  عــىل  أربــت  بدع من  الدين  يف  رأى  ما  هاجه  قد 

وأرسار جــهــٍر  يف  اخلــمــر  ــر  ــاق ــع ي مــنــقــطــع  لــــلــــذات  اهلل  ــة  ــف ــي ــل خ

ومــزمــار عـــود  نغمتي  ــىل  ع تــشــدو  ــو غــايــتــه ــح ــي مـــن فـــتـــاة ن ــن ــث ــن وي

ــار ــي ــأط ب أو  بـــقـــرود  ــىل  ــتـ اخـ أو  حلبته جـــاء  اعـــتـــداالً  أراد  وإن 

بقنطار ــارًا  ــط ــن ق ــع  ــف ــن وال ــم  ــك احل شــعــارهــم  ــوم  ــ ق أزره  ــن  مـ ــد  ــش ي

ــار ــن ــد وال ــل ــان اخل ــن مجــعــت بـــن ج لقد )الطفوف(  أرض  يف  اهلل  تبارك 

بالقار الطغيان  صفحة  وشــوهــت  معقله  واديــــك  يف  الــديــن  ــد  ــ ووط

بــأطــهــار يــعــبــأ  ذكـــرهـــم  ــاء  ــ ج إن  وهل  النبي  آل  من  )يــثــرب(  أطهار 

وأعـــــامر  بـــــــــأرواح  حيـــفـــلـــون  ال  يدفعهم النفس  فناء  وحــب  ــاءوا  ج

ــرار  ــوت أحـ ــا مـ ــ ــار وإم ــص ــت ــا ان إمـ بأسهم  األمثال  ترضب  )هاشم(  من 

ــار ــك ــري إن ــل يف غـ ــ ــن وج يـــرتـــد مـ خيلهُم  ــرات  ك مــن  احلــر  واجلحفل 

إعــصــار  يـــوم  يف  تلحظه  الــبــحــر  يف  مضطربًا املـــوج  كــالــنــظــام  ــه  ب ــم  هل

ــح أضـــــــواء وأنــــــوار  ــ ــه مل ــ لـــيـــل ب ــيــضــهــم والـــنـــقـــع فــوقــهــم كــــأن ب

ــوار ــ ــري خ ــ ــب غ ــل ــق ــون ب ــاربـ ــضـ يـ ثبتوا  إذ  ــاملــوت  ب نفوسهم  أزرت 

ــار  ــراد هبــم مــن لــطــخ أوضـ ــ ــا ي ومـ حــرهبــم  ــيــت  ــب ال وآل  ــام  ــ اإلمـ عـــن 

ــدي وخــطــار  ــن ــوا هنــب ه ــح ــب وأص رصعوا  العا  حق  قضوا  ما  إذا  حتى 

وآثـــار  أشـــاء  بــعــض  ســـوى  منهم  ــا  وم األذان  ــل  حـ إذ  ــرب  ــ أك ــاهلل  ــ ف

اجلاري  مائه  من  رشفوا  وما  عطشى  منهله العذب  )العلقمي(  عىل  قضوا 
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يغري الصفوف كليث مغضب ضاري ــأيب الـــضـــيـــم مـــنـــفـــردًا ــ كـــأنـــنـــي بـ

ــو لـــه رشبـــة تــعــطــى بــمــقــدار  ــرج ي ــده ــان عـــىل ي ــديـ ــو صـ ــ ــه وه ــل ــف وط

غـــري رضار  ــل  ــف ــط ل ــايـــا  ــنـ املـ فــيــه  حرملة كف  شلت  السهم  جــاءه  إذ 

ــن ثــار  ــار هـــذا بــئــس م ــث ــك ال فـــإن ي ــرب( هلــا مــن هــاشــم ترة  تــقــول )حـ

ــاري  ــرى ع ــث وحـــز مــنــحــره فـــوق ال مرصعه بعد  مــن  فاطمة  ابــن  هــذا 

ــار ــت وجـــه الـــثـــرى هنـــب خــطــي وب ــوم األكــرمــن عىل  ــس وجــســمــه وج

بالنار  والطغيان  ــرشك  ال بني  ــدي  أي ــا  ــه ــرضم ت اهلل  ــي  ــبـ نـ آل  ودار 

وأرشار  ــاش  ــ ــ أوب ــن  بـ حــــــوارسًا  ملتجأ دون  تسعى  واهلــاشــمــيــات 

ــار ــع ال ــة  ــ ذم تـــارخيـــهـــا يف  ــار  ــ وصـ نــرصت  إن  ــان  ــ إب ــت  ــذل )أمـــيـــة( خ

وأوزار قــيــد  مـــن  الـــكـــون  ــرر  ــ وح ــن دمــه وســجــل احلـــق رب احلـــق م

وإدبــــار  ــنــكــســات  ب أصــيــب  وإن  ظفر عــىل  ــدو  ــغ ي أن  ــد  البـ ــق  ــ واحل

التي هتيمن  إال مهومًا وشيخوخته  يرى معه  القصيدة وحدته، وال  ويتجىل يف هذه 
عليه عىل حساب شبابه وحبه: 

وحدة الشاعر 
ــت أرسي  ــس ــام ول ــ ــي مــا أن ــي ــدي ول ــ وح

دهري  وجــدب  العجاف  وأيــامــي  وحــدي 

ــام هتـــزأ يب وتـــزري ــ ــدي مـــع األحـ ــ وخ

وزري وثــقــل  الكبار  ــاري  ــك وأف وحـــدي 

وجيــري يب  يعثر  الــدهــر  ورصف  وحـــدي 
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ــذي يسفي ويــذري ال ــدي وإحــســايس  وح

أدري ولست  البطيء  ــوت  امل مع  ــدي  وح

* * *

ــول فــكــري  ــ ــة حــيــلــتــي ومخ ــل ــدي وق ــ وح

ــري  ــي ومجـــود أم ــع ــة واق ــص وحـــدي ورق

صــدري  جــوف  يف  صبابتي  ــار  ون ــدي  وح

رس أي  ــو،  ــ ــس ــ ــق ــ وي ــي  ــنـ ــذبـ ــعـ يـ رس 

بــكــر ــرام  ــ ــغ ــ ك ــي  ــحـ ــتـ واسـ ــب  ــ أحـ إين 

ــري  وزه عــودي  ذوى  ــد  وق ــب  أح شيخًا 

عمري مــثــل  يف  ــوى  ــ اهل ــن  م ــاه  ــت واخــجــل

ــًا يف قـــرب شــعــري  ــت ــام ــى ص ــن ــذاك أف ــ وكـ

أدري  ولست  البطيء  ــوت  امل مع  ــدي  وح

رابطة  يطلب ممن كان حيبها حب عاشق وهلان وصار ذلك احلب  يف قصيدته هذه 
الذي ضيع عليها وعليه فرصة  العشق أن تقول إلحساسها  أقرب إىل األخوة منها إىل 

التمتع يف حبهم حتى شاخوا ومل يبق من ذلك احلب إال الذكرى: 

األخت اخلجول
ــط الـــفـــاتـــر ــ ــن ــ ــح ــ ــك امل ــ ــسـ ــ وحـ ــادر ــ ــس ــ ــرك ال ــكـ ــفـ ــه، لـ ــ ــ ــويل ل ــ ــ ق
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ــرور الــــكــــاذب الــبــاطــر ــ ــغ ــ ــل ــ ول ــي عــشــتــهــا  ــ ــت ــ ــات ال ــ ــراف ــ ــخ ــ ــل ــ ول

ــه الـــقـــارص! ــ ــل ــ ــا حلـــســـاب األب ــ ي ــب الــــتــــي جـــدهتـــا  ــ ــاذيـ ــ ــأكـ ــ ولـ

ــظــاهــر ال الـــبـــهـــرج يف  ــدع  ــ ــم خي كـ قـــرشه  يف  ــرج  ــ ــه ــ ــب ــ ال ــر  ــ ــاهـ ــ وظـ

وطــيــشــك املـــســـعـــور والــســاعــر ــىل طــيــشــه  ــ ــايف عـ ــ ــطـ ــ وذلـــــــك الـ

ــك املـــــضـــــارب الـــتـــاجـــر ــبـ ــلـ وقـ ســـوقـــه  يف  ــه  ــ ــائ ــ ــت ــ ال ورأيـــــــــك 

الــطــاهــر  مـــهـــدهـــا  يف  ــا  ــه ــت ــق ــن خ ــي  ــت ــاين ال ــ ــأم ــ ــاه، قـــــويل ل ــ ــتـ ــ أخـ

ــازر ــ احل عــنــســك  يف  ذوى  ــف  ــي ك ــه  ــ رّيـ يف  احلــــلــــو  ولـــلـــشـــبـــاب 

ــر ــاج ــس ال ــك  ــل ــي ل غــفــا يف  كــيــف  نــــوره  يف  املـــــــرشق  ــك  ــحـ ــبـ وصـ

ــر ــاك ن ــن  ــ ع اخلـــــــذالن  يـــدفـــع  ال  تــنــكــري  وال  ــاه،  ــ ــت ــ أخ خـــذلـــت، 

ــر  ــاث ــع ال حـــظـــك  رساب  خـــلـــف  ــاة ــت مـــن جــهــلــك كـــون احلــي ــن دف

ــري  ــاع ــش ــا اهلــــوى ال ــ قــتــلــتــنــي، أن الــشــاعــري ــوى  اهلـ تعشقت  ــن  م ــا  ي

بــــا آرص  الـــــذكـــــرى  ــنـــا  تـــربـــطـ ــوة ــوى أخـ ــ ــا عـــدنـــا س أخـــتـــاه، مـ

ــي اآلخـــــــــر؟! ــ ــث ــ ــن م ــ ــل ــ ــج ــ أخت ــا نـــخـــجـــل مــــن بــعــضــنــا ــنـ ــلـ وعـ

إليها... إىل روح أمي

املثل الدفينة
أســقــفــا أو  طـــريـــقـــة  ذا  ــس  ــيـ ولـ ــرى الــتــصــوفــا ــ ــش ي ــدرويـ ــس بـ ــي ل

ــا ــف لـــكـــنـــه عـــــارشهـــــا عـــــىل ش هبــا  يـــبـــن  ومل  ــا  ــيـ ــدنـ الـ طـــلـــق  ــا  ــ م

ــا ــرف ــرف م ــا  ــوه ــف ص ــن  مـ ــر  ــط ي ومل  ــا مـــا رصفــا ــهـ ملـــا هيـــن مـــن رصفـ
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خلفا أو  ــًا  ــف ــل س مــنــهــا  ــن  ــح ن ــا  مـ أســافــنــا  رسى  ــا  ــي ــدن ال إىل  جــئــنــا 

هفا مــا  منا  يسخر  بــدرهــا  وبــدرهــا  انجلت  ــا  م مــنــا  تضحك  نجومها 

ــا ــي أســف ــف ــس ــبـــور ت ــقـ جتـــــاوب الـ ــىل قــبــورنــا  ــ ــا تــســفــي ع ــ ــه ــ ورحي

ــا ــف ــنـــامـــى وط ــا وقـــــد تـ ــ ــرورنـ ــ غـ حيــمــلــنــا  ال  ــرورون  ــ ــغـ ــ مـ ــن  ــحـ ونـ

خــرفــا شــامســا  األرض  ــرق  ــخـ ونـ ــاول الــشــم الــــــروايس صــعــرا ــطـ نـ

رشفـــا ال  ــقـــة  لـــصـ مــــكــــابــــرون  ــة ســـوقـــيـــة  ــعـ ــلـ ــون سـ ــ ــق ــ ــاف ــ ــن ــ م

ــفــا ــا صــل ــنـ ــيـ ــه حـ ــيـ ــتـ وعـــقـــلـــه يـ عقله  لــــوال  ــان  ــ ــس ــ اإلن ــه  ــفـ أتـ مـــا 

ــا ومـــن جفا ــه ــل مـــا ضـــارهـــا وأص مــهــجــورة مـــقـــربة  يف  خـــطـــرت 

ــا قــفــا  ــ ــامه ــ ــس وك ــ ــز أمـ ــ ــل رمـ ــ ب ــة ألهنـــــــــا رمـــــــــز غـــد ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ بـ

ــخ عــفــا ــ ــاري ــ ــاح وت ــ ــب ــ ــس أش ــ ــ وأم ــرية  ــ ــ ــد ظـــــــام دامـــــــــس وح ــ ــ غ

ــفــا يــزدل أن  ــون  ــكـ الـ ــهــا  فــي يـــكـــاد  جـــبـــانـــة يف  املــــحــــك  ــا  ــ ــن ــ ــه ــ وه

ــر والـــعـــاطـــف واملــنــعــطــفــا واحلـــجـ ــى  ــغ ــم الـــرمـــاد وال ــدًا ضـ ــ ــوق ــ أم

املحتفى  ــو  وه الــدهــر  بجيد  حفت  ــت قـــائـــدا ــم ــظ ــت ــور ان ــب ــق ــل ــا ل ــ ي

تــعــفــفــا ــة  ــعـ ــاصـ نـ أو  شــــوهــــاء  فــحــمــة أو  درة  ــرب  ــ قـ ــل  ــ كـ يف 

مــؤســفــا بــــــرًا  بــــــراء  نـــتـــف  أو  ــا  ــوهلـ ــصـ مـــــاحـــــم كــــامــــلــــة فـ

وأخـــــريـــــات حتـــتـــوي الــتــخــلــفــا ــت كـــل الــعــا ــع ــف قـــد مج ــائ ــح ص

وهـــهـــنـــا تـــصـــافـــح الـــتـــظـــرفـــا ــود ــ وهـــهـــنـــا غــــــراب نـــحـــس أس

ــا ــف ــأف ــت ــرد األشـــــــواق وال ــط ــت ــس ت وال  ــًا  ــب ــقــي ــن ت الـــلـــحـــود  ــبــش  ــن ت ال 

غفا فــقــد  ــب،  ــطـ يـ مل  أو  ــه  ــن ــف جل الكرى طــاب  مــن  تــوقــظ  أن  ــاك  إيـ
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جــنــفــا ــاٍت  ــ ــغ ــ ل ــن  ــ ع ــم  ــه ــي ف ألن  مطلقًا ــاء  الـــدعـ ــم  ــص ال تــبــلــغ  لــن 

واملقصفا الــشــبــا  عـــاف  )وقــيــرص(  ــذا دهــقــانــه  ــد )كــــرى( يف حـ ــرق ي

املصحفا وخـــىل  ــامن(  ــثـ )عـ وراح  ــقــه  ــري ــن إب ــام( عـ ــ ــي ــ ــرق )اخل ــ ــ واف

ــان اقــتــفــى ــ ــا ك ــرك الــصــيــاد مـ ــ وتـ ــن كـــافـــوره  وانـــتـــزع الــســجــان مـ

ــا ــ ــرف ــ ــه وال ــ ــاقـ ــ ــم طــــــوى إمـ ــ ثـ ــدى عمره  ــ أك ــرء  ــ امل ــذا  ــل هـ يــا ويـ

يــفــرقــا أن  احلـــــــــرام  ــل  ــ ــل ــ وح به  يــكــدى  أن  احلــــال  ــرم  ــ ح كـــم 

ــم حـــرفـــا ــ ونــــــرش الــــقــــانــــون ثـ ــى ســنــة ــ ــغ ــ ــن وال ــ ــن الــــــذي س ــ س

عــفــا ــان  ــ كـ إذا  ــذا  ــ هـ ــا  ــه ــف ــع ي مل  ــاس وحـــتـــى نــفــســه  ــ ــن ــ وظـــلـــم ال

يــزحــفــا أن  بـــل  حيــبــو  بــــأن  بــــاىل  ــع الـــصـــفـــراء والــبــيــضــاء ما  ــ ومج

ــا ــف ــس ــل ــف ــه م ــ ــوك ــ ــل ــ مــــــــــربرًا س غــريهــا وأودى  أســبــابــًا  وجــــاب 

ــد خــلــفــا ــ ــن ق ــ ــايل مل ــقـ ــالـ أشـــبـــه بـ وعــلــقــام جــنــى  اإلرث  ــلـــف  وخـ

تعرفا أن  عــن  األرض  رس  يغمض  فلقد ــا  ــن اهلــوي األرض  ــىل  ع أمـــي 

ــت الـــغـــام األهــيــفــا ــبـ وربــــام ارَعـ ــه  ــتـ ــخ ونــــــــى زمحـ ــ ــي ــ ــام ش ــ ـــربـ ــ ف

وربــــــــام مــــزقــــت حلــــظــــًا دنـــفـــا ــا  ــه ــت ــم ــش وربـــــــــام قــــــــــــارورة ه

ــا صــنــفــا ــ ــؤه م ــ ــؤل ــ ــن ل ــ ــت م ــرطـ فـ ــق ــق ي ــق  ــيـ ــقـ ــعـ كـ ــر  ــ ــغ ــ ث ورب 

جمحفا ســـفـــرًا  ــرأ  ــق ي مـــن  ــاس  ــن ــال ب جمــحــفــة  مـــكـــتـــبـــة  ــرى  ــ ــثـ ــ الـ إن 

صــنــفــا  ــا  ــ م إذا  مـــنـــه  ــا  ــن ــل ــي ج ــا  ــ م ذراتـــــــــه عــــــــوامل مـــــن الــــــورى 
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عطفها  يبكي  هو  فها  ألمه،  حنينه  نستشف  وفيها  )أماه(  قصيدة  للشاعر  ونستمع 
وحنينها:

ــا ــرصف ــت ــل وال ــق ــع ومــــا رثـــيـــت ال ــا ــرشف ــك ال ــي ــت ف ــعــي ــا ن أمــــــاه! مـ

عطفا أو  ــا  ــي ح مـــن  مــثــال  كــنــِت  الــذي والعطف  ــب  احل بكيت  ــا  وم

أجــوفــا عنها  املـــال  ــل  ك ــفــك  ان ــا  م ــي فــضــيــلــة  ــ ــن ــ ــتِ ــ ــد أورث ــ أمـــــــاه! ق

ــا ــرشفـ ــي املـ ــ ــف ــ ــف أعـــــي أن ــ ــي ــ وك ــزري ــئ ــف أصــــون م ــي عــلــمــتــنــي ك

ــى صفا ــت مـــعـــدين ح ــم صــقــلــت  ثـ وحمــتــدي شخصيتي  مــن  أنــمــيــت 

ــان الـــوفـــا؟ ــ ــق إيـ ــ ــو أفـــيـــك احل ــ ول مـــا أكـــــرم املــــــرياث لـــو أصــونــه 

ــن مــتــحــفــا ــ ــرزهتـ ــ بــــل إنـــنـــي أحـ مثي  دفـــنـــت  أدفـــنـــِك  إن  ــاه!  ــ ــ أم

وله عىل طريقة الشعر احلر قصيدة بعنوان )يقظة الشعب()1(: 

ودعــــــكــــــت أنـــــفـــــي بــــارتــــيــــاح

ــت صـــــــــدري لـــلـــصـــبـــاح ــ ــح ــ ــت ــ وف

ــام ــ ــسـ ــ أعـــــــــــّب مـــــــن ريـــــــــح الـ

والــــــــوئــــــــام املـــــحـــــبـــــة  روح 

يــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــن

ــن ــ ــمـ ــ ــائـ ــ تــــــيــــــقــــــظــــــوا يــــــــــا نـ

بـــــــرشاكـــــــمـــــــو يـــــــــا نــــائــــمــــن

وأنــــــــــتــــــــــم يــــــــــا ثــــــائــــــريــــــن

)1(  االدب املعارص يف العراق / د. داود سلوم، ص171 )بغداد 1962م(.
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ــقــاء ــب ال إىل  املـــســـري  ــذون  ــغـ تـ ــن  مـ ــا  يـ

ــري ــوام األثـ ــ ــ ــم أك ــ ــقــظ رغ ــي ــي ت شــعــب

ــاء ــ ــن ــ ــف ــ ورغـــــــــــم أضـــــــغـــــــاث ال

رغـــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــظـــــــــــــام

اخلـــــــــــصـــــــــــام رغـــــــــــــــــــــم   

رغـــــــــم الـــــســـــاســـــل واحلـــــــــامم

ــام ــن امل إىل  يـــعـــود  ال  ــظ  ــق ــي ت ــي  ــب ــع ش

ــام ــ ــنـ ــ املـ إىل  يــــــعــــــود  لـــــــن  ال 

اخلــيــام وال  ــوخ  ــي ــش وال ــداوة  ــبـ الـ وال 

األنــــــــــــام كـــــــراهـــــــيـــــــة  وال 

ــول ــ ــقـ ــ ـــعـ ــ ال جلــــــــــــــــدران  وال 

احلــلــول ــاف  ــص أن فـــوق  تيقظ  شعبي 

اجلــــــــدال إىل  يـــــعـــــود  لــــــن  ال 

ــال ــ ــظـ ــ الـ إىل  يــــــعــــــود  ولـــــــــن 

وقال يف قصيدة )يف األربعني(:

ــق ــريـ ــطـ ــت عـــــىل الـ ــعـ ــلـ مــــرحــــى ضـ

أربــــــــعــــــــون جـــــــــرابـــــــــك  ويف 

وتعثرين  بــاجلــراب،  إهابك  عىل  تتوكأين 

هتون ــا  وم ــون  هت غــث  وعــاؤهــا  للسنن  يــا 

دون  والــدهــر  تبّلغ  واملــتــاع  ــر،  وع الــدرب 
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والطعون  باملآخذ  املمزق  العمر  واضيعة 

أما الطفولة فهي ساقطة احلساب من السنن

املعن فمحدود  عذبًا  يكن  مهام  الصبا  مثل 

بـــــقـــــي الـــــــشـــــــبـــــــاب، وويــــــلــــــه،

ويــــــــل الـــــشـــــبـــــاب مــــــن اجلــــنــــون

بالظنون تزخر  عجفاء  كهولة  أتتك  حتى 

عـــــقـــــد كــــــأضــــــغــــــاث اخلـــــايـــــا

ــن  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ واخــــــــــتــــــــــاطــــــــــات الـ

 * * *

يا ليت نفسك غور نفسك تستشف وتستبن 

يستكن ال  تفاعل  العريض  باألمل  لليأس 

ولن  عنف  ذو  ــدام  واإلق اإلحجام  وتنازع 

والصد حتى اهلجر متصل الوشيجة باحلنن

واليقن  طــورًا  الشك  بن  ــر  األم وتقلبن 

تتدبرين؟!  الذي  ما  شعري  وليت  تتدبرين 

الظعن مّر عىل السبيل وذاب ثمة يف الظعون

وختلفت زمر اللدات عىل احلزون ويف البطون

املنون نــؤي  أو  العيش  نــؤي  بن  متعثرات 

سكون يف  املحجة  غرر  عىل  درجت  ولربام 
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حريى جتوس مع القطن كأهنا بعض القطن 

يكون وال  كــان  األخبار  من  متهم  غري  ما 

مثل األساطري القديمة، واحلديث له شجون

الرنن  وخيتنق  إال  يكد،  ومل  يــرن  ضحك 

األنن  يعرصه  وثم  املــراح،  هيدهده  صخب 

يوم من النعمى، وما يوم من العمر األمن؟!

رهن  البلوى،  من  حكم  وثاقه  لأسار  يا 

الثمن القفص  يف  ثم  أسري  الشادي  والبلبل 

ــب ــ ــذّهـ ــ ــن املـ ــ ــج ــ ــس ــ ــف ال ــ ــّطـ ــ هـــــل لـ

ــن ؟ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ مـــــــن أحـــــاســـــيـــــس الـ

 * * *

املدعن  كادعاء  العظيمة  حكمتك  أختاه 

أين التبرص؟ ما فعلت بكل علم األولن ؟!

ماذا أفدت من التجارب عرب دهر الداهرين 

املكن  والعرف  والتاريخ  العلم  عببت  عبًا 

كالضنن  اجــررتــه  ثــم  وهضمته  وأكلته 

وزعمت ما لغز بمستعص عىل العقل الرصن 

والغيهب املجهول مثل األمس للمستبرصين 

حتى رجعت لذات نفسك فانكفأت با معن 
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السخن  الدمع  وال  أمل  من  اآلهات  تنفع  ال 

ال، ال سبيل إىل النكوص وال إىل الضعف املشن 

بالسفن  فسريي  جلته  وسط  سفينك  هــوذا 

* * *

مبن  صبح  يف  دمهــاء  أظلمة  للطباق،  يــا 

حسنًا كشفت الر، ها جدِت بالر الدفن؟ 

فتغضبن  يمور  الطاغي  غرورِك  يزال  ال  أم 

الشاعر واألدب الفاريس 
اللغة  إىل  الرتمجة  لذلك مكنته من  الفارسية،  اللغة  الشاعر مهدي جاسم جييد  كان 

العربية، وقد كان ذلك من مصادر ثقافته. 

التحصيل  بطريقة  عليه  حاز  إنه  بل  منهجية،  دراسة  الفاريس  األدب  يدرس  مل  إنه 
الذايت، ويعود سبب إعجابه بالشعر الفاريس إىل جزالة ألفاظه ومعانيه اجلديدة، ولعل 
من املفيد هنا أن نذكر أن شاعرنا كان معجبًا بملك الشعراء - هبار - وليس مستبعدًا أن 

يكون للشعر الفاريس ككل أثر يف شعره. 

ترجم  الذي  املعارص  والشاعر  بغداد  اإليراين يف  السفري  نخعي  رباعيات قدس  أما 
يف  النجفي  الصايف  أمحد  السيد  الشاعر  طريقة  تعريبها  يف  اتبع  فقد  رباعياته،  شاعرنا 
يتقيد بوزن معني وال قافية واحدة، ألن كل رباعية واحدة قائمة  رباعيات اخليام، فلم 
صور  أربع  أو  صور  بثالث  رباعية  كل  عّرب  إنه  ثم  والوزن،  الفكرة  ناحية  من  بذاهتا 
طمعًا يف إجالء معانيها، وقد أعجب برباعيات حسني قدس نخعي نظرًا جلزالة ألفاظها 
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وعمق معانيها وإحاطتها بالتصوف اإلسالمي، كام رصح يف مقدمة الكتاب، وقد ترجم 
رباعيات اخليام التي نرشهتا له جملة )العرفان( يومذاك. 

آثاره: 
ترك شاعرنا تراثًا أدبيا ضخاًم، يشكل مكتبة قائمة بذاهتا، وأبرز آثاره املطبوعة هي: 

احلمأ املسنون )ملحمة شعرية(. . 1

أفيون وجبال وفاكهة /شعر . 2

رباعيات قدس نخعي /تعريب . 3

مع الشعب اإليراين /تعريب . 4

العمة لؤلؤة/مقاالت . 5

قلوب قاسية/قصص. 6

رباعيات اخليام/تعريب . 7

أما آثاره املخطوطة فهي كام ييل: 
شعراء يغردون - 1

شخوص من بغداد . 1

واحسيناه )ملحمة( . 2

أنا وأنت والشارع . 3

هي حواء . 4

حوايش الديوان . 5

الشعب والسلطان . 6

حوار مع اخليام . 7
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الليل والبحر والصحارى . 8

هؤالء العامة - قصص قصرية - . 9

قلوب حتت الشمس )قصص( جملدان . 10

املتوالية احلضارية  قصيدة . 11

ديوان شعر . 12 حدث يف الشارع  

نفايات الطريق الرطبة . 13

خفقات الرساج األخرية . 14

إن وفاة الشاعر الشاميس خسارة كربى لألدب العراقي، اذ ترك فراغًا كبريًا يف تاريخ 
آثاره  طبع  مهمة  تتوىل  أن  واإلعالم  الثقافة  بوزارة  وحري  املعارصة،  الشعرية  احلركة 

خدمة لألدب العريب ووفاءًا لذكرى الشاعر الراحل.

* * *

4- السيد مهدي احلسيين الشريازي

1304 - 1380هـ
يف  ولد  احلائري  الشريازي  احلسيني  اهلل  حبيب  السيد  بن  مهدي  مريزا  السيد  هو 
كربالء بمحلة املخيم سنة 1304هـ، ونشأ يف أرسة كريمة املنبت، طاهرة الغرس، نبغ 

فيها آية اهلل املجدد السيد حممد حسن الشريازي. 

بعد وفاة والده تربى بني حنان أمه وعطف أخيه األكرب السيد عبد اهلل، فتلقى العلوم 
األولية كالنحو والرصف واحلساب وما إىل ذلك، ثم انتقل إىل سامراء واشتغل بالبحث 
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والدرس والتدريس مدة طويلة ثم قصد الكاظمية وأمىض فيها سنتني ثم عاد إىل كربالء 
إىل  بعدها  عاد  البحث،  عىل  مكبًا  بالعلم  مشتغاًل  األرشف  النجف  إىل  بعدها  وانتقل 
األمور  ومعاجلة  الدينية،  الزعامة  بأعباء  ناهضًا  التدريس  يواصل  ظل  وفيها  كربالء، 
الرأي،  ثاقب  اجلواب،  الدروس عىل حشد من تالميذه، فكان حارض  والقاء  الرشعية 
حتى  والعرفان،  باملحبة  قلبه  ينبض  مهابًا،  موقرًا،  حمبوبًا،  اهلمة،  عايل  األخالق،  كريم 
طار صيته يف العلم وذاع صوته يف الفضل، وهتافت عليه أصحابه من كل جانب ومكان، 
فصار مرجعًا عامًا يعمل بإخالص وثبات ومبدأ، فكان غرة جبهة الفضل وقرة عني أهل 

الكامل. 

شيوخه: 
دأب يف طلب العلم عىل رجال كان هلم الصدارة والدور الطليعي املرشق يف املعرفة، 
نخص بالذكر منهم: الشيخ حممد تقي الشريازي احلائري زعيم ثورة العرشين، واألغا 
النائيني، وحرض  اليزدي واملرزا حسني  الطباطبائي  رضا اهلمداين، والسيد حممد كاظم 

بحثي املجدد السيد حممد حسن الشريازي والسيد أغا حسني القمي.

وفاته: 
باغتته املنية يوم الثالثاء 28 شعبان سنة 1380 هـ، فجرى له تشييع منقطع النظري 
الشيخ حممد تقي  آيه اهلل  أبيها إىل مثواه األخري يف ديوان  فيه كربالء عن بكرة  خرجت 

احلائري زعيم الثورة العراقية يف الصحن احلسيني الرشيف. 

مصنفاته: 
وافرًا،  خطًا  فن  من كل  أخذوا  الذين  العلامء  طليعة  احلسيني يف  مهدي  السيد  ُيعد 
البحث  بدقة  له  تشهد  واملخطوطة، وكلها  منها  املطبوعة  القيمة  بآثاره  والتاريخ حيتفظ 
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وعلو اهلمة واعرتاف بالفضل وذكر للجميل، 

الرشح عىل العروة الوثقى . 1
رساالت يف مباحث أصولية . 2
رسالة يف التجويد . 3
رسالة يف فقه الرضا . 4
الكشكول . 5
الدعوات املجربة . 6
هداية املستعني يف أقسام الصلوات املندوبة . 7
رسالة يف اجلفر . 8
أجوبة املسائل االستداللية. 9

ذخرية العباد . 10
ذخرية الصلحاء . 11
الوجيزة . 12
تعليقة عىل العروة الوثقى . 13
تعليقة عىل وسيلة آية اهلل السيد أيب احلسن . 14
بداية األحكام . 15
تعليقة عىل رسالة آية اهلل األصطهبانايت . 16
تعليقة عىل رسالة آية اهلل القمي . 17

لقد كان السيد مريزا مهدي حمبًا للعلم، واسع اإلطالع، متفننًا باألدب وعلوم اللغة 
والنحو والفقه واملنطق وغريها، ويبدو أثر هذه العلوم يف تصانيفه املشار إليها وأسلوب 

تأليفه. 
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أشعاره: 
باللغتني  الشعر  من  وله  واألدب،  والشعر  العربية  العلوم  يف  آية  )ره(  الفقيد  كان 

العربية والفارسية، والكتابات البليغة ما لو مجع ألصبح جملدًا ضخاًم. 

أكثر، وننقل  أو  بلغ عرشة آالف بيت  الشعر لو مجع ربام  وحسبك إن ما نظمه من 
ههنا بعض قصائده اخلالدة التي متجد آل البيت، مما نظمه يف الطاهرة البتول فاطمة 

 :الزهراء

ــا  ــوارهـ ــن أنـ ــون مـ ــكـ ــار الـ ــن ــت ــاس ــولف ــت ــب ــراء ال ــ ــ ــرة زه ــ ظـــهـــرت زهـ

ــأس اهلـــنـــا والـــطـــرب  ــ ــي فــاســقــنــي ك ــب ــن ــت ال ــنـ ــة بـ ــمـ ــاطـ ــدت فـ ــ ــ ولـ

ــول ــه امل ــوم  ــيـ الـ ــم يف  ــاط ــف ال ــي  ــه ــول الــلــهــبف ــ ــد وهـ ــزهـ ــرك الـ واتــــ

ــا   ــارهـ ــا مــــن نـ ــه ــت ــع ــي ــي ش ــبـ ــذنـ مـ

اخلــصــال  أم  الــنــهــى  اخـــت  ــا بــنــت اجلــالولـــدت  ــع ــدت فــخــر ال ــ ول

أم األصـــول  بـــل  ــامل أصـــل كـــل خـــري  ــك ظــهــرت نــخــبــة أوصـــــاف ال

ــن أقـــامرهـــا   ــ ــن م ــ ــدي ــ وأصـــــــول ال

ــام ــيـ وصـ ــد  ــهـ جـ ــد  ــعـ بـ إال  تـــولـــد مـــن خـــري األنــــامهــــي  ــن  ــك ت مل 

العقول  ــذي  ه عــن  ــراء  ــزه ال ــور اخلـــلـــد مـــن خـــري طــعــامجلت  ــط ــف ب

ــا   ــارهـ ــظـ أنـ عــــا  يف  ــا  ــهـ ــرعـ تـ إن 

الــغــرر الــطــهــر  ــاء  ــيـ األوصـ أم  ــي  ــنــت املــصــطــفــى خـــري الــبــرش ه هـــي ب

ــول  أفـ ذات  ــن  ــك ت مل  ــر  غـ ــس  ــم ــى وســقــرش ــوبـ ــم طـ ــاسـ ــا قـ ــ ــه ــ زوج
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ــا   ــ ــارهـ ــ ــث آثـ ــ ــم ــ ــد س ــ ــ وســـــــام جم

اهلـــنـــا  مخـــــر  ــا  ــنـ ــعـ مجـ يف  املنىوادر  كـــأس  صــاحــبــي  ــا  ي فاسقني 

ــاحلــصــول ــوم األمــــــاين ب ــيـ ــرش الـ ــابـ ــن وه وختـــشـــى  ــًا  ــ ــب ــ ذن ــف  ــ خت ال 

دارهــــا   الـــرجـــا يف  كـــل  ــا  ــالـــرجـ فـ

ــراقـــي املــمــكــنــات  ــىل مـ ــ ــداةبــلــغــت أع ــ اهل أم  الــعــا  ــس  ــم ش بــزغــت 

ــول  ــرس ــنــت ال ــت آبـــــاؤهـــــا واألمــــهــــاتولــــدت يـــا لــلــهــنــا ب ــ ــ رشف

ــا   ــ ــاره ــ ــه ــ إظ يف  اهلل  رس  بـــــــان 

ــرى  تـ ــف  ــيـ كـ ذاهتـــــــا  ــب  ــيـ غـ الـــــورى رس  بــــن  مــــا  اهلل  رس  هــــي 

ــول  األصـ بــمــعــنــاهــا  للعقل  ــرىلــيــس  ــ ــث ــ ــق الـــثـــريـــا وال ــلـ وهلـــــا خـ

أطــــوارهــــا   يف  األوهــــــــــام  ــدع  ــ ــ ف

ــرب  ــك ال ــدى  ــ ــ إح ــا  ــ إهنـ تـــرمـــهـــا  بــرش ال  ــط  ــ قـ فـــضـــلـــهـــا  يــــــــداين  ال 

ــذراري لــلــرســول  ــ ــ ــن لــوالهــا ال هــــي لــلــمــخــتــار أصـــــل وثــمــرأيـ

ــا   ــ ــامرهـ ــ أثـ يف  بـــــــــورك  دوحـــــــــة 

ــن ــنـ ــؤمـ الـــعـــاملـــن هـــــي شـــفـــع بــــأمــــري املـ ــاء  ــ ــس ــ ن يف  وتـــــر  هــــي 

ــزول  ــ تـ ال  أمـــــــان  دار  ــن حـــبـــهـــا  ــب امل ــق  ــ ــ األف يف  اهلل  ــور  ــ نـ ــي  ــ ه

دارهـــــــــا   يف  آمــــــنــــــة  أهــــــلــــــه 

وأب ــبـــعـــل  بـ جـــلـــت  ــت  ــ ــرم ــ حــســب ك يف  ــم  ــاطـ فـ ــي  ــاهـ ــضـ ُتـ ال 

ــول  ــه ــب وس ــع ــام يف اخلــلــق ص ــل ــب ك ــ ــرت ــ ال أجـــــــل  يف  وبــــنــــوهــــا 
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ــا   ــارهـ ــطـ فـــلـــهـــا قــــد أذعــــنــــت أقـ

ــرون ــ ق دارت  ــا  ــاهنـ ــرفـ عـ ــىل  ــ ــؤونوعـ ــشـ ــا مـــن رهبــــا خـــري الـ ــه ــل ف

البعول ــري  خ ــى  ــرت امل لـــوال  ــر اآلبــــــا والـــبـــنـــونوهـــي  ــخ ــت ــف ــا ت ــ وهبـ

دارهـــــــا   يف  ــردة  ــ ــ ــف ــ ــ م تـــــــزل  مل 

ــنـــن  ــؤمـ ــن فـــهـــي كـــفـــو ألمــــــري املـ ــري ق ــر  ــه ــط ــل ل لــــــواله  يـــكـــن  مل 

ــول  ــرس ال بــنــت  األوصـــيـــا  أم  ولـــــه مــنــهــا اهلــــــــداة األنــجــبــن فــهــي 

الـــدهـــر يف أســتــارهــا   ــي شــمــس  وهـ

كــلــثــم أو  ســـــــارة  مـــنـــهـــا  ــن  ــ ــ ــم أي ــري ــا م ــاهـ ــن أدنــــــى عـ ــ ــن م ــ أيـ

ــول  ــت ــب ال زهــــــراء  مــثــل  وريب  ــن ختـــدمال  ــ ــا م ــهـ ــدومـ ــن خمـ ــ ــن م ــ أيـ

أدوارهــــــــا   عــــىل  ــا  ــ ــي ــ ــدن ــ ال تــــر  مل 

ــر  ــمـ ــقـ ــا كــــســــنــــاء الـ ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ ــاء الــبــرش بـ ــ ــس ــ ــم ســـــــادت ن ــ ــاط ــ ف

ــن نــكــول ــه مـ ــي ــض ــرت ــام ت ــي ــس ف ــي ـــزع يــــــوم احلـــرش ل ـــفـ وغــــــــدت مـ

ــا   ــ ــاره ــ آث يف  ــار  ــ ــبـ ــ األخـ فــــاســــأل 

ــامت امل بــعــد  ــن  م ــوزر  ــ ال عظيم  ــن  ــاة م ــجـ ــنـ ــًا ملـــحـــبـــيـــهـــا الـ ــئـ ــيـ ــنـ ــهـ فـ

ــول  ــب ــش ال أم  فـــاطـــاًم  تـــــوىلَّ  السيئاتَمــــن  عظيم  مــن  خيشى  كيف 

ــا   ــارهـ نـ مــــن  يــــــذق  مل  وريب  ال 

غــضــب يف  رهبـــــم  ــن  ــ م النبي وغـــــــدوا  عــــادوا  إذ  الــويــل  ــا  ــداه ــع ل

ــتــول  ــب ال ــاب  ــ ب أحـــرقـــوا  بـــنـــار  ــًا هلــــم مــــن هلــب إذ  ــتـ ــيـ عــــمــــروا بـ
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ــا   ــارهـ ــطـ ــد بـــقـــيـــت أخـ ــقـ ــار حـ ــ ــ ن

ــر  ــج ــاحل ك طـــبـــعـــت  ــوب  ــ ــل ــ ق الــكــفــريف  هلـــيـــب  يـــغـــي  يــــــزل  مل 

ــلــســؤول  ــاب ل ــ ــري ب ــوز خـ ــ ــاب ف ــ ــررب ــ ــغ ــ فــــغــــدا حيـــــــرق بـــــــاب ال

ــا   ــ ــاره ــ ــط ــ أق يف  اهلل  ــاب  ــ ــ بـ هـــــو 

ــورًا ُلــطِــمــت ــ ــ ــورًا وط ــ ــت رضبـــت طـ ــم ــِض ــف نـــفـــي لـــعـــزيـــز ُه ــ هل

ــا بــنــت الــرســول  ــك ي ــف نــفــي ل ظلمت هل كـــم  األذى  ــوار  ــأطـ بـ ــن  َمـ

ــا   ــاره ــو احلـــشـــى مـــن ن ــك ــش ــة ت ــف هل

ــا ــا احــن ــه ــن ــاوأزاحــــــــوا الـــفـــيء ع ــن عــل أبـــيـــهـــا  إرث  مـــنـــعـــوا 

ــول ــدخ ــل ــا يـــا ل ــه ــع ــل حمسناكـــــروا أض ــًا  ــن ــي ــن ج ــا  ــه ــن م ــقـــطـــوا  أسـ

ــا دارهـــــا   ــه ــي ــل هـــجـــمـــوا بـــغـــيـــًا ع

زمــنــت  أن  إىل  شـــجـــوًا  ــنــتوبـــكـــت  ــت ف أبـــيـــهـــا  بـــعـــد  تــــــزل  مل 

الـــرســـول  يف  ــارت  ــ غـ اهلل  ــعــن  ــب ــتف ــن دف ورسًا  جــــهــــرًا  قـــتـــلـــت 

ــا   ــ ــارهـ ــ ــى آثـ ــ ــفـ ــ ـــــــه وعـ ــت ط� ــ ــن ــ ب

ــا ــ املـــرجتـــىأنــــــــِت لــــأمــــة كـــهـــف ورجـ املـــــــاذ  أم  ــا  ــ يـ أنــــــت 

املهول  واخلــطــِب  الدهر  رصوف  ــنــجــايف  ــال فـــإلـــيـــك الـــعـــن تـــرنـــو ب

ــا   ــبـــارهـ ــت أخـ ــ ــش ــ ولـــعـــقـــبـــى أوح
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ــا  ــرشاهـ ــا بـ ــيـ ــاال الــــــــورى فـ ــ ــت ــ ف ــا  ــاه ــن س ــى  ــ ــأهب ــ ب أرشقـــــــت  درة 

ــا نـــــــاره أضـــــــاء طـــواهـــا  ــنـ بـــسـ ــا نـــور قــدس  ملـــع الـــكـــون مـــن ســن

ــدى األنـــــــام هـــداهـــا  ــ ــ ــات أه ــعـ ملـ ــا ملـــعـــة أضـــــــاءت فـــأبـــدت ــ ــا هل ــ ي

عــاهــا  ــفـــاخـــرت يف  تـ مــهــام  هـــر  ــدى األشـــ يــا مُجـــادي كــفــاِك فــخــرًا ل

ــه  ط� للطهر  ــول  ــت ــب ال وأهــــدى  ــب  ـ الغيـ رسه  عـــن  ــيــك  ف اهلل  كــشــف 

زهــراهــا  الــنــهــى  ذرى  ــن  ع ــرت  زهـ قدس  شمس  العىل  ســام  يف  طلعت 

ــا  ــ ــداه ــ ــة ول ــمـ ــريـ ــذا ِمـــــن كـ ــ ــب ــ ح ــي  ــب ق ــ ــ حــــبــــذا هــــاشــــم وحـ

ــا  ــاه ــف وهــــي الـــصـــفـــوة الـــتـــي أص ُيطفى  لــيــس  ــذي  ــ ال اهلل  ــور  نـ هــي 

ــا  ــراه ــم زهــــــرة نــــــّور الـــــــورى ق ــامرًا ــ دوحــــــة عـــمـــت الــبــســيــط ثـ

مــنــتــهــاهــا إىل  بـــدوهـــا  لــــدن  مـــن  ــًا  ــع ــي ــا مج ــ ــربايـ ــ حـــــرة ســــــادت الـ

ــا  ــاه ج ــز  ــ ع فـــمـــن  آدم  كـــفـــؤهـــا  عي  لــــوال  ــود  ــ ــوج ــ ال يف  يــكــن  مل 

تــضــاهــا  ــة ال  ــب ــخ ن الـــقـــدر  ــة  ــل ــي ل عــن عديل  مــبــلــغــًا ســمــت  بــلــغــت 

ــا  ــاه ــص ــون عـــن إح ــاملـ ــعـ فـــرص الـ ــات  ــرم ــك ــة حــــوت م ــب ــخ يـــا هلـــا ن

ــى نــجــوم الــســام وعــشــب ثــراهــا  ـ أحـــ ــن  م ــري  غ فضلها  ــص  حي ومل  ال 

ــا  ــاه ــف ــا أخ ــ ــى ومـ ــه ــت ــن ــت م ــي ــف خ ــر مــعــان  ــح ــف حيـــى مــديــح ب ــي ك

تاها الــعــقــل  ــر  ــائ ط ــت حــيــث  ــع رف مـــعـــاٍل ــود  ــ طـ ــح  ــديـ مـ ــى  ــ حي أو 

ثـــراهـــا  إال  لـــــأنـــــام  يـــبـــن  مل  ــح كـــنـــز لـــئـــاٍل  ــديـ ــــى مـ ــن حي ــ أيـ

تــراهــا  لــن  اخــتــفــت  أو  جتــلــت  إن  غــيــب رس  فــــإهنــــا  تـــرمـــهـــا  ال 
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ــا  ــاه أع الـــعـــىل  ذرى  يف  وعـــلـــت  ــايل  ــع ــامل ــت ب ــل ــل ــمــس قــــدس جت ش

إهنــــــــا آيــــــــة َتــــــعــــــاىل عـــاهـــا  إال  ــم  ــ ــوه ــ ال يـــنـــاهلـــا  أن  فـــأبـــت 

ــا ــواه س َمــــن  وال  ــم  ــث كــل وال  ال  عـــاء ــا  ــه ــل ــن ت مل  الـــطـــهـــر  ــم  ــريـ مـ

ــا  ــاه ــف وهــــي الـــبـــدر مـــذ بــــدا إخ ــوم ــج ــاء طــــــرًا ن ــسـ ــنـ خــــــريات الـ

ــا  ــاه ــس ن يف  ــا  ــ هل كـــفـــو  ــى  ــ ــريج ــ أف كفوفيها  ال  والـــرجـــال  ال  كــيــف 

آيــــــة حـــــري الـــــــــورى مــعــنــاهــا  ــت الــــربايــــا وفـــاقـــت  ــاقـ ــرية فـ ــ خـ

ــب فـــرقـــداهـــا  ــ ــان ــ ــدر وج ــ ــل بـ ــ ح ــب  ــن ــا ذكــــــاء وج ــه ــب ــن زهــــــرة ج

ــا  ــاه ــب تـــديـــر رح ــط ــي فــيــهــم ق هـ ــوامل طـــرًا ــعـ ــاألوىل هـــم قــطــب الـ ــ فـ

تضاها  أن  أبـــت  ــة  ــوم ــس أق ــلــك  ت فضل  يــدانــيــه  ال  ــل  ــض ــف ال ــك  ــ ذل

ــا  ــاه ــي ــع ل والدهــــــــا  يف  ــــت  ــدم ــ خ ــور حتى  ــ احلـ فـــاقـــت  ــواء  ــ ــي حـ هـ

ــا  ــ ــن وااله مـ ــذاب  ــ ــع ــ ال ــاف  ــ ال خي ــل هـــول  ــ ــن ك ــ ــوالة ع ــ ــل ــ ــم ل ــاطـ فـ

زهــراهــا  بــيــنــهــا  مـــن  ــت  ــان ــك ف رًا  أنـــــوا أمحـــــــد  آل  اهلل  ــق  ــ ــل ــ خ

فـــغـــدت عـــرفـــة ألهـــــل كــســاهــا  ــوم جتــلــت  ــ ــا االمـــــــاك يـ ــه ــت ــرف ع

ــام عــلــيــاهــا  ــدى سـ ــ ــن ن ســــــؤددًا مـ ــاًم فــــــزادوا  ــ ــدي ــ ســـــاد آبــــاؤهــــا ق

فــــاق هــــام الـــســـامء عـــــزًا بــنــاهــا  ــاٍل  ــ ــع ــ ــؤدد وم ــ ــ ــت سـ ــيـ ــا بـ ــه ــت ــي ب

ــا  ــاه ب ــاموات  ــ ــسـ ــ الـ يف  اهلل  ــا  ــ وهبـ ــان ــي ــب كـــيـــف أحـــــى مـــدحيـــهـــا ب

رضــاهــا  ــاه  ــ رض سخطها  ســخــطــه  بــلــغــت مـــنـــه رتـــبـــة كـــــان فــيــهــا 

ــت أنـــــبـــــيـــــاؤُه بـــوالهـــا  ــ ــث ــ ــِع ــ ُب ــن بــنــيــهــا  ــ ــاؤُه م ــ ــ ــي ــ ــ جــعــلــت أول
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جــزاهــا  يف  عـــبـــاده  يف  ُشـــّفـــعـــت  ســـامه  يف  ــه  ــي ــم س ــن  ــ م ُزِوجــــــــت 

واالهـــــا  ملُِـــــتَّـــــٍق  ت  ُأِعـــــــــدَّ ُض  واألر  ــوات  ــم ــس ال ــا  ــه ــرض َع جــنــة 

ــاك عـــز محــاهــا  ــ ــــِي ويـــرعـــى األمـ ــوحـــ  ــل ال ــام ــا ح ــده ــول ــي ل ــاغ ــن وي

مــنــتــهــاهــا يف  يــفــخــرون  ــم  ــ وه ُر  ــْر  ــغ ال أنــجــاهلــا  الــعــاملــن  ارشف 

هــداهــا  ــدور  ــ ب ــورى  ــ الـ ــول  ــ أص ُر  ــْر  ــغ ال أنــجــاهلــا  الــعــاملــن  أرشف 

مــنــتــامهــا  يف  يـــفـــخـــرون  َتـــْلـــُفـــهـــم  ــى ــدانـ يـ ال  هلــــم  عــــا  يف  وهـــــم 

ــمــي لــعــاهــا  ــت ــن ــي مـــن ي ــاه ــب ــي ــل ف ــة تـــبـــن عـــاء ــ ــ ــروم ــ ــ تـــلـــك أك

مـــقـــامـــًا وجــاهــا  هلـــا  ــوا  ــ ــراع ــ ي مل  ضـــيـــعـــوهـــا  امــــــــة  اهلل  لــــعــــن 

محــاهــا  واســـتـــبـــاحـــوا  اهلل  حـــرمـــة  ــوا  ــاحـ ــأبـ رجــــعــــوا جـــاهـــلـــيـــة فـ

ــهــا املــنــيــع أبــاهــا  ــدت حــصــن ــقـ فـ رأوهـــــا  إذ  ــة  ــم ــي ــن غ جـــعـــلـــوهـــا 

ــا أشـــقـــاهـــا  ــ ــوده ــ ــق ــ ــاء ي ــ ــي ــ ــق ــ أش ــدر  ــادوا أحـــــاف ثــــــارات ب ــنـ ــتـ فـ

ــه  ط� آل  مـــن  ــاد  ــ ــق ــ األح ــالــوا  لــتــن عــجــاال  ــوا  ــم ــل ه ــم  ــك ــوم ي ــم  كـ ذا 

تــنــاهــى هلـــم ال  دولـــــة  ــوا  ــفـ ــقـ والـ ــغــفــلــوهــا  ــا ت ــ تــلــكــم فـــرصـــة ف

محـــاهـــا  هيــــــاب  أن  اهلل  حـــكـــم  دار  بــــاب  عـــىل  ــًة  ــم ــج ه ــوا  ــث ــج ف

تــركــت يف الــدهــور رجـــع صــداهــا  صياحا وصــاحــوا  حلاًم  واستطالوا 

ــا  ــاه ــظ ل الـــنـــشـــور  إىل  ــى  ــظ ــل ــت ت ــار حقد نـ الــبــاب أرضمــــوا  ــىل  وعـ

ــا  ــ ــأذاهـ ــ بـ نـــبـــيـــه  وآذوا  ــــــــِه  ــلـــ ــى ال ــوا عـــنـــوة محـــاهـــا محـ ــك ــت ه

غـــصـــبـــوا حــقــهــا الــــــذي أتـــاهـــا  ــا  ــه ــي مـــنـــعـــوهـــا تـــراثـــهـــا مــــن أب

ــود هلـــــا عـــــىل دعــــواهــــا  ــ ــه ــ ــش ــ ب ــا حــيــث ادعـــتـــه وجـــاءت  ــوه ــذب ك
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ــا  ــاهـ ــيـ ــد زكـ ــ ــي قـ ــ ــب ــ ــن ــ شـــهـــودرهبــــــا وال وأي  عــــــدل  ــود  ــهـ ــشـ بـ

ــا  ــاه ــي ــق ــن الـــــــورى أن ــ ــس كِــــــــراٌم م ــرج ــن ال ــود مــطــهــريــن مـ ــه ــش ب

وله طاب ثراه: 

الــذوائــب مستهل  دمــوعــي  وفيض  اجلوانب  مستنري  قلبي  ــد  وج أرى 

ــب  ــرائ ال ــا  ــ ــور لــظــاهــا يف زوايـ ــف ت الــفــراق رشارة  ــار  ن مــن  الــصــدر  ويف 

جانب  كل  من  الكرب  إىل  وأهــدت  جتلدي وأفنت  صــربي  عىل  ــارت  أغ

ــاريب ــس م ــل  ــك ي أن  وآيل  ــفــي  حلــت ــم أوانـــه  ــدي ــر دهــــري مـــن ق ــم وش

وســاكــبــي  ــن  ــ رن إال  يل  ــق  ــب ي ومل  عشرييت  وأردى  قومي  عىل  وأخنى 

اجلوانب خصب  بعد  رسيب  وأجدب  ــه  ــعــد صــفــو زهــائ ــدر عــيــي ب ــ وك

ــا مــراتــبــي  مـــكـــارم إحـــســـايب وعــلــي وال  ذمــــــة  وال  إال  يــــــرع  ومل 

حائبي ـــد  ومَحْ إســامــي  فخر  وال  نــبــالــتــي وقـــــدم  آبـــائـــي  عـــز  وال 

وغــالــب ــهــر  ف آل  مـــن  رمحـــي  وال  هاشم  املفاخر  ذي  مــن  نسبي  وال 

املناقب ذي  حــيــدر  مــن  رشيف  وال  حممد املــعــايل  ذي  مــن  ــؤددي  سـ وال 

وجــوانــبــي  حــافــتــي  يف  يل  ــد  ــ وأرص مهريب ــب  ــ وراق ضيمي  يف  ــغ  ــال وب

اجلــوانــب  ــظ  ك ــري  غ ــًا  ــ روح لنفي  هبا  أرى  ال  غـــمـــرة  حـــيـــايت  ــأن  ــ ك

أقــارب من  وال  احبائي  من  صــدى  جييبني  ال  احلمى  مهجور  وأصبحت 

تـــرقـــرق مــــــدرارًا كـــدر املــحــالــب مدامعي ــايت  وهـ تـــرى  ــريت  زفـ فــهــا 

املصائب وطــيــس  يف  ــن  ره وقلبي  ــؤن واحلـــــــوادث مجة ــ ودهـــــري خ
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ــي ــب ــوائ ــي ون ــت ــرب ــي ك ــن ــارد ع ــطـ يـ ــن ألــــــوذ بــظــلــه  ــ ــن ركـ ــ ومــــــايل م

غياهبي ــي  وجي رضي  يل  ويكشف  شـــديت ــرج  ــ ــف ــ وي ــي  ــ مه يل  ــس  ــف ــن ي

ــآريب ويــصــلــح يل أمـــري ويــقــي م ــي مــريت  ــي ويـــرغـــد يل عــيــي وحي

ــاقــب ــن ــات امل ــاخمـ ــايل شـ ــ ــال أعـ ــ ونـ بفضله  ــام  ــ األن فـــاق  مــاجــد  ســـوى 

مواكب  ــر  إث البيد  تــطــوى  مــواكــب  ــامس جــنــابــه  ــتـ الـ ــواىل يف  ــ تـ كـــريـــم 

ــل جانب  ــن ك الـــوفـــاد م ــه  ــاب ب ــىل  ع تـــــروح وتـــغـــدو غـــــدوة وعــشــيــة 

ــي األطـــائـــب  ــب ــن وثـــائـــر أبـــنـــاء ال ــر وزبـــــدة هــاشــم  ــه ــي ف ــن زعـــيـــم ب

األشائب املؤمنن  كــرب  وكــاشــف  ووحيهم  ــاء  ــي ــب األن عــلــم  ووارث 

ــل املـــراتـــب  ــي ــن ــراج ل ــعـ وأرفــــــع مـ املــنــى غـــايـــة  إىل  ــاج  ــه ــن م ــوم  ــ ــ وأق

ــب ــاق ع أي  ــب  ــاقـ عـ ويٌف  ــٌي  ــ محـ ــر صــاب أي  ــر  ــابـ صـ زكــــي  صــفــي 

غالب  وابــن  غالب  عطوف  رشيد  ناصح  ــن  واب ناصح  رؤوف  شفيق 

املناقب  محيد  تطهريًا  الــرجــس  مــن  مــطــهــر  ــار  ــ ــخ ــ ف ذو  ــي  ــقـ نـ ــي  ــقـ تـ

تــقــاد رقـــاب اخلــلــق مــن كــل جانب  له  ــذي  ال الــذمــار  احلامي  البطل  هو 

ــم الــكــتــائــب ــة الـــرمحـــن جـ ــك ــائ م بــنــرصه  ــام  ــ ق ــام  ــ ق ــا  مـ إذا  عــلــيــك 

ــب ــ ــامة الــصــاحلــن األراقـ ــ إلـــيـــه ك ــه  ــاع أط أمـــــرًا  رام  ــا  مـ إذا  ــى  ــم ك

ناصب كل  له  يعيى  ما  الرعب  من  ــه ــام أم ســــار  ســــار  ــا  مـ إذا  ــام  مهــ

العصالب األســود  صلهام  وخيشاه  يــلــن لـــه صـــم الـــصـــفـــاء تــذلــًا

املــراكــب  ــل  ــواب ال بفيض  وأخـــرى  سحابة ــاء  ــخ ــس ال يـــوم  لـــه  جــــواد 

اجلوانب  محر  ــرب  احل ــراص  ع أراك  الوغى إىل  ــًا  ــوم ي كــر  مــا  إذا  هــزبــر 
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املحارب بقتىل  حزنًا  الوغى  وسهل  وصفوا الفضا أرضًا بسحب عجاجها 

السباسب هشيم  تــذري  كعاصفة  والكىل  اجلــامجــم  ــذرى  ي سيفه  تــرى 

املــحــارب الــكــفــور  ــأوداج  ــ ب فكيف  بسيفه  ــود  ــ ــ األس ــات  ــامـ هـ ــفــلــق  ي

الغوارب شديد  بأسًا  الورى  وأقوى  وأزكى الورى نفسًا وأسخى الورى يدًا

بعائب يــنــال  أن  ــًا  ــان ــك م وأعــــىل  بغضبة ــج  هيــي إن  حــلــاًم  وأعـــظـــم 

ثاقب وابـــن  ــاقــب  ث ــور وقـــور  صــب طيب  ــن  ــ واب طــيــب  ريض  رشيـــف 

املــطــالــب غــامــضــات  بفتيا  عــلــيــاًم  حــاكــاًم األرض  يف  اهلل  بــأمــر  يــقــوم 

القطارب ببغي  ــورًا  جـ ملئت  كــام  ــســطــًا وعـــــدالً ورمحـــة فــيــمــأهــا ق

ومــنــاقــب ــىًل  ــ ع ذو  حــلــيــم  زعــيــم  ورأفـــــة  أنــــــاة  ذو  ــم  ــي ــل ع إمــــــام 

ــري مــراقــب ــو احلــجــة املـــوعـــود خ ه ــري مؤمل املــنــصــوب خ الــعــلــم  ــو  ه

واملـــغـــارب رشقــهــا  يف  ــا  ــارشهـ ونـ ــع جــده ــ ــم املــحــيــي رشائ ــائ ــق هــو ال

والكواكب العىل  السموات  ــدار  م ــب األطــائ ــن  ــاب ي اهلل  ــام  سـ عليك 

السحائب ــقــال  ث ــًا  ــوم ي لــواقــحــهــا  وانشأت الرياح  برشى  عصفت  وما 

اهلباهب عند  ــان  ــص األغ تعانقت  وما  بكرة  الَصبا  ــح  ري نسمت  ومــا 

املضارب ظــال  يف  حصيب  ــوادي  ب أقــامــت عشرية  أو  ــب  ــار رك ــا س وم

املواهب  فيض  يمناك  مــن  عــم  ومــا  ضاحيًا تأمرت  أو  رشًا  عشت  ومــا 

ــا خــري صاحب  ــا خــري مــأمــول وي وي سيد  ــري  خـ ــا  يـ اهلل  ــام  ــ س ــيــك  عــل

ــا خــري غائب ــا خــري حمــجــوب وي وي ــورى  ــه الـ ــب ــراق ــا خــري مــســتــور ت ويـ

ــا خــري مــنــعــوت بــجــم املــنــاقــب ويـ فضيلة  ــل  ــك ب ممـــــدوح  ــري  خـ ويــــا 
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املطائب ــاء  ــي األوص الـــوالة  ــابــن  وي حمــمــد ــن  ــابـ يـ اهلل  ــام  ــ سـ ــك  ــي ــل ع

هبــا عــشــوات الــغــي عــن كــل ذاهــب ويابن الشموس الطالعات التي انجلت 

ــب ــجــال امل ــد  ــن ع اهلل  ــاء  ــ ــي ــ أول ــا  هبـ اهتدت التي  الزاهرات  النجوم  وابن 

ــب ــوائ ــن ال ــد  ــن ع اهلل  أنـــبـــيـــاء  ــم  هبـ متسكت  الــذيــن  الـــرباهـــن  ويــابــن 

هبــا اخلــلــق طـــرًا بــاخــتــاف املــراتــب  روت التي  الــزاخــرات  العيون  وابــن 

ــواذب اجلـ عــنــد  األرواح  تــوســلــت  هبا  التي  الزاكيات  النفوس  ويابن 

ــات املــراتــب  ــاخم َعـــّلـــوًا بــاملــعــايل ش ــذة األىل  ــاب ــه ــن اجل ــاب ي ــح  ــال ــا ص أبـ

املناصب والة  والــتــقــوى  ــرب  ال ذوو  ــى ــ ــه ــ ــن ــ وأولــــــــــــو احلــــــــــزم وال

ــارب ه ــل  ك يلتجي  بــحــامهــم  غـــدا  ــابــن اخلــضــارمــة األىل أبـــا صــالــح ي

ــارب ــار وسـ ــروم نــداهــم كــل سـ ــ ي ــن الــغــطــارفــة األىل ــاب ــح ي ــا صــال أبـ

راكــب  بعد  راكــب  إليهم  ــارت  أشـ مناَخها  الـــراَة  الــركــب  ــأل  س متى 

روت عن نداهم هاطات السحائب ــقــامقــمــة األىل  ال ــن  ــاب ي ــح  ــال أبـــا ص

الرغائب سبل  الــرشــد  كنز  مفاتح  ــه  وحــي خـــــزان  اهلل  عــلــم  دالئـــــل 

ــقــى لــنــيــل املــطــالــب  ــوث وعـــروتـــه ال الــورى ــا خــرية اهلل يف  ي أبــا صــالــح 

املواهب  انبساط  آن  ُبِسطت  متى  ــتــي  ــه ال ــ ــت ــ ــى وراي ــم ــظ ــع وآيـــتـــه ال

واجب دون  ما  اإلمكان  رحى  تدور  ــام الـــذي به  ــ ــح أنـــت اإلم أبـــا صــال

قــالــب خـــري  يف  اهلل  رس  ــون  ــن ــك وم ــنــه أمــي ــن  ــ ــ واب اهلل  ــن  ــ أمـ ــت  ــ ــ وأن

للمواهب  ــى  ــرجت امل وأنـــت  وأنـــت  اهلدى إىل  املستقيم  ــرصاط  ال ــت  وأن

واملناصب النهى  ــاب  أرب ابن  وأنــت  ــة كلها  ــربي ال ــن ســــادات  ابـ وأنـــت 
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جانب  كل  يف  اخللق  عقول  لتاهت  ــوال قــواعــد رشعكم  وأنــت الــذي ل

ــات املــذاهــب ــورى يف مــردي ــار الـ حل وحيكم  ــر  ــآث م لـــوال  الـــذي  وأنـــت 

الرغائب رسب  الـــرواد  عــىل  لضل  ــار هــداكــم ــن ــوال م ــذي لـ ــ ــت ال ــ وأن

األشاهب وابن  العلم  شهاب  وأنت  ــه  والتـ ــن  ــ وابـ ــر  ــ األمـ ويل  ــت  ــ وأنـ

ــوائــب ــن ال ــات  ــادحـ قـ ومــعــتــمــد يف  والسخا واملـــن  اجلـــود  ربــيــع  وأنـــت 

واملناقب النهى  حصن  العىل  منار  وباب اهلدى ركن التقى كوكب احلجى

ــاه الــربايــا يف شــعــوب املــذاهــب  ــت ف وشمس الضحى طالت دهور احتجاهبا 

النواعب  الــواهلــات  القلوب  وحمــى  وشايف الصدور  الشاكيات من اجلوى

القوالب وروح  الــتــقــوى  ــدة  ــاع وق العىل  سام  ونجم  العدوى  دجى  وبدر 

والنواصب الــعــدى  أغــصــان  وبــاتــر  ــل شاهق اهلـــدى ك أعـــام  ونـــارش 

فــهــر وغــالــب آل  مــزايــا  وغـــاظـــوا  وقاطع أصاب األوىل استأصلوا اهلدى

طالب األبــاطــح  شيخ  أيب  ــن  اب عــىل  مكيدة بــكــل  ــوق  سـ عــىل  وقـــامـــوا 

التغالب  يـــوم  الــكــفــر  رتـــق  ــق  ــات وف شتاته بــعــد  ــن  ــدي ال شــمــل  ــع  ــام وج

ــم واملـــذاهـــب ــاهنـ تــعــالــت عـــىل أديـ ورشعه  القويم  الدين  محى  أحامي 

املشاغب  يف  أقــامرهــا  ــلــت  أف وقـــد  العىل  ــي خــامــلــة  مــنــهــا وهـ فــأيــنــك 

الغياهب  ظـــام  يف  ــا  ــاه دج وبـــدر  انكسافها  سواد  يف  ضحاها  وشمس 

راقــب بعد  راقـــب  ــادي  ــ األع ريـــاح  شبهة بــعــد  ــه  ــه ــب ش إلــيــهــا  تــثــري 

األجانب ــدي  أي الــيــوم  مزقتها  فقد  رجالكم ــاملــوايض  ب أحكمتها  ــإن  ف

الركائب رؤوس  يف  باملنايا  علت  الــتــي  بــارقــاتــكــم  ــهــا  ــت ــقــن أت وإن 
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باملخالب استيصاهلا  ــرى  ت حـــدادًا  خمالبا الـــذئـــاب  فــيــهــا  انــشــبــت  فــام 

ــي الــرضائــب ــ فــدهتــا بــــأرواح زواك عصبة  خـــري  مــنــكــم  ــا  ــرصهت ن وإن 

جانب  بعد  جــانــبــًا  استهدفتها  قــد  عصابة  رش  الــيــوم  ضيعتها  فــقــد 

احلــواجــب  ــات  ــي واه حجبتها  فقد  عقولكم  ــاقــبــات  ث أطلعتها  وإن 

ــب  ــاع ــا مــلــهــيــات امل ــرهت ــك ــد ن ــق ف أصــولــكــم  ــات  ــن ــي ب عــرفــتــهــا  وإن 

العناكب  ســتــور  أخفتها  فهاتيك  رؤوســكــم  عــالــيــات  أظــهــرهتــا  وإن 

العراطب  ــات  الهــي وضعتها  فقد  سيوفكم  ــات  ــق ــال ف رفــعــتــهــا  وإن 

العضالب رشار  فيها  لعبت  فقد  عصبة  خـــري  مــنــكــم  أثــبــتــتــهــا  وإن 

غاصب بعد  غاصب  عنه  صد  فقد  ماجد بعد  مــاجــد  مــن  ــرشت  ن وإن 

كــاذب بعد  كـــاذب  فيها  دس  فقد  صــادق  بعد  صـــادق  عنها  ذاد  وإن 

ــات الــشــوائــب ــاط فــقــد فــرقــتــهــا ب ــادة سـ ــري  خـ مــنــكــم  مجــعــتــهــا  وإن 

خارب بعد  ــارب  خ فيها  خــان  فقد  أعــفــة  ــرام  ــ كـ مــنــكــم  صـــاهنـــا  وإن 

الكرائب رهـــان  أمــســت  ــا  ــواهن وأع وأشــيــاعــهــا ذلــت وأنــصــارهــا فنت 

النوائب  حــيــارى  أو  املنايا  أســـارى  ــهــا غــدت  وعـــامهلـــا كــلــت وعــشــاق

الكتائب ــا  رسايـ جــاشــت  وطــاهبــا  ــا عيت  ــه ــوام بـــادت وق وعــكــامــهــا 

النواصب  بأيدي  خــرت  وأعامها  وروادهــــا صــدت ووفــادهــا رست 

الغياهب  الدياجي  يف  محاها  وحامي  قــلــت وأســيــافــهــا نبت  وحــفــاظــهــا 

ــراث املــقــائــب ــم تــ ــدوكـ ــاء وعـ ــب ه فـــذاك عــاكــم خــافــقــًا وأصــولــكــم 

األجــانــب  ــاق  رشـ يف  طعينًا  زنــيــنــًا  ــًا مــوبــخــًا ــب ــى غــري ــس ــم أم ــك ورشع
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جمــري لــداعــيــهــم بــضــنــك املــجــالــب وال  سبا  ــادي  أيـ أمــســت  وشيعتكم 

األشائب املستضعفن  محى  وحامي  وغوثهم  املؤمنن  ــوز  ح أيعسوب 

ــرب هنـــزة طالب ــك ال ــرج عــنــك  وفـ مــلــمــة ــل  ــ ك اهلل  وقــــــاك  ــا  ــنـ ــثـ أغـ

املعاقب ــعــذاب  ال ــوء  س يسوموننا  يستضعفوننا  البغي  ــل  وأه أتغى 

قاضب ابن  وأنت  هيجاء  ابن  وأنت  محينا وأنــــت  ــرًا  ــهـ جـ ــا  ــن ب يــضــاق 

ــب ــرائ ــا مـــن ك ــن ــا عـــام ب ــن وعــــرج ب والعنا  الــرض  مــن  ــا  ــن أدرك فــديــنــاك 

العواطب وطيس  يف  تتفانا  ــدت  غ رعية  ضجيج  ســمــعــًا  ــح  صــال ــا  أبـ

ورائــب ــون  وهـ مقهور  بــن  غــدت  رفيعة ــًا  ــ رؤوسـ أدرك  ــح  صــال أبـــا 

غـــارب ــن  ــت م إىل  أيـــدهيـــا  ــق  ــغــل وت ــة  ــف تـــقـــاد نـــواصـــيـــهـــا بـــــذل وخ

السحائب حنن  الــبــلــوى  مــن  حتــن  كئيبة  ــدورًا  ــ صـ أدرك  ــح  صــال ــا  أبـ

قاطب ــوق  فـ ــًا  ــب ــاط ق إال  يــلــق  ومل  فكم راقب يرجو اخلاص من األسى 

النجائب أنــن  الــشــكــوى  مــن  تئن  وجيعة ــًا  ــوب ــل ق أدرك  ــح  ــال ص ــا  أبـ

املعاطب  أمست يف صغار  الرغم  عىل  محية ــًا  ــ ــوف ــ ان أدرك  صـــالـــح  أبــــا 

العقارب سموم  مــن  أدهــى  هــو  بــام  ــرار لــذيــعــة ــ ــ ــاد ح ــبـ ــأكـ ــك بـ ــي ــل ع

املصائب ــات  ــارع ق عليها  تــعــادت  ــة ــف ــرام اع ــ ــ ــاب ك ــجـ ــإنـ ــك بـ ــي ــل ع

بــعــد عاكب ــوا عــاكــبــًا  ــن ــادًا وأف ــ ب وخــربــوا  نــســاء  منهم  أرسوا  وكــم 

السواكب اجلفون  جرحى  هبم  عليك  األســى مــن  العيون  عــرب  هبــم  عليك 

ــرود مــهــان وهــائــب ــط ــن م غـــدت ب أبــيــة  نــفــوســًا  أدرك  صـــالـــح  ــا  ــ أب

ــا عــتــب عاتب ب ــدوا  ــ أب وفــاحــشــة  جفوا وحمــجــوبــة  آذوا  مــؤمــن  ــم  وك
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ــاهــب ــعــي ــن ال ــنـ ــؤمـ وعـــرتـــه واملـ ملحمد اغــضــبــي  اهلل  غــــرية  فــيــا 

الشطائب الطفل عرش  بحرب يشيب  بــثــارهــم  ــوم  تــق أن  إال  صـــرب  وال 

هائب غري  الردى  كأس  العدى  تذيق  ممــلــكــًا نـــــراك  أن  إال  صـــرب  وال 

املتألب رأيـــك  مـــايض  دون  فـــدى  نفوسنا  ــاك  ــه ف ــا  ــنـ أدركـ ــاك  ــن ــدي ف

ــى ســعــيــهــا املــتــحــاذب ــأم ــاء ب ــ وق ــقــاهبــا  ارت أطـــل  أرواح  ــك  ــي ــات وه

ال وبـــك يـــا رحـــبـــًا بــمــثــلــك أئــب قبيلها  ــم  جـ األمــــــاك  تـــراقـــبـــك 

والعواطب ــردى  ال ــامر  أغ خيوضون  شيعة خـــري  يف  اهلل  ــعــن  ب فــنــهــضــًا 

ــامر غــالــب  ــ ــان هــيــجــاء وأقـ ــرسـ وفـ وفـــتـــيـــان جمـــد كــالــلــيــوث أعـــزة

املــطــالــب لــنــيــل  نـــاداهـــا  الــعــزم  إذ  ــايل محــامــهــا ــبـ تـ كـــــرام ال  رجـــــال 

النواصب األعـــادي  بأعناق  فكيف  لقهرها  ــد  ــدي احل الن  غضبت  إذا 

ــا عــثــار الــتــجــانــب ــه ــي ــدان فــأيــن ي ترى املوت فوزًا يف محى شمس عزها 

الكتائب قــراع  يف  غلبًا  ويضحون  وخشية  خــشــوع  يف  غــربى  يبيتون 

كـــأهنـــم قـــــوم دعــــــوا لــلــمــآدب وابــرشوا  خفوا  للحرب  دعــوا  ما  إذا 

الثواقب الــعــوايل  الشهب  مهــة  عــىل  ضــواريــا أســــودًا  كـــرت  إذا  ــا  ــراه ت

اجلنادب طافحات  تــذري  عواصف  كأهنا  الــــرؤوس  ــذرون  ــ ي ــب  ــواض ق

ــب ــرضائ ال ــرام  ــ ك نــــودوا  إذا  ــاة  محـ لــقــوا إذا  ــامة  ــ ك غـــابـــوا  إذا  رساة 

املــضــارب  ــداد  إذا مهــوا حـ ســيــوف  رسوا إذا  ســيــول  صــفــوا  إذا  أســـود 

ــب ــاه ــن األش ــن ــؤم ــري امل ويــابــن أمـ حممد ــابـــن  يـ اهلل  بــعــن  ــًا  ــض ــه ــن ف

املآثب باجتياج  عليكم  ــوا  ــواص ت إىل كم تغض الطرف عن أخذك األوىل
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والعواطب العنا  أعــبــاء  عــواصــف  ــزه ــودًا راســـيـــًا ال هت ــ ــ ط ــك  ــت ــدي ف

ــوانـــب اجلـ يف  مـــشـــورة  رشارشة  عواطب لو هارت عىل الصخر فتتت

وناصب بــاغ  كل  من  العنا  كــؤوس  ــك مــكــروبــًا كــئــيــبــًا جمــرعــًا ــت ــدي ف

املصائب ــادحــات  ف بــأدهــى  مصابًا  مهمه بــعــد  مهمها  رشيــــدًا  تـــدور 

ــب  ــات ــع م غــــري  هلل  هبــــا  ــت  ــ ــي ــ رض كربة  كــل  عندها  هــانــت  مصائب 

ــرًا غـــري واثـــب ــابـ ــم عــنــهــا صـ ــل وحت وكريبة  جـــوى  تلقى  ــم  ك اهلل  ــك  ل

العصالب ــن  وابـ اهلل  ــان  أمـ ــت  وأنـ خائفًا  وتــصــبــح  ضــيــم  ــىل  ع تبيت 

العجائب غريب  مــن  ــذا  ه لعمرك  ــم قـــاهـــرًا ــل ــظ ــًا وت ــابـ وهتـــضـــم غـ

ــب  ــذاه ــل والـــطـــاف خــفــايــا امل ــي ون ورمحـــة أنـــــاة  ذا  مــــوىل  فــديــتــك 

األخاشب صعاب  ألدنــاهــا  ــذوب  ت ــة ــ ــا بـــكـــل رزي ــيـ ــدنـ ــد الـ ــ ــه ي ــتـ رمـ

قاضب ابــن  ــت  وأن ــًا  ــام وإرغ وبغيًا  شامتة ــداك  ــ ع مــن  ــايس  ــق ت كــم  إىل 

التصاخب  عزيزًا عىل استيصال رسم  ممــّكــنــًا ســعــدًا  اهلل  ــون  ــع ب فــنــهــضــًا 

التجاذب  طــول  بعد  ــزًا  ع بــك  نــرى  ــدًا ــؤي م عــضــبــًا  اهلل  بــنــرص  وهنــضــًا 

ــل لــطــالــب ــي ــك املـــــأى ســب ــآدبـ مـ إىل  فــهــل  ــار  ــظ ــت االن علينا  ــت  ــل أط

التكاثب يـــوم  ــر  ــوت ال ــلــوذ  ي وأيـــن  هبم  ملــا  ــون  ــل ــرم امل يستغيث  بــمــن 

براكب نــرشي  ناديك  لسوى  وهــل  ــدون ركــاهبــم  ــ ــواف ــ ــح ال ــري ــن ي ــ وأي

بأيب ــؤب  ي ال  سجنًا  الــدهــر  ــرى  ي الــذي اهلــائــم  العيهب  جيــوب  وأيــن 

املشاغب ــدفــع  ل تـــأوي  ــى  مح وأي  ــســتــجــري أبــــو املــنــى ــاء ي ــنـ بــــأي فـ

ــب ــة يـــدعـــوك دعــــوة الئ ومــســكــن حاجة ابــن  الذ  اخلــري  يــابــن  ببابك 
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للمواهب  املــرجتــى  ــت  ــ وأن ــك  ــي إل ــوى اجل يشتكي  أمـــل  عــبــد  بــبــابــك 

مــآريب تــقــي مجــيــع  أن  ــوك  ــ وأرجـ نــاظــري ســيــبــك  ــاض  ــي ف إىل  ــم  ــ أدي

مطالبي ــل  ــي ن ــاك  ــمــن ي مـــن  وآمــــل  ــًا ــائ ــًا واســـــأل ن ــاج ــت أنـــاديـــك حم

ــري تــلــك املــضــارب ــد ظـــًا غ ــص وأق حلاجتي ســـواك  أرجـــو  أن  يل  ــل  وه

ــاريب ــري أقـ ــي وخـ ــاخ ــي وصــفــوة أش ــاديت وعــشــرييت  ــ ومــثــلــك يل مــن س

وصاحبي  األنـــام  يف  زعيمي  ــت  وأن املــنــى بـــك  أنــــال  ال  وإين  ــف  ــي وك

وشوائبي ــديت  ش استضعفتني  إذا  وملجأي أم  ــابــن  ي مـــاذي  وأنـــت 

ــي ــب ــوائ ون ــرييت  ــ خ يف  ــدي  ــم ــت ــع وم ــي يف األمــــور ومــوئــي ــي ــت ول ــ وأن

ــات مــهــاريب  ــائ ــغ ــدت عـــىل ال ــ وس مرافقي واستوحشتني  يل  ومثلك 

جانب  بــعــد  ــب  ــان ج مــن  ختطفني  نـــوازل مفجعات  دهـــري  ــم  ــل وأظ

ــب ــاع ــت ــا وامل ــن ــع بـــا عــائــد غـــري ال ضيعتي أحصد  والــدهــر  يل  ومثلك 

حائبي ــادثـــات  احلـ ــىل  ع ــت  ــن وأخ تكيدين والـــفـــادحـــات  يل  ومــثــلــك 

مذاهبي  وكــلــت  ــي  رأيـ وخــادعــنــي  منيتي  دون  عــديت  ــت  وهــان عييت 

ــب ــواك ــت امل ــبــك  ســي ــأوىف  ــ بـ والج  ــارب ــ ــا حمــتــاج إلــيــك وه ــ ــا أن ــ وه

وساكبي  وانكساري  ضعفي  وترحم  استغاثتي جتيب  أن  حقيق  وأنـــت 

وغــائــب دان  كـــل  واف  ــئــك  ــي وف بخيبة  أيفء  أن  ــًا  ــض ف وحـــاشـــاك 

ــب ــا خـــري أئ ــ ــان وي ــط ــل ــم س ــظ ــأع ب ــر يــا خــري راجــع  أصــاحــب هــذا األم

صاحبي  الــيــوم  ــك  إنـ ــد  ــه وع عــىل  ــه  ــت هــالــك ذم ــي ــب ــل ال ــ ــائـــم أه أقـ

ــوم مــراقــب ــي ــيــومــك يـــا شـــوقـــًا ل ل ــديت ــايل وعـ ــ ــي ومـ ــف ــا ن ــهـ ــُعـ ــايِـ ُأبـ
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الـــوداد جائبي  ــدق  وأبـــذل عــن ص بمهجتي ــدي  وأف بمجهودي  أفيك 

ــم وأقـــــاريب  ــك ــاج ــه ــن بــــأين عـــىل م أقــســم صــادقــًا الــعــرش  اهلل رب  فــو 

ــربأ مـــن شــانــيــكــم كـــل نــاصــب ــ ون ــة ــم بـــصـــدق واليـ ــك ــي ــوال ــوايل م ــ نـ

ــه بــائــب ــ ــا يـــابـــن ط� ــن ــي ولـــســـت إل نفوسنا  رجـــاك  يف  ــدو  ــغ وت تـــروح 

ــارب ــش ــت وعــــزم غ ــب ــدم ث ــ عـــىل ق فـــأقـــدم فـــهـــذا ثـــائـــر لـــك راقـــب

مصاحبي  حيويت  دامــت  ما  فذكرك  صحبة منك  سوئتي  حرمتني  ــإن  ف

بغائب البصري  قلب  عــن  أنـــَت  فــام  غائبًا ــة  ــربي ال عــن  عــن  كــنــَت  وإن 

املناقب محــيــد  قــمــقــامــًا  وبـــوركـــَت  سيدًا ــت  ــورك وب مــهــديــًا  فــبــوركــت 

وله أيضًا هذه يف التاريخ الشعري: 

ــزرون ــ ي ــا  مـ فــبــئــس  الـــربايـــا  ــورهـــموزر  ــــــلــــــْت ظـــهـ ــة مُحّ ــ ــاثـ ــ ثـ

ــن مــنــتــقــمــون( ــرم ــج ــن امل ــم )إنــــا مـ ــهـ ــؤرخـ مـ تــــارخيــــهــــم  أرخ 

 :وقال مادحًا السيد حممد بن اإلمام عيل اهلادي

محــاهــا بـــســـوى طـــوفـــهـــا ولـــثـــم ثـــراهـــا  حــــــول  حيــــــام  ال  بـــقـــعـــة 

ــي بـــعـــا قــــــــدره عـــلـــت غـــرباهـــا ــد بـــــن ع ــ ــم ــ هـــــي مــــثــــوى حم

تلقاها ــي  ــت ال ــر  ــده ال رصوف  ــن  أغــثــنــا م املـــغـــيـــث  اهلل  ويل  ــا  ــ يـ

ــام دهـــاهـــا  ــعـ ــطـ ــن الـ ــ ــل وهـــيـــاجودهــــانــــا م ــ ــوائـ ــ أدهـــشـــتـــنـــا غـ

* * *
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5- الشيخ مهدي اخلاموش

املتوىف عام 1332هـ
هو أبو زيارة الشيخ مهدي بن الشيخ عبود احلائري، ويعزى سبب تسميته باخلاموش 

إىل أنه أصيب مرة بتشنج قوي يف صوته فأطلق عليه باخلاموش وهي لفظة فارسية. 

سنة  هبا  وتويف  اهلجري،  عرش  الثالث  القرن  من  الثاين  النصف  يف  كربالء  يف  ولد 
ولد  فقد  حسابًا،  هلا  واملؤرخون  الكتاب  حيسب  ال  كربالئية  أرسة  يف  ونشأ  1332هـ 
فقريًا دفعه أبوه منذ نعومة أظفاره كسائر الصبيان إىل كتاب من الكتاتيب القريبة فتعلم 
القراءة والكتابة والقرآن الكريم، فشب خطيبًا ذاكرًا لإلمام احلسني، امتاز عن غريه 
بفصاحة التعبري وحسن األسلوب وجهورة الصوت، وقرض الشعر فأمل به إملامًا واسعًا، 
وكان يشهد مناظرات األدباء وما يتخلل جمالسهم من األخبار والسري واألشعار، ونظم 
ووسيلة  للكسب  جمال  عنده  فالشعر  والتهاين  والرثاء  املدح  أغراض  تتعدى  ال  قصائد 
بأسباهبم، ومعظم هؤالء سبب  ويأخذ  بوجوه كربالء،  يتصل  كان  فقد  العيش،  للقمة 
عيشه ومنفس كربه، تتلمذ عليه لفيف من ذوي الفضل والتقوى أمثال اخلطيب املصقع 
الشاعر السيد جواد اهلندي املتوىف عام 1333هـ حدثني الشاعر الشعبي املرحوم الشيخ 
السيد  العالمة  دار  يف  قصيدة  اخلاموش  مهدي  الشيخ  الشاعر  ألقى  فقال:  قاو  مرتىض 
كان  الذي  والتشجيع  السامعني  إعجاب  عىل  حيصل  فلم  كربالء،  يف  البهبهاين  كاظم 
خيتم  أن  شاعرنا  فكاد  املعىل،  القدح  ونالوا  الشعبيون  الشعراء  بذلك  سبقه  حيث   ، يتوقعه 

قصيدة بقوله )قد ضعت بني شويعر متشاعر(. 
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القاسية لتدوين شعره،  البؤس والفاقة، ومل تسعفه الظروف  وعاش الشاعر بني أحضان 
وال غرو فإن معظم شعراء تلك الفرتة قد أمهلوا تدوين شعرهم ونرشه بني الناس، وهذا سبب 
مشكورًا  طعمة)1(  آل  صالح  أمحد  السيد  جدنا  تفضل  وقد  األديب،  تراثنا  ضياع  أسباب  من 
بتقديم قصائد إيل وهي بخط الشاعر نفسه، إذ كان الشاعر خدينه املقرب إليه. وروى يل نبذة 
من حياته فقال كان من خطباء كربالء املربزين ومن أشهر تالمذته السيد جواد اهلندي خطيب 
كربالء، وقد كان جيوب البالد وينتقل بني األمصار، فكثريًا ما آثر التطواف يف ربوع البحرين 
انتجاعًا للرزق والتالوة يف املجالس احلسينية هناك سيام  واإلحساء والقطيف واهلند، وذلك 
يف شهري املحرم وصفر، ولكثرة تطوافه من مكان آلخر ولبؤس حاله مل يتوفر له املجال ألن 
يدون شعره، فقد ضاقت به احلال واشتدت به عرسة األيام وقد جاوز السبعني من عمره تويف 
يف كربالء ودفن يف إيوان الوزير يف الروضة احلسينية وله قصائد كثرية ومنها يف مديح العالمة 

السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية. 

أما شعره تقليدي عىل العموم تناول فيه أغراضًا عديدة واقترص عىل رثاء أهل البيت 
بيئته  عن  يعرب  فشعره  واإلصــالح،  العلم  رجال  ورثاء  كربالء  رساة  بعض  ومديح 

وعرصه الذي تدرع بالصناعة والتكلف هبا. 

ويف قصيدة كتبها بخط يده قال: )ومما قلته مهنئًا زبدة األكارم ونبعة األفضال من آل 
هاشم السيد أمحد السيد صالح آل طعمة يف عرسه املبارك( وقد بدأها بالغزل: 

نرشا الصبا  بنرش  أزرت  وقد  سفورًا  الــبــدرا أخجلت  الــتــم  ــدر  ب شبيهة 

سكرى تزل  مل  الصبا  نرش  ومن  هبوبًا  الُصبا رنحه  البان  كغصن  وماست 

مــرا إذا  الـــشـــامل  نـــرش  هبـــا  ــوع  ــض ي ــا حتــكــي الـــشـــامل وإنـــام  ــه ــل ــامئ ش

الشعرا هلا  وعقد  اجلــوزا  هلا  ــرط  وق نجومه وثــغــر  وجـــه  ــى  ــدج ال فــبــدر 

)1(  تويف سنة 1388هـ.
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صربا يطق  مل  النوى  حلمان  معنى  الدجى يف  العواذل  رغم  عىل  وزارت 

هجرا قى  من  به  أحيت  وكم  سقياًم  بوصاهلا  شفت  كــم  خـــودًا  بنفي 

نرشا زهت  يوم  الطف  عــراض  زهو  نــضــارة  البهيم  الــلــيــل  ــا  هب ــو  ــزه وي

ــرا ــًا وأرفـــعـــهـــا ذكـ ــ وأرشفـــهـــا أمـ ــدًا ووالـــدًا بــعــرس أجــل اخلــلــق جـ

فخرا سام  قد  السها  هام  عىل  وشهاًم  ــام هـــام الــســامكــن رفعة ــد س فــتــى ق

ومن صنع املعروف يستوجب الشكرا الــورى سائر  معروفه  شكرت  فتى 

جرا السها  عــن  رد  ــزم  ع بــرامــح  ــا طــائــر الــنــر واقــعــًا ــ ــد أران فــتــى ق

احلمرا مرض  من  الوضاح  النسب  هلا  عصابة  نــمــتــه  إال  انــتــمــى  مــا  فــتــى 

شكرا ســاجــدًا  العا  خــر  ــوارهــا  ألن هاشمية عــصــبــة  مـــن  هبـــا  ــم  ــع ــأن ف

الغرا طلعته  نــور  مــن  ســنــًا  يــيء  عاؤها  ــامء  س أضــحــى  ــأمحــدهــا(  )ب

شعرا مــنــشــدًا  ــًا  ــائ ق عــنــي  فأبلغه  ربعه ســاحــة  جــئــت  إن  ــًا  ــادي غ فــيــا 

الزهرا األنجم  جــاوز  بيتًا  املجد  له  بنى ــن  املــكــرمــات وم ربــيــب  ــا  ي أال 

ــدرا ــ ال ــذف  ــت ــق ي زال  ال  لـــوفـــاده  فبحرها  كــفــًا  املعطن  أســمــح  ويــا 

بـــالـــرا ــة  ــ ــربي ــ ال رضاء  ــدل  ــ ــب ــ وي سعده النحس  جا  قد  عرس  ليهنك 
عطرا)1( بالعا  ذكا  قد  لــورد  ووردًا  ملثله  غــصــنــًا  املــجــد  فــيــه  زف  وقـــد 

وله خماطبًا السيد السالف الذكر يف يوم عيد: 

يسبق ال  مــفــخــر  ــق  ــاب ــس ب ــهــم  ــي ف ــعــة ــن الـــذيـــن ســـام لــــؤى رف ــابـ يـ

ــق ــرم ــة ت ــيـ ــنـ ــاظ املـ ــ ــأحل ــ أســـــــدًا ب حسبتهم  ــاد  ــي اجل ــوا  ــب رك إذا  ــوم  قـ

)1( جمموع السيد امحد السيد صالح ال طعمة  )خمطوط( .
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يــتــفــوق ال  و  عــــــددًا  ــهــي  ــت ــن ي ال  عــطــاؤهــم  للسائلن  ــدى  نـ حــلــفــًا 
وأصــدق)2( األخــري  الفجر  من  أوىف  ــده ــذي يف وعـ ــ الـ ــوىل  ــ ــد املـ ــ ــا أمح يـ

وقال مرحبًا بمقدم السيد حسن االعرجي من إيران: 
جيحِد مل  ــذي  ــ ال ــفــضــل  وال والــعــز  والــســؤدد الــنــهــى  يــا رب  حــيــيــت 

ــزك الــســامــي الــرفــيــع األســعــد ــع وب ومرحبًا الــرشيــف  بمقدمك  أهـــًا 

نــعــمــة عــظــمــى وعــيــش أرغـــد يف  كربا يف  ــن  م ــل  ك أصــبــح  والــيــوم 

ــا رفـــعـــة والـــفـــرقـــد ــريـ ــثـ ــام الـ ــ هـ طاولت أن  إىل  فيكم  سمت  ولقد 
ــد)3( ــسـ حتـ مل  ــة  ــي ــل ع وأي  قــــــدرًا  سمت أن  ملــا  ــدن  امل عاها  حسدت 

وقال مهنئًا الشاعر الشيخ جواد اهلر يف عرسه: 

ــنــد ــال ــك وب ــس ــامل ــأرج ب ــ فـــغـــدت تـ زورتــــــه يف  األرجـــــــــــاء  عـــطـــر 

الــوصــل يف غد ــإن  فـ ــرشاك  ــ ب ــال  قـ الدجى ــدر  ب يــا  بالوصل  عــد  قلت 

وتــنــشــد تــتــىل  غـــد  ــاين يف  ــهـ ــتـ والـ العا ذي  )جــــواد(  عـــرس  ــد  غ يف 

عـــرس يف روضـــة الـــرصح املــجــرد ــس( اهلـــوى ــي ــق ــل ــامن( و)ب ــي ــل ــس )ف

ــد ــ أرغ ــة  ــج ــه ــب ال ــغ  ــالـ بـ ورسور  نــعــمــة يف  دم  ــم  ــاظـ ــكـ الـ ــا  ــ أبـ ــا  ــ ي

معبد ــان  ــ ــاألحل ــ ب غــــرد  مـــا  مــثــل  ــًا ــ ــزج ــ ــنـــى ه ــغـ ــتـ والـــــــقـــــــواين تـ

مشيد أضــحــى  الــعــىل  ــت  ــي ب ــه  ــ وب ــى ــن ــلـــت امل ــه نـ ــ حـــبـــذا عـــــرس ب

ــح مــفــرد ــب ــر قـــد أص ــغ ــعــلــوم ال ــال ب ــى( أخـــا الــعــلــم ومــن  ــوس ــا أبـــا )م ي

)1( املصدر السابق .
)2( جمموعة ال الرشتي .
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قال خماطبًا ومعاتبًا العامل السيد جواد السيد هاشم الكشوان املوسوي: 

غالب آل  مــن  ــال  ــض األف نبعة  ويــا  األطــايــب املــاجــديــن  سليل  ــا  ي أال 

ــارب ــ ــه مـــن عــجــمــهــا واألعـ ــائ ــآب ب ــًا ُع الـــورى كلها  ــاد  ــا ســيــدًا س وي

بـــره واملـــواهـــب حــكــى هـــاشـــاًم يف  الذي )هاشمها(  اخللق  أبــر  ويابن 

مطالب بعض  إنــجــاز  يف  شفاهك  تفوهت ــد  ق ــه  ب ــا  م تنسى  أمـــوالي 

بكاذب )اجلـــواد(  ليس  يب  يــصــّوت  ــدى ــدا اهل ــ ــدى وغ ــا بـ ــدا مم ــامذا عـ ــ ف

املناقب واضـــحـــات  عنعنتها  لــنــا  ــتــي  ــًا ألفـــعـــالـــه ال ــق ــب ــه ط ــوالـ ــأقـ فـ

وقال راثيًا حجة اإلسالم الشيخ حممد طه نجف)1( املتوىف يوم 13 شوال سنة 1323هـ، 
وأوهلا: 

ــاب اهلــامــي  ــح ــس فــكــأهنــا حـــدق ال ــون حـــداقـــهـــن دوامــــي ــي ــع ــل مـــا ل

اآلالم ــىل  عـ ــدًا  ــلـ جـ ذا  ــل  ــب ق ــن  مـ وعــهــدتــه ــًا  ــق ــاف خ ــؤادي  ــ فـ وأرى 

ــن األســقــام  ثـــوب الــضــنــا نــســجــًا م اكتسى مــنــه  ــادح  ــف ب أصــيــب  أفــهــل 

ــودة طـــــول املــــــدى أيـــامـــي ــ ــس ــ م له  أضــحــت  بـــفـــادح  واإلل�ــــــه  إي 

ــام  ــي كـــغـــيـــث هـ ــمـ بـــمـــدامـــع هتـ ــًى أعـــوام دهـــري تبكه  وغـــدت أسـ

ــوم طـــاحـــت قـــبـــة اإلســـــام  ــ ــي ــ ال جعفر  ــة  رشعـ تــنــعــاه  ــربت  ــع ــت واس

الصمصام حسامي  غرب  الدهر  يف  للهدى ــا  ي الــــردى  ــّل  فـ ــد  ق ــوم  ــي ال

)1(  هو الشيخ حممد طه ابن الشيخ مهدي بن الشيخ حممد رضا بن الشيخ حممد بن احلاج نجف احلكيم ابادي 
اليربيزي النجفي، فقيه ومرجع كبري من مشاهري علامء عرصه ولد سنة 1241- وله آثار علمية مهمة تويف 

سنة 1323-.
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ــي اآلثــــام ــن ــا أصـــــول ُعــــا ب ــه ــي ف ــورى يـــدي التي  ــ ال ــذ  ــد ج ــوم ق ــي ال

ــام ــك ــام أح ــد طـــويـــت سـ ــوم قـ ــيـ الـ أســًى قــى  الكبري  جعفري  الــيــوم 

ــي  ــام ــر عــلــمــه أع ــواهـ ــرشت جـ ــ ن ــن الــذي ــس ــات حمــمــد احل الــيــوم مـ

للضامي مــنــهــًا  كــانــت  ــر  ــده ال يف  التي  الــعــلــم  أبــحــر  غيضت  ــوم  ــي ال

الـــيـــوم مـــاتـــت رشعــــة األحـــكـــام  ــدى ــى عــلــم اهل ــرت ــوم مـــات امل ــي ال

ــام  ــ ــىل اإلس ــكـــربى عـ ــة الـ ــجـ واحلـ ــورى ــ ــه ال ــ ــد ط� ــم ــات حم ــ ــوم م ــيـ الـ

واإلنـــعـــام  ــل  ــض ــف ــال ب رسى  فــيــه  رسى  نعش  لــلــورى  يــا  درى  أفــهــل 

ــام؟ ــ األع عــيــلــم  يف  رسى  قـــد  أم  معًا والــتــقــوى  باحللم  رسى  قــد  أم 

األيـــتـــام  كـــافـــل  يف  رسى  ــد  قـ أم  عــًا ــرا  ــغ ال بالكعبة  رسى  ــد  ق أم 

والــــثــــم ثـــــــراه وحــــّيــــه بــســام  به  فطف  الغري  جئت  إن  صــاح  يا 

ــام  ــ ــة اإلس ــ وافــــــاك حـــامـــي رشع ــاده  ــ ون ــويص  ــ الـ ــرب  قـ إىل  ــد  ــمـ وأعـ

ســــارت بـــه الـــبـــرشى لــــدار ســام  ــا ــع ال ــت  ــ ــىل خت ــ ع ــن حـــــام  ــ م هلل 

ومن شعره قوله راثيًا العامل الفاضل الشيخ مهدي الشيخ خلف: 

ــوم املــوعــد ــي ــًا ل ــزن ثـــوب األســـى ح بـــن حممد ــة جــعــفــر  ــع لــبــســت رشي

ــكــوكــب املــتــوقــد ــور ســعــد ال ــل نـ ب حكمها  يف  ــا  ــه ــام ع عـــىل  ــًا  ــزنـ حـ

ــٍس أنــكــد ــح ــه يف يـــوم ن ــرج عـــن ب ــا هــوى ــردى مل ــ ــد غــالــه خــســف ال ق

ــد ــرب أمح ــن ــزعـــت أعــــــواد م ــزعـ وتـ ــا  ــاهنـ ــه أركـ ــ ــوّي ــ ــت هل ــع ــض ــع ــض وت

ومنها قوله:

حمــمــد آل  مـــهـــدي  ــا  ــ ــاءن ــ ج ــد  ــ منشدًاق هيتف  الــرضــوان  نعى  ولقد 
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وله أبيات نقشت بالقاشاين عىل باب مسجد السيد جواد السيد مهدي الصايف الكائن 
خلف محام املالح ومؤرخًا تشييده عام 1329هـ: 

حــــــن وجــــــــه احلــــــــق أســـفـــر هــــــلــــــل الـــــــــديـــــــــن وكــــــرب

ــر حـــيـــدر ــ ــه ــ ــط ــ ــى وال ــفـ ــطـ ــصـ املـ آل  األرض  بــــــنــــــجــــــوم 

ــر يـــفـــخـــر ــ ــخـ ــ ــفـ ــ ــى الـ ــ ــ ــح ــ ــ أض ــم مــــــدى األيــــــام  ــهـ ــيـ ســــــــادة فـ

ــرص ــ ــي ــ جمــــــدهــــــم كـــــــــرى وق ســـــــــــــــادة لــــــيــــــس جيـــــــــاري

محــــــــن مــــــــا شـــــــــــاء وقــــــــدر ــر  ــ ــم قـــــــى الـ ــ ــه ــ ــي ــ ســـــــــــادة ف

ــذر ــ ــ ال عـــــــامل  يف  الـــــــــــورى  ن  ـــ ــل تـــكـــويـ ــ ــب ــ ــن ق ــ ــ ــوا م ــ ــ ــون ــ ــ ك

ــر ــ ــم ــ شــــــــــاد لـــــــأخـــــــرى وع قـــد مـــــــن  خـــــــري  صـــــــــايف  آل 

ــرب ــي البــــــــن داحـــــــــي بــــــــاب خ ــدس  ــ هـــــم أشــــــــــــادوا بـــــــاب ق

يـــقـــرب مـــــــــات  إن  ــا  ــ ــدهـ ــ ــنـ ــ عـ ــيـــام شـــــــادهـــــــا املـــــــهـــــــدي كـ

ــر ــ ــوث ــ ك احلــــــــــرش  يف  جــــــــــده  كـــــــــي لــــيــــســــقــــيــــه حـــســـن 

ــه الـــــــنـــــــدب لـــيـــؤجـــر  ــ ــل ــ ــب ــ ش واقـــــــتـــــــدى فــــيــــه )جــــــــــواد( 

نـــــعـــــم مــــــــا شــــــــــاد وعــــمــــر ــًا  ــ ــوقـ ــ ــد شـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ عــــــّمــــــر املـ

لــــــصــــــاة اخلــــــــِمــــــــس حتـــرض كـــــــي بـــــــه اإلســـــــــــــام طـــــــرًا

أكــــــرب اهلل  مــــــعــــــلــــــنــــــًا:  والــــــتــــــقــــــى فـــــيـــــه يـــــنـــــادي 

ــر                   ــذك ي اهلل  ــم  ــ اسـ فـــيـــه  )ملـــســـجـــد  أرخ: صــــــــاح  يــــــا  قــــــائــــــًا 

1339هـ
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قال مهنيًا العامل الفاضل السيد مهدي شمس الفقهاء بمجيء أخيه السيد هادي: 

استنار والزهر  األغصان  عىل  الورق  صدح 

اجللنار يــضــاهــي  بــخــديــه  األلـــف  وغـــدا 

استجار الــنــار  مــن  ــد  اخل اخلـــال يف  وبـــال 

ــار ــاٍء ون ــ ــن م ــو م ــاًء وهـ ــ ــد م ــن إن اخلـ ظ

 * * *
احلجا أهل  يا  األغصان  عىل  ــورق  ال غنت 

ــامم املــرجتــى ــادي( اهلـ ــ ــورود الــســيــد )اهلـ ــ ل

االلتجا كهف  األصل  زاكي  الندب  لورود 

ثامر الــكــامالت  أهــل  ــه  دوح من  جنت  من 

* * *

ــه  ــوم ــل عـــزيـــز ق ــ ــد ذلـــلـــت ك ــ ســـيـــد ق

ــود حلمه ــا حــلــاًم وضــاهــى كــل ط قــد رس

فهمه  رآه  ــو  لـ قـــســـًا  ــعــجــب  ي حـــاذقـــًا 

فخار  ذو  زكــي  واخلــلــق  ــال  ــع األف حسن 

* * *

املصطفى  الــنــبــي  زار  وقـــد  زار  ــا  ــرض ال

اكتفى احلب  من  األصل  عن  بالفرع  حيث 
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الشفا ووافـــــاه  الـــصـــادي  قــلــبــه  ــروى  ــ ف

والقفار الفيايف  يطوي  شوقه  من  غــدا  مذ 

* * *

كربا ــوادي  ــ ل يسعى  ــًا  ــرع م واىف  ــم  ث

سلسا رحيقًا  احلــوض  من  يسقى  راجيًا 

ــا ــًا لـــو رح ــادقـ ــنــًا صـ قــســاًم عــنــهــا يــمــي

ــايل ونـــجـــار ــ ــع ــ ــامل عـــلـــاًم وم ــ ــع ــ ــأ ال ــ م

* * *

الرشيف  القرب  اىل  يسعى  أشواقه  من  جاء 

احلنيف الدين  سام  فيهم  من  حب  يف  واثقًا 

ولطيف  ظــريــف  لــلــنــاس  ــق  ــل واخل خلقه 

مــن ســام أهــل املــعــايل ووقــا الــنــاس العثار 

* * *

ــاه شــعــور ــ ــن ــ ــا رأي ــا ملـ ــن ــق ل ــب ــث مل ي ــي ح

ــوال لــطــفــه جـــزت شــعــور ــ ــه ول هــيــبــة مــن

جيور العقل  عــىل  ــواق  أشـ مخــر  سقانا  قــد 

ــار ــوق ــو ال ــزه ــدا ي ــه مــن ســيــد فــيــه غـ ــال م

* * *
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ــا لــلــزائــريــن  ــرض ــة مـــوالي ال ضــمــن اجلــن

ــعــاملــن  ال ــد رب  ــن ع ــن  مـ ــه  لـ واملــحــبــن 

املبن  بالفتح  جاء  قد  من  )املهدي(  وأخــو 

ــن زار ــاه ح ــا فــيــه حــب ــن مـــواله م حـــاز م

* * *

أهيا الندب اهلامم )املهدي( ذو الوجه احلسن 

ــن ــؤمت امل األمــــن  ــت  ــ أن إذ  ــك  ــت ــي واف ــا  ــ أن

وعلن رسًا  القلب  وداد  أخلصت  لــك 

ــاك جمــار ــاي ــط ــوٍض مــن ع ــ وتــقــحــمــت خل

* * *

الويف   الشهم  السيد  الكريم  املوىل  أهيا 

خذ نظامًا كالآليلء حيكي نظم البحري

حيدري  بنوٍر  اللطف  من  اهلل  َك  عمَّ

من به الروح دعا ال سيف إال ذو الفقار 

* * *

وقال راثيًا املرحوم املربور احلاج حممد عيل الطهراين: 

يسل الورى  يف  عنهم  الدهر  وأصبح  ــا كــلــهــم رحــلــوا  ــد عــن ــاج ــأم مـــا ل

نزلوا؟ قد  أين  أم  غدوا  قد  هم  وأين  مضوا أين  املجد  أهل  يل  قل  دهر  يا 
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عــىل فِــنــا دورهـــم قــد نــاخــت اإلبــل ــل هلــمــو هـــذي وفــودهــم  ــا دهـــر ق ي

أضحت هتامى كام هيمى احليا اهلضل بعدهم ــال  ــ اآلم بــنــي  دمـــوع  وذي 

)باألمس كانوا معي واليوم قد رحلوا( ساءهلم(  حن  عنهم  الدهر  )فأفصح 

ــه كلل ــوزا ل ــ ــىل هــامــة اجل ــرًا ع ــخ ف رضبت  من  فقدان  فقدهم  اهاجني 

السبل بعده  ــا  الــرباي يف  بنا  ضاقت  ــعــي ومــن  ــدب ال ــن ــد ال ــاج حمــمــد امل

زحل هبــا  فــخــرًا  ســام  الــنــجــوم  مثل  ــا عـــدد ــ ــاهل ــ ــر م ــ ــارم غـ ــ ــكـ ــ ــه مـ ــ لـ

ــأ بــالــدنــيــا وتــنــتــقــل ــش ــن ــه ت ــنـ ومـ به  ــات  ــرم ــك امل تـــزان  ننسى  ــم  كــري

تشتعل  العلياء  حشى  يف  غدت  نــارًا  قى  يوم  املجد  بقلب  فــأورى  قى 

ــام امَلـــّريـــخ واحلــمــل ــد س ــه ق نــعــش ب عىل الــرتــاب  فــوق  رسوا  وفيه  قى 

تنهمل ــعــن  ال ــوع  ــ ودم خلفه  ــن  م معولًة ــغــر  ال ــســاعــي  وامل ــه  ب رسوا 

األول  أجمـــادهـــا  بــه  تــنــاســت  ــدًا  ــ جم ــا  ــده ــا زيــنــة الــدنــيــا وواح ــوه ي ــدع ت

املقل تــنــدب  فأضحت  رحــلــت  ــا  مل رحا قد  واملجد  العا  إن  تدري  هل 

جزل اهلنا  مــرور  الــدهــر  ويصبح  لنا  الــوصــال  للياها  ــعــود  ت فــهــل 

العمل  ــه  ل حيـــدو  ــعــىل  ال ــان  جــن إىل  به  الـــعـــاء  ســــار  ســـايـــٍر  مـــن  هلل 

يندمل  ليس  ــراق  ف جــرح  القلب  يف  له  إن  نــبــكــيــه  ــا  ــن ب ــم  ــامل ف يـــا صـــاح 

ينهمل  كــالــغــيــث  مــدمــع  يف  ــاه  ــي دن أسًى بكته  قد  مــوىًل  تبكي  ال  وكيف 

ــل ــار واألص ــح ــا األس ــاهت لــيــًا وأوق وأنجمها  بل  ضحاها  شموس  بكى 

السبل  بــنــا  ضــاقــت  مــكــارمــه  أحــيــا  بفتى  بـــعـــده  ــي  ــس ــت ال ــوال  ــ ل ــاهلل  ــ ف

واألمــل  الدهر  يف  به  رجانا  أضحى  ــام ومــن  ــ ــذلــك مــهــدي األن ــي ب أعــن
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الغوادي حن ينهمل  حتكي السحاب  فضائله  أضحت  من  الغيظ  والكاظم 

تنفصل  ليس  عنه  الــايت  وروحــهــا  معرفٍة شمس  املــعــايل  حجر  ربيب 

األول آبــــــاؤه  لـــه  عــنــعــنــتــهــا  قـــد  مــكــرمــٍة كــل  ــه  ــي أب عــن  ــٌل روى  كـ

ارحتلوا به  الدنيا  به  ــداة  غ األخــرى  برحلته  رّست  أٍب  ذي  مـــن  هلل 

العمل  ــه  ل حيـــدو  ــعــىل  ال ــان  جــن إىل  عا السامء  أمــاك  أكناف  فــوق  من 

وقال راثيًا املرحوم احلاج حمسن كمونة: 

ــِل ــي ــف ــري حــــــارس وك ــ نــــادبــــًا خ ــل ــوي ــع ــكــا وال ــب ــال أعــلــن املــجــد ب

بــمــثــيــل ــقـــس  يـ مل  ــر  ــ ــده ــ ال أبـــــد  ــم  ــريـ ــد وكـ ــ ــاج ــ نـــــادبـــــًا خــــري م

ــيـــل ــلـ ــه وحـــــــق اجلـ ــ ــ بـــنـــظـــري ل املـــعـــايل أم  جتـــــيء  أن  عــقــمــت 

الذليل بــكــر  ــردى  ــ ال ــا  ــاه رم ــد  ق ــدا ــق ــد ح ــ ــاجـ ــ هـــــذه بـــعـــده األمـ

النزيل؟ حامي  غــاب  قد  عنها  أيــن  ــوط محــاهــا  ــ ــًى حي ــ ــن مح ــرى مـ ــ ت ال 

مستطيل الـــعـــدى  عـــىل  ــان  ــس ل ذا  كانت  فيه  مــن  ــاب  غ قــد  منها  ــن  أي

مهول ــدب  ــح ب الــنــدى  وســحــاب  األيامى ــأوى  م غــاب  قــد  عنها  ــن  أي

السيول مثل  ــوع  ــدم ال محــر  ــذري  تـ أضــحــت ــد  ــاجـ األمـ ــه  ــي ف يـــوم  أي 

ــًا( نــعــي والــــــٍه مــثــكــول ــنـ ــسـ )حمـ ينعى الدهر  يف  اإلحسان  أضحى  يوم 

الدخيل  ملجا  العفاة  مــأوى  ــات  م ــوًا ــج الطـــــاًم وجـــهـــه يـــصـــّوت ش

ـــدى بـــدمـــع مهـــول ـــنـ ــاه الـ ــ ــك ــ وب ــاه اكــتــئــابــًا ــع ــود قـــد ن ــ مـــات واجلـ

ــل  ــه املـــجـــد بـــالـــثـــنـــاء اجلــمــي ــ زفـ ــوق ختت ــ ــوم ســـــاروا بــنــعــشــه ف ــ ي
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ــول ــت ــب ــل ال ــج بـــجـــوار احلـــســـن ن ليحظى ــًا  ــوق ش ــان  ــن اجل فــيــه  ينحو 

ــول  ــذب ــرى جتـــر فــخــر ال ــي حـ وهـ وراه  ــات  ــ ــرم ــ ــك ــ وامل فـــيـــه  ســـــار 

الــرحــيــل ــت  قـــد آن وقـ يـــا خــلــيــي  ــه وطــــــــورًا تـــنـــادي ــي ــك ــب تــــــارة ت

ــل  ــعــطــي ــا ت ــ تـــبـــتـــغـــي عــــزهــــا بـ ــال الــوفــود حــطــت وجـــاءت  ــ ورح

ــورى بـــغـــري كــفــيــل  ــ ــ ــذا الـ ــ ــن هـ ــ ب أمست هــي  هــا  الـــزمـــان  ــى  ــام ــت وي

الطويل الــزمــان  مـــدى  يــزهــو  فــيــه  ــدك نــدبــًا ــعـ ــان بـ ــ ــزم ــ أفـــريجـــو ال

وقــيــل  ــال  ــ ق دون  شـــبـــاك  ــك  ــن ع الـــتـــي ورثـــاهـــا  ــا  ــي ــعــل ال ــق  ــ ال وح

ــول  ــلــشــب ــا ل ــ ــه ــ إنـــــام األســــــد إرث ــا املــعــايل ــ ــايت روهت ــ بــالــنــصــوص ال

مهيل تــــرب  بـــن  مـــا  طــــود  أي  ــارا ــخ ــت اف حــــواك  ــرب  قـ يــــدري  أو 

ــرء الـــضـــنـــا لـــكـــل عــلــيــل ــ ــي بـ ــ ه ــه عــبــقــات ــربـ فــــاح مـــن مــســك تـ

ــل   ــي ــب ــق ال كــــــــرام  كـــمـــونـــة  آل  ــا ــّزي ــع ــا خـــلـــيـــّي فـــاملـــحـــاكـــي ت ــ ي

ــل ــى إثــــــــره بـــكـــل مجــي ــ ــف ــ ــت ــ واق ــاه  ــك ــد ح ــ ــه الــــــذي ق ــل ــب ســـيـــام ش

جيل  كـــل  يف  ــه  ــي ف ــفــخــر  ال يــفــخــر  فخرًا  صــار  الــذي  الدين  فخر  صنو 

اجلليل ــاب  ــص امل يف  ــرب  ــص ال حيــمــد  بــردًا املجد  بني  يا  الصرب  فاجعلوا 

وله راثيًا أيضًا: 

يسر القلب  هبا  كي  حــول  بعد  ولــو  الدهر  يسمح  لنا  فيها  عــودة  ــل  أه

الــقــرب ســعــد  قـــد  ــراء  ــغـ الـ بطلعته  ممــجــد ــام  ــ مهـ رؤيــــــا  يف  ونـــســـعـــد 

ــه بحر  ــل ــام فــتــى كــل عــضــو مــن أن ــد انــطــوى فــطــوبــى لــقــرب يف ثـــراه ق
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والفخر   والعز  الفضل  بكاه  قد  كام  نادب الدهر  يف  واملجد  حوله  نى 

والشكر  احلمد  به  مفجوعًا  وأصبح  ــعــده أســى  ــن ب ــال م ــ وعــطــلــت اآلم

هيـــد هبـــا طــــود وهيـــــوي هبـــا بــدر فتكه  ــل  وي يــا  للدهر  كــم  ــاح  ص فيا 

العقر  الجــازهــا  ليت  تعدو  عــواديــه  غدت قد  الويل  له  يا  ندب  أي  عىل 

الــنــر  أو  ــامك  ــسـ الـ مــراقــيــه  ــل  ــ أق بالغ الذي غري  الندب  عىل )املحسن( 

هــو الــبــحــر هــا عــنــه أقــنــعــه الــدر  دونه  بالشهب  اعتاظ  ها  البدر  هو 

البرش ــه  ل أراين  ــرشًا  بـ تــرى  ال  بــأن  ــاء وهـــي حــريــة  ــي ــعــل أغــــرت بـــه ال

فجر  وال  ــري  ــن م ــح  ــب ص وال  أنــــار  الذي السري  مصباحها  قعدت  لقد 

وملــــا فـــقـــدنـــاه أحـــــاط بــنــا الــرض  الــضــد ساعد ــرى  ن ــرًا ال  الــفــنــاه دهـ

ــا غر ــاهت ــاع ــد لــيــايل الـــدهـــر س ــ أع ــا  ــه الـــغـــر إهنـ ــ ــام ــ ــا حـــبـــذا أي ــيـ فـ

ــوم فــارقــنــا مر ــ ــو ي ــل ــل ح ــم كـ ــع ن ــرة ــش بــعــده م ــي ــع ــذا ال ــ حــــاوة ه

طهر  ــه  ــ ــراق ــ وأع ــر  ــه ط وأخـــاقـــه  ريبة  كــل  مــن  ــواب  األثـ طاهر  مــى 

نعم قد رووا من بعض شيمتك الغدر ــدر الـــكـــرام تــوّلــع ــأْن لــك يف غـ ــ ك

الــبــدر( يفتقد  الــظــلــامء  الليلة  ويف  جدهم جــد  إذا  قــومــي  )ستفقدين 

الفكر  وقد حيزن  فكري  الورى  ورب  الورى  يف  أحــرن  الدهر  إن  صاح  فيا 

ــقــرب ــا ال ــريهـ ــراء غـ ــ ــغ ــ حمــاســنــه ال وذي ــعــيــدمهــا  ب ســلــيــلــيــه  ــنـــىء  أهـ

وقال مهنئًا احلاج حمسن كمونة بمجيء أخيه احلاج جواد من مكة املكرمة: 

ــا جتــــوب فـــدافـــد الــبــيــداء ــهـ دعـ ــن األنـــضـــاء ــوًا مـ ــضـ ــا راكـــبـــًا نـ يـ
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ــل بـــســـاحـــة الـــــــزوراء  ــ حـــتـــى حت بسريها  ــار  ــف ــق وال ــايف  ــفــي ال ــطــوي  ت

الــظــلــامء  ــامء يف  ــظ ــع ال ــب  ــوك بـــل ك اهلــدى مصباح  أيــن  فيها  نــاد  قــف 

ورخــــــاء شــــــدة  يف  وكـــفـــيـــلـــهـــا  ورئيسها  كبشها  الــعــشــرية  شــيــخ 

ــداء ــ األع عـــىل  نقمتها  ســيــف  بـــل  الوغى ــوم  ي نصلها  بــل  درعــهــا  بــل 

وبـــجـــوده أحــيــا ســخــاء الــطــائــي بعقله  ــول  ــق ــع ال ــرش  ــع ال أهبـــر  مـــن 

ــكــرمــاء  واحلـــجـــة الـــكـــربى عـــىل ال ــدة األجمـــاد بــل غــوث الــورى هــو زب

ــذا أفــصــح الــفــصــحــاء ــ ويـــقـــول ه ــصــاحــة مـــذعـــٌن ملــقــالــه  ــف ــــس ال وق

ــاء  ــ ــن ــ األب إىل  إرثــــهــــم  اآلبــــــــاء  وهكذا  أبــيــه  مــن  الفصاحة  ورث 

ــامء  ــاألسـ ــول بـ ــ ــق ــ ــرد ال ــ ــا تـ ــرسـ خـ وأصبحت  لديه  خرست  ألسن  كم 

ــاء ــصـ ــن اإلحـ ــ ــه ع ــب ــاق ــن جـــلـــت م ــاده يــا حمــســن الــفــرد الــذي ــ قــف ن

ــوزاء  ــ ــل هـــامـــة اجلـ ــت الـــعـــا بـ ــي ب ــام السهى  بــنــوا عــىل ه الــذيــن  يــابــن 

ــاء ــ ــن ــ أم ــرش  ــ ــع ــ م ــن  ــ ــ م ــم  ــ ــ ه هلل  ــه ــزان ــت الـــوحـــي بـــل خ ــي ــنـــاء ب أمـ

بـــل وكــــل مــســاء يف كـــل صــبــح  ــًا ــادم ــى خ ــح ــل أض ــربي بــيــت بــه ج

فـــيـــه بـــخـــدمـــة ســـيـــد الـــشـــهـــداء أعــامرهــم  قــضــوا  ــًا  رشفـ ــم  هل يكفي 

ــن الــفــحــشــاء  ــي يــنــهــى عـ ــك نــــاٍه ل ــاء أضــحــت با ــرب ــول وك ــاذا أقـ مـ

ــاء ثــنــائــي ــ ــن ــ ــد ذكـــــري واهل ــمـ احلـ كــربــا ــن  مـ قـــاصـــدًا  ــك  ــت ــي أت إين 

واآلالء ــالــشــكــر  ب ارتـــــدى  ــن  ــ وم سعى ومن  وطــاف  لبى  من  خري  من 

ــاء ــعـــدت مــنــى مــنــه بــخــري مــن سـ مثلام رسورًا  الــتــقــوى  ــه  ب ســعــدت 

ــاء ــظ األخــــــّوة يف عــظــيــم وفـ ــف ح ــرد الــذي ــف ــواد الــقــرم وال أعــنــي اجلـ
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وقال مادحًا الشيخ حمسن كمونة أيضًا: 

يــــتــــهــــادى نـــــظـــــارة وحـــــــورا رسورا ــنــريًا  مــســت الـــكـــون  ــح  ــب أص

ــورا ــش ــن ــًا م ــنـــرص خـــافـــقـ عــلــم الـ ــن يـــلـــوح عــلــيــه  ــسـ ــذ أتـــــى حمـ ــ م

ــورا نـ مــنــهــن  اآلداب  كــســتــه  ــد  قـ ــمــيــس طـــروبـــًا ــن ي ــس ــى حم ــ ــذ أت مـ

ــورا ــص ــن ــا لـــقـــومـــي مــــؤيــــدًا م ــ ي ــب املــعــايل  ــيـ مـــذ أتــــى حمــســن ربـ

ــورا ــف ــاء ن ــ ــوف ــ ــل ال ــ ــه أه ــ ــن ذويـ مـ ــه عـــيـــونـــًا ــنـ ــر اإللـــــــه مـ ــ ــ مــــذ أق

ــورا ــه ــه رشابــــــًا ط ــف مـــن نــــدى ك سقاهم إلــيــه  عــطــٌش  واىف  حـــن 

مــشــكــورا ســعــيــهــم  اهلل  يف  كــــان  ــًا ــه وقـــدمـ ــيـ ــهــم إلـ ــرًا ســعــي ــ ــاك ــ ش

ــرا ــ ــري ــ ــه جـــنـــة وح ــ ــدي ــ نــــــور خ الـــربايـــا يف  ــم  ــربه ــص ب ــم  ــ ــذاه ــ وح

ــصــريا ــًا ون ــاديـ الـــنـــاس هـ كـــان يف  ــابـــن مـــن قد  ــعـــىل يـ ــيـــب الـ يـــا ربـ

ــر وارتــــضــــاك وزيــــرا ــدهـ أبــــد الـ حليفا ــاك  ــض ــارت ف ــرص  ــن ال ــرف  ــ رف

مـــذعـــورا طـــائـــشـــًا  ــر  ــدهـ الـ ودع  الــلــيــايل ــزم يف رقــــاب  ــع ــل ل فــاغــد 

بــل كــريــاًم يــا لــلــورى بــل غــيــورا حليام وخـــانـــت  ــًا  أمحـــقـ ــت  ــ وف إذ 

ــورى تــصــويــرا ــ الـ ــّور  ــ ال ومـــن ص ــْع كريم  ــا أهـــِل وفـــت مـ ــًا ه ــائ س

ــورا ــ ــًا وس ــف ــه ــام ك ــدا لـــأنـ ــ مـــن غ ــس حمــســن هــذا  ــيـ يـــا لــقــومــي ألـ

ــريا ــ ــواه أم ــ ــ ــل س ــ ــا لـــقـــومـــي أهـ ــ ي ــســًا ــي ــواه رئ ــ ــل سـ ــ ــي أه ــوم ــق ــا ل يـ

ــا عـــلـــيـــه كــبــريا ــشـ ــذا قــــد نـ ــ ــل ــ ف ــقــومــي صــغــريا ــم يـــا ل ــل رضـــع احل

ســـائـــًا عــنــه يـــا لــقــومــي بــشــريا ــروايس ــ الـ ــال  ــبـ اجلـ وازن  حــلــمــه 

ــا الـــعـــفـــاة دهــــورا ــيـ مــثــل مـــا أحـ ــرام مجــيــعــا ــ ــكـ ــ ونـــــــداه أحـــيـــا الـ
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تـــدمـــريا ــدا  ــ ــع ــ ال ــر  ــ دمـ ســـطـــا  أو  قــســا يـــشـــابـــه  ــًا  ــقـ ــاطـ نـ غـــــدا  أو 

ــًة وغـــــــرورا ــ ــال ــ ــه ــ ــوه ج ــ ــس ــ ــاف ــ ن قـــــوٍم أعــــــن  اإلل�ـــــــــه  أقــــــر  ال 

واملـــــعـــــايل بــــــأن تـــــــراه حـــقـــريا ذلــيــا يـــــراه  أن  املـــجـــد  ــى  ــ أب ــد  قـ

وقال يمدحه أيضًا: 

والرتب الــغــايــات  بــه  تسامت  ــد  وق ــلــعــا طنب  ل ــه  ــي ف ــد  ــشــي ــن ت ــا مـ يـ

وينتسب  يــعــزى  مفخر  مــن  ــواه  سـ إىل  وليس  منسوب  الفخر  له  ومــن 

القضب واهلندية  العواسل  السمر  وفــارســًا شــهــدت يــوم الــكــفــاح له 

ــات الــعــدى حطب  فــام هلــا غــريهــا م إذا لظى احلرب يف صمصامه استعرت 

ــواد واهلــضــب ــ ــ عـــزم هتـــد لـــه األط ــامك له  ــس ــوق ال ــام فـ ــو الــكــمــي س ه

ــى هلب  ــوغ ــا يـــوم ال ــدارهت ــت عــنــد اس هلا  فهو  اهليجاء  رحى  استديرت  إذا 

ــة دوهنــــا األفـــــاك والــشــهــب  ــ ومه ــا اتــصــفــت  ــه مـــكـــارم عـــز قـــط مـ لـ

الذي تقارصت عن عطايا كفه السحب حمسنها  الغر  املساعي  حجر  ربيب 

تنتحب تعطي حياها وهي  والسحب  مبتسم ــري  غـ ــعــطــي  ي ــس  ــي ل ألنــــه 

الكتب  ضمه  ميتًا  ــود  اجل مــن  أحيا  ومن  السخي  القرم  األجمد  واألصيد 

وأب ــعــىل  ــل ل وأم  ــواَل  ــنـ ــلـ لـ  Eٌــر ــ ــ وبحـ الــكــامل  ــن  وع اجلــال  شمس 

ــكــرب ــامء وال ــغ ــه ال تــنــجــاب عــنــا ب ــتــامم ومــصــبــاح الــظــام ومن  ــدر ال ب

والطرب ــس  األن فيها  تكامل  وقــد  مرشقة  الطف  عرصات  به  أضحت 

حلب  وال  صنعا  وال  دمــشــق  وال  هبا  ــاس  ــق ي مـــرص  وال  ــاز  ــج ح فـــا 
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عجب وال  ــه  ــي ــال ــع م ــع  ــيـ رفـ إىل  خاضعة  الــنــاس  ــاب  ورقـ مثله  ــن  َم

واألدب  البأس  ومنهام  منه  واحللم  منبعه اجلـــــود  ــه  ــنـ ومـ مــنــه  الـــــرِب 

كــذب ــده  ــ وع يف  وال  اهلــيــاج  ــوم  يـ بــخــٌل وال جبن الــنــدى  يف  عــابــه  مــا 

ــود كــفــيــه لــه لقب ــذي جـ ــ ــو ال وهـ ــورى لقب ــن انــثــى لــه بــن الـ كــل اب

والذنب مسكن  يا  الرأس  يستوي  ال  ــوال لــشــائــنــة ــ ــي ق ــب ــاح ــا ص ــاهلل يـ ــ ب

اهلضب ويلك  يضاهي  كيف  والــذر  أبـــدا ــرى  ــث ــال ب ــا  ــري ــث ال ــاس  ــق ت وال 

واليلب اخلط  وسمر  الرقاق  البيض  له  الكفاح  يــوم  شهدت  ــذي  ال مثل 

ينتسب اخلـــريات  إىل  ــواك  سـ ــًا  ــدب ن ــدًا ــا قــصــيــدة عــبــد مل جيــد أبـ ــذه خ

وقال مادحًا الشيخ فخري كمونة: 

إىل الندب فخر الدين أعىل الورى قدرا ــاهلل خـــذ يل شــكــايــة  ــ ــًا ب ــاديـ ــا غـ ــي ف

مــنــشــدًا شعرا ــًا  ــائ ق وأبــلــغــه عــنــي  ــا ــأدب ــت ــده م ــنـ ــه قـــف عـ ــت ــئ فــــإن ج

الزهرا األنجم  جــاوز  بيتًا  املجد  له  بنى ــن  املــكــرمــات وم ربــيــب  ــا  ي أال 

والبحرا والرب  القود  الــروايس  أفاض  بجوده مــن  يــا  ــود  اجل أهــل  بحر  ــا  وي

حرصا هلــا  ــام  األنـ حتــى  ال  مناقب  له  من  والبذل  الفضل  أهل  قطب  ويا 

ــدرا ــ ال ــذف  ــت ــق ي زال  ال  لـــوفـــاده  فبحرها كــفــًا  املعطن  أســمــح  ويــا 

الكربى  بفادية  املــهــدي  عبدك  عــىل  عدا قد  الدهر  عبدك  ــذا  وه أتنسى 

قفرا أصبحت  لــه  داٍر  ــوى  س ــًا  ــاث أث له  ــدع  ــ ت مل  ــارة  ــ غـ ذي  ــن  مـ ــلــلــه  ف

جهرا هنبت  ــد  وق رسًا  حصلت  لــه  ــاءة ــقــب عــب وأعـــظـــم مـــا قـــاســـاه ث
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ــرى ــه أخـ ــم ــت ــش ــرًا وي ــ ــ ــدده زج ــ هيـ ــاه تـــارة ــ ــربد وافـ ــ ــول ال ــ ــذا رس ــ وه

يــرى  فيجعله  ــر  دهـ قــســا  ــا  م إذا  محــًى يل  إن  ــْد  ــئ ات ويـــك  ــه  ل فقلت 

جهرا؟ حيرسها  الــديــن  فخر  تــر  أمل  بيوتنا  ــن  ع امـــط  ــوٍن  ــان ــك ل ــلــت  وق

قرصا  الــورى  دون  للعلياء  شاد  وقد  عًا بنى  قــد  الـــذي  ــذا  ه نعم  فــقــال 

* * *

6- السيد مهدي السيد خليل احلكيم الشهرستاني

املتوىف عام 1318هـ
هو السيد مهدي بن السيد خليل بن إبراهيم بن حممود بن عبد العزيز بن عمران بن 
جعفر بن إدريس من ساللة السيد عبد اهلل بن اإلمام موسى الكاظم كام يف مشجرة 

نسبه التي اطلعنا عليها. 

القرن  فائقًا منذ  به اشتهارًا  بارعًا، مارس الطب واشتهر  كان طبيبًا حاذقًا ونطاسيًا 
الثالث عرش اهلجري ولقب عقبه بآل احلكيم وصاهر أرسة آل السيد مهدي الشهرستاين، 

فانتقل إليه هذا اللقب أيضًا. 

)شخصيات  بحوثه  سلسلة  ضمن  الشهرستاين  صالح  السيد  اجلليل  البحاثة  ذكره 
أدركتها( فقال يف ترمجة نجله الطبيب حممد حسن احلكيم ما هذا نصه: كان أستاذ الكثري 
من األطباء الذين زاولوا مهنة الطب بعده يف مدينتي كربالء والنجف وما جاورمها، ذلك 
الطبيب احلاذق والعامل املحقق والفقيه املدقق الذي خلف كثريًا من املؤلفات والرسائل 
ذات الفوائد العميمة، فهو السيد مهدي احلكيم بن السيد خليل إىل آخر نسبه الطاهر، 
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وقد ولد يف كربالء وتويف فيها سنة 1318هـ ودفن يف مقربة أرسة آل احلكيم املار ذكرها 
وقد أرخ بعض معارصيه األفاضل بجملة )قد قىض املهدي من آل النبي(. 

ومن مؤلفاته التي انتقلت يدًا بعد يد وخلفًا عن سلف إىل حفيده األديب الشاعر السيد 
حممد عيل صدر الدين احلكيم الذي حيتفظ هبا إىل اآلن)1(. 

ترك لنا تصانيف قيمة تعد ثروة فكرية ذات فائدة كبرية للمكتبة العربية ومن أشهرها: 

الطب املجدول: ذكره العالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين يف )الذريعة( فقال: السيد مهدي . 1
الطبيب بن السيد خليل الشهرستاين احلسيني املوسوي املتوىف باحلائر 1318هـ عن قرب 
سائر  ثم  الرأس  بأمراض  فيه  بدء  الدين،  هبة  عيل  حممد  السيد  عند  يوجد  سنة،  سبعني 
األعضاء حتى ينتهي إىل الرجل يف جداول: املوجود يف أوله: الصداع أمل واألمل ال يكون 

إال بسوء املزاج... الخ)2(. 

حتف السلف ومعارج الرشف كشكول تناول فيه مجيع الفنون كالطب اليوناين والتاريخ . 2
واألدب، يقع يف 864 صفحة من قطع الوسط)3(. 

اليوناين تربو عىل 600 صفحة من . 3 النعمة، جملد ضخم يف الطب  هياكل احلكمة وصور 
قطع الوسط. 

فقه األطباء . 4

الرسالة الوبائية. . 5

مسودات يف اختباراته الطبية. . 6

6 صفر 1387 سلسلة )شخصيات أدركتها(  )1(  راجع جملة )اإلخاء( التي تصدر بطهران - العدد 99 - 
للباحث الشهري السيد صالح الشهرستاين.
)2(  الذريعة إىل تصانيف الشيعة )15: 142(.

)3(  يراجع بشأن هذه املخطوطة واملخطوطات التي تليها جملدات )خمطوطات كربالء( للمؤلف.
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ديوان شعره باللغتني العربية والفارسية. . 7

خدمة  يف  فعالة  مسامهة  حياته  طوال  الطب  حرفة  زاول  الذي  اجلهبد  العامل  هذا 
اإلنسانية عن طريق معاجلة األمراض البدنية، أقول إن هذا العامل الفاضل مل يفته يف يوم 
العلم  يشغله  ومل  الفياض،  وشعوره  الرقيقة  عاطفته  لنداء  يستجيب  أن  من  األيام  من 
تعبري  أحسن  مشاعره  عن  عرب  فقد  الرائع،  الوجداين  الشعر  نظم  ممارسة  عن  والطب 
وصور آماله وأحالمه وخلجاته النفسية، فأجاد التصوير وترك لنا ديوانًا خمطوطًا حوى 
كثريًا من القصائد التي تتناول مواضيع شتى قد اقتبسها من البيئة التي عاشها واستمدها 
من احلياة التي قضاها يف جو من األفراح واألتراح، فجاء شعره مطبوعًا خاليًا من التكلف 

والصنعة، اسمعه يف هذه األبيات التي يقول فيها: 

البن  يف  الرسائل  حبل  قطعوا  إذا  تباعدوا حــن  لــأحــبــاب  ــذر  ع فــا 

دين  من  يــوف  مل  احلــب  يف  فتى  وأي  ــه  ــف فـــــإن وفــــــاء املــــــرء ديـــــن ألل

وقال: 

مرض ومــن  روم  من  الوجه  مطبوعة  ــىل كـــربي)1( ــور غـــيـــداقـــة.... ع جتـ

كالقمر الشعر  ســواد  يف  ووجهها  جنتها  ــدري  ــ ال كــالــكــوكــب  تـــيء 

العمر  آخـــر  ســــواد  يف  مــســلــســًا  معثكله  يف  ــايل  ــي خ لــيــل  ــال  طـ قـــد 

حور  ذوي  مــن  جــفــون  مــن  بأسهم  ــوس حاجبه ــا قــد رمـــاين ق ــا شــادن ي

صغر مــن  العشق  قرين  ود  حليف  ــن تــأمــره  ــريًا ح ــغ ــريًا ص ــب ارحـــم ك

نكر ــوى  ــه ــل ل ــيــد  عــن واش  ــل  ــك ل مفرسًا العشق  أجـــام  يف  وضــيــغــاًم 

خطري عىل  منه  سهري  من  أرشفت  فقد  عي  تعجل  ال  الطرف  ناعس  يا 

فذر تشأ  مل  أو  ــه  ب عجل  شئت  إن  يقتلني الوصل  إن  اهلجر  عن  فضًا 

)1( هكذا ورد صدر البيت يف ديوانه املخطوط .
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وقال يف خلف امليعاد هذين البيتني: 

مفتقرا الظعن  بحسن  يقي  ــود  وال نقضوا  أوعدوا  ما  إذا  صحبي  بال  ما 

وقـــد كــرا إال  أتـــى حمــمــًا  ومـــا  حممله  تصحيح  ــع  م يمكن  وذاك 

وقال يف مدح النبي وآل البيت خممسًا من قصيدة مطولة اوهلا: 

الذع لــأحــبــة  هــجــر  ــقــلــب  ال املــدامــع ويف  أخلفتها  صــربي  قــائــص 

شاسع والنوم  السهد  طريف  ناصعوصالح  خـــدي  فـــوق  قلبي  ــب  ــ وذائ

دعــوا  إذا  ــوا  ــأب ي ليس  شــهــود  فتلك 

عفا قد  والرسم  العمر  ليايل  الوفاتقضت  جبرية  يا  البعد  أقــايس  كم  إىل 

اجلــفــا ال  ولــكــن  ال  جــفــاء  صفا أهــــذا  فقد  سواكم  عن  ضمريي  فذاك 

قاطع  الــدهــر  ــدى  مـ إين  بــرأفــتــكــم 

وله:
منهوب ــام  ــقـ األسـ ــد  ــي ب وجــســمــه  متعوب املحبوب  عىل  املحب  قلب 
تعذيب)1( فيه  ولكن  عــذب  احلــب  أال  قلت  ــب  احل طعم  كيف  وقــائــل 

ذلك هو الشاعر الذي عرف يف مواهبه الشعرية ونبوغه الفكري وتصانيفه القيمة، 
وسيظل اسمه خالدًا خلود أفكاره. 

وهذا الديوان ما يزال حمفوظا يف مكتبة حفيده اخلطيب الشاعر السيد صدر الدين 
الشهرستاين، ولعل احد احفاده يقوم بطبعه لكي يسدي خدمة لألدب وحييي تراث جده. 

)1( جملة رسالة الرشق الكربالئية ج4 )17 رمضان 1373هـ( ص158 .
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7- السيد مهدي مشس الفقهاء

1297 - 1381هـ
هو السيد مهدي بن السيد عيل بن السيد حسني بن السيد يونس بن السيد إسامعيل 

 .املشهور بشمس الفقهاء املوسوي ينتهي نسبه إىل اإلمام موسى الكاظم

1381هـ  رجب  شهر  يف  هبا  وتويف  1877م  املوافق  1297هـ  سنة  كربالء  يف  ولد 
املصادف 1961/12/2م ودفن يف النجف األرشف. 

نشأ يف بيئة علمية، فوالده السيد عيل املفرس يرجع له الفضل يف تربيته وتعليمه، درس 
يف  أحسن  حتى  الرجال،  مبلغ  ويبلغ  السن  يف  يدرج  يكد  ومل  آداهبا،  يف  وتفقه  العربية 
طبعه مياًل إىل قراءة الشعر العريب، وأوجدت فيه هذه القراءة الرغبة يف التقيص والبحث، 
فدرس الشعر وأحب جمالس أهل الفضل املزدهرة آنذاك يف هذه املدينة املقدسة، فنال 
قسطًا وافرًا من املوهبة والثقافة، ثم أقبل عىل دراسة الفقه وانرصف إىل قول الشعر فطار 
خياله يف أجواء متعددة، ونظم يف أغراض خمتلفة، وجاء مدفوعًا بالرغبة يف حتقيق الشهرة 
لنفسه كشاعر يشار إليه بالبنان، فكانت حياته حياة حافلة بالعطاء، توىل القضاء الرشعي 
وهكذا  اجلعفرية(.  بـ)نائب  وعرف  الزمن،  من  فرتة  وكربالء  واحللة  منديل  من  كل  يف 
جاهد يف سبيل الفكر والوعي الثقايف، حتى كان من أشهر أدباء املدينة وأخصبهم إنتاجًا. 

أدركته آخر أيامه، فرأيته رجل زهد وتقوى، أرشف عىل الثامنني عامًا، قصري القامة، 
األردان،  رحب  قميصًا  ويلبس  سوداء،  بعاممة  يعتم  وهو  كثة،  وحلية  وضاح  جبني  ذا 

يعيش ببساطة وتقشف، ويسري بتؤدٍة. 
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يف  الصادرة  )العراق(  جريدة  رأسها  عىل  حملية،  وجمالت  صحف  يف  قصائده  نرش 
العرشينات، ولقد أنفق العمر كله يف سبيل لغة العرب وثقافتها. 

خزانته)1(:
النفيسة يف علوم اللغة العربية وآداهبا وكتب الفقه  كان السيد مهدي يقتني الكتب 

والقانون والطب وغريها، ثم حيفظها يف خزانته. 

خمتلف  يف  القيمة)2(  املخطوطات  من  حسنة  طائفة  عىل  اخلزانة  هذه  اشتملت  وقد 
ألوان املعرفة والثقافة. 

آثاره: 
استطاع شاعرنا أن يقتنص من بعض أوقاته فرصًا يسرية فألف وكتب وترك عددًا 

كبريًا من األعامل يف شتى العلوم واملعارف، لعل من أشهر مطبوعاته: 

رحلة شمس الفقهاء، طبعت بمطبعة الغري يف النجف سنة 1934م، بقلم كاتب . 1
عراقي، وهي رحلته إليران. 

مرآة القضاء - طبع القسم األول منه يف النجف سنة 1360هـ. . 2

تنبيه األمة - طبع بمطبعة الطف بكربالء سنة 1360هـ. . 3

أما آثاره املخطوطة فهي كثرية نذكر منها عىل سبيل اإلمجال: 

منجزات املريض. . 1

من املياه إىل آخر الطهارة. . 2

)1(  خزائن كتب كربالء احلارضة / للمؤلف ص14.
)2(  املخطوطات العربية يف خزائن كربالء ص576
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أصل الرباءة واالستصحاب. . 3

من ملك شيئًا ملك اإلقرار به. . 4

الرشوط يف ضمن العقود. . 5

رشح قصيدة بانت سعاد. . 6

رشح قصيدة المية الطغرائي. . 7

ديوان السيد مهدي شمس الفقهاء. . 8

شعره: 
قصائد الشاعر جمموعة جتارب عاشها بوعي من خالل معاناة هلا أبعادها، وقد تكون 
بمجملها  وقصائده  األراجيز،  وكتب  الشعر،  فنون  يف  مهر  عامة.  أو  شخصية  معاناة 
مألى بصور شعرية تتسم بوضوح بالغ وتعتمد التصوير البارع، استوعب مظاهر احلياة 

وجوانبها، وله مساجالت ومطارحات كثرية مع عدد من الشعراء. 

يدعو الشاعر إىل طلب العلم بكلمة مطولة نرشها يف صحيفة )العراق( وأردفها هبذه 
القصيدة التي عنواهنا: 

إيقاظ النائم)1(
ــٍن زم ــن  م حييت  ال  ــك  ــال وم اهلتنمـــايل  ــل  ــاط اهل رضوع  سقتك  وال 

فكم  تـــروم  مــا  مني  نلت  تكن  ــن الــفــطــنلئن  ــي أمــانــيــه مـ ــب ــغ ــال ال ــ ن

مشاربه  ساغت  وال  عيي  راق  بالوسنال  عيناين  اكتحلت  وال  يومًا 

)1(  نرشت يف جريدة )العراق( العدد 256 )1 نيسان 1921م - 22 رجب 1339هـ(. نرشت يف جريدة 
)العراق( العدد 256 )1 نيسان 1921م - 22 رجب 1339هـ(.
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غــانــيــة  ــاء  ــف ــي ه إىل  صـــبـــوت  والــدمــن وال  األطـــال  عــىل  بكيت  وال 

ــه بــرائــحــٍة ــادي ــاد غ ــغــيــث ال جـ ــزنوال املـ درة  بــاكــرهتــا  وال  داري 

هبا  ــي  مُتــلــكــنِّ ــًا  ــوم ــل ِع أنــلــهــا  مل  الــزمــنإن  مــقــود  يميني  دون  ــراي  يـ

أينعها الــعــلــم  ــامر  ثـ مــن  ــي  ــن هنيواجــت ــزال  ي ال  فضل  كــأس  واحتي 

الـــرشق وحيكم أهـــل  ــاء  ــن ــإن أســـاس املــكــرمــات ُبــنـِـَي فــقــل ألب هــبــوا ف

عىل  نــارشيــن  ولكن  عــجــاالً  والفطنقــومــوا  اآلداب  عــلــَم  ــم  ــك رؤوس

واتبعوا العلم  بحبال  ــح بــاحلــســن واستمسكوا  ــب ــق ــزول ال ــيـ آثــــــاره لـ

ــدارس والــتــدريــس إن هبا  املـ الوطن أحــيــوا  غــرية  مــن  مقصدكم  إحــيــاء 

واجتهدوا للعلياء  الرشق  بني  ثمنجّدوا  با  يــرشى  ال  الفضل  فجوهر 

سواعدكم عــن  للمعايل  ــدنوشــمــروا  ــب وال ــال  ــ امل فــيــهــن ال يف  فــالــعــز 

مفتقر وهـــو  يــمــي  املـــال  غني فــطــالــب  األمــور  كل  عن  العلم  وطالب 

جمدكم  دون  حلــاظــًا  تــغــضــوا  والضغنوال  ــاد  ــق األح إىل  متيلوا  وال 

ــعــدل قــد نرشت  ــان ال منن فــإن هــذا زمـ ذا  ــان  كـ ــن  م ــروا  ــك ش رايـــاتـــه 

وله أرجوزة يف الفقه كقوله: 

املــرســل ــبــي  ــن ال كـــون  يف  ريـــب  ــزلال  ــنـ ــد جــــــــاء بــــــــرشع مـ ــ ــم ــ حم

ــا أبـــانـــا  ــ ــاَمــــــن اإلل�ـــــــــه بـــعـــد مـ ــان ــره ب أو  ــزُم  ــتـ ــلـ ُتـ حــجــة  ِمــــن 

ــاج إلـــيـــه خــلــقــه قـــد احـــتـــوى تــكــلــيــفــه ووضــعــه ــ ــت ــ ــا اح ــ لـــكـــل م

ــة ــعـ أربـ يف  حمــــصــــورة  ــه  ــ ــانـ ــ مــتــبــعــةأركـ ــرية  ــ ــ س ذي  مــــن  ــد  ــ ــ الب

ــادات أتـــت ــ ــب ــ ــع ــ ــــرصت أوهلــــــا نـــــوع ال ــح ــ ان ــرشة  ــ ــ عـ يف  ــه  ــبـ ــتـ كـ
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ــد تـــقـــررت طـــهـــارة قــبــل الـــصـــلـــوة رشعــت ــ بـــعـــدمهـــا الــــزكــــاة ق

ــاف ــك ــت تــعــافاخلــمــس والـــصـــوم واالع ال  ــرة  ــ ــم ــ ــع ــ وال واحلـــــــج 

ــس  ــف ــن ــشــمــسثــــم اجلــــهــــاد وجــــهــــاد ال ــد مـــثـــل ال ــ ــد ع ــ أكــــــربه ق

ــى ــر أت ــك ــن ــروف وم ــعـ ــل ثــبــتــاوالــفــعــل مـ ــكـ فــــاألمــــر والـــنـــهـــي لـ

ــا  ــ ــرن ــ ــة ذك ــ ــل ــ ــام ــ قـــررنـــا هـــــا عـــــــرشة ك ــا  ــ مل ــط  ــ ــب ــ واض ــا  ــه ــس ــن ت ال 

ــوع الــعــقــود انــعــقــدت ــ ــهــام ن ــي ــان ــتث ــط ــب ــض ان وعـــــــرشة  ــة  ــسـ مخـ يف 

ــارة ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــه أوهلـــــــــــا الـ ــ ــب ــ ــت ــ ــارةك ــ ــسـ ــ ــل لـــلـــربـــح واخلـ ــمـ ــتـ حمـ

ــر وضـــــــامن رابــــع  ــ ــج ــ ــذي يـــنـــازعرهـــــن وح ــلـ ــري لـ ــ ــح خ ــلـ ــصـ والـ

ــي ــدع م أو  ــزارع  ــ ــ مـ أو  ــك  ــ ــن مـــــن َيـــــِعرشيـ ــ ــزْع ــ ــت ــ ــن ــ ــة ي ــ ــاثـ ــ ثـ

اإلجــــــاره ــي  ــ ت الـــــوكـــــاالت  كـــــذا الــــوقــــوف فـــاتـــبـــع آثـــــاره إن 

ــةثـــم اهلـــبـــات الــســبــق والـــرمـــايـــة  ــ ــاي ــ ــوص ــ بــــإثــــرهــــا كــــــــذاك ال

ــو ســنــة  ــ ــ ــاح وه ــ ــك ــ ــن ــ ــام غـــــدت مــســتــنــةمــتــمــهــا ال ــ ــك ــ وفـــيـــه أح

ــا  ــرنـ ــة مــــع عـــــرشة ذكـ ــسـ قـــررنـــا هــــا مخـ ــا  ــ مل ــاح  ــ ــا صـ ــ ي ــَس  ــ ــنْ ــ َت ال 

يقع  ال  ــو  ــ وه اإليـــضـــاح  ــهــا  ــث ــال وقــع ث ــاء  ــ ــش ــ اإلن ــد  ــص ــق ب إذا  إال 

ــــرشة  ع يف  انـــــحـــــرصت  ــه  ــبـ ــتـ وواحـــــــد فـــهـــّن إحــــــدى عـــرشة كـ

ورد ــد  ــ ق لـــكـــن  ــاق  ــ ــط ــ ال ــا  ــ ــ ــدأوهل ــســن ال يف  يشء  أبـــغـــض  بـــأنـــه 

ــار تــلــوه ــ ــه ــ ــظ ــ ــد وال ــنـ ــع بـ ــ ــل ــ ــذوهاخل ــ ــذو ح ــ كــــــذاك اإليــــــــداء حيـ

ــداء ــ ــ ــىل األعـ ــعـ ــوالءأمـــــا الـــلـــعـــان فـ ــ ــذي الـ ــ ــق خمـــتـــص بـ ــتـ ــعـ والـ

ــري واإلقــــــــرار  ــ ــدب ــ ــت ــ ــاركــــذلِــــك ال ــ ــك ــ يـــثـــبـــت مــــا كـــــان بــــه اإلن

ــده اجلــــعــــالــــة األيـــــــامن  ــ ــ ــع ــ ــ ــانوب ــح لـــه رج الـــــذي  ــذر يف  ــ ــن ــ وال

ــا  ــ ــرن ــ ــا فــــهــــذه الـــــعـــــرشة مـــــا ذك ــررن ــنـــَس مـــا ق تـ مـــع واحـــــد ال 
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تشما ــي  ــ وه ــام  ــكـ األحـ ــا  ــه ــع ــاراب ــب ــا ســــيــــأيت ق ــ ــ ملـــــا مـــــى ومـ

ــى ــق ــام ختـــصـــيـــصـــهـــا ملـــــا ب ــنـ ــكـ ــض ســبــقــالـ ــعـ ــه ابـ ــي ــل ــا ع ــ ــا مل ــريـ جـ

ــاء ــيـ ــة واإلحـ ــع ــف ــش ــب وال ــص ــغ ــاءال ــفـ الـ ــا  ــ ــاهل ــ م مـــــــوات  ألرض 

ــاء  ــ ــض ــ الــقــضــاءلــــقــــطــــة فـــــــرائـــــــض ق يــفــصــل  مل  أو  األمــــر  مـــا 

وبــرص ــع  ــم ــس ب الـــشـــهـــادات  فــاحلــذرإن  وإال  انـــكـــار  قــطــع  أو 

ثــبــتــا ــاص  ــصـ ــقـ والـ ــدود  ــ ــ احلـ ــى إن  عـــىل الــــذي يــســتــمــع الــــرشط أت

الــنــبــأ ــي يف  ــ ــات وه ــديـ الـ ــا  خطأآخـــرهـ ــه  ــب ش ويف  جتــــري  ــأ  ــط خ يف 

ــد ذكـــرنـــا  ــ ــرشة واثــــنــــان ق ــ ــا عـ ــ قـــررنـــا ه ــا  ــ مل تـــنـــس  وال  فـــأحـــفـــظ 

ــد ــع ال يف  ــدت  ــ بـ ــا  ــن ــه ــق ف ــب  ــتـ بـــنـــدوكـ وثـــــــــــامن  أربـــــــعـــــــن  يف 

أردنـــــــا مـــــا  اهلل  ــد  ــمـ ــحـ بـ ــم مـــــا رتـــبـــنـــا ثـــــم  ــ ــعـ ــ تـــرتـــيـــبـــه ونـ

وقال يف قصيدة مهنيًا أحد السادة األرشاف: 

األشــجــار يف  ــار  ــيـ األطـ نــغــمــة  أو  األســـحـــار يف  األزهــــــار  ــفــحــة  ــن أب

ــامر  ــخ ــا ب ــاهت ــح ــف ــن ن ــ ــاس م ــنـ ــالـ فـ فــضــل مخــارهــا  أم حــّلــت احلــســنــاء 

ــاري ــط ــذا نـــرى هـــذا اهلـــنـــاء ال ــل ف ــا بــعــيــد ثــالــث ــي ــدن هـــل عــــادت ال

ــش لــلــســامر ــي ــع طـــربـــًا وطـــــاب ل النهى أخــو  ــال  وق طيبًا  الفضا  مــأ 

ــار  ــطـ ــعـ ــا املـ ــ ــه ــ ــأرجي ــ ســـكـــاهنـــا ب وعــطــرت  الــســام  دار  بــه  عــبــقــت 

ــا بــخــلــت عـــن املــــدرار ــعــدم مـــن ب بغيثها  جتـــود  غـــدت  ــامء  ــس ال ــرى  أتـ

الــنــظــار  إىل  حمـــاســـنـــهـــا  تـــبـــدي  وأصبحت  العراق  أرض  عطرت  أم 
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ومنها قوله: 

ــار  ــ ــطـ ــ بـــــتـــــاره الــــفــــتــــاك واخلـ عن  ــرب  ــ احل ــوم  يـ تغنيه  هــيــبــة  ذو 

ــة األبـــــرار ــب ــخ ــة ن ــامحـ ــسـ عـــة والـ والشجا والصباحة  الفصاحة  مجع 

ــر ضـــاٍر ــزبـ ــه لــيــث هـ ــدت ــج ــن ــت اس إذا  ــوث  غـ اســتــجــديــتــه  إذا  غــيــث 

وهلــــا أكــــف الـــوفـــد كـــاألوطـــار فتغتدي ــه  ــن ع األمــــــوال  ــتــطــايــر  ت

ــه حـــــذار حـــذار ــي ــف مـــن جــــود ك ــا أمـــوالـــه ــــت يـ ــًا عـــــداه وأنـ ــربـ هـ

ــار ــف ــى بــســاحــتــهــا عـــى األس ــق أل ــي مـــن أمــهــا  ــت ــود ال ــ هـــو كــعــبــة اجل

ــار ــي مج ــ ــرب رم ــت ــال ــه ب ــف ــم ك ــه ــت رم ــافـــوا  طـ ــه  ــت ــي ــب ب ــود  ــ ــوفـ ــ الـ وإذا 

ــار  ــيـ ــم األغـ ــواصـ ــعـ ــه بـ ــلـ ــن أجـ ــ م ــد فــاخــرت ــبــغــداد فــكــم ق بـــرشى ل

ــوار  ــن ــال ــر ب ــزهـ ــو الـــريـــاض الـ ــ زه اكنافها  بــه  ــت  ــ وزه ازهــــرت  قــد 

ــار  ــظ ــن ــى مـــن أعــــن ال ــف ــط ــص ــامل ب يمينه وجـــــود  ــه  ــعــت طــل عـــــوذت 

ــار  ــس اإلع ذوي  بـــرشى  فــيــا  ــري  جتـ ــحــر  أب مــنــه مخــســة  يف كـــل كـــف 

وقال راثيًا امللك فيصل األول، والقصيدة مؤرخة يف 1939/4/7 م:

يــوقــد فــآخــر  ــاح  ــب ــص م ــف  ــط ي إن  ختمد ال  ــبــاطــكــم  ب الـــعـــىل  رسج 

ســيــد تــــصــــدر  ــده  ــنـ ــسـ ــمـ بـ إال  سيد منكم  ــدســت  ال صــدر  خيــل  مل 

يغمد ــف  ــي وس لــكــم  يــســل  ســيــف  العىل  بــيــد  ــارم  ــ ص مــنــكــم  زال  مــا 

ــب املــتــوقــد ــوك ــك ــار ال ــن ــت ــقــد اس ف كوكب اإلمـــارة  فلك  عن  غــاب  إن 

ــّر بــــه وآخـــــــر يــكــمــد ــ ــ خــــرب ن ــفــرحــة وبــقــرحــة ــت ب يـــا دهـــر جــئ

أســود ليلك  ــدر  ــب ال ذاك  وغـــروب  أبيض  يومك  الشمس  هــذا  بطلوع 
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حـــالـــن أنــــــدب تــــــارة وأغـــــرد يف  رصت  واملــــــرة  املـــــرضة  بـــن 

ــد  رصخ يـــولـــد  اهلل  ــد  ــب ع ــر  ــذكـ ولـ احتي صــاب  كــأس  ــازي  غ فلذكر 

وقوله يف هذين البيتني: 

مقيم  عــنــدي  وجـــدهـــم  مـــن  عـــىل  ــم  ــي ــس ــن ال هــــب  مــــا  اهلل  ــام  ــ ــ س

أهــيــم  صـــبـــابـــايت  يف  ــا  ــ ــ أن ــا  ــهـ فـ ــراري واصــطــبــاري ــ ومـــن ســلــبــوا ق

وقال جميبًا عىل رسالة صديق له: 

ــري ــشـ بـ ــوب  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ لـ واىف  مـــثـــلـــام كــــــتــــــابــــــك  واىف 

الـــنـــشـــور  أو  ــاء  ــ ــف ــ ــش ــ وال ــل  ــبـ ــ وكــــــــأنــــــــام اإلقـــــــــبـــــــــال أقــــــ

ــري ــض ــن ال ــض  ــ ــغ ــ ال ــه  ــشـ ــيـ وعـ ب  ــا  ــ ــب ــ ــش ــ ال رشخ  وكــــــــأنــــــــام 

ــري  ــط ــت ــس ـــــــــٍج مــــنــــه فــــجــــر م فــــ  ــل  ــ ــ كـ ــن  ــ ــ مـ يل  وأضـــــــــــــاء 

تـــــدور  أهــــــــوى  مـــــا  ــل  ــ ــك ــ ب ِء  ــام  ــ ــس ــ ورأيــــــــــــــت أفــــــــــــاك ال

ــور ــ ــغ ــ ــث ــ ــف وال ــ ــوالـ ــ ــسـ ــ هنـــــام الـ ــأ ــ خــــــــــط وقـــــــــــرطـــــــــــاس ك

مـــنـــري  ــح  ــ ــبـ ــ صـ خــــــالــــــه  ُج  ــو ــ ــم ــ فـــــــكـــــــأنـــــــه لـــــــيـــــــل ي

ــطــري  ت طــــــرب  ــن  ــ مـ ــاد  ــ ــك ــ ت َب  ــو ــ ــل ــ ــق ــ وبـــــــــدايـــــــــع تــــــــــدع ال

وقال متغزالً: 

قمر  وعـــن  شــمــس  ــن  ع حمــيــاك  ويف  اخلرض ريقك  يف  يل  ــراح  ال عن  غني 

نرض ــع  ــان ي روض  ــج  أهبـ لــلــطــرف  هبا  ــامل  ــ اجل ــاج  مـ مــا  خــــدودك  ويف 
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وقال يف حماورة رشعية صاغها بشكل سؤال وجواب: 

ــه  ــي ــب ــن ش ــ ــ ــه م ــ ــ ــام ل ــ ــ ذكـــــــــــاًء ف ــاق  ــذي ف ــ ــه الـ ــي ــق ــف ــامل ال ــعـ ــا الـ ــ أهي

ــار كــــل فــقــيــه  ــ ــ كــــل قـــــاض وحـ عــنــهــا  حـــــاد  قـــضـــيـــة  يف  ــا  ــنـ ــتـ أفـ

ــه  ــ ــيـ ــ تــــــأتــــــى مـــــــن أمـــــــــه وأبـ مــســلــم حــٍر أخ  مـــات عـــن  رجـــل 

ــه  ــ ــوي ــ مت بـــــــا  خــــــالــــــص  اخ  ــا أهيــــــا احلـــرب  ــ ولــــــه زوجــــــــة هلـ

ــه  أخــي دون  بــــــاإلرث  ــى  ــق ــب ت مـــا  ــا  ــوه ــا وحــــاز أخ ــه ــرض فــحــوت ف

فيه  يـــوجـــد  ــف  ــل خ ال  نـــص  ــو  ــه ف ــواب عـــام ســألــنــا ــ ــاجل ــ ــا ب ــن ــف ــأش ف

 * * *

ــف رسهـــــا الـــــــذي ختــفــيــه  ــ ــاش ــ ك ــل إين  ــ ــائ ــ ــس ــ يـــلـــغـــز امل قــــل ملــــن 

ابـــن أبيه  ــىل  الـــرشع أخـــا عــرســه ع ــدم  قـ الـــــــذي  ــت  ــ ــي ــ امل ذاك  إن 

ــه  ــن ــا غـــــــرو م ــ ــ ــه ف ــ ــ ــامة ل ــ ــحـ ــ بـ ــاه  ــ رض ــن  ــ ع ابـــنـــه  زوج  رجـــــل 

ــه  ــ ــن يــــــّر ذويـ ــ ــاب ــ ــاءت ب ــ ــجـ ــ فـ ــد عــلــقــت منه ــ ــات ابــنــه وق ــ ثـــم م

ــه  ــويـ ــا متـ ــ ــ ــه ب ــ ــرسـ ــ وأخـــــــــو عـ ــراء  ــ ــري مـ ــغـ ــه بـ ــ ــن ــ ــو ابــــــن اب ــهـ فـ

أخــيــه  ــن  مـ ــه  ــارئـ بـ وأوىل  املـــيـــت  وابــــن االبــــن الـــرصيـــح أدنــــى إىل 

ثــــمــــن الـــــــــــراث تـــســـتـــوفـــيـــه  للزوجة ــب  أوجـ مـــات  ــن  ح فــلــذا 

بأخيه  ــا  ــه أم مــن  أخــوهــا  ــل  ــ األص ــو يف  ــن ابــنــه الــــذي هـ ــ وحــــوى اب

ــه  ــكــي ــب ت أن  يـــكـــفـــيـــك  وقـــلـــنـــا  اإلرث مــن  الــشــقــيــق  األخ  ــىل  وختـ
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وجاء يف )موسوعة الكنايات العامية البغدادية( ما هذا نصه: 

قال املحامي الكربالئي شمس الفقهاء هيجو قايض كربالء: 

رنكك سه  ئي  موسى  كشكول  ويل  ــاة مـــلـــّونـــات  ــضـ ــقـ كــشــاكــيــل الـ
ــا َدَبــنــكــك)1( ــاه ــايض م ــكــه قـ ــران ب ــل قــطــع  ــ ــي ــ وألــــــــــوان ثــــــاث دل

يقول: لكل قاض كشكول بلون، ولكن كشكول موسى بثالثة ألوان، وهذه األلوان 
بالعربية  تعني  فارسية  )دبنكك(  قاضينا جاهل أمحق ولفظة  أن  قاطع عىل  دليل  الثالثة 

جاهل أمحق.

الرجز  بحر  من  طريفة  قصيدة  وهي  صباي(  يف  قلته  )ومما  قوله  جمموعته  يف  وجاء 
فقال: 

ــوقيــزجــيــه شـــوقـــي لــــأخ الــشــقــيــق ــشـ ســـــــام صـــــب دنـــــــف مـ

ــا ــام ــس ــت ــن نــــــوره اب ــ ــي م ــت ــك ــت ــىف ــ ــزام ــ ــه اخل ــ ــرت ــ ــوع مــــن غ ــ ــض ــ ت

املــهــدي فــيــنــا  ــرف  ــع ي الــــذي  ــي حلـــلـــيـــف املــجــدذاك  ــ ــوق ــ ــث ش ــبـ يـ

ــدى األحــبــاب  ــ ــب ل ــت ــع ــايبويــنــرش ال ــص ــت ــوق وال ــشـ ــوب الـ ــ ــف ث ــل ي

ــا اجــتــنــابــا ــنـ أكـــــلـــــام زدنـــــــاكـــــــم اقـــــرابـــــابــجــنــبــه زدتـــــــم لـ

مجيا ســـيـــدي  ــرًا  ــجـ هـ عــلــيــافـــاهـــجـــره  يـــــزل  مل  فــــــــؤادي  ــيـــك  فـ

ـــاق ــيـــم مــشــتــاقنــــــار اهلـــــــوى بـــقـــلـــبـــه اخلـــف ــتـ ــىل مـ ــ فـــامـــنـــن عـ

ــا ــوض ــد ق ــ ــه ق ــرفـ ــن طـ ــ ــد انــقــى فـــنـــومـــه ع ــكــم قـ ــي ــرًا ف ــ ــ يـــذكـــر ده

املواصلة  يف  العيش  نصف  ــذة املـــراســـلـــة تــكــون  ــ ــدري لـ ــ ــ ــت ت ــسـ ألـ

)1( موسوعة الكنايات العامية البغدادية / عبود الشاجلي ج2 ص19 .
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السكاكاعــــاهــــم وجـــــــــاوز األفــــاكــــا ــن  وطـ قــد  األوىل  ــن  ــاب ي

ــي ســـاملـــا ــ ــفـ ــ ــنـــي وأنـ ــيـ ــان ســاملــاوبــــــن عـ ــزمـ ــت مـــن ريـــب الـ ــ الزل

اخلــضــمــه  أبـــحـــرهـــا  يف  ــا مجــهوخـــضـــت  ــ ــد نـــلـــت بـــاجلـــد عـــــًا م ــ ق

منطقاقــــد هبــــر الــــطــــويس واملــحــقــقــا ــان  ــي ــب ال نــحــو  مـــن  ــت  رصفـ

تــبــرصه قــلــبــي يف هــــداك  تـــذكـــره فــــــازداد  يف  ــة  ــ ــام ــ ع ــا  ــنـ ــتـ ــئـ وجـ

ــا  ــاهنـ إرسـ ــت  ــم ــل س ــك  ــديـ يـ ــاويف  ــاهن ــن ــلـــقـــت ع ــاين أطـ ــ ــع ــ ــك امل ــ ل

ــا ــك املــنــى املـــداركـ ــي ــا وأدركــــــت ف ــك ــال ــس ــك امل ــم ــل ــع ومــــهــــدت ل

ــد بــــــاإلرشــــــاد ــ ــي ــ ــف ــ ــاديألنــــــــك امل ــنـ ــور عـــلـــيـــاك أضــــــاء الـ ــنـ بـ

ــب الـــــدراري ــه ــاقـــت ش ــك وفـ ــي وأرشقــــــــت مــــشــــارق األنـــــــوارف

ــزري بــشــعــري الــنــامــي ــ ــام مــنــظــومــة ت ــكـ ــك مــــن جــــواهــــر الـ ــ ــي ــ إل

ــه ــهــاي ــن ال ــفــظــهــا  ل يف  ــة وأودعـــــــت  قـــد ارتـــقـــت فــيــك ألعــــىل غــاي

ساكبة هتــمــي  األوصــــاب  ــه  ب ــةعــنــي  ــبـ ــائـ خـ إيل  تــــــردهنــــــا  فــــــا 

ــاب ــح ــأص ول يل  الـــــرور  ــدي  ــ ــك يف كــتــابهي ــن م فـــــؤادي  ــرب  ــ واجـ

ــا ــف ــط ي ال  ــد  ــقـ ــتـ مـ ــًاونــــــوركــــــم  ــف ــه فــــا بــــرحــــَت لـــلـــربايـــا ك

وفاته: 
سنة  رجب  شهر  يف  وذلك  األعامل  بجالئل  حافل  عمر  بعد  احلامم  شاعرنا  أدرك 
هم  أوالد  ثالثة  وأعقب  كربالء  يف  ودفن  1961/12/2م،  يوم  املصادف  1381هـ 
يونس  صاحب  الفاضل  الباحث  اليوم  احفاده  ومن  وكاظم.  وكامل  يونس  السادة 

املوسوي وحمسن وحسن وعيل.



124

8- السيد مهدي السيد حممد تقي اهلندي

كان حيًا سنة 1295
واكبت اجلاليات غري العربية التي نزلت يف هذه األرض املقدسة النهضة األدبية فيها، 
ثقافة  تثقفوا  العرب، ولكنهم  املايض هم من غري  اجليل  كثريًا من شعراء  نجد  ولذلك 
عربية، وحرضوا جمالس العلامء والندوات األدبية، فنبغ منهم عدد غري قليل من شعراء 
السيد  اليسري، ومن هؤالء  النزر  إال  منها  يبق  الزمن ومل  آثارًا عفى عليها  تركوا  وأدباء 
حسني مري رشيد الرضوي تلميذ السيد نرص اهلل الفائزي والسيد جواد اهلندي خطيب 
كربالء وغريمها كثريون، وهؤالء الذين ورد ذكرهم تركوا آثارًا استدللنا هبا عىل جمريات 

حياهتم وسني والدهتم ووفاهتم. 

ولكن السيد مهدي السيد حممد تقي اهلندي الذي يعد من هذا الرعيل أيضًا مل يصل 
من آثاره إلينا سوى هذه القصيدة التي رثى هبا السيد أمحد الرشتي وزميله الشيخ حممد 
فليح مما يدل عىل أنه كانت هناك صالت ودية بني املرتجم له والشيخ حممد فليح الذي 
قتل مع السيد املذكور، وعسى أن تتوفر لدينا يف املستقبل أضواء أخرى عن حياة هذا 

الشاعر اسمعه يقول: 

جليل؟  ــوىل  ــ وم ــدب  ــن ال قــتــل  ــل  ه والـــعـــويـــل  الـــبـــكـــا  ــذا  ــ هـ ــا  ــ م اهلل 

ظــلــيــل ــل  ــ وظـ يفء  ذا  ــان  ــ كـ ــد  ــ ق وأمحـــــد الــفــضــل قـــى بــالــضــبــا 

ــل ــدي ب ــن  ــ م ــه  ــ ل لـــيـــس  يف شـــأنـــه  فــخــره  عــــا  قــــد  ــه  ــ ــ ط� آل  مــــن 

أهـــل تـــرى يف فــضــلــه مـــن عــديــل  ــًا عا ــضـ ــوى عـــلـــاًم وفـ ــتـ ــد احـ قـ
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نــزيــل تـــــوارى  الــقــرب  والـــيـــوم يف  ــوره  ــ ــان بـــــــدرًا زاهــــــــرًا ن ــ ــد كـ ــ ق

ــل ــي أث بـــمـــجـــد  اهلل  ــه  ــصـ خـ مــــن  ــي فــــــدا أمحــــــد عــــز الــعــىل  ــفـ نـ

مثيل مـــن  لـــه  تــلــقــى  أن  ــهــات  هــي التقى  حلف  ــو  وه فــخــرًا  ــاز  ح قــد 

ــف الــدخــيــل  ــه ومــرفــد الــوفــد وك ــدب مــــاذ الــعــا  ــنـ ــوا الـ ــل ــت ــد ق قـ

ــبــيــل  ــز ن ــ ــع ــ ــاًم وطــــــــــورًا وب ــ ــل ــ ع كله  الــــــورى  فــــاق  الـــــذي  راح 

ــل  ــعــوي ــرن ال ــ وضـــجـــت الــدنــيــا ت الـــعـــىل  ــب  ــ ــل ــ ق أرضم  لـــقـــتـــلـــه 

ــل ــي ــى وعـــــان ذل ــن ــض خــلــفــتــنــي م ــل الـــعـــدى ــي ــت ــد الـــفـــضـــل ق ــأمحـ بـ

اجلميل  وصــنــع  واملـــوت  القتل  يف  ــد قــــــد اقــــــتــــــدى أمحــــــدا ــ ــم ــ حم

ــيــل  ــدًا قــت ــ ــي ــ ــه ــ مـــعـــفـــر اخلــــــد ش ــا مــرتــى  ــ ــل أب ــض ــف يـــا كــوكــب ال

اخلــلــيــل ــعـــم  ــنـ لـ واهلل  ــت  ــ ــأن ــ ف ــاســم  ق أبــــا  الــقــتــل  واســـيـــت يف 

اجلــلــيــل  ــاه  ــ أبـ ــد  ــوجـ الـ يـــنـــدب يف  غـــدا  إذ  قـــاســـمـــه  ــىل  ــ عـ هلـــفـــي 

َبــّشـــــْر هلـــم خـــزي وويــــل طــويــل  ــا  ــن ــف ــه ــوا ك ــ ــل ــ ــت ــ تــــبــــًا لــــقــــوم ق

ــديــل  ــب ــم ال ــع ــوالي ن ــ ــا مـ فـــأنـــت يـ ــه  ــ رزئـ يف  ــم  ــ ــاس ــ ق أبــــــا  صـــــــربًا 

ــل  ــي ــوك ال ونـــعـــم  اهلل  وحـــســـبـــي  الــعــدى ــع  ــي ــن ص اهلل  إىل  ــو  ــكـ أشـ

واألصــيــل  بالضحى  عليهم  لعنًا  ــدا ــ أمح الـــعـــا  رب  قـــتـــلـــوا  ــد  ــ ق
الكفيل)1( ونــعــم  الــنــدب  حــبــذا  يــا  ــا كــافــل ــنـ وقــــاســــم الــــنــــدب لـ

أحد  كان  أنه  لنا  ويتضح  مهدي  السيد  شاعرية  عىل  الضوء  يلقي  النموذج  وهذا 
الشعراء املجيدين، له أسلوب رائق ونظم فائق حافل بالنزعات النفسية اجلياشة القلقة 

املعذبة.

)1( جمموع ال الرشتي .
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9- السيد مهدي النقوي احلائري

1287 - 1349هـ
آبادي  النصري  اهلندي  النقوي  حسني  السيد  بن  باقر  السيد  بن  مهدي  السيد  هو 
احلائري، كان فقيهًا بارعًا شاعرًا بليغًا، وكان حسن املعرفة بالعربية واألصول، له شعر 

يف غاية اجلودة، ذكره العالمة الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته بقوله: 

املــآثــر ذي  اهلـــنـــدي  والــــصــــارم  ــجــل الــبــاقــر  ــى املـــهـــدي ن ــت ــف وكــال

يف مــدح ســـادات الـــورى األطــهــار  ــار  ــ ــع ــ ــوي مـــنـــتـــقـــي األش ــ ــق ــ ــن ــ ال

للمدخر()1(  )التجى  فــأرخــه  فـــردًا  ــب الـــغـــرر ــ ــرًا حلـــــرشه ح ــ ــدخـ ــ مـ

وقد ورد له ذكر يف كتب الرتاجم إذ خصه العالمة السيد حمسن األمني بدراسة قال 
فيها: ولد يف نصري آباد من اهلند 5 حمرم سنة 1287 وتويف 2 رجب سنة 1349هـ ونقل 
فيها  بارع  والعقلية  النقلية  العلوم  يف  متفنن  فاضل  ]الطليعة[  يف  هبا،  ودفن  كربالء  إىل 
خصوصًا األصولية الفقهية حفظه ولده يف اهلند وأتى مع أبيه لطلب العلم إىل العراق 
 مجعه يف ديوان  فسكن احلائر ونال يف الفضل حظًا وافرًا وله شعر كثري يف األئمة 
سامه )املختار يف مديح بني املختار(. كان مشهورًا بالفطنة والذكاء وصفاء القرحية وتوقد 

الذهن، وهو متوسط بني شعراء طبقته، تعوزه مقومات التجديد واإلبداع.

ومن شعره قوله يمتدح آل البيت ويذكر سمو خصاهلم: 

)1( جمايل اللطف بأرض الطف، 16-79، ط2، ص579 .
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ــات ــب وث ــا  ــه ــائ ــض م دون  ــر  ــده ــل ل ــات  ــزمـ ــلـــب يــقــلــب غـــربـــه عـ قـ

ــاة ــيـ ــه لـــــــأيب حـ ــ ــي ــ واملــــــــــوت ف ــزمــان وأهــلــه  ــال ــًا ب ــ ــد ضــقــت ذرع ق

ــادات  ــ عـ ويل  عـــــــادات  لـــلـــدهـــر  ــرب له  ــ ــعــلــم إنـــنـــي ح والـــدهـــر ي

ــدرات   ــ ــذا الــــزمــــان بـــلـــؤمـــه قـ ــ هـ ــال يف  ــاآلمـ ــفــس فـ ــن ــاب ال ــي طــهــر ث

ــع احلــاجــات  ــض ــى خت ــت وأغــــض ح ــالــصــرب اجلــمــيــل تــكــرمــًا ســـألـــوذ ب

ــشــهــوات  ال تــبــلــغ  مل  وإن  عـــرضـــًا  وقى  ــال  م دهـــره  مــن  الفتى  حسب 

الثمرات  هبــا  حفت  ــد  وق انتفعت  وما  نفعت  بــام  ــدت  مح قــد  فالنخل 

وقوله: 
ــدي قــد عــلــقــت بــحــبــل والكــم  ــ وي ــم  ــوالكـ مـ ــي  ــ ــن ــ إن ــد  ــ ــ أمح آل  يــــا 

ــاكــم  ضـــل الــســبــيــل وتــــاه حـــن أت ومن فنجا  يأتكم  مل  الـــذي  ذا  مــن 

أســـامكـــم  ــا  ــ م اهلل  ــد  ــنـ وعـ فـــضـــل  فضلكم  يـــــداين  ال  كـــــرام  ــتـــم  أنـ

ــم  ــواكـ ــسـ بـ رضاهتــــــــا  وال  ــا  ــ كـ عنكم  بـــيء  ــيــا  الــدن استغنت  ــا  م

ــم  ــاك ــن ــام أغ ــ ــد صـــنـــائـــع لـــكـــم ف ــ ـ ــق  بعــ ــل أنــتــم صــنــائــع ربــكــم واخل

عاكم  حضيض  تبلغ  ومل  كــلــت  وعقوهلم  ملجدكم  ضــعــون  مــالــت 

ثناكم  يستطيع  ذا  ــن  ومـ ــًا  ــرص ح الضحى  شمس  ناعت  كأكمه  إال 

آتــــاكــــم  بــــــام  فـــضـــلـــكـــم  اهلل  ــام حمــمــد  ــ ــ ــري األنـ ــ ــًا بـــنـــي خ ــ ــ رشف
ــم)1( ــاداك ع مــن  يــعــود  الشقاء  واىل  ــم وأطــاعــكــم  ــ ــذي واالكـ ــ ســعــد ال

واجلدير بالذكر أن أغلب شعر الشاعر يتناول مناقب آل البيت وقد تكون له 
قصائد أخرى يف أغراض شتى، إال أننا مل نعثر عليها بعد، رغم التتبع والبحث، عسى أن 

يسعفنا يف اجيادها مستقباًل. 

)1( أعيان الشيعة / ج48 ص125و126 . وانظر : الطليعة يف شعراء الشيعة ج2 ص351 .
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10- الشيخ موسى األصفر

املتوىف عام 1289هـ
يف  املنسيني  كربالء  شعراء  من  األصفر)1(  قاسم  بن  موسى  الشيخ  الشاعر  يعد 
تلك  العراق يف  والدارسون ألدب  والباحثون  املؤرخون  أمهلهم  الذين  السابق،  القرن 
العريب  للرتاث  قدموا  الذين  القرن  ذلك  شعراء  أسامء  رسد  هنا  القصد  وليس  الفرتة، 
اخلالد خدمات جليلة، وهم كثر، فأمهلوا غاية ما يكون اإلمهال، ودخلوا طي اخلمول 
والنسيان، كام إهنم قاسوا الكثري من شظف العيش وبؤس احلياة، فلم يعد هلم شأن يذكر 

يف احلقول الفكرية، وكان أحدهم الشاعر الذي نتحدث عنه اآلن. 

أما مولده يف كربالء، فلم حيدده أحد، كام مل يكتب من أشار إليه شيئًا يتصل بنسبه 
وأرسته ونزوحه، والظاهر إنه ولد يف بيئة فقرية كادحة، وملا شب عن الطوق عكف عىل 

األدب حتى مأل منه وطابه، وقرض الشعر ومهر به. 

ومن األسباب التي ساعدت عىل تنمية قابلياته األدبية اتصاله بالسيد كاظم الرشتي 
والسيد أمحد الرشتي فقد كان مالزمًا هلام، وله فيهام قصائد عدة دونت يف جمموع السادة 
آل الرشتي، كام إنه اتصل بالعالمة الكبري السيد عيل نقي الطباطبائي، فنال عليه قسطًا 
التي  األوراق  بعض  يف  له  تواقيع  عىل  عثرنا  كام  كاتبًا،  عنده  وعمل  املعرفة،  من  وافرًا 
حيتفظ هبا بعض بيوت العلويني)2( وطفق بعيش أهوال احلياة وشدائدها، ولكنه مل يثبط 

)1(  حدثني كاظم بن جواد بن جعفر بن مهدي بن موسى بن قاسم األصفر أن آل األصفر هم من بني حجيم 
القاطنني يف ضواحي الساموة.

)2(  وجدت توقيعه يف ورقة استشهاد لدى السادة آل ثابت مؤرخ سنة 1245، كام وجدت توقيعه يف بعض 
وثائق للسادة آل لطيف وتارخيه سنة 1272هـ.
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أن  يف  عزمه  يثن  ومل  الفقر،  وال  الفاقة  ال  واألديب  العلمي  حتصيله  مواصلة  عن  عزمه 
يلحق بركب الشعراء الذي سبقه أشواطًا بعيدة تاركًا إياه خلفه يعاين من تعب املسري، 
وابتسمت له احلياة فسارع ليأخذ مكانه يف الركب الذي سبقه، ورد ذكره يف ديوان الشيخ 
حمسن اخلرضي ما نصه: )وهو أحد االدباء يف عرصه، وكان كاتبًا عند السيد عيل نقي 

الطباطبائي يف كربالء، وهو من املعمرين تويف سنة 1289هـ)1((. 

أما شعره فقد تناول فيه أغراضًا متنوعة يف الرثاء واملديح والعتاب واملداعبة والغزل، 
املجاميع  يف  الكثرية  حترياتنا  لدى  األقدمني  منحى  نحا  األغــراض  تلك  كل  يف  وهو 
آثار الشعراء استطعنا احلصول عىل نامذج من شعر ونثر الشاعر الشيخ  الكربالئية عن 
موسى األصفر يف جمموعة خطية للسادة آل الرشتي، وقد رأيت أن أثبتها نصًا مراعيًا يف 
ذلك الدقة، علاًم بأن هناك أبياتًا ركيكة ال تصلح للنرش، وقد حذفتها، جاء يف املجموعة: 
العالمة - أعىل اهلل  الشيخ موسى األصفر من خدم والده  الفضل األزهر  وملا كان ذو 
مقامة - وكان السيد كثريًا ما يامزحه ويداعبه ويالطفه يف أنواع املالطفات واملزح فلم 
امتد  ومن  الذهن  فلج  السن  كرب  فلام  صورته:  هذه  ما  يومًا  إليه  فكتب  الشيخ  يتحمل 
ألن  الشباب  مدرك  جوده  شاب  من  يساوي  أن  وهيهات  فكرته  قوى  ضعفت  عمره 
الفكر له آالت وبالشيب تتالشى وتصدو والقدم حيطها قرسًا وإن بقت تعلو فكن يا بن 
األطايب بارًا بفتك الشايب ألنه مثل إناء قاربه كرسه وبأيرسه نقره انصدع وشق جربه 
فدعه يتمتع بقية احلياة ويستأنس منك بسيامء من فات فال تستبق عليه اخلطابات فالعبد 
عبد والسادات سادات فإن ما به من بقية فهي لك ال عليك فاحتفل بام أعرضه لديك 

والدعاء. 

ــر ــن ــه ال ــل ــي ــد متـــنـــى ن ــ وشــــــأو جم ــت غــايــتــه  ــل ــن إلـــيـــه مـــقـــام ن ــا مـ يـ

)1(  ديوان الشيخ حمسن اخلرضي، ص147 ، احلاشية.
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فكر  ــد  جت أن  تــســامــى  عــلــم  ــل  ك يف  ــة  ــق ــاب ــاع بـــــــآداب وس ــ وطــــــول بـ

ــر ــاوة ولــســمــعــي يـــعـــري وق ــشـ غـ تــغــشــيــه  كــــي  ريب  قـــلـــبـــي  ــأن  ــ ــ ب

ــه مجــر ــتـ ــاد حتـ ــ ــرم ــ ــن فــهــمــه ك ــ ع لــكــن ذلــــك أمــــر غــــاب غــريكــم 

رس  مــثــلــه  يب  ــام  ــ ف رس  ذاك  أم  ــت تــعــرفــه  ــ ــر أن ــ جـــنـــون جـــابـــر أم

وقال: 

ــه بــأهــلــيــه  ــي ــال ــي ــاب ل ــقـ ــى انـ ــك ح ــن غري  م فــيــه  ــا  م ــىل  ــان ع ــزم ال أرى 

ــه  ــي ــواح ن ــوا يف  متـــشـ قــــوم  ــال  ــيـ خـ ــه  ــل ــاف أس يف  ــرآى  ــ ــ ت ــاء  ــ مـ ــر  ــديـ غـ

ــًا أعــالــيــه  ــوظ ــف والـــــرأس يــبــرص حم أسافلها  مــرفــوعــًا  تبرص  فــالــرجــل 

فيه  أرى  عـــام  ــة  ــزل ع يف  كــنــت  أو  ــا أشـــاهـــده مـ ــد  ــاهـ فــلــيــتــنــي مل أشـ

وقال أيضًا معاتبًا السيد: 

مفتاحا لــلــصــد  صــريتــه  واهلـــــزل  الحا  قــد  خــديــك  عــىل  اجلــفــاء  أرى 

ــا  ــاح ف إذا  جتـــهـــل  مل  ــط  ــ ق وإنــــــه  تــنــســاه  ــه  ــل ــه جت إذا  عــطــر  وكــــل 

ــت مــاحــا  ــن ــا ك ــه مـ ــإن أصــبــت بـ ــ ف إرب من  حاولت  ما  باملزح  جزمت 

ــا  ــراح أف بـــالـــذل  ــًا  ــب ــال ط أكـــن  ومل  أحــد عـــىل  كـــا  أكـــن  مل  امــــرؤ  اين 

وقال يمدح السيد أمحد: 

ــا ــي ــًا ثـــم واف ــي ــام لــعــرض ذويــــه ح يكن  مل  هــو  إذا  ــال  مـ يف  خــري  فــا 

ــاك وهــاجــيــا  ــن ــوًا ه ــج ــه ــشــاهــد م ت تكن مل  شبيهك  مــال  ذو  كــان  فــا 

ــن غـــواديـــا ــه ــت ــل بـــبـــذل أيــــــاد خ لعرضه  ــان  ــ أص شــهــم  ــن  م فــيــالــك 

املــعــالــيــا ــو  ــل ــع ال ــى يف  ــاه ــن ت مــقــام  ــه  ــفــســك إن ــام عـــــودت ن ــع بـ ــت ــام ف



131

ومن أحسن ما سمح به املنان وأعظم ما أحتف به الصب احلريان، بقرب ليلة ضمت 
فيها جملس أنس تألألت أقامره وارشقت رياض وده ونفحت أزهاره قد اجتمعت فيه 
شوارد الوارد وتكاملت به نفائس االحتاد وصفا ماء املحبة وساغ زالل املودة وحصل 
التخطي والقرب بمجالسة اهلامم الندب أمحد زمانه علاًم وأمحد عرصه حلاًم فبينام يشنف 
بالغة  من  وصل  ما  وذكر  األدب  دراري  ونثر  الصداع  يذهب  حديثه  برطب  األسامع 
العرب إذ لوى طرفه أيده اهلل عن ذلك امليدان وأجرى كميته يف حلبة عدا ذلك البيان 
ووجه تلقاين شبا ذلك السنان فاستفزين بعد أن هزين وأرعبني بعد أن رسين وأقصاين 
بعد أن قربني ثم إنه حلاًم منه أشفق وسكن بعد أن أرعد وأودع صارمه جفنه وأخذ يلوم 
ويعتب ويعزل وُيؤّنب إىل أن أوضح املقال والبيان وأعرب عن ما كن وأبان قبل هذا 
اآلن كنت منزلك بني خلتني ومودعك بإحدى احلالني أما غادر محني أو من ثلة املحاربني 
ما  نبت جمتث  بل كان من حرض  إذ ال شاهد من قديم صحبي  لبي  فاستطار من ذلك 
الصرب وال عجب  دار فلزمت األدب وامتطيت زي  الزمن حيثام  له من قرار يدور مع 
وعللت ذاك حلكمة هناك وقلت يا هذا بث شكواك إليه واعتمد يف جالء درن مهك عليه 
فخاطر خاطري تلك خماطبًا جاللة قدره لغسل وصمة وسمها الطالع يف صدره وفقت 

لرضائه وحسن والئه: 

احلـــضـــور  ويف  املـــغـــيـــب  يف  ويّف  نــفــي  ــك  ــ ــدت ــ ف الـــــــويف  إن  أال 

شــطــري  ــعـــب  شـ يف  ــه  ــنـ عـ يـــكـــون  ــاء  ــن غ عـــنـــه يف  كـــنـــت  ــو  ــ ل ــن  ــ ومـ

يــقــيــك الــضــيــم كــالــلــيــث اهلــصــور واىف عـــضـــاء  ــدت  ــ ع إن  ولـــكـــن 

ــن األمـــور  ــا اســتــضــاق م ــي م ــرخ وي ــق  ــ ورت فـــتـــك  يف  عـــنـــك  ويـــغـــنـــي 

ــم الــســمــور ــ ــل بـــكـــرة ث ــ ــواص ــ ت تـــــراه  ود  مـــــن  يـــــغـــــررك  فـــــا 

ــدور  ــ ــص ــ ال يف  تـــــــردد  فـــتـــزويـــر  أنـــاس  مـــن  الــــتــــزاور  زاد  وإن 
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ــري  ــط ــت ــس ــامل ب ال  احلـــــــزم  وكـــــــان  ــدًا جمـ أوالك  مـــن  عــــارصت  ــد  ــق ل

العصري  ذاك  مـــن  الـــدهـــن  ــان  ــك ف اعــتــامدًا بــه  شــكــكــت  مــن  وأودع 

ــور ــج احل ويف  األكــــف  يف  تــقــلــب  ــدري زمــــانــــًا كـــنـــت فــيــه  ــا تــــ ــ ف

ــور  ــدهـ ــن مـــن قــــدم الـ ــفـ فــــإين الـ مني  تـــرضـــاه  مـــا  فــامــتــع حــيــث 

الــبــصــري  يف  حيــســن  الـــلـــوم  وإن  ــا مـــام ــ ــر ف ــ ــرضي ــ ــل ال ــ مـــتـــى ض

وكتب له يف صدر كتاب جوابًا لرسالة وردت منه: 

ــادي  ــص ال ــؤادي  ــ فـ عـــىل  زالل  مـــن  ــدي كـــتـــابـــك احـــىل  ــيـ ــدي سـ ــيـ سـ

ــه أنـــــامـــــي بــــفــــؤادي  ــتـ ــقـ ــصـ الـ ــص يـــوســـف ملا ــي ــم ــه ق ــي ــت ف ــل خ

الــفــوادي  السحاب  ــي  وه نبت  ــا  أن ــًا جمـــــازًا ــابـ ــتـ نــعــمــة ســمــيــت كـ

ــادي ــ ــك األيـ ــل ــل ت ــض ــار ف ــ ــه آثـ ــن م ــف ــرش ــي وت ــم ــم يـــا ف ــث ــل كــــرر ال

املــــداد  ذاك  ــار  بـــحـ مـــن  ــرًا  ــ ــاظ ــ ن درًا تــقــذف  ــي  ــ وه الــعــن  قــالــت 

أنـــــا أفــــــدي ســـــــواده بـــســـوادي ــاض  ــي ــب ــه ب ــاضـ ــيـ أنــــــا أنـــــــدي بـ

ــاد ورجـــــــع حــــادي  ــ ــ ــى ش ــ ــن ــ وغ ــيــك الـــســـام مـــا غـــرد الــطــري وعــل

وله يف نفس الغرض واملقصد: 

الـــشـــتـــات  ــر  ــ ــ أم يف  اهلل  ــق  ــ ــ وح وفـــكـــري  ــدي  ــ ــ أب ــا  ــ مل أدري  ــام  ــ ف

ــايت  ــا أشـــجـــى هل ــ ــن الــبــلــوى وم مـ غنم  بـــيـــوم  جـــرعـــت  ــا  مـ أأرشح 

ــات  ــه ــل اجل ــن كـ ــد مـ ــع ــب ــول ال ــ حي ــم  ــك ــي ــام ارجتـــــــي قــــربــــًا إل ــ ــه ــ وم

حـــيـــايت؟ يف  ــي  ــ ــزائ ــ ج فـــاقـــيـــت  ــهـــل هـــــذا لـــذنـــب كـــــان مــنــي  فـ



133

ــات؟ ــبـ اهلـ رب  ــا  ــ ي مـــنـــك  بـــنـــص  ــا ــن ــي إل ــه  ــتـ ــاقـ سـ الـــــواشـــــون  أم 

ــات  ممـ يف  ــدك  ــ ــع ــ ب ــد  ــعـ بـ ــن  ــ ــك ــ ول حــي ــاس  ــ ــن ــ ال يف  ــي  ــ ــن ــ راق فـــــإين 

وملا تويف املرحوم احلاج جواد بدقت تصدى لتجهيزه ودفنه - السيد أمحد الرشتي - 
وقد دفنه يف الرواق املطهر بجانب والده. وأقام الفاحتة ثالثة أيام كجاري العادة ورثاه 
سلمه اهلل ورثاه الشعراء وعزوه وكان ذلك يف ليلة األحد آخر يوم من شهر رمضان عند 

طلوع يوم 29 ليلة الفطر سنة 1281هـ وممن رثاه شيخنا الشاعر فقال: 

الــنــوب  ــى  هل يف  فــدعــنــي  أو  ــزين  وعـ السبب عن  تسأل  وال  بالبكاء  خذ 

عطب  عــن  ــان  ب قــد  فجرها  ليلة  يف  طرقت  ــد  ق للظهر  قــاصــمــة  وأي 

صحف الباغة بل صحفًا من األدب ــد طـــوى فــيــه احلـــامم لنا  ويــومــهــا ق

قد غيض بحر لغات الفرس والعرب بادي شجا يف عربة سفحت  والفضل 

قضب يف  السبق  قصبات  وغــودرت  وصوح الروض روض املكرمات ضحى

والرتب  األلباب  لــذوي  ذكرها  عن  فصاحته أغنت  الــذي  اجلــواد  أورى 

الشهب  إىل  فيها  سمت  قد  مفاخرًا  ــا مــن قــصــائــده  ــاه ــوت م ــي ــم ب وكـ

كتب  مــن  قــط  استمدت  مــا  وفطنة  وتـــبـــرصة  فـــكـــر  يف  ــايل  ــ ــع ــ امل ــال  ــ نـ

ــذرب ال باملنطق  مفزعها  ــاب  غ قــد  ــدال ــه ب بـ ــغــي  ــب ت ــاغــة ال  ــب ــل ل ــل  قـ

الطلب عن  فانحادي  زعيمك  أودى  لقد  الصدور  يف  قري  للفصاحة  قل 

للعرب  ــاظ  ــف األل واضـــع  ذا  لقلت  خالقها  اهلل  غــري  ــم  ــل أع كــنــت  لــو 

للذهب  الــســبــك  كــزيــن  ــزان  تـ فــيــه  قدر  مــن  األلــفــاظ  عــىل  املــعــاين  يلقى 

الرطب  للؤلؤ  ــن  وم ــدراري  ــل ل مــن  موتته  بعد  غيي  الشعر  أبــحــر  يــا 

والظرب  ــرضب  ال بــن  يميز  ال  مــن  غيبته  بــعــد  ــا  ــواه ح الــعــروض  إن 
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منتهب  للشعر  منتحل  غـــدر  ــن  م حافظها  األشــعــار  منتقد  ــاب  غ قــد 

مستلب غـــري  ــاه  ــ ع ــه  ــن م ســلــبــت  به  ــرت  ــف أن ظ ملــا  ــر  يــا دهـ ظــنــنــت 

ــاين عـــاد يف رهــب  ــ ملـــا قــضــيــت زم ــت نــزهــتــه ــن ــان ك ــ ــا بـــحـــري زمـ يـ

كالشمس يف رشق والبدر يف الشهب  متقدًا اآلداب  حمفل  يف  كنت  ــد  ق

كتب  من  تغديك  نــوب  من  تغديك  البتدرت اآلداب  بنو  أنصفتك  لو 

ــا نصب  بـ املـــدائـــح جـــنـــات  ــن  مـ دررًا أودعــتــهــا  روضــة  عــن  جزيت 

منقلب خـــري  ــهــا  ــي إل انــقــلــبــت  ثـــم  ــا  ــرصه ــعــم خـــامتـــة األعــــــامل أب ــن ل

ــن أيب  ــاهل ــا ن ــوت شــيــم م ــط فــيــك ان منطويًا فيه  مــن  درى  هــل  ــربه  ق بــل 

ــادة الــنــجــب  ــ ــن سـ بــســيــد قـــائـــد مـ حــرارتــه بــاخــت  ــد  ق اخلــطــب  لكنام 

وقال عندما أمره السيد أمحد بإنجاز يشء فاعتذر لكرب سنه: 

ــدر ــ أقـ ال  كـــنـــت  أم  ــه  ــ ــدرتـ ــ قـ ــي  ــه ــت ــش أفــــغــــذ األمــــــــر كـــــام ت

ــوق مــــا يــشــعــر  ــ ــ ــاه قـــلـــبـــي ف ــ ــب ــ ل مــنــكــم  أتــــــى  ــد  ــ قـ أمــــــر  ورب 

ــت والـــــرجـــــا تــعــذر ــبـ فــــــإين شـ األمــــور  ــض  ــع ــب ب تـــوانـــيـــت  وإن 
ــاك الــيــوم مــن أحــــذر)1( ــ عــىل رض أوثـــــر وال  ــي  ــ ــي ــ ــأم ــ ت رضــــــــاك 

وقال: 

سكِر با  سكٍر  يف  منك  غدت  حتى  قاطبة  الــعــرص  ــذا  أعــيــان ه دوخـــت 

ــا جيــري  ــل م حــكــاًم وأبــرصهــا يف ك ــا  ــذه ــف ــًا وان ــب ــل ــا ق ــه ــت ــب فـــعـــدت أث

وكتب املرحوم الشيخ موسى إىل العالمة احلاج السيد مريزا عيل نقي الطباطبائي وقد 

)1( التقطنا هذه النامذج الشعرية والنثرية عن جمموع السادة آل الرشتي .
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قارب حلول شهر رمضان املبارك: 

ــا ســــيــــدي أخـــرب  ــهـ ــيـ وأنــــــــت فـ ــي حــلــهــا  ــ ــن ــ ــب ــ ــع ــ مــــســــألــــة أت

ــر؟ ــط ــف ي أم  ــلـــس  ــفـ املـ ــه  يـــصـــومـ ــًا ــرع ــر جـــاءنـــا م ــه رمـــضـــان ش

وكان الشيخ حمسن اخلرضي حارضًا، فأجابه بدهية عن السيد املذكور: 

ــذر ــع ي ال  ــذر  ــ ــع ــ ال ذات  وغـــــري  رمـــضـــان شــهــر واجـــــب صــومــه
أجـــــــدر)1( إحــــــــرازه  يف  ــس  ــلـ أفـ ــف ومـــن  ــاك وكـــ ــ ــس ــ ــوم إم ــ ــص ــ ال

وقال خممسًا قصيدة الشيخ عبد السادة الطفييل النجفي التي أودع هبا السيد عيل تقي 
آل بحر العلوم إىل كربالء أثناء زيارته للنجف فقال الشيخ موسى: 

حــيــيــت جرحية مــا  قرحيةومــهــجــة صــب  ــادت  ــ ع ــط  ش ــذ  م مــقــلــة  ويل 

صبيحة  ــوداع  ــ ــل ــ ل ــا  ــن ــي ــق ــت ال ــغــي مرحيةوملــــا  أب ــن  ــال احل ــىل  ــمــت ع أق

بالرشف  ثناياه  مــن  ثغري  ورويـــت 

استوى صهوته  ــوق  ف مــهــرًا  للنوىوقـــدم  أرفـــع  يـــوم  دمــعــي  تــســاقــط 

اهلــوى مــن  التقينا  حتى  التوىوجــاذبــتــه  كفه  يف  ــان  ك عنانًا  مسكت 

ــحــر وكـــف عـــىل كف   بــنــحــر عـــىل ن

عــاشــقــًا علمتك  ــد  ق ــزود  ــ ت ــال  ــ ــًاوق ــق ــه رائ ــن ــًا م ــي ــان ــلــت خــــدًا ف ــب وق

رامقًا  االرض  من  روض  عىل  شــارقــًاوراح  ــدر  ــب ال خيــجــل  بــوجــه  وآب 

بالطرف   مغناه  قرب  عن  نأى  لنصب 

ثم شطرها أيضًا بقوله: 

)1( ديوان الشيخ حمسن اخلرضي : ص149و150 .



136

وكف  عىل  بالدموع  وكــف  وللعن  صبيحة ــوداع  ــ ــل ــ ل ــا  ــن ــي ــق ــت ال وملــــا 

بالرشف  ثناياه  من  ثغري  ورويــت  ــد وجــنــة ــع ــه وجـــنـــة ب ــن فــقــبــلــت م

ــىل كف  ــف عـ ــ ــد وك ــىل خـ ــد عـ ــخ ب اهلــوى مــن  التقينا  حتى  وجــاذبــتــه 

ــىل كف  ــف ع ــىل نــحــر وكـ بــنــحــر ع ــه دوامـ مــســتــمــرًا  اعــتــنــاقــي  وراح 

اخلشف  إىل  تستدير  غـــزال  بعيني  رامقًا الـــروض  مــن  تلع  عــىل  وراح 

بالطرف  مغناه  قرب  عن  نأى  لصب  بحرقة  الــتــفــاة  ــبــدي  ي خــطــا  ومــهــام 

وقد ذيلها بقوله: 

بالقطف  قــط  ــت  ــس دن مــا  ــة  ــان ــرم ب واحتـــفـــنـــي مـــن جــلــنــاء خــــدوده

بالوصف  ذكــرتــنــي  ــا  م غــنــًا  ففيها  بلوهنا  ــدي  ــع ب ــعــد  ب ــىّل  ــس ت وقــــال 

والطيف  انتباهك  ــن  ب ــا  م لشتان  حقيقة  ــاز  ــج امل أغــنــى  مــتــى  فقلت 

والعرف  الــرشع  يف  النساك  بك  هتم  ــدًا واج كنت  ملــا  جيــري  ذا  كــان  فلو 

يستشفي  بــك  ــى  أت قــد  سقيم  وبــرء  ــاذًا خلائف  ــ م ــل  ب مــــزارًا  وعـــدت 

مستخف  تـــزوره  أن  يــرجــو  ــر  وآخـ ــزور جــهــاره ــ ت أن  بــعــض  ورامــــك 

ــة بــاخلــطــف  ــنـ ــك األسـ ــت ــا ف ــإن هلـ ــ ف وخطفها  ــوين  ــي ع ــن  ــأم ت ال  فــإيــاك 

الــوصــف  عــىل  الـــواهلـــن  يّف  أتــابــع  ــارة  ــ وتـ يّف  ــب  ــ احلـ ــل  ــيـ أهـ ــوم  ــ ــ أل

باللهف  ــدودي  ص من  أودى  وآخــر  قلبه  ــة  ــف هل ــت  ــ رويـ ــف  ــ اله ــم  ــ وك

وصف  عــن  تعاظم  إعــجــاز  لــذلــك  ذابحي  الرغم  عىل  ملذبوح  عجبت 

باللهف  هجرته  َمن  جيدي  وهيهات  ــن هــجــرتــه ــي مـ ــق ــا ل ــوا هلــفــتــا ممـ ــ ف
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بالعطف  حبك  يعقوب  عــىل  حتــن  يوسف  ــة  ــب رت أوالك  بــمــن  عليك 

بــالــعــزف مــنــه  حــا  ورد  بــا  يــمــر  ــه ــات ــب بــحــر طـــام وع فـــا خـــري يف 

بالعرف  خيــاطــب  ال  لعمري  فـــذاك  طيبه  الناس  يستنشق  ال  العرف  إذا 
يزينك من حسن املاحة بالصحف)1( بام  قلمي  ــرى  ج مــا  ســامــي  عليك 

وله مقرضًا كتاب )شواهد الغيب(: 

ــى وفـــهـــم الــلــبــيــب ــن ــع ــد امل ــواهـ شـ ــا  ــوهن ــم ــض ــم ــت ب ــ ــاق ــ شــــواهــــد ف

عجيب  بـــأمـــر  جـــــاءت  ــزة  ــج ــع م ــف مــطــبــوعــة ــي ــن ــص ــت رشـــيـــقـــة ال

نصيب وأوىف  بـــل  حـــظ  أوفـــــر  ــدي ــت ــب ــم ــل ــى فــيــهــا ول ــه ــت ــن ــم ــل ل
نصيب)2( منها  الــغــايــات  فمنتهى  ــا كــلــفــة  ــ ــن طـــلـــب الـــنـــحـــو ب ــ م

وقال مهنئًا احلاج حمسن كمونة برجوعه من بغداد: 

التسهيدا ــب  جــان مــنــي  والـــطـــرف  ــنـــكـــودا ــر فـــــــؤادي املـ ــ ــوم ف ــ ــي ــ ال

ــودا ــم ــح ــيــســهــا امل ــبـــاد رئ ــد الـ ــ وف ــًا مــعــلــن الـــبـــشـــري  واىف  ــه  ــ ب ــوم  ــ يـ

ــودا ــقـ ــعـ ــن يـــمـــن إلــــــه مـ ــمـ ــيـ بـ هيبة  ــقــطــر  ي الـــعـــز  تــــاج  ــه  ــي ــل وع

ــى غـــــام طـــايـــع وفـــريـــدا ــع ــس م خلفه  يــســعــى  ــال  ــ ــب ــ واإلق الــنــرص 

شـــبـــه لـــكـــوكـــب نــــــوره ممـــــدودا ــه  ــامـ وأمـ )حمـــســـن(  إلــيــهــا  واىف 

مـــوجـــودا يـــــزل  مل  عــلــيــه  بـــــاق  ــه يـــد املـــعـــايل عــزهــا  ــت ــس ــب قـــد أل

ــده مــســعــودا(              ــع )بــحــمــيــد حـــظ س أرخـــوا حمــســن  ــف  ــط ال بـــاد  واىف 

   1303هـ

)1( شعراء الغري: لالستاذ عيل اخلاقاين ، ج5 ص424 .
)2( شواهد الغيب : للسيد امحد الرشتي - خمطوط .
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وقال مهنئًا الفاضل الشيخ صادق اهلر: 

هبا الــصــبــا  نسيم  ــًا  ــن وه بــأنــفــاســه  كــأنــام  رّق  املـــســـك  ــرش  ــن ك ــام  ــ س

سبا  ــد  ق الــصــبــابــة  نـــار  حبكم  ــىل  ع ــه ــن مــغــرم الــقــلــب وال أتـــى لــكــم م

القلبا روح  تــذكــاركــم  يف  ــم  اهل مــن  ــذوة ج جنبيه  ــن  ب ــا  م ــدت  ــق ات إذا 

غبا الكرى  تذوق  أن  إال  الشوق  أبى  بأعٍن لكن  النجم  يرعى  بــات  لقد 

حبا اهلـــوى  يطري  أن  فيه  ــاد  ك لكم  فــكــرة  ــح  ــان س ــه  ــي ف مــنــكــم  مـــّر  إذا 

لعبا بــنــا  الــبــعــاد  ــدي  أيـ عبثت  وال  بيننا اهلل  ــرق  ــ ف ال  ــر(  ــف ــع )ج ــا  ــ أب

الكربا تكشف  لئائها  يف  البدر  هي  طلعة لــوجــهــك  ــى  ــس أن ال  اهلل  فــو 

السحبا فضح  قد  اآلمــال  عاشت  به  ــًا ــائ ن ــكــفــك  ل أنـــســـى  ال  وواهلل 

وقال مرجتاًل ملا حرض يومًا يف إحدى املتنزهات:

الــنــهــار ــرف  ــ الــــرشب يف ط لــذيــذ  ــا ــن ــب أص فـــيـــهـــا  ــة  ــقـ ــديـ حـ ورب 

ــعــقــار  ال ــت يف  ــبـ أذيـ ــد  قـ ــارًا  ــ ــض ــ ن راح ــات  ــ ــاس ــ ك ــا  ــن ــن ــي ب أديـــــــرت 

ــوٌن جــلــلــتــنــا بـــالـــوقـــار  ــ ــصـ ــ غـ ــن حــجــاب ــَك مـ ــتَّـ ــا هتـ وتـــســـر مـ

ــاري  ــبـ ــتـ ــلـــت اعـ ألعــــــام هبــــم نـ ــًا ــادات مـــن ســـــادوا حم ــ ــس ــ هـــم ال
االنـــتـــشـــار)1( فــضــلــهــم يف  ــي  ــاك حي ــة بـــعـــد طــي  ــعـ ــرشيـ ــم عـــلـــم الـ ــ هب

وشاعرنا الشيخ موسى األصفر من املكثرين املجيدين، وال نعلم أن للشاعر ديوانًا، 
ومل يذكر ذلك، بيد أن أحفاده يؤكدون عىل وجوده، ويبدو أنه قد ضاع يف مجلة ما ضاع 

من كنوز العربية وتراثها الثقايف. 

)1( احلائريات ، للشيخ عبد املوىل الطرحيي )خمطوط( .
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لقد ظهر لنا مما تقدم أن شعره حافل بالقوالب اللفظية، والتكلف واضح يف بعض 
أبياته. 

الذي  املحمود  باملقام  األديب، وحظي  احلقل  بلغ مكانته يف  الشاعر  فإن  يكن  ومهام 
رصف جهده من أجله، بعد أن ذاق مرارة العيش ورشب كأس املهانة حتى ثاملتها. 

* * *

11- الشيخ موسى اهلر

املتويف عام 1369هـ
هو الشاعر الشيخ موسى بن الشاعر الشيخ جعفر بن صادق بن حممد عيل بن أمحد 
احلائري الشهري باهلر، أديب فاضل، نشأ يف حضن أبيه الفقيه الشاعر، فأحسن توجيهه، 
يف  الشعر  ونظم  والدين،  العربية  علوم  آخرين  أساتذة  وعن  عنه  تلقى  أن  بعد  فشب 
بلدية كربالء وقدره )20 روبية(  له راتب من  أيامه أجري  أواخر  مناسبات عدة، ويف 

تقديرًا خلدماته الدينية. 

اخلمسني،  عىل  عمره  يربو  القامة  متوسط  رجاًل  فرأيته  املذكور  الشيخ  عارصت 
وكان يمتاز بالوداعة وحسن السرية، أذاب نفسه يف سبيل إعالء راية الدين ورفع شأن 

اإلسالم، وكان كثريًا ما يرتاد مدرسة الرسدار حسن خان. 

القى الشاعر مِحامه يف كربالء يوم عيد الغدير 18 ذي احلجة عام 1369هـ املصادف 
حسون  احلاج  مسجد  يف  خاصة  مقربة  يف  ودفن  حافل  تشييع  له  وجرى  1949م  عام 

املعامر احليل يف حملة باب الطاق. 
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ورثاه العالمة الشاعر الشيخ عبد احلسني احلويزي بقصيدة منها: 

حّا؟ للخطب  عقدٍة  من  كم  وهــو  حا؟ األجــداث  يف  الطود  ذاك  كيف 

رما احلــتــف  كــف  جنبيه  ــدت  ــ َوّس ــًا ــق ــاه ش طــــــودًا  ــد  ــهـ أعـ أكــــن  مل 

ــوت عجىل  ــم ــل ل ــة  ــت مهـ ــف ــك خ بـ ــث اخُلــطــى ــم يف ريـ ــل ــن احل ــ يــا رزي

ثكىل  ــيــك  ف املـــعـــايل  أم  ــحــت  أصــب مــــرورًا وقــد  املـــوت  نــحــو  رست 

شعره: 
عثرت عىل بضع قصائد من شعره كان ينرشها عىل صفحات جملة - املرشد - غري أن 

شعره تقليدي ينحى منحى القدماء، يف كل الفنون التي عاجلها.

قال من قصيدة عنواهنا )يف البقيع( :

عربى  أعينها  الدين  برغم  فأمست  الغرا والرشعة  اإلسام  دهى  مصاب 

نثرا  نثرت  قــد  الــديــن  سعد  وأنــجــم  تكورت العلوم  شمس  له  مصاب 

ــدرة والــطــهــر فــاطــمــة الــزهــرا  ــي وح ــًا ــن الــنــبــي بــكــت دم ــه ع مــصــاب ل

ــربا ــغ ــت ال ــزلـ بـــحـــادثـــة فـــقـــامء زلـ فروعه تنعى  الدين  أصــول  وقامت 

ثغرا مبتساًم  الــغــي  وجـــه  ــح  ــب وأص بالدما  هتمل  الرشد  عيون  فأضحت 

احلمرا مرض  من  الدمع  عقيق  اســال  فــادح الــدهــر  ــادح  فـ نــاهبــا مــن  فهل 

ظهرا منقصاًم  اإلســـام  أصــبــح  ــه  ب ــوم مــذلــة  ــ ــا األيـــــام ي ــن وعـــــادت ل

محرا أدمعًا  الــورى  عن  انبجست  له  قبورهم  هدم  الدهر  رزء  جل  أجل 
الشعرى02 يف  املآتم  فيك  نصبت  وقد  ــًا ــرم ــَن شـــــوال غــــــدوَت حم ــ ــام ــ أث
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الدين(  وفروع  الدين  أصول  يف  واإلســالم  املعجزة  )رسالة  لكتاب  تقريض  وله 
لسامحة العالمة السيد حممد هادي احلسيني اخلراساين: 

ــام  ــ اهلــــدى يف مــعــجــز اإلس نـــرص  ــام  ــك ــادي األنــــام ومــرجــع األح ــ ه

ــام  ــس ــاألق والـــعـــلـــم كــــــــاألرزاق ب قسمة ــر  ــ أوفـ ــم  ــل ــع ال يف  ــه  لـ ــرم  ــ ق

ــال ظـــام  ــ ــن خـ ــ ــج م ــل ــب صـــبـــح ت كأنه  ــيء  يـ اهلــــادي  الــتــقــى  عــلــم 

ــام  ــكـ ــه واألحـ ــي ــر الـــرشايـــع ف ــخ ف سيد  بــمــفــخــر  ــا  ــن ــعــت رشي فــخــرت 

ــرب آيـــــة األعـــــام ــ ــأك ــ ــرت ب ــ ــه ــ ظ ــة ــ آي أكـــــــرب  أنـــــــت  أكـــــــرب  اهلل 

اإلســـــام  مـــعـــجـــز  ــر  ــه ــظ ــي ل إال  فضله حقيقة  الـــبـــاري  ــر  ــه أظ مــا 

ــام  ــجـ إحـ إىل  إقــــــــدام  بــــن  مــــا  ــه ــن دون تــقــف الــعــقــول حــــوارسًا م

ــل ســـمـــيـــدع مـــقـــدام  ــ ــام ك ــ ــج ــ إح ــا  ــداهن ــي م يف  ــق  ــح ــل ل بــمــبــاحــث 

ــاإلعــجــام  ــى فــصــيــح الـــقـــوم ب ــرم ت ــة  ــاح ــص ــف ــة ب ــ ــرون ــ ــق ــ ــة م بـــبـــاغـ

ــل الـــفـــخـــر لـــأقـــام  ــ ــت ك ــ ــرأي ــ ف القنا  ســمــر  ــىل  ع افــتــخــرت  ــه  ــام أق

ــام ــبـــدر مت ــر الـــعـــلـــوم زهــــا كـ ــح ب مــن  ــت  ــصـ غـ در  أي  درك  هلل 

احلسيني  الدين  هبة  عيل  حممد  السيد  للعالمة  احلسني(  )هنضة  كتاب  مقرضًا  وقال 
الشهري بالشهرستاين: 

ــداه اســتــمــعــا ــ ــن ــ ــن ل ــ ــدى م ــتـ ــاهـ فـ دعــا  الـــرشـــد  إىل  احلــــق  ــد  ــرشـ مـ

ــوا ســبــل املـــعـــايل أمجــعــا ــبـ ــلـ وأطـ ــاج اهلـــدى ــه ــن ــم قـــائـــًا ســـــريوا ب

خضعا  ــو  ــن ــع ت اخلــــــرضاء  أنـــجـــم  ــا  ــ ــ ــز دوهن ــ ــ ــة ع ــ ــض ــ ــه هن ــ ــ ــم ل ــ ــ ك

ــا ــرع ــز يـــمـــي م ــع ــل ــن ل ــ ــل م ــ ك ــه ــ ــران ــ )هنــــضــــة( تـــفـــقـــد مــــن أق
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الــبــدعــا ــا  ــ ــداه ــ ه يف  وأمــــاتــــت  ــيـــت الــســنــة مـــا بـــن الــــورى أحـ

طــلــعــا  تـــزهـــو  اجلـــــو  يف  ــًا  ــبـ ــهـ شـ أرساره ــدت  ــ بـ الــــديــــن(  ــة  ــبـ )هـ

ــًا رضــعــا ــ ــان ــ ــب ــ ــم مـــنـــهـــا ل ــ ــك ــ ول ــًا ــع ــاف ي ــايل  ــ ــع ــ امل حـــجـــر  يف  ــب  ــ ش
ــا)1( ــورعـ ــدي الـ ــب ــًا وي لــلــهــدى حــق جــهــده  ــى  ــ ــ أق ــذل  ــ ــب ــ ي ــزل  ــ ــ ي مل 

وقال مقرضًا جملة ) املرشد(:

ــا مجـــيـــع الــــربايــــا أقـــتـــدي ــ ــا ي ــ هب جمــــلــــة رشــــــــد مــــــن املــــرشــــد 

ــد  ــرق ــف ــى ســـنـــاهـــا ســـنـــى ال ــط ــغ ف تــســتــنــري ــىل  ــعـ الـ ــامء  ــ سـ يف  ــدت  ــ بـ

ــود ــ أسـ ــم  ــ ــاح ــ ف يف  احلــــــن  إذا  الشكوك متحي  كالشمس  وبيضاء 

ــيـــد  ــالـ ــا بـ ــ ــه ــ ــك ــ ــس ــ ثــــــراهــــــا ومت ــا  ــ ــه ــ ــداق ــ ــأح ــ ــا ب ــ ــريـ ــ ــثـ ــ تـــــــود الـ
تــرقــد)2( ــًا وال  ــي ل الــســهــر  ــذي  خـ ــون ــي ــع ال ــا  ــه ــت ــع ــال ط إذا  ــول  ــ ــ أق

وله أيضًا: 

ــا الـــبـــقـــيـــع  ــ ــه ــ ــل ــ ــواب ــ فـــســـقـــي ب ــوع ــ ــدمـ ــ ــا الـ ــ ــربهت ــ ــع ــ ــت ب ــ ــفـ ــ وكـ

ــوع ــ ــربـ ــ ــك الـ ــ ــل ــ وانــــمــــحــــت ت ــا املــــعــــامل  ــ ــه ــ ــن ــ وتـــــنـــــكـــــرت م

آثـــــــــارهـــــــــا فــــيــــهــــا ولــــــــوع وجــــــــوانــــــــح الــــعــــلــــيــــا عـــىل 

الفضيع  اخلــطــب  واعـــصـــوصـــب  ــا  ــاهبـ ــصـ مـ جــــــل  الــــــدهــــــر  يف 

حمـــــمـــــد مجــــــعــــــًا أضــــيــــعــــوا  ــوا الــــظــــال هبــــا وثــقــل ــظـ ــفـ حـ

)1( املرشد: اجلزء 10 املجلد 4 / رجب 1348 ، كانون األول 1329هـ .
)2( املرشد: اجلزء 9 املجلد 2 / 1346هـ - 1927م .
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قـــريـــع  أو  محــــــــٌر  يـــنـــهـــضـــن  ومل  قــــــبــــــورهــــــم  هـــــــدمـــــــوا 

ــع  ــدي ــَن ومـــعـــطـــس الــعــلــيــا ج ــ ــ ــه فـــقـــئــــ  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـــــالـــــرشـــــد أعـ

ــع  ــي ــرض ــُب هلـــوهلـــا الـــطـــفـــل ال ــ ــ يــــشــــيـــــ  حــــــــــــادثــــــــــــة  هلل 

الرفيع  الــســامــي  اهلـــدى  لـــوا  ــــِض  ــا لــلــخــفــيـــ  ــ ــه ــ ــي ــ وانــــــحــــــط ف

ــفــضــا الـــرحـــب الــوســيــع  ضـــاق ال ــه ــ ــزن ــ وعــــــــــىل مـــــضـــــاضـــــة ح

مجــــوع ــم  ــ ــه ــ ــق ــ ــوف ــ ي وهــــــــم  ق  عـــــدمـــــت رسايـــــــانـــــــا الــــرفــــا 

ــع  ــيـ ــطـ والــــــــــزمــــــــــان هلــــــــم مـ ــًا  ــي ــص ــا الـــــزمـــــان غــــــدا ع ــ ــن ــ ول

ــع  ريـ احلـــــــرب  يف  بـــيـــأســـنـــا  ت  ــا ــا احلــــــادثــــ ــ ــن ــ ــت ــ ــف ــ ــص ــ لـــــــو أن

ــع  ــي ــق ــا ب ــ ــ ــك ي ــ ــدمـ ــ ــت هبـ ــ ــالـ ــ سـ ــي  ــ ــت ــ ــض دمــــــعــــــي ال ــ ــيـ ــ يـــــــا فـ

ــع  ــي ــف ــش ال رقــــــد  ــا  ــ هبـ ولــــــو  ِر  ــو ــب ــق ــل ــت أنــــــــدب ل ــ ــس ــ قـــــف ل

ــوا ــعـ ــيـ ــم أضـ ــهـ ــلـ ــن مــــــات كـ ــ مـ أبـــــكـــــي الـــــــرفـــــــاق وأهــــلــــه 

وقال راثيًا الشيخ فخري كمونة: 

ــزاء ــ ــع ــ ــة ال ــ ــارق ــ ــف ــ ــي م ــ يـــعـــز عـ ــاء  بــفــخــر الـــديـــن قـــد غــربــت ذكـ

الــبــطــاء  ــحــن  ن ومـــا  األخـــــرى  إىل  ــًا ــ مـــضـــت أحـــبـــابـــنـــا عـــنـــا رساعـ

ــاء ــك ــب ــم ال ــه ــوق ــق ملـــا اســـتـــوىف ح عليهم  ــًا  ــزنـ حـ ــًا  ــ دمـ ــبــكــي  ن ــو  ــ ول

الـــبـــاء عـــظـــم  إذ  الـــــــرزء  ــل  ــ حم فــقــدنــا  لـــك مـــن  أبـــــًا  فــقــدنــا ال 

ــاء ــ ــع ــ ــارم وال ــ ــكـ ــ وتـــرثـــيـــك املـ ــى ــام ــت ــي ــى وال ــ ــام ــ ســتــبــكــيــك األي

ــاء  ــن ــث ــر بـــعـــدك وال ــخ ــف ــى ال ــق ــب وي متي ســـوف  أنـــك  علمت  وكــنــت 
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ــاء ــ ــه األخ ــات بـ ــرم ــك ــم ــل ــى ل ــف ص ــن قد  ــم مـ ــه ــش ــاه ال ــ ــِز أخـ ــ ــم ع ــق ف

ــاء  ــ ــرث ــ ــح وال ــ ــدائـ ــ ــه املـ ــيـ ــن فـ ــمـ بـ ــفــي  ن عــــزيــــت  وإن  ــه  ــ ــزيـ ــ اعـ

ــد املــــؤثــــل والـــــــوالء ــ ــج ــ لــــه امل امــــــــام تـــســـتـــظـــل بـــــه الــــربايــــا 

ــاء ــدعـ ويـــرفـــع بـــاألكـــف لـــك الـ ــا ــن ــوز بـــــــربك اآلمـــــــــــال م ــ ــفـ ــ تـ

ــاء  احلــب واتـــصـــل  ــات  ــاجـ احلـ ذوو  ــازت فـ ــاك  ــن ــغ م إىل  وردت  إذا 

ــا الـــــــرواء  ــه ــت ــط ــس ــب فـــراحـــتـــه ب درًا الــســحــب  رضوع  جــفــت  وإن 

ــاء  ــف ــِس يف األفــــق اخل ــم ــش ال ــا  ــي حم تــغــشــى مــنــاقــبــه  ظـــهـــرت  وإن 

ــم جيـــلـــيـــهـــا اقــــتــــداء  ــ ــوهت ــ ــدع ــ ف قـــوم  عـــلـــيـــاه  ــت  ــ دعـ إذا  ــول  ــ ــ أق

ــر الـــبـــحـــر مـــاء ــمـ ــًا وغـ ــ ــرم ــ ــه ك ــ ل ــرى  وأج طغى  اخلــضــم  البحر  عــىل 

يــشــق الـــدامـــســـات هلـــا انــجــاء ــن بـــــــدور زاهـــــــرات ــ ــرع مـ ــ ــف ــ ت

ــاء  ــح ــل ــهــا وال فـــطـــاب الـــُعـــود مــن ــا أصــــًا وفــرعــًا ــ )محـــيـــد( قـــد زك

مــــراء  عـــنـــرصه  ــيـــب  طـ يف  ومـــــا  ــروع ف زكـــت  ــول  ــ األص زكـــت  إذا 

الــضــيــاء  ــرب  ــ غ وال  غـــربـــت  ــا  فـ ــزغــت ضــيــاًء ــي ب ــت ــو الــشــمــس ال ه

ــاء ــط اص ــا  ــارهبـ حـ اهلـــيـــجـــاء  إذا  بــــــدور جمـــالـــس وأســــــــود غــيــل 

ــاءوا  ــ وبـــــاألنـــــوار كــــاألقــــامر جـ ــال حــلــم  ــ ــيـ ــ بـــنـــو كـــمـــونـــة أجـ

وله راثيًا الشيخ فخري أيضًا، وقد أنشدها يف عيد األضحى: 

لــنــدب قـــد ثـــوى وســـط الــلــحــود عـــيـــِد ــل  ــ كـ يف  مــــأمتــــي  أكــــــــرر 

ــودي ــ ــت يف وق ــب ــزن ش ــ احلـ ــار  ــ ونـ جيري  القلب  ــدا  ســوي مــن  ودمــعــي 
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وجتـــــري أدمـــعـــي فــــوق اخلــــدود ونـــوحـــي دائــــــاًم لــيــي وصــبــحــي

ــود  ــس ــرف احل ــط ــال ــا الــبــن ب ــانـ رمـ كـــالـــثـــريـــا ــامع  ــ ــتـ ــ اجـ يف  ــا  ــ ــن ــ وك

ــد ــي ــل ــت ــال ــا بـــالـــطـــريـــف وب ــنـ فـــديـ ــداًء ــ فـ مـــنـــي  الـــــــردى  رام  فـــلـــو 

مــزيــد مـــن  هـــل  الـــــردى  ــال  ــ ق إذا  وآيل ــي  ــفـ نـ ــدا  ــ ــف ــ ــال ــ ب وازدد 

ــى لــلــعــضــيــد  ــط ــع ــد ت ــ ــول ــ ــإن ال ــ فـ ولــدي أعــطــيــت  إذا  تــعــجــب  وال 

ــذاك الـــيـــوم عــيــدي  ــ ــدِت ف ــ فـــإن ع ــدي  ــي ــوم ع ــ ــي ــ ــاين ال ــهـ ــتـ ــام الـ ــ ــأي ــ ف

ــًا أثــــــواب ســود ــ ــازع ــ وأخـــلـــع ن كفي  لــلــعــيــد  خـــاضـــبـــًا  ــح  ــبـ وأصـ

ــوب اجلـــديـــد  ــ ــًا ثـ ــ ــس ــ ــل الب ــ ــ وأرفـ ــًا لــلــعــيــد ثــغــري ــك ــاح وأصـــبـــح ض

ــِد ــي ــرغ ــي ال ــي ــا ع ــك يـ ــن ــوٍد م ــعـ بـ مــهــلــكــات  واملـــطـــامـــع  يل  ــن  ــ ومـ

الشهيد  ــط  ــب ــس ال عـــىل  ــري  ــ جي كـــام  ــع جيــري  ــدمـ ــوء والـ ــن أخـــاطـــب ص

التليد  بـــالـــرشف  الـــنـــاس  ــعــلــو  وي ــي  ــاع ــس )حمـــمـــد( مـــن لـــه غــــِر امل

ــن الــعــمــيــد ــ ــد ابـ ــلــعــمــي ــاالً ل ــ ــ ج ــدى املـــعـــايل  ــ ــي بــالــســلــو لـ ــي ــح ف

ــود ــوفـ ــلـ ومــــغــــنــــاه ريـــــــــاض لـ ــا ــاي ــط ــع ــل فـــكـــفـــاه جـــــــــداول ل

شـــديـــد  ركــــــن  إىل  ومــــــأواهــــــا  ــه  ــيـ إلـ آوت  ــام  ــ ــل ــ ك وتــــــــــأوي 

ــد  ــي ــار عــن ــل جــــبــ ــ فـــيـــخـــضـــع كـ ســنــاه  يــبــدو  أن  ــر  ــخ ــف ال وحــلــف 

مــــن اآلبــــــــاء فــيــكــم واجلــــــدود ــا  ــوه ــم ــت أورث الـــعـــىل  يف  ــب  ــاق ــن م

ــود ــ ــس ــ احل أنـــــــف  راغــــــــم  أيٌب  ــاب الــعــطــايــا ــ ــفــعــل وه )محـــيـــد( ال

قــيــود يف  نــــداهــــم  مــــن  أقــــّيــــد  ــن أنـــــاس)1( ــن مـ ــس ــا انــفــك حم فـ

)1( هكذا ورد يف األصل .
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وقال خممسا:

واحلـــرم  سكينة  نــامــت  ــد  ق بــحــامك  واخليم  الضعائن  حامي  يــا  عباس 

تنم مل  بـــك  ــٌن  ــ أع ــت  ــام ن ــوم  ــيـ )الـ العلم  سقط  قد  يوم  ونادت  رصخت 

ــّز مــنــامــهــا(  ــع ــرى ف ــ ــدت أخ ــّه ــس وت

هذه التقاريض الشعرية لبعض الكتب التي كانت هتدى إليه من معارصيه وبعض 
القصائد التي قاهلا يف الرثاء، تدلل عىل أنه حيتفظ بشاعرية ال يستهان هبا، لو كان شاعرنا 
قد استغلها استغالالً لدرت عليه بكثري من القصائد العامرة التي كان بإمكانه أن يستمد 
موضوعاهتا من البيئة التي عاش فيها، حيث ختتزن الكثري من املعاين والصور واملشاهد 

ذات األمهية البالغة واألثر البعيد. 

* * *

12- السيد نصر اهلل احلائري

استشهد عام 1168هـ/ 1755م
من أشهر علامء وشعراء كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري هو السيد نرص اهلل بن 
احلسني بن عيل بن إسامعيل احلسيني املوسوي الفائزي احلائري، استشهد يف اسطنبول 

سنة 1168هـ، وقد أورد ذكره العالمة الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته قائاًل: 

اهلل  ــرص  ــ ــ ن ــر  ــ ــ ــائ ــ ــ احل مـــــــــدرس  واجلــــاه  الـــعـــا  ذي  فــكــالــشــهــيــد 

املنتمى ــزي  ــائ ــف ال ــن  ــس احل نــجــل  ــن املــــراثــــي نــظــام ــ ــم م ــ فـــكـــم وكـ
ــدى)1( اهلـ ــارص  ن استشهد  ــوا  ــأرخ ف الـــثـــاث مــفــردا ــقــص  ن ــد يف  ــاه ج

)1( جمايل اللطف بأرض الطف : للعالمة الشيخ حممد الساموي . ط2، ص577 .
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شاعريته:
األقدمني  أثر  ويقتفي  والنهج  األسلوب  يف  األقدمني  منحى  ينحو  فإنه  شعره  أما 
تقليده،  من  الرغم  عىل  إنه  غري  شك،  دون  مقلد  فهو  واملعاين  األخيلة  يف  الشعراء  من 
فقد حفل شعره برقة الطبع ورهافة احلس وبعد النظر وصدق العاطفة ودقة الوصف. 
البيت ومراسالته مع أدباء زمانه، فقد  ويقترص شعر السيد احلائري عىل حب آل 
كانت له معهم مراسالت نثرية وشعرية تنم عن أدب رائق، وفكر سليم. كام إن له يف 
األغراض األخرى قصائد حافلة بكل بديع، فقد اقتفى يف بعض شعره أثر الشاعر صفي 
الدين احليل يف فنونه األدبية من البديع واجلناس والتورية واالقتباس. كان آية يف الذكاء 
والنبوغ وفصاحة التعبري، شاعرًا أديبًا أهلته كفاءته أن يكون من األعالم املربزين يف ذلك 
الروضات:  فأثنوا عليه، قال صاحب  املؤرخني وأرباب اآلداب  القرن. ذكره كثري من 
)املدرس يف الروضة املباركة احلسينية كان كام ذكره بعض األركان آية يف الفهم والذكاء 
وحسن التقرير وفصاحة التعبري، شاعرًا أديبًا، له ديوان حسن وله اليد الطوىل يف التاريخ 
سافر  واألصاغر  األكابر  عند  مبجاًل  واملؤالف  املخالف  عند  مرضيًا  وكان  واملقطعات 
الكتب( موفقًا يف  العظيم وكان حريصًا عىل )مجع  منها احلظ  مرارًا، ورزق  العجم  إىل 
حتصيلها، وحدث املرحوم السيد عبد اهلل التسرتي أنه اشرتى يف أصفهان زمن مروره 
قليل، ورأيت  بثمن  ألف كتاب صفقة واحدة  نادرشاه زيادة عىل  أيام سلطنة  عليها يف 
النوبة  النادر املشاهد املرشفة يف  الغريبة ما مل أره عند غريه، وملا دخل  الكتب  عنده من 
البرصة  فأتى  املعظمة  الكعبة  إىل  جليلة  أرسله هبدايا وحتف  السيد  إليه  وتقرب  الثانية، 
ومشى إليها من طريق نجد وأوصل إليها، فأتى عليه األمر بالشخوص سفريًا إىل سلطان 
الروم ملصالح تتعلق بأمور املاملك وامللة، فلام وصل إىل قسطنطينية ويش به إىل السلطان 
بعد  يعني  والستني،  اخلمسني  بني  فيام  واستشهد  فأحرض  أخرى  وأمور  املذهب  بفساد 
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األلف واملائة من هجرة سيد النبيني، وقد جتاوز عمره اخلمسني، وله )كتاب الروضات 
الزاهرات يف املعجزات بعد الوفاة( وكتاب )سالسل الذهب( و)رسالة يف حتريم التتن( 
وغري ذلك، وكان كثري التعويل عىل املنامات ، يطلب هلا وجوه الرتجيح والتأييد يروى 

عن الشيخ حممد باقر املكي عن السيد عيل خان الخ....( )1(. 

وجاء ذكره يف كتاب )الروض النرض(: )أدبه مما يبهر العقول، وحيري إفهام الفحول، قد 
عارشته فرأيت منه يف معرفة أبيات العربية وأمثاهلا... ما يعيي الفصحاء، ويبهر البلغاء، 
فمام اتفق أنه يف جملس السيد عبد اهلل كاتب ديوان بغداد... رأيت منه كل غريب، ومعرفة 
ما ناهلا يف هذا العرص أديب، بفصاحة بيان وطالقة لسان، فلم أر ممن رأيته سوى هؤالء 
الثالثة العالمة صبغة اهلل، والسيد عبد اهلل وهذا الفاضل، بحور أدب، ماء فضائلها يف 
جداول البالغة سائل، ومل حيتاجوا يف السؤال واجلواب، إىل مراجعة رسالة وكتاب... له 
شعر مع أنه مل حيتفل به زالل، ونثر مع أنه مل يعتن به ِسّيال، إال أنه أخذه الدهر، )وصده 

كف العرص، فأخذه ومل يراع( صفوة شبابه، وال كثرة علمه وآدابه)2((. 

ومما جيدر ذكره أن شعر السيد نرص اهلل يأخذ بمجامع القلوب رقة وانسجامًا وقد 
ولد صالت مع أدباء زمانه، ساجله وطارحه األدباء بشوارد النظم والنثر، ومن اشعاره:

ــط حــامــده قاصده هـــذا الـــذي مل يــكــذب ق الدهر  يف  خيب  مل  الــذي  هــذا 

ــده  ــار والـ ــت ــخ ــد امل ــذي أمحـ ــ ــذا ال ساعدههـ احلرب  يف  ونى  ما  الذي  هذا 

النقم   سيفه  يف  الـــذي  الـــويص  وابـــن 

)1(  راجع )روضات اجلنات( للسيد حممد باقر اخلونساري ج8 ص146 )بريوت، دار املعرفة، بدون تاريخ(.
)2(  الروض النرض يف تراجم أدباء العرص: لعثامن الدفرتي العمري خمطوط يف خزانة األستاذ عباس العزاوي 
املحامي ص846 - 852 وفيه يشء من شعره، طبع الكتاب يف ثالثة أجزاء سنة 1975م بتحقيق الدكتور 

سليم النعيمي. 
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فضائله  الــبــاري  كـــرم  الـــذي  نائله هـــذا  البحر  حيكي  ليس  ــذي  ال هــذا 

جاهله  كنت  إن  فاطمة  ابــن  ــر الـــزاهـــي شــامئــلــه هــذا  ــزهـ ــه الـ ــابـ وشـ

ــمــوا  خــت ــد  ــ ق اهلل  ــاء  ــيـ ــبـ أنـ ــده  ــجـ بـ

ــمــوايل دائــــاًم عضد  ــل ــذي ل ــ ــذا ال كمدهـ العدى  يف  منه  حل  ــذي  ال هــذا 

ــدرة الــكــرار ال أحــد  ــي ــه أسد هـــذا ابـــن ح ــوى إِقــدام هــذا الـــذي مــا ح

والـــكـــرم  ــل  ــض ــف ال عــلــيــه  ــذا  ــ هب إال 

شاهده فالذكر  يقل  إن  ــذي  ال عاضده هــذا  ــاهلل  ف يصل  إن  الـــذي  ــذا  ه

وقال متغزالً يف أبيات أقل ما يقال عنها إهنا يف منتهى الدقة وحسن التصوير: 

املسفر الصباح  شفق  يف  كالشمس  األصـــفـــر ــاء  ــبـ ــقـ الـ يف  ــدى  ــبـ تـ ــا  ــ مل

ــى صــمــصــام حلـــظ أحـــور ــت ملـــا ان سيام ال  النهى  ذوي  عقول  ــارت  ح

املــنــظــر   ــال  ــ ــردًا يف مج ــ ــ ف ــان  ــ ــد ك قـ مجــع الــتــثــنــي مــنــه كــل الــطــرف إذ

املشري  كنت  الـــروح  بــبــذل  يــومــًا  ــه  ــال ــو يـــبـــاع وص ــه بــــــدرًا لـ ــديـ أفـ

ــر  أزه روض  ــاح  ــ وأق ــذا  ــش ال عــطــر  بنفسج  ــيـــق  األنـ ــر  ــغ ــث وال ــاه  ــت ــف ش

يف خـــرصه جـــاال كــدمــعــي األغـــزر  ــه  ــاحـ ووشـ ــده  ــ خـ يف  ــا  ــيـ احلـ ــاء  ــ مـ
تــصــربي)1( يطيع  وال  عليه  ــدي  وج وال  ــي  ــب ــل ق ــه  ــب ح ــن  عـ ــتــهــي  ــن ي ال 

وكان عمه السيد زين العابدين بن السيد عيل املوسوي الفائزي احلائري ذكره جامع 
سامء  شمس  األكرمني  األماجد  ساللة  فقال:  احلائري  اهلل  نرص  السيد  أخيه  ابن  ديوان 

الكامل الخ. 

)1( املصدر السابق ص125 و 126 .
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املذكور  أخيه  ابن  وقال  جلياًل  فاضاًل  كان  أنه  املذكور  أخيه  ابن  ديوان  من  ويظهر 
حمرضًا عىل خماصمة بعض الطاغني. 

المعا)1( األحبة  حي  من  ساطعًاوكــالــربق  ــورد  الـ العنرب  كنرش  ــام  س

وجاء يف )معارف الرجال( ما هذا نصه: 

قال العالمة عيل بن أمحد امللقب بالفقيه العاميل حول جمموعته الشعرية: أمرين جيمع 
شمل ما نظمت من الغواص بعد الشتات فخر السادات السيد نرص اهلل بن السيد حسني 

ابن السيد إسامعيل الكربالئي وكان يف حدود سنة 1122هـ... )2(. 

من  كثري  ويف  كربالء(  )تراث  كتابنا  يف  مفصاًل  وشعره  حياته  سرية  القارئ  وجيد 
املراجع. 

 :وقال السيد نرص اهلل احلائري مشطرًا بيتي أيب نؤاس يف الرضا

ونورك يسمو البدر والشمس ال خيبو غاية( بعد  مــن  العن  عاينتك  )إذا 

القلب( أثبتك  )وعارض فيك الشك  رأت ما  عظم  من  األبصار  وأدهشت 

احلب والسائق  الوضاح  وجهك  سنا  لقادهم( يمموك  ــًا  ــوم ق أن  ــو  )ولـ

الركب( بك  يستدل  حتى  )نسيمك  يقد بالسنا  أبصارهم  خسئت  وإن 

 :وله مشطرًا أبيات أيب نؤاس يف اإلمام الرضا

والــســري  والـــقـــرآن  يشهد  والــذكــر  ــم( ــاهب ــي ــات ث ــّيـ ــقـ )مـــطـــهـــرون نـ

)1( أعيان الشيعة / السيد حمسن االمني ج32 ص335 .
)2(  معارف الرجال / الشيخ محمد حرز الدين ج3 ص188.
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ذكــروا( كّلام  عليهم  الصاة  )جتــري  ــاري نــداهــم لــأنــام كام  ــ ــري جم جتـ

خطر  وال  قـــدر  لـــه  يــعــلــو  فــلــيــس  تنسبه( ــن  ح عــلــويــًا  يــكــن  مل  )مـــن 

مفتخر( الــدهــر  قديم  مــن  لــه  )ومــا  عا  يوم  الفخر  ذيل  يسحب  وكيف 

ــره فـــالـــكـــل مــفــتــقــر ــ ــ والّكـــــــم أم ــقــنــه( فــات ــًا  ــق ــل خ بــــرى  مّلــــا  )اهلل 

الغرر( أهيــا  واصطفاكم  )صّفاكم  ــة ــي أوع اهلل  لـــر  ــم  ــت ــن ك وحـــيـــث 

اخلرض أودع  قد  ومــا  موسى  تــوراة  ــدكــم( ــم املـــأ األعــــىل وعــن ــت ــأن )ف

السور( به  جاءت  وما  الكتاب  )علم  يتبعها  واإلنجيل  أمجــع  والصحف 

وقال يف مدح اإلمام عيل وتاريخ تذهيب قبته الرشيفة عام 1155هـ وقد مخّسها 
الشيخ أمحد النحوي احليل، وإليك األصل والتخميس: 

ــارا ــس ــك ان الـــزمـــان  يف  ــا  ــن ــع ــوس جــهــاراوت الـــرزايـــا  ــول  ــص ت كـــم  إىل 

وجــارا ــًا  ــوم ي ــدهــر  ال ضــامــك  انتصارا)إذا  ينعى  ــِر  ــدَه ال عــىل  مــن  فيا 
جــــارا()1( اخلــلــق  أمــنــع  بحمى  فــلــذ 

احلسيني  إسامعيل  بن  عيل  بن  احلسني  بن  اهلل  نرص  )السيد  الفضيلة(:  )شهداء  ويف 
املوسوي احلائري املعروف بالسيد الشهيد هو ممن مجع اهلل سبحانه له احلسنيني السعادة 
بالعلم والتقى، والشهادة دون ما حيب اهلل ويرىض كام إنه جامع بني الرشفني علو النسب، 
والفضل املكتسب، فهو عامل فقيه حمدث أديب شاعر مشارك يف علوم قل من اطلع عليها 

أمجع.... الخ)2(. 

)1( شعراء احللة أو البابليات / عيل اخلاقاين ج1 ص57 .
)2(  شهداء الفضيلة / الشيخ عبد الحسين األميني ص215.
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وذكره بسام عبد الوهاب اجلايب فقال: 

)نرص اهلل بن احلسني املوسوي احلائري، أبو الفتح )1109 - 1166هـ( 1697 - 
1753( فاضل إمامي كان مدرسًا يف احلائر( )1(.

 :)2(وله خممسًا قصيدة الفرزدق يف مدح عيل بن احلسني زين العابدين

ــاد صولته اآلسـ تــرهــب  الـــذي  ــذا  مدحتهه ــرآن  ــق ال ضمن  ــذي  الـ هــذا 

وطأته( البطحاء  تعرف  الذي  راحته)هذا  ــار  ــط األم حتسد  ــذي  الـ هــذا 

ــرم ( ــ ــت يــعــرفــه واحلـــل واحل ــي ــب )وال

علمهم  صبح  يف  ديننا  ــوا  ــح بفخرهموأوض الدنيا  زينوا  من  ايــن  هــذا 

كلهم(  اهلل  ــاد  عــب ــري  خ ابـــن  جودهم)هـــذا  قطر  يف  عيشنا  وأخــصــبــوا 

العلم(   الطاهر  النقي  التقي  )هـــذا 

ــط حــامــده قاصدههـــذا الـــذي مل يــكــذب ق الدهر  يف  خيب  مل  الــذي  هــذا 

ساعده)هـــذا الـــذي أمحــد املــخــتــار والـــده( احلــرب  يف  ماونى  الــذي  هذا 

)1(  معجم األعالم / بسام عبد الوهاب اجلايب ص895.
)2(  قصيدة الفرزدق امليمية يف مدح اإلمام زين العابدين  من أشهر القصائد املعروفة بالتاريخ يف مدح أهل 
البيت  روهتا كتب العامة واخلاصة يف التاريخ واألدب وتنافس عىل ختميسها وتشطريها والتمهيد هلا 
والتذييل عليها املتنافسون تربكًا باإلمام متقربني إىل اهلل به وبجده وممن مهد هلا األستاذ الشاعر 

الشيخ أمحد النحوي تلميذ العالمة صاحب الديوان بمقدمة نفيسة مطلعها:   
ينكتم لــيــس  فــضــل  ــم  ــاتـ كـ رب  قتميـــا  وال  ــم  ــي غ يــمــحــهــا  مل  والــشــمــس 

وهي أبيات معروفة مشهورة بمقدمة الفرزدقية وقد مخس هذه املقدمة الشاعران املعروفان: الشيخ حممد رضا 
النحوي والشيخ هادي النحوي ولدا الشيخ أمحد النحوي، واملقدمة املذكورة وختميسها مثبتان يف دواوين 
هنا  لذكرنا  اإلطالة  خوف  ولوال  متعددة  نسخ  النجف  يف  منها  واملوجودة  املخطوطة  الثالثة  النحويني 

املقدمة والتخميس املذكورين.
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النقم( سيفه  يف  الــذي  الــويص  ــن  )واب

فضائله  الــبــاري  كـــرم  الـــذي  نائله هـــذا  البحر  حيكي  ليس  ــذي  ال هــذا 

جاهله( كنت  إن  فاطمة  ابــن  ــر الـــزاهـــي شــامئــلــه )هــذا  ــزهـ ــه الـ ــابـ وشـ

خــتــمــوا(  ــد  قـ اهلل  أنــبــيــاء  ــده  ــجـ )بـ

ــمــوايل دائــــاًم عضد ــل ــذي ل ــ ــذا ال كمٌدهـ العدى  يف  منه  حل  الــذي  هــذا 

ــذا ابــن حــيــدرة الــكــرار ال أحــد( ــه أسد)ه ــدام ــذي مــا حــوى إق هــذا الـ

ــرم(   ــك وال الــفــضــل  عليه  هبـــذا  )إال 

شاهده فالذكر  يقل  إن  ــذي  ال عاضدههــذا  ــاهلل  ف يصل  إن  الـــذي  ــذا  ه

والــــــده( اهلل  ــن  ــ أمـ ــي  ــ ع جاحده)هــــــذا  الــرمحــن  جحد  الـــذي  ــذا  ه

ــم(  )أمــســت بــنــور هـــداه هتــتــدي األم

بــراعــتــه عــقــل  ذي  كـــل  ــرّيت  ــ يــراعــتــهوحـ درًا  نــثــرت  الــــذي  ــذا  ــ ه

شفاعته( ترجى  الــذي  ــام  اإلم بضاعته)هــذا  تــربــح  ــم  ــل ف ــاه  ــ ق ــن  ــ وم

تضطرم(   ــار  ــن ال مــا  إذا  ــعــاد  امل ــوم  )يـ

يده  من  اجلــود  بحر  فاض  الــذي  حسدههذا  قلب  منه  ذاب  الـــذي  ــذا  ه

تــشــهــده( يف  إال  قـــط  ال  قـــال  بموعده)مـــا  يــكــذب  مل  قــط  الـــذي  ــذا  ه

) )نــعــم(  الَءُه  كانت  التشهد  ــوال  )ل

أذى  يصبه  مل  رجــاه  مــن  الــذي  ــذا  شحذاه قد  احلق  سيف  منه  الذي  هذا 

ذا(  ــة  ــي أول يــعــرف  اهلل  يــعــرف  نبذا)مــن  ــد  ق الـــنـــريان  يف  يــعــاديــه  ومـــن 
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ــم(  األم ناله  ــذا  ه بيت  مــن  )فــالــديــن 

خطرت  الثنا  ريح  إذ  هيتز  اعتكرتكالغصن  قد  والظلام  يزهر  كالبدر 

قرصت(  التي  العز  ذروة  إىل  شجرت)ينمى  قد  واألرمــاح  يثبت  كالطود 

والعجم(  ــام  اإلس عــرب  نيلها  )عــن 

يساجلها  ذا  ــن  َم يفاخرها  ذا  ــن  فضائلها َم حتجب  مل  قط  َمن  ابن  هذا 

قــائــلــهــا  قــــال  ــريـــش  قـ رأتـــــه  نائلهاإذا  الناس  كل  عم  َمــن  ابــن  هــذا 

ــرم(   ــك ال ينتهي  ــذا  هـ مــكــارم  )إىل 

تنعته الــتــنــزيــل  ــســن  أل الـــذي  طلعتههـــذا  ــامر  ــ األق ــاقــت  ف الـــذي  هـــذا 

نبعُته( اهلل  ــول  ــ رس مــن  دمعته)مــشــتــقــة  اهلل  خلـــوف  ــا  ــرق ت لــيــس  ــن  م

والشيم(   ــم  ــي واخِل عــنــارصه  )طــابــت 

سامحته يف  طـــي(  )حـــاتـــم  )قــســًا( يف فصاحتهوفــــاق  فــاق  ــذي  ال هــذا 

ــه( ــت راح عـــرفـــاُن  يمسكه  بساحته)يــكــاد  يمي  َمن  البيت  درى  فهل 

يستلم(   ــاء  ج مــا  إذا  احلطيم  ــُن  )ركـ
صورته)1( حسن  يف  عيوهنم  سريتهحــارت  حسن  يف  الورى  عقول  تاهت 

)1( هذا البيت مثبت يف إحدى النسختني : 
مــذاقـــــتــه ــي  ـــ ف إال  الــبـــــدر  شـــابـــه  ــد  قــســـــاوتــهقـ ــي  ـــ ف إال  ــيــث  ـــ ــل ال ــل  ــاكـ وشـ

ظلمته( سجف  يرخي  الليل  ــا  دج ــور غــرتــه)إذا  ــ ــوب الـــدجـــى مـــن ن ــ يــنــشــق ث

 كالشمس ينجاب عن إرشاقها القتم 
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مهابته( من  وُيغى  حياء  بحاجته)ُيــغــِي  الـــعـــاين  ــوه  ــح ن أتـــى  إذا 

يــبــتــســم(  حـــن  إال  ــم  يــكــلُّ )فــــا 

متسق احلـــســـن  ــدر  ــ ب ــاه  ــّيـ حمـ متفقويف  الــنــاس  كــل  ــول  قـ ــه  ــول ق يف 

عــبــق(  ــه  ــ رحي خـــيـــزران  ــه  ــف ك منتشق)يف  ــك  ــس امل ــج  ــ أري ــذاه  ــ ش ويف 

شمم(  عــريــنــه  يف  أروع  ــف  ك ــن  )ِمـ
ــوار مجـــلـــه)1( ــ ــاألنـ ــ بـــرغـــم مــبــغــضــه الـــرمحـــن كــّمــلــه وبـــالـــبـــهـــاء وبـ

له( األنــبــيــاء  فضل  دان  جــُده  ــه)2()َمــن  ــلـ ولــلــعــلــوم الـــلـــدنـــيـــات محـ

ــم( ــ )وفـــضـــل أمــتــه دانــــت لـــه األم

متسام بــاملــجــد  ــزل  يـ مل  ــذي  ــ ال ــذا  ــوق الــســامك سامهـ ــذا الـــذي قـــدره ف ه

نفعهام(  ــّم  عـ ــاث  ــي غ ــه  ــدي ي ــا كــرمــا)كــلــتــا  ــن ل ــي  ــم ــزل هت ــ ت يــمــيــنــه مل 

ــا عــدم(   ــرومه ــع )يــســتــوكــفــان فــا ي

ــارصه  ــوان نـ ــ ــ شاكره)3(مـــكـــرم خـــالـــق األكـ األرض  يف  من  كل  مفخم 

ــوادره(  بـ ختشى  ال  اخلليقة  ــل يـــنـــاظـــره )ســهــل  ــثـ ــه مـ ــ ــال ــ ــذب م ــ ــه ــ م

ــكــرم(   وال اخلــلــق  اخلصلتان  )يــزيــنــه 

ربحوا  وال  فـــازوا  ــا  م قــط  من معرش عن عظيم اجلرم قد صفحوا حــســاده 

إذا فــدحــوا ( أقـــوام  ــقــال  أث ــال  سبحوا )محـ قــد  اجلـــود  بــحــار  يف  أتباعه 

)1( يف النسخة الثانية : جلله، وهو خالف التزام الشاعر .
)2( ورد هذا الشطر يف النسخة الثانية هكذا:  )وهو الذي مل خيب من قد تأمله(.

)3( ورد هذا الشطر يف النسخة الثانية هكذا: )مفخم ليس كل الناس شاكره( وهو كام ترى غلط رصيح .
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نعم(   ــده  ــن ع حتــلــو  ــل  ــشــامئ ال ــو  ــل )ح
رسيرته)1( طابت  قد  وهو  ال  ــرًا أســريتــهوكيف  ــ ــوال ط ــ ــل ال ــوب أهـ ــل ق

نقيبته( مــأمــون  ــوعــد  ال خيلف  ــار ســريتــه)ال  ــت ــخ ــرية امل ــ وشـــاهبـــت س

يعتزم(  حــن  أريـــب  الــِفــنــاء  ــُب  )رحـ

طلعت قد  الدين  شمس  حمياه  مجعتومن  قــد  الــداريــن  يف  الفضائل  لــه 

فانقشعت( باإلحسان  الربية  ــّم  رفعت)ع ــد  ق كفيه  يف  اجلـــود  ــة  ــ وراي

والــعــدم(  ــاق  ــ واإلم الــقــتــارة  )عنها 

ــد يف مــفــاخــره ــري ــهــو ف ظاهرهقـــد فـــاق ف حسن  مــع  باطنه  حسن  يف 

بضائره( ــذا  ه ــن  َم قــولــك  ــارصه)2()فليس  ــح بِ علم  ذو  ليس  ففضله 

والعجم(   أنكرت  من  تعرف  )العرب 

دارهم النجم  هام  فوق  سمت  ــم قوم  ــاره ــّز ج ــ ــاس ع ــ ــن أنـ مــبــجــل مـ

وبغضهم(  ديــن  حبهم  معرش  ــن  مدحهم )ِم اآلفــــاق  ــر  ــاي س يف  ــاع  ــ وش

ومعتصم(   مــنــجــى  ــم  ــرهب وق ــٌر  ــف )ك

يعصمه  ــاداه  ــ ع ــن  م كــيــد  ــن  م ختدمهواهلل  ــام  ــ واألق ــح  ــرم وال السيف 

قد رس قلب )الصفا( و)احلجر( مقدمه)لو يعلم )البيت( من قد جاء يلثمه( 

)1( ورد هذا البيت يف النسخة الثانية هكذا : 
ــه ــت ـــ مــهــاب ــق  ــت ـــ ــش م اهلل  ــة  ــب ـــ ــي ه ــن  ــ لـــــذاك تـــرهـــب يــــوم احلـــــرب صــولــتــهم
ــال راحــتــه نــقــيــبــتــهقـــد انـــشـــأت ســحــب األفـــضـ ــون  ــ ــأم ــ م ــد  ــ ــوع ــ ال ــف  ــل ـــ خي ال 

يعتزم حــن  ــب  أري الفناء  رحــب   

)2( ورد هذا الشطر يف النسخة الثانية هكذا : )ففضله ليس ذو عقل بناكره( والذي أثبتناه اليق باملقام.
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ــقــدم( ال وطـــى  ــا  م مــنــه  يلثم  ــظــل  )ل
حجتهم)1( ــقــرآن  ال يف  اهلل  حمجتهموأحــكــم  الــبــاري  ــح  أوض معرش  مــن 

أئمتهم( كانوا  التقى  أهــل  ُعــد  هلجتهم)إن  بــالــصــدق  ــًا  ــارن ق يـــزل  ومل 

هم(   قيل  اخللق  كل  خري  من  قيل  )أو 

هدايتهم ــن  ِم بصباح  أبـــرصوا  ــهــم قــد  ــت ــت راي ــًا حتـ ــع ــي املـــؤمـــنـــون مج

غايتهم(  بعد  ــواد  جـ يستطيع  رعايتهم )ال  مــن  ــاض  ري يف  ــوا  رع وقــد 

ــوا(   ــرم ك وإن  ــوم  قـ يــدانــيــهــم  )وال 

َوَسمت  السها  فوق  علت  قد  ُوِسمتمهاهتم  قد  والرشد  بالتقى  أفعاهلم 

أزمــت( ــة  أزم مــا  إذا  الغيوث  ُقِسمت )هــم  أيامهم  والوغى  الندى  بن 

حمتدم(   والبأس  الرشى  أسد  )واألسد 

مدحهم أفــق  إال  السعد  يطلع  هدهيم ال  غصن  إال  ــرشــد  ال يثمر  ال 

أكفهم( من  بسطًا  العر  ينقص  بذهلم )ال  ســيــف  إال  الــفــقــر  ــح  ــذب ي ال 

عدموا( وإن  اثـــروا  إن  ذلــك  )ســيــان 

ــم لــعــزهــم ــل ــي ع ــ ــاد كـــل أخ ــقـ بفخرهم وانـ العليا  حلل  طـــرزوا  قــد 

بحبهم( والبلوى  السوء  النقم)ُيستدفع  أبــوابــنــا  ــت  ــرق ط إذا  قـــوم 

ــزاد بــه اإلحـــســـان والــنــعــم  ــَتـ ــسـ ـ )وُيُ

رجاحتهم حلم  ذو  ــاز  ح وال  مل حتِو شمُس الضحى يومًا صباحَتهمكــا 

)1( يف النسخة الثانية : وأوثق اهلل .
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ساحتهم( ــذم  ال حيــل  أن  هلــم  سامحتهم)يــأبــى  هطاالً  الغيث  حــوى  وال 

بــالــنــدى هضم(   ــد  )خــيــم كــريــم وأيـ

ســحــائــبــهــا  يف  ــا  ــن ــرت ــم غ ــم  ــه ــف عــجــائــبــهــا أك يف  ــا  ــن ــريت ح ــومــهــم  عــل

هبا( يستضاء  قــريــش  مــن  ــا )بــيــوهتــم  ــه ــب ــواق ث يف  هبــرتــنــا  أنــــوارهــــم 

حكموا( اُِذ  احلكم  وعند  النائبات  )يف 

ــم كــف بــا عضد  ــه ــدائ ــف أع بـــا نكدوكـ ــض  ــف ــم خ ــه ــاع ــب أت أيــــام 

أحــد)1())بدر( هلم شاهد )والشعب( من )أمحد(( عن  ختــَف  مل  علياهم  وشمس 

)و)اخلدقان( ويوم )الفتح( إذ صدموا(

ذوابلهم  أروى  كم  )صفن(  ــوم  يوم )البصرية( كم أرىض مناصلهم)2(وي

ــن( يــشــهــدان هلم  ــن ــرب( و)ح ــي مناهلهم و)خ أصفت  كم  )النهر(  ووقعة 

قتم   صــلــيــم  ــوم  ــ ي )قـــريـــضـــة(  ويف 

فخرهم  ــاس  ــن ال ــل  ك عــنــد  ــم مــســلــم  ــره ــري بــأمــر إل�ــــه اخلــلــق أم ــ جي

ذكــرهــم(  اهلل  ذكـــر  ــعــد  ب عــا عــىل ســائــر األقـــدار قــدرهــم)3()مـــقـــدم 

ــه الــكــلــم  ( ــوم ب ــت ــل بـــدء وخم )يف ك
متسقًا)4( بالتخميس  جــاء  سبقاولــلــذي  الــذي  ملنشيها  فاغفر  رب  يــا 

)1( ورد هذا الشطر يف إحدى النسختني هكذا : )إن انكروا شمس علياهم ذو حسد( وغلطه واضح .
)2( كذا وردت هذه الكلمة مصغرة يف مجيع نسخ القصيدة وهو يشري هبذا اليوم إىل يوم اجلمل بالبرصة .

)3( ورد هذا الشطر يف نسختي الديوان هكذا : )بذكرهم صدع القرآن ذكرهم( 
وفيه من االختالف وعدم تالؤم القافية ما ال خيفي ، والذي أثبتناه هو من بعض النسخ املخطوطة هلذه القصيدة

)4( ورد هذا التخميس )واألصل ليس للفرزدق( يف إحدى النسختني .
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نشقا)والسامعن وسلم ما السحاب سقى(  طيبها  ــايل  ــ وغ قــراهــا  ــن  ومـ

كرموا( األىل  اآلل  كــذا  النبي  )عــىل 

 :وله يف رثاء أمري املؤمنني

معينا ــاء  ــ م ــي  ــح ــف أص ــن  عـ ــا  ــ وي ــنــا ــي احلــن ــدع  ــ تـ ال  قـــلـــب  ــا  ــ ي أال 

اجلــفــونــا نـــومـــي  ــا  يـ ــّن  ــلــجــئ ت وال  قــلــبــي نــــــريان  يــــا  ختـــمـــدن  وال 

ــا مــصــون رسًا  لـــنـــا  ــي  ــق ــب ي فـــهـــل  واىف اهلل  ــر  ــهـ وشـ عــــــذري  ــا  ــ ومـ

ــا ــون ــن ــس امل ــ ــرج ــ ــك ال ــ ــاه ذلـ ــقـ سـ ــرًا ــ طـ اهلل  خـــلـــق  ــري  ــ خـ وفــــيــــه 

األنينا الــشــكــوى  ــن  م أبـــدى  وقـــد  ــاٍن ــ ــاه قـ ــ ــدمـ ــ ــّر وشـــيـــبـــه بـ ــ ــخ ــ ف

الــعــاملــيــنــا رب  ــه  ــ ــي ــ إل دعـــــــاه  حتى  يـــومـــن  ســــوى  ــث  ــب ــل ي ومل 

ــن مــصــيــبــتــه الــعــيــونــا وأجـــــرت مـ ذعــرا الــســبــع  األرايض  ــت  ــزل ــزل ف

ــول الــســنــيــنــا ــ حــــــدادًا ضــافــيــًا ط ــت عــلــيــه  ــس ــب ــا ل ــنـ ــة( ربـ ــبـ ــعـ و)كـ

اجلبينا )بــالــلــطــم(  ــدر  ــب ال ــى  ــ وأدم حزنًا )الشمس(  عليه  كسفت  وقد 

جنونا  واضــطــربــت  األرض  نخيل  ــا عــلــيــه  ــ ــه ــ ــب ــ وقـــــد نـــــرشت ذوائ

ــا ــن ــي ن ــرَّ ــه ال ــامم لـ ــ ــدى احلـ ــ ــد أبـ ــ وق ــدًا ــ ــم ه ــشـ ــال الـ ــ ــب ــ ــر اجل ــ ــد خ ــ وقـ

ــًا مــتــيــنــا ــ ــب ــ ــدت ح ــ ــ مــــودتــــه غ إمـــامـــًا ــدوا  ــقـ فـ ــد  ــق ف ــب  ــج ع وال 

دفينا ــى  ــس أم قـــد  األرض  بــبــطــن  ــخ طــــود حلم  ــام ــش ل ــًا  ــفـ أسـ ــا  ــي ف

ــا ــن ــي ــف ــس ــٍر ال ــ ــ ــم جي ــلـ مـــنـــابـــعـــه فـ الــعــلــم غاضت لــبــحــر  ــا حــزنــًا  ويـ

ــوا الـــســـوابـــغ أمجــعــيــنــا ــس ــب ــد ل ــ وق ــرًا ــ ــه ط ــي ــل ــل األنـــــــام ع ــ ــو مح ــ ولـ
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ــا ــن ــي ــم ــي ال ــم  ــ ــرهب ــ حل ــدد  ــ ــم ــ ي ومل  ــًا ــ ــع ــ ألفــــنــــاهــــم بـــــيـــــراه رسي

الكمونا ــهــز  ــت وان األصـــل  خبيث  عليه  ســطــا  الـــظـــام  يف  ــن  ــكـ ولـ

هــتــونــا ــه  ــع ــدم م األرض  ــروى  ــ يـ قلب  حـــــران  مـــن  أنــــت  ــي  ــف ــن ب

قمينا أضــحــى  الـــــورى  دون  بـــه  بــنــفــي أنـــت مـــن مــغــصــوب حــٍق

ــنــا  ــلـــوب الــظــاملــي ــه قــســت قـ ــي ــل ع ــق  ــي رق قـــلـــٍب  ذا  ــت  ــ أنـ ــي  ــف ــن ب

ــدي املــبــغــضــيــنــا ــ ــي أيـ ــغ ــب ــل ال ــب ــن ب ــه ــت بــنــفــي أنـــــت مـــــونـــــورًا رم

مستبينا جـــلـــّيـــًا  أضـــحـــى  لــكــم  نـــوٍر إطـــفـــاء  الـــعـــدى  رام  ــد  ــق ل

احلاسدينا ويــعــمــي  لــكــم  الــضــيــاء  ــم ــت ي أن  إال  اهلل  ويــــــأبــــــى 

االمــام  الشهداء  سيد  رثــاء  يف  املقصورة  الــريض  الرشيف  قصيدة  جماريًا  وقــال 
 : احلسني

الــثــرى  عــفــر  ــوره  ــ ــاف ــ ك غــــدا  إذ  ــه ــت ــب ــي واغــــــريــــــبــــــًا فـــطـــنـــه ش

ــن ثــــرى الـــطـــف دبــــــوٌر وصــبــا مـ واســـلـــيـــبـــًا نـــســـجـــت أكـــفـــانـــه

اخلنا ذي  ــان(  ــن )س كــف  يف  الــرمــح  ــًا مـــالـــه نـــعـــش ســـوى ــنـ ــيـ ــعـ واطـ

ــا ــرب ك يف  بــــه  رفـــــق  ذي  كــــف  طـــرفـــه يـــغـــمـــض  مل  واحــــــيــــــدًا 

ــذى  ــو شـ ــ ــ ــم اجل ــعـ طـــيـــبـــه قــــد فـ ــســـك يف  ــاملـ واشــــهــــيــــدًا دمـــــه كـ

حـــوى ــم  ــل ــع ــل ل مـــنـــه  ــدٍر  ــ ــ ص أي  وارصيـــــعـــــًا أوطـــــــــأوا خــيــلــهــم

دنـــا  اهلل  مـــــن  قــــوســــن  قــــــاب  ــرى وهـــو ابـــن من  ــث واطـــرحيـــًا يف ال

ــب احلـــــوض غــدا ــاحـ وأبــــــوه صـ ــًا يـــتـــلـــظـــى عــطــشــًا ــ ــحـ ــ ــيـ ــ واذبـ

ــا ــن احلـــنـــيـــفـــي وعـ ــديـ ــلـ وهـــــو لـ ــه ــت ــم ــي ــًا حـــــرقـــــوا خ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واقـ
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ــدى  ــع ال ــى  ــش وبـــنـــوه وهــــو ال خي ــاره  ــ ــص ــ ــت أن ــ ــح ــ واحــــزيــــنــــا ذب

الــفــتــى  وابـــــن  الــفــتــى  اهلل  أســــد  )املــرتــى( نجل  وهــو  خيشى  كيف 

ــٍع وأســــى  ــ ــ ــن غــــري دمـ ــعـ مــــن مـ مـــالـــه  فــــــــــردًا  أنـــــســـــاه  ال  آه 

الُظبا  بــيــض  ــع  م الــســمــر  ــاه  دمـ ــن  م أوردوا  قــد  والـــعـــدى  ــاٍم  ــ ظ ــو  وهـ

الــظــام  ــرط  ــ ف مـــن  ذاب  ــب  ــل ق حـــر  قــــائــــًا هــــل رشبـــــة أطـــفـــي هبــا

القنا  ســمــر  أو  الــبــيــض  بــكــؤوس  ــك الـــــردى  ــي ــق ــس ــن ــوه س ــ ــاب ــ ــأج ــ ف

ــك )املـــرتـــى( ــي قـــد دهـــانـــا مـــن أب والــــذي )بــــــــدرًا(  نــنــس  مل  ــا  ــنـ إنـ

ــر احلــيــا  ــطـ ــر مــــن قـ ــ ــث ــ ــم أك ــ ــ وه ــده  ــ ــم وح ــه ــي ــل فـــغـــدا بــســطــو ع

ــيــث الـــرشى ــرًا قـــد شـــاهـــدت ل ــ مح فـــــــإذا كــــــّر عــلــيــهــم أشـــبـــهـــوا 

ــدا ــق قـــد كـــانـــوا ف ــل ــيــت كـــل اخل ل ــا  ي آه  رصيـــــعـــــًا  أردوه  ثـــــم 

ــا  ــب ــا جـــــرى شـــّلـــت يــــــداه وك ــ م ــه وجــــرى ــ ــي ــ ــر إل ــمـ ــشـ ــا الـ ــ ــدن ــ ف

الضحى شمس  بــل  التم  ــدر  ب شبه  ــه  ــ ــم عـــلـــوا فـــــوق رمــــــٍح رأس ــ ث

ــوى ــر اجلـ ــن حـ ــدم مـ ــالـ ــام بـ ــسـ والـ فــبــكــتــه اإلنـــــــس واجلـــــــن مــعــًا

ــا ــرث ال بـــأنـــواع  بــاحــت  يف احلــشــا  وعـــلـــيـــه اجلــــــن نــــاحــــت وبـــام

ــد شــــّق الــــردا ــر قـ ــ ــده ــ جــــزع وال ــد زلـــزلـــت األرضـــــــون من  ــقـ ولـ

ــدى ــ املـ طــــــول  ــه  ــ لـ اهلل  ــة  ــبـ ــعـ كـ لبست  ســــــودًا  احلـــــزن  وثـــيـــاب 

ــرى  ــى ممــــا جـ ــكـ )واحلــــــجــــــر( بـ احلــزن ــر(  ــج )احل قلب  فتت  ولــقــد 

ــى  ــن ــت طـــيـــب امل ــغ ــل ــا ب ــ ــده م ــعـ بـ ــزم( غــاضــت و)مــنــى( ـــ ــه )زمـ ــ ول

)الصفا( عيش  بــعــده  مــن  صفا  مــا  ــذي  ال ــرزء  ــ ال ذا  وشــجــا )املــشــعــر( 

ــدوم الــضــيــا ــعـ ــدر مـ ــ ــب ــ ــًا وال ــفـ أسـ كاسفة  الــضــحــى  شــمــس  ــدت  ــ وغ
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ــد دهـــا  ــ ــا قـ ــ ــدب ممـ ــ ــن ــ ــًا ي ــ ــي ــ ــاع ــ ن ــه  ــوانـ ــسـ نـ إىل  املــــهــــر  وعــــــــدا 

ــنـــوايص بــالــدمــا ــوب الـ ــض ــو خم وهـ ــه خـــالـــيـــًا ــنـ فــــرأيــــن الـــــــرج مـ

ــا جـــرى والـــدمـــع يف اخلـــد جــرى  م ــات( عــىل  ــيـ ــمـ ــاطـ ــفـ ــن )الـ ــم ــط ــل ف

ــا كـــاإلمـــا  ــايـ ــطـ ــاب املـ ــ ــت ــ ــوق أق ــ فـ ــن بـــعـــد ســـبـــاهـــن الـــعـــدى  ــ ــم م ــ ث

ــرا  ــع ــًا فــــوق ال ــ ــاري ــ مـــذ تـــبـــدى ع ــن عـــــــىل جـــثـــامنـــه ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــتـ ــ فـ

ــا أب تــلــك حـــزنـــًا وا  ــو  ــدع ت حــيــث  ــا أخـ وا  وجـــــــدا  ــدب  ــ ــن ــ ت هـــــذه 

ــو مـــن رنــا ــش ــع غـــري نــــور مــنــه ي ــر  ــاتـ ــاس سـ ــ ــبـ ــ ــن لـ ــهـ ــيـ ــلـ مـــــا عـ

ــطــا ــًا عـــــاري امل ــوه أعـــجـــفـ ــ ــب ــ رّك ــاد إذ  ــّبـ ــعـ لــســت أنـــســـى ســيــد الـ

وعـــنـــا  ــل  ــيـ ــقـ ثـ قـــيـــد  يف  وهــــــو  ــاذه ــخـ ــب مـــن أفـ ــخ ــش ــا ت ــ ــدم ــ وال

ــســام ال رب  إىل  الـــطـــرف  رافـــــع  ــغــتــدي ــي وطــــــــورًا ي ــك ــب ــارة ي ــ ــ ت

نــــــار وجــــــد دوهنـــــــا حــــر لــظــى شــفــه  أبــــيــــه  رأس  رأى  إن 

ــد رأى ــ ق ــا  ــ مم الـــصـــرب  مـــنـــه  ــز  ــ ع ــة  ــ ذل يف  ــه  ــ ــوت ــ ــس ــ ن رأى  ــو  ــ ــ ل

الشقا ــرط  فـ مــن  ــام(  ــشـ )الـ ــاد  ــب ل ــد ســـــــاروا هبــم  ــ ــال ق ــ ــ ــذا احل ــ ــ وهب

الطىل ــات  ــاس ك ــرشــف  ي ضــاحــكــًا  ــد جــذال ــزيـ ــى الـــطـــاغـــي يـ ــن ــث ــان ف

ــدى ــعــظــمــى ومــصــبــاح اهلـ ــة ال ــ آي ــر  والــــ ــغ ــث ــي ال ــام ــًا ثـــغـــرًا حل ــث ــاك ن

ــزل جيــلــو عــن الــقــلــب الــصــدا مل يـ مدحهم مـــن  يـــا  ــار  ــت ــخ امل ــي  ــن ب يـــا 

ــي هبـــا حـــر الــصــدى ــف ــط رشبــــة ي مــنــكــم  ــو  ــرجـ يـ اهلل(  ــرص  ــ )نـ إن 

ســعــى( ــا  مـ إال  ــان  ــس ــإن ل )لــيــس  ــه  فــــأغــــيــــثــــوه هبــــــا يــــــومــــــًا ب

ــع الــــــربق ومـــــا الـــغـــيـــث مهــى ــ مل مــا  اهلل  ــوات  ــ ــلـ ــ صـ ــم  ــكـ ــيـ ــلـ وعـ
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 :وله راثيًا احلسني وأهل بيته

ــاء ــرب ك ثــــرى  ــت يف  ــب ــي غ ــف  ــي ك ــرَض أفـــق الــســامء ــ يـــا بـــــدورًا مل ت

ــاء  ــن ــس ــا وال ــن ــس ــال ــهــر اخلـــلـــق ب ــب ت وكانت غارت  الرب  يف  شموسًا  يا 

ــرباء  ــغـ ــة الـ ــربـ كـــيـــف وارتـــــــك تـ ــاالً شـــواهـــقـــًا لــلــمــعــايل ــ ــب ــ ــا ج ــ ي

بــالــعــطــاء  ــورى  ــ الـ أروت  ــعــدمــا  ب الــطــف جفت  ــارًا يف عــرصــة  ــح ب ــا  ي

الـــــــأواء  يف  ــاة  ــفـ ــلـــعـ لـ دانـــــيـــــًا  جناها  ــان  ــ وك ذوت  ــًا  ــون ــص غ يـــا 

ــاء  ــ ــة وإبـ ــع ــن ــد ســـطـــت بـــعـــد م ــ ق ــاب عــلــيــهــا  ــ ــًا بـــنـــو كـ ــوثـ ــيـ ــا لـ ــ ي

ــىل األســـى والــبــكــاء  ــدوين ع ــع ــاس ف ــي ــام ذم ــم  ــت ــي رع إن  ــي  ــائـ أخـ ــا  يـ

ــع والــــربحــــاء ــدمـ ــلـ وحــــشــــاه لـ ــي ــن عـــــن كـــــل خ ــرييـ ــعـ ــتـ ــسـ مـ
دأمـــــاء04 مـــن  اغـــرفـــت  أين  ــو  ــ ول غــلــيــي ــاء  ــكـ ــبـ الـ يـــطـــفـــىء  ال  آه 

ــاء  ــن ع وفــــــرط  كـــربـــة  يف  وهـــــو  لعيني  نصب  والسبط  يطفى  كيف 

بــعــد قــتــل األصـــحـــاب واألقـــربـــاء ــطــفــوف فــريــدا ــاه يف ال ــس لــســت أن

ــرة كـــقـــطـــر الـــســـامء ــ ــث ــ وهــــــم ك ــش األعـــــادي  ــي فـــــإذا كــــّر فــــّر ج

ــاء ــ ــي ــ األدع قـــامـــع  اهلل(  )أســــــد  األعـــادي ســم  نجل  ــو  وه ال  كيف 

احلــتــف مخـــرًا بــالــصــعــدة الــســمــراء فـــســـقـــى مـــنـــهـــم ألـــــوفـــــًا مــــدام 

ــاء والــبــغــضــاء ــشــحــن عـــن قـــّي ال ــًا ــغــي ــدر ب ــ ــغ ــ ــوه بـــأســـهـــم ال ــ ــرم ــ ف

ــاء ــع ــدى وال ــ ــه شــمــس اهل ــي مــن أب يـــوم )بـــدر( ــار يف  ــ ــ ــبــن األوت طــال

)اإلرساء( ــة  ــلـ ــيـ لـ اهلل  ِمــــــن  ــا )قــاب قوسن( ــن دن ــد َم ــن اجل وم

ــاء ــ ــدم ــ ــال ــ ــًا ب ــ ــب ــ ــض ــ رصيـــــعـــــًا خم ــم رمـــــاه عـــن الـــرج  ــه فـــاتـــاه س
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الفداء بعض  )للسبط(  كانوا  الناس  ــت كل  ــي ــا ل ــي ــرى ف ــ وجــــرى مـــا ج

واملساء  صبحها  يف  ناحت  الشجن  ــه  ــي ــل ــام دمـــــــًا وع ــ ــس ــ فـــبـــكـــتـــه ال

ــاء ــيـ ــفـ وكـــــل )املـــــائـــــك( األصـ ــل ــربي ــك ج ــذلـ ــوالً لـ ــ ــع ــ ــدا م ــ ــ وغ

إىل أن قال: 

ــاء  ــشـ ــقــل األحـ ــل ــق ــن م ــزيـ مـــن حـ ــي أمحـــــد ســـــام عــلــيــكــم  ــنـ يــــا بـ

ــاء  ــرثـ والـ ومــدحــكــم  ــم  ــواكـ هـ يف  قــصــبــوه)1( حــواســده  ــن  م يشتكي 

وأبـــــونـــــا مــــا بــــن طــــن ومــــاء ــم ــ ــي مُخِــــــــّرت بـــــامء والك ــت ــن ــي ط

 :وله راثيًا االمام احلسني

وســـقـــى الــــوابــــل الـــلـــث محـــاك  ــراك  ــاب ثـ ــ ــا بــقــاع الــطــفــوف ط يـ

فــلــقــد أخـــجـــل الــنــجــوم حــصــاك كـــل خطب مـــن  اإلل�ــــــه  ومحـــــاك 

زاٍك ــك  بـ ــٍد  ــه ــش م إيــــــوان  طــــاق  ومتــــنــــى اهلــــــــال لـــــو جــعــلــوه

حتـــــت أقـــــــــدام زائــــــــر وافــــــاك ووجــــــوه املـــلـــوك حتــســد فــرشــًا

ــاِك ــ ــُع ــ ل أذعــــنــــت  اهلل  ــِة  ــبـ ــعـ كـ ــِم حتى ـ ــخَّ ــفـ املـ قــــــدرِك  قـــد ســـام 

ــامك ــِسـ ــرق الـ ــفـ ــه لـ ــل ــع واطــــــيء ن ــام  إلمـ مـــرقـــدًا  رصت  قـــد  ــث  ــي ح

نـــجـــل خمــــــدوم ســـائـــر األمـــــاك  ــداه  ــي ف ــ )احلـــســـن( الــشــهــيــد روح

ــاك  ــّس ــن ال أنـــســـك  ذاك  ــع  مـ ــو  ــ وه ــاس يـــوم طــعــن ورضب ــن ــتــك ال أف

األســــاك  يف  كـــالـــدر  وحـــديـــث  الـــربايـــا ــم  عـ ــحــر  ــب كــال ــامح  ــ س ذو 

)1( قصبه يقصبه : قطعه ، رضبه بالقصب أو بغريه .
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اإلرشاك  ــق  ــزالـ مـ ــب  ــانـ وجـ ــه  ــي ف ــن مـــديـــح فــقــل  ــئـــت مــ ــام شـ ــلـ كـ

األفـــــاك  يف  ــوح  ــ ــل ــ ي أن  وعـــــن  ــن اخلسف ــل ع ــه ج ــ فــهــو نـــور اإلل�

اإلدراك  ــن  عـ ــا  ــ ذاهتـ ــت  ــم س ــن  مـ ــاء بــضــعــة )طـــه( ــس ــن نــجــل خـــري ال

إىل أن قال: 

ــبــك عـــن الــبــواكــي  ــت ــل وعــلــيــه ف مـــن عــلــيــه فــلــيــنــدب اخلــلــق طـــرًا

املــذاكــي  منه جــرد  الــصــدر  أوطـــؤا  املــطــهــر حتى قــتــل  كــفــاهــم  مـــا 

دراك  بطعن   - حــيــًا   - سقاهم  ال  ــروه ــقـ ــم فـ ــ ــدهي ــ ــًا ل ــفـ ــيـ ــان ضـ ــ ــ ك

ــاك ــف ــس ــر ال ــف ــن ــض ــغ ــه ال ــيـ ــن أبـ ــ م ــم )بـــبـــدر( و)ُاحــــد( ــاره طــلــبــوا ث

ــاك  ــ ــت ــ ــف ــ ــد ال ــ ــن ــ ــه ــ ــامل ــ ــم ب ــ ــه ــ ــن ــ م ــًا  ــوف أل أردى  حــيــث  ــن(  ــف ــص و)ب

* * *
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13- الشيخ نعمة البيضاني

1323هـ - 1385هـ
هذا شاعر عاش موفور احلظ من الكرامة يف دنياه، وكان مثال الشاعر املهذب إبان 
ذلك العهد، قىض دهره وهو مشغول بعواطف رقيقة ترهف احلس والذوق، وها نحن 

نسلط الضوء عىل حياته ومميزات شعره. 

النجف األرشف سنة 1323هـ/  البيضاين يف  الشيخ نعمة بن صالح بن غايل  ولد 
واخلط  القرآن  تعلم  وقد  العامرة،  إىل  أصلها  يرجع  التي  )البيضان(  عائلة  من  1903م 
والنحو وبعض متون الفقه عىل بعض العلامء يف النجف وأصيب يف برصه ملدة سنتني وملا 

عويف عاد إىل اغرتاف العلم والفقه والبيان كدأبه قبل إصابة برصه. 

تويف أبوه وهو يف العرشين من عمره وتركه إىل ضيق ذات اليد ووفرة العيال، ومع 
ذلك صمد وتابع دراسته حتى بلغ مرحلة اشتهر هبا. 

وأشهر أساتذته الشيخ جاسم الساعدي والشيخ عيل ثامر والشيخ هاشم البيضاين 
والشيخ عيل غيالن والشيخ عبد احلميد الساعديان. 

ثم انتقل إىل كربالء عام 1356هـ مع زوجة أبيه وإخوته ودرس األصول عىل العالمة 
السيد حممد باقر القمي والشيخ عبد احلميد الساعدي، وتفقه عىل يد آية اهلل الشيخ عيل 

أكرب سيبويه، وتلقى البحث اخلارجي عىل العالمة الشيخ حممد بن داود اخلطيب. 
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وشاية  إثر  زمالئه  من  البعض  مع  امتحانًا  القمي  حسني  أغا  احلاج  له  أجرى  وقد 
أعجبت  جيدة  بصورة  االمتحان  أدى  أن  النتيجة  فكانت  باجلهل  باهتامهم  إليه  وردت 

السيد القمي فشهد له بالتفوق والقدرة، وأجازه بخمس وعرشين دينارًا. 

وفاته: 
تويف املؤمئ إليه يوم 1964/2/5 بكربالء ودفن يف النجف، وأعقب أربعة أوالد 

هم املهندسان أمحد وجميد واملدرس محيد ومهدي، وأبَّنه رهط من الفضالء واألدباء. 

ومن أشهر من تتلمذ عليه الشيخ حسني القامويس والشيخ حممد حافظ الكربالئي 
والشيخ حسني املهناوي وشقيقه الشاعر الشيخ حسني البيضاين. 

أقرب إىل  أيضًا وهو  تقليدية  التقليدي وأغراضه  النوع  القول إن شعره من  يمكننا 
النظم منه إىل الشعر، وكان ينظم باللغتني الفصحى والدارجة. 

وقد صور يف قصائده ما ختتلج به النفوس من آالم وآمال.

شقيقه الشيخ حسني البيضاين رثاه بقصيدتني، مطلع األوىل: 

ــوادي  الـ ذاك  قــربك وســط  ــت  الزمـ ــاد ــسـ لـــــوال احلـــيـــا وشــــامتــــة احلـ

غادي  أو  رائــحــًا  شخصك  وندبت  ــدًا ــاع ق أو  قـــائـــاًم  ــدك  ــق ف وبــكــيــت 

واألوالد األخــــــوان  ــن  مـ ــدًا  ــ ــ أح بــكــوا  إذا  ــن  ــدي ــاق ــف ال ــوم  ــ ال ــا  ــدم ق

ــىل عـــىل اإلســعــاد  ــك ــث ــب ال ــالـ وأطـ ــة شجا ــاكــي ب ــد كـــل  ــع ــوم أس ــيـ والـ

ومطلع الثانية: 
ــل  ــاء وفـــيـــك االمـ ــ ــرج ــ وكـــنـــت ال ــي الــســجــل  ــط ــان ك ــ ــزم ــ طـــــواك ال

ــل ــوشـ الـ إال  ــق  ــبـ يـ مل  ــدك  ــقـ ــفـ لـ ــاه بـــحـــور الــنــدى ــيـ وغـــاضـــت مـ
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وقال مؤرخًا من قصيدة أخرى:

ذمــا تــوســعــه  ــق  ــل اخل ــا  م إذا  ــري  لعاتب حـ يصيح  ال  ــرًا  ــ ده وعــاتــبــت 

ــردوس أرفــعــه قسام( ــف ال ــوز مــن  نعمةحي )أيـــقـــن  أرخــــت  مـــى  وملـــا 

ومن شعره الوجداين قوله يف هذه القطعة الشعرية ذات النغم الدافئ والوزن الرائق 
والقافية البديعة فقد عرب فيها عن حب صادق ولوعة مريرة بسبب صدود حمبوبه وامتناعه 

عن الوصال: 

ــوح ــل ت ــا يف محـــــاك  ــ ه ظـــبـــي  ــا  ــ ي ــروح ج ــواك  هـ ــن  م ــؤادي  ــ ف نشبت 

ــال وأنـــت جــدُّ مجوح ــوص ــو ال أرجـ لناظري تــلــوح  هــل  ــًا  ــق رف ظبي  ــا  ي

ــروح ــط م ــرى  ــعـ الـ يف  بــحــبــك  إين  فدلني  ــواك  ــ ه يف  الــتــجــلــد  كــيــف 

أبـــوح بــلــوى هــــواك  ــات يف  ــه ــي ه ساحري  وطــرفــك  أعــيــاين  والــصــرب 

ــه مــســفــوح ــ ــع ــ ــك ودم ــيـ ــو إلـ ــرنـ يـ ونــاظــري ــدود  ــص ال منك  وإغــاثــنــي 

فيصيح  اهلـــــوى  ــا  ــه ــج ــؤج ي نــــار  ــه  ــب ــل ق يف  ملــــدنــــف  تـــلـــن  هـــــا 

ــوح ــمـ وطـ آمـــــل  ــلـــك  ــوصـ لـ إين  ــي وتـــأملـــي ــتـ ــم ذلـ ــ ــ ــا ظـــبـــي ارح ــ ي

وآخر ما نظمه الشاعر هذه القصيدة وفيها كان يبدو وهو يشعر بدنو أجله فراح يذم 
مساوئ الدنيا الفانية ونوائب احلياة ومهومها فجاءت ترتجم عن حالته النفسية يف تلك 

اللحظات: 

تــغــري األيــــــام  مــــدى  ولـــكـــن يف  ــوي  ــط ــايل الـــعـــمـــر ت ــيـ أحــبــتــنــا لـ

ــوادر خــطــبــهــا واخلـــطـــب يـــزري ــ بـ ــم أغــــرت شــبــابــًا أدهــشــتــهــم ــك ف

ــت بقر ــب ه ــد  قـ ــح  ــريـ الـ عــلــيــهــا  ــوع ــ ــم رب ــه ــن ــي ــت ألع ــ ــ ــم راق ــ وكـ
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قــفــر ــداء  ــ ــي ــ ب ــن  ــ م ــيـــل  قـ ــا  ــ م إىل  ــوع وصـــريهتـــا  ــ ــ ــرب ــ ــ فــــغــــريت ال

عمري  ــعــُت  ضــيَّ ــد  ق الـــويـــات  يل  ــى يــنــادي   ــح ــايشء أض ــ ــم مــن ن وكـ

بخر  وىل  قـــد  ــعــمــر  ال ــُت   ــب ــس ح حــتــى ويــــــــاي  أفــــــق  مل  وإين 

بـــقـــربي  ُأدىل  غـــــد  يف  وإين  سيجدي  ــدم  نـ مــن  حــل  مــا  ــل  وهـ

حـــرشي  ــوم  ــ يـ يف  ــع  ــافـ شـ ــايل  ــ ــ وم ــت مـــرهتـــنـــًا بــذنــبــي  ــح ــب ــد أص ــ وق

ــري نــكــر  ــ ــن غ ــ وثـــقـــت بـــقـــولـــه م ــار يـــاســـن( الين  ــتـ ــخـ ســــوى )املـ

ــر  ــ وذعـ فــــــزع  يف  رصت  وإال  أوىل  ــت  ــأنـ فـ ــوت  ــفـ عـ إن  ــي  ــ ــ إهل�

ــري ــك ــف ب خيـــطـــر  مل  ــاه  ــ ــق ــ ال ومـــــا  دومـــًا والــســخــط  بالشقا  ــى  ــظ وأح

ــه صـــربي  ــي ــي ــع ــام ي ــ ــي ب ــن ــج ــزع ــت ف ــاة ــفـ جـ زبــــانــــيــــة  يب  وحتــــــــدق 

اهلل  بيت  حج  إىل  معهم  سفره  عدم  عىل  كربالء  فضالء  من  أصحابه  بعض  وعاتبه 
احلرام فكتب هذه األبيات: 

الشهب  مرتبة  األفــق  يف  سام  َمــن  إىل  مــعــطــرا ــاء  ــن ــث ــال ب ســـامـــي  أزف 

اللب ذوو  إال  األجمـــاد  مــن  ــواك  سـ يــنــالــه  ــا ال  ــي ــام مــقــامــًا س ــلــغــت  ب

احلقب سالف  ِمن  العلياء  ذروة  إىل  ــن تــســابــقــوا  ــذي ــل فـــرصت مـــثـــاالً ل

لتعرف ما يف النفس من باعث القلب ــام ابــئــه ــ ــ ــًا يــــا مه ــ ــان ــ ــي ــ ــك ب ــ ــي ــ إل

الركب  عن  الزمان  رصف  واقعدين  يـــؤم بشريه   ــايب  ــح ــى ركـــب أص م

الَصحب  أذن  من  الوفر  ندائي  كأن  فأعرضوا  مهًا  صحب  يا  أنــادهيــم 

العتب  قــارعــة  املــيــت  تستفز  ــل  وه بركبهم  حـــل  ــوت  ــ واملـ ــهــم  ــب أعــات
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14- الشيخ هادي الشيخ صاحل اخلفاجي

1326 - 1412هـ
الذي  بيت )عجام(  من  درويش  بن  بن مهدي  الشيخ صالح  بن  هادي  الشيخ  هو 

ينتسب إىل قبيلة )خفاجة(. 

فنشأ يف حجر  إىل كربالء  أبواه  به  وانتقل  بغداد سنة 1326هـ / 1908م،  ولد يف 
الفضل واألدب نشأة صاحلة، وملا شب عن الطوق، درس الفقه واألصول والعربية عىل 
والده، ثم أخذ اخلطابة عىل خطيب كربالء الشيخ حمسن أيب احلب املتوىف سنة 1369هـ / 
1949م، وارتاد احلوزة العلمية لريتشف من نمريها ويستقي من سلساهلا العلوم العقلية 
الشيخ حممد بن  الزينبية فدرس لدى  الصدر األعظم ومدرسة  والنقلية فقصد مدرسة 
داود اخلطيب علوم العربية وعلوم الدين وقرأ رشح القطر وألفية ابن مالك عىل الشيخ 

حممد العامري يف مدرسة اخلطيب الرسمية. 

منقطع  تفوقًا  اخلطابة  مضامر  يف  وتفوق  أدهبم،  وزالل  فضلهم  نمري  من  واغرتف 
النظري، فحاز عىل شهرة واسعة يف األوساط األدبية، وهو من امللتزمني يف قراءة التعزية 
ويف املناسبات اخلاصة عىل أرض كربالء، حيث واقعة الطف، ليتناغم الزمان واملكان يف 
أذهان رواد هذه املجالس، وكان متفننًا ومؤثرًا، ألنه جييد هلجات الوافدين عىل جمالسه 
وكان  وغريها،  العريب  واخلليج  كالعراق  شتى  عربية  أقطار  إىل  ينتمون  الذين  أولئك 
جيتذب أسامع مجهور عريض من املستمعني، ويوغل باستعامل املفردة الشعبية )العامية(، 
ويبتغي من ذلك إيصال أفكاره إىل ذهن السامع مع متكنه باللغة الفصحى، وإحاطته هبا 
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إحاطة تامة. 

بني  من  إنه  كاملرآة،  صار  حتى  السليم  والتوجيه  الثقافة  َجّللته  ممن  هادي  والشيخ 
تلك األسامء التي استأثرت، اهتاممنا واستحوذت علينا يف ميدان اخلطابة املنربية، ويكاد 
امتداد عرشات  ثقافته عىل  املتني، ويثري إعجابنا بسعة إطالعه وعمق  بأسلوبه  يسحرنا 
واإلحسان،  اخلري  بمبادئ  روحه  وتزخر  اإليامن،  قلبه  يغمر  وديع  رجل  فهو  السنني، 
رزين يتكلم بتؤده، متزن احلديث، حمموم اجلدل، كان مثاالً حيتذى به، وقدوة صاحلة يف 
هذا املضامر، إضافة إىل ذلك فهو شاعر جزل متيز بحدة الذهن وقوة املالحظة، ويغلب 
عىل شعره الطابع الديني، كام هو شأن شعر الفقهاء، وهو بحر علم زاخر يعب عبابه، 

وتصطخب أمواجه. 

الفضالء، وخترج عليه  املحافل طيبًا، اخذ عليه كثري من  كان خطيبًا مصقعًا، عطر 
مجهرة من أبناء املدينة الذين ال يزالون يذكرون له حسن أياديه وعميم فضله، أبرزهم: 
السيد مصطفى األشيقر والسيد مرتىض القزويني والشيخ مرتىض الشاهرودي والشيخ 
عامر الكربالئي، وأوالده صالح الشيخ هادي وهباء الشيخ هادي وعالء الشيخ هادي 

وآخرون.

آثاره:
ديوان الشيخ هادي اخلفاجي 1424هـ.. 1

الدموع اجلارية يف مراثي النبي العرتة اهلادية 1428هـ.. 2
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وفاته: 
سنة  الثانية  مجادي   28 املوافق  1992/1/4م  األحد  يوم  ليلة  الزكية  أنفاسه  لفظ 
1412هـ، وشق نعيه عىل عاريف فضله من أمناء كربالء واملدن املجاورة ودفن يف وادي 
كربالء، ورثاه مجع من أدباء وشعراء املدينة، وقد صدر عنه كراس بمناسبة ذكرى مرور 

عام عىل رحيله. 

شعره: 
يف  منوعة  شعرية  آثــارًا  له  أّن  يالحظ  الكربالئي،  هادي  الشيخ  أشعار  يتأمل  من 
أغراض شتى، ومعظم آثاره تلك مبعثرة يف املجاميع املخطوطة والدفاتر واألوراق وعىل 
لوحات أبواب املساجد واألماكن املقدسة، وقد متيزت أشعاره بجهد كبري وإتقان شديد 

يعالج فيها قضايا اجتامعية قريبة من قلب ووجدان القارئ. 

 البيت آلل  املحبة  أحلان  فيه  ينسج  منه  األول  اجلزء  جزئني)1(،  يف  يقع  شعره  ديوان 
ورثاء  مدح  يتضمن  فهو  الثاين  اجلزء  أما  تطهريًا،  وطهرهم  الرجس  عنهم  اهلل  أذهب  الذين 

شخصيات عراقية معروفة وأشعار املناسبات التي أنشدها يف حمافل كربالء. 

عن  الدقيق  والتعبري  اجلميلة  الشعرية  الصور  عرض  من  متكنه  عىل  شعره  ويدلنا 
من  خللّوه  األديب،  احلديث  إىل  منه  القديم  األسلوب  إىل  أقرب  يكون  ويكاد  خياراته، 

عنارص الوجدان. 

)1(  صدر ديوان الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي سنة )1424هـ / 2003م( يف بريوت، مجعه نجله الشيخ 
عالء الدين الكربالئي، وكتب مقدمته اخلطيب الشهري الشيخ عبد احلميد املهاجر.
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هذه القصائد بمجملها تلبي رغبات هواة الشعر الشعبي والقريض عىل حد سواء 
ألنه شعر عقيدة وفكر، ال خيلو الكثري منه من عاطفة شعرية. 

واىل القارئ نصوصًا من شعره: 

قال خماطبًا اإلمام احلسني بن عيل هبذين البيتني: 

تــنــســاين  ــزا  ــ اجلـ ــوم  ــ ي ــاك يف  ــاشـ حـ لــســاين  عــــزاك  يف  يــلــهــج  زال  ــا  مـ

ــوان  ــس ــن ــرية ال ــ ــة خ ــول ــت ــب ــن ال ــ وابـ ــن الــنــبــي املــصــطــفــى ووصــيــه  ــا ابـ ي

 وقد وفق لنظم هذه األبيات يف حالة مرض متوساًل ومستغيثًا باإلمام احلسني
سنة 1354هـ: 

حـــن كــــــــل  بــــــــل  غــــــــــٍد  يف  أهيــــــــــا الـــــــــراجـــــــــي نـــــجـــــاًة

ــن  ــ ــص ــ ح حـــــــــصـــــــــٍن  إىل  ــت ــئ ش إن  ــك  ــ ــ ــدي ــ ــ أه ــي  ــ ــنـ ــ إنـ

ثـــــــــم مـــــــــن يـــــــاســـــــن ســـن خـــــــذ مـــــــن الـــــــرمحـــــــة حـــــاء

ــن ــبـ ثــــــــم نــــــــونــــــــًا مــــــــن مـ ــي  ــ ثــــــــــم يـــــــــــــــــاًء مــــــــــن ع

رمحـــــــــــــــــــة لــــــلــــــعــــــاملــــــن  ــاث ــ ــي ــ غ الــــــطــــــف  يف  ــو  ــ ــهـ ــ فـ

ــن ــ ــنـ ــ ــؤمـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عــــــــــــــــــربٌة لـ ــــه ط� الــــطــــهــــر  ســــبــــط  ذاك 

كــــــــم محــــــــى حـــــــــــــوزة ديـــــن  مــــــن بـــــيـــــوم الـــــطـــــف فــــــــردًا

الــــــوتــــــن قــــــطــــــع  يف  ثــــــــم  بـــــــــــــذويـــــــــــــه ونـــــــــســـــــــاه 

مــــــــفــــــــردًا هـــــــل مـــــــن مـــعـــن لـــــســـــت أنــــــــســــــــاه يـــــنـــــادي 

مــــــــــن طــــــــغــــــــاة مـــــرشكـــــن ــا  ــنـ لـــــــــيـــــــــذّب الـــــــــيـــــــــوم عـ

ــن  ــ ــس ــ ــي أفــــــــــــدي احل ــ ــن ــ ــت ــ ــي ــ ل ــًا ــبـ ــيـ جمـ الــــســــبــــط  رأى  مــــــا 
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تـــــــــــرك الــــــــكــــــــون حــــزيــــن عــــنــــدهــــا نــــــــــادى بــــصــــوٍت

ــن  ــ ــ ــى جـــــــدي األم ــفـ ــطـ ــصـ ــمـ ــ ـــ ــ ــي لــــــديــــــن الـ ــ ــفـ ــ هـــــــــذه نـ

ثــــــــــم أهـــــــــــــي الــــطــــيــــبــــن  ومحـــــــــــــــــايت ثــــــــــم ولــــــــــدي

ــن  ــ ــن ــ زيـــــــنـــــــٌب تــــــبــــــدي احل وألجــــــــــــل الـــــــديـــــــن هـــــذي

حــــــــــول آســــــــــــاد الــــعــــريــــن  نــــــــادبــــــــات نـــــــــســـــــــاٍء  يف 

وقال يف هيئة حبيب بن مظاهر األسدي: 

ــه مــفــاخــر  ــي ــوف ف ــف ــط ــال مـــوقـــف ب ــب احلـــســـن وابـــــن مــظــاهــر  ــي ــب حل

ــر  ــاه ــي وظ ــورى جـ ــ ــ ال فـــخـــره يف  ــري الـــربايـــا ــ ــن خ ــس ــح ــل نـــــرصة ل

نارص  خــري  ــا  ي منك  الــنــرص  تطلب  ــك تــســامــت ــي ــوف ف ــف ــط ــال هــيــئــة ب

وقال يف حجرة اإلمام زين العابدين يف املخيم:

ــن  ــدي ــاب ــع ــن ال ــ ــة زيـ ــم ــي ــا خ ــن ــه ه ــًا ــ دم تـــنـــهـــّل  ــن  ــعـ الـ ــوع  ــ ــ دم دع 

ــا جــــروه مــغــلــول الــيــديــن مـــن هــن قفى ــع  ــط ــن ال ــىل  عـ ــًى  ــق ــل م ــا  ــن هــه

وله أيضًا يف حجرة القاسم بن احلسن: 

ــع ســاجــم ــدم ب ــهــا  ــب طـــف يف جــوان بكربا الــشــهــيــد  ــم  خــي زائـــــرًا  يـــا 

القاسم ــعــرس  ل عـــاشـــورا  يـــوم  يف  ــت خلــيــمــة رضبـــت هبا  ــل ــإذا وص ــ ف

ــارم  ــص والـــــرأس مــفــلــوق بــحــد ال ــره ــه م ــن  ــ ع هـــــوى  ــا  ــ مل أنـــســـه  مل 

وقال يف سبيل: 

ألجله  خلقت  وقــد  ــورود  ــ ال منك  املصطفى  ـــه  ط� ســبــط  متــنــع  ــرات  ــ أف

لطفله  ســمــحــت  ــا  هـ كـــربـــا  يف  برشبة  جـــدت  للسبط  تــكــن  مل  إن 
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وقال يف هيئة أسست باسم )اخليام اخلالية( سنة 1388هـ: 

عاليه  فــيــهــا  بـــاألمـــس  ــم  ــاؤه ــس ون ــم  ــاهل ــم فـــأيـــن رج ــه ــام ــي هــــذي خ

ــه خــالــيــه ــن ــي م ــه قـــتـــًا وســـبـــيـــًا ف ــان بــرصفــه  ــزمـ ــوم شــتــتــهــا الـ ــيـ والـ

وقد طلب منه بعض املحبني أبياتًا يكتبها عىل مرقد السيدة رقية بنت احلسني بالشام 
سنة 1394هـ فقال: 

مــقــصــد بــــــأرشف  ــى  ــ حت إذ  هلل  كــن يف األمــــور مــســلــاًم ومــفــوضــًا 

ــة الــكــريــم الـــســـؤدد ــب ــاط فــيــهــا خم ــن الــــقــــرآن دومـــــــًا آيـــة ــ ــو م ــل ــت ن

الــعــزم ضــد امللحد ــل  ــل أه مــن رس ــرب كــام صــرب الــذيــن تــقــدمــوا ــاص ف

ــان أنــكــد ــ ــن زمـ ــب مـ ــط ــربًا خل ــ صـ ــه  ــ ــرب الـــنـــبـــي وآل ــ ــد ص ــ فـــلـــذك ق

املكمد الــعــظــيــم  األمل  مــن  ــى  ــاس ق ــم صـــرب احلــســن بــكــربــا ــه ــل وأج

مهند ــل  ــك ب ــوا  ــاحـ طـ ــوة  ــ أخـ ــع  مـ لــه  وأوالد  ــار  ــ ــص ــ أن فـــقـــد  ــن  ــ م

مشهد ــن  م ــه  ل ــا  ي ــارى  ــ أس سيقت  ــل قد  ــت ــق ــعــد ال ــشــام ب ــل ــاؤه ل ــسـ ونـ

حمــمــد آلل  أرضحـــــــة  تـــشـــيـــيـــد  رهبم  مــن  صــربهــم  عــواقــب  فانظر 

ــد ــرقـ ــة اكـــــــرم بـــــــذاك املـ ــيـ ــرقـ لـ مرقٍد أقـــدس  الــشــام  يف  ــدًا  ــاص ق ــا  ي

الغد ويف  ــاء  ــس امل يف  ــا  ــاه أب تبكي  ــربٍة عـ يف  ــزل  ــ ت مل  الــيــتــيــمــة  ــذي  ــ ه

جمهد طـــويـــل  ــر  ــف س يف  فــتــجــيــب  عمتي يـــا  أيب  مـــى  أيـــن  وتـــقـــول 

الفرقد  مثل  يــيء  احلــســن  رأس  رأت أن  ملــا  الطست  ذاك  وبــوســط 
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وله يف قرب رقية بنت اإلمام احلسني ايضا: 

الـــــربيـــــة رب  أعــــــــامهــــــــا  يـــــــــا زائــــــــــــــــــــرًا ملـــــــراقـــــــٍد

مــــــن فــــاطــــمــــي وفـــاطـــمـــيـــه هــــــــم مــــــــن ســـــــالـــــــة أمحـــــد

يـــتـــيـــمـــة تـــــدعـــــى )رقـــــيـــــه( ــِد ــ ــرقـ ــ ــمـ ــ بـ أنــــــــــت  واآلن 

ــه  ــيـ ــزكـ اهلــــــــــادي وجـــــدهتـــــا الـ بـــــنـــــت احلــــــســــــن وجـــــدهـــــا 

ــا ســبــيــه  ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ حــــــــرى وع رست  والـــــــدهـــــــا  بــــعــــد  مــــــن 

ــيـــه  بــــــغــــــربــــــٍة عــــــــــربى شـــجـ شــــــــاء اإلل�ــــــــــــه بــــــــأن متــــوت

 :وقال راثيًا اإلمام احلسني بن عيل

ــًا وريـــام ــب ــي ــت ط ــم ــم وبــــه كـــم ش ــد رأيــــــت نــعــيــام ــ ــم بـــنـــعـــامن ق ــ ك

ــا هيــــب نــســيــام ــنـ ــولـ واهلــــــــوى حـ ــوٍق ــ ــم رشبـــــت مخـــــرة ش ــ وبـــــه ك

ــام ــي ــذق عــــذابــــًا أل ــ ــه يـ ــذقـ ــن يـ ــ م ــن ــك ــن ول ــق ــاش ــع ــل ــذب ل ــ ــو عـ ــ ه

سقيام أضـــحـــى  احلـــســـن  ولـــــرزء  ــؤادي يــومــًا ــ كــيــف هيـــوى اهلـــوى ف

بــالــطــف خــطــبــًا جسيام ــداه  ــ ع مــن  تلقى  ــن  ــن ح ــس احل ــى  ــس أن لــســت 

ــام ــي ــرب فــاســقــًا وزن ــ ــي ح ــن ــن ب مـ رجــســًا يــبــايــع  أن  مــنــه  طــلــبــوا 

ــًا محيام ــ الـــعـــدى رشابـ يــســقــي  ــه  ــي ف ــرًا حلــســام  ــ ــاه ــ ــى الــســبــط ش ــأبـ فـ

اجلحيام صـــّب  ــن  ــري ــاف ــك ال وعـــىل  ــادي  ــ ــاد األعـ ــ ــد أبـ ــه قـ ــي مـــرهـــف ف

ــام رمــيــام ــرغـ الـ الـــشـــوس يف  ــرك  ــ ت ــيـــل إال  ــا بـــاســـاًم عـــىل اخلـ ــط ــاس م

قـــديـــام ــدًا  ــ ــهـ ــ عـ ــه  ــ ــإل�ـ ــ لـ ووىف  ــداعــى ــهــدى مـــا ت ــل ــعــدمــا شـــاد ل ب
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كليام جـــرحيـــًا  ــا  ــب ــض ــال ب ــه  ــم ــس ج ــرب ظام  ال الــوغــى عــىل  خــّر قطب 

ــا مــــأتــــم الــــــعــــــزاء أقـــيـــام ــ ــ وهبـ ــعــًا ــجــي ــه الـــســـام هـــنـــاك ن ــت ــك ــب ف

ــنـــدب واهلـــــامم الــكــريــام تــنــهــب الـ ــارى  ــي وبـــنـــات اهلـــــدى بـــــرزن ح

العظيام تــقــايس  غـــدت  ــن  م ــٌب  ــن زي ــا ــرزايـ ــف الـ ــل ــام الــنــســاء ح ــ ــ وأم

أقــيــام الـــفـــؤاد  الـــوجـــد يف  ولــظــى  ــط والـــدمـــوع هـــواٍم ــســب ــدب ال ــن ت

ــزوا الــكــريــام ــ ــــرشك مــنــه ح ــو ال ــن وب ــه ــ ــذ رأت ــ ــا م ــه ــب ــل ــق ــي ل ــب ــل ــّر ق ــ حـ

اليتيام ــي  ــام حي ــرى  تـ ــن  َمـ بــعــدكــم  ــادي  ــ ــرد األع ــرى يـ ــن تـ ــي َمـ يــا أخـ

وله راثيًا اإلمام احلسني أيضًا: 

يــرقــد مل  ــريف ســـاهـــرًا  ــ ــت ط ــي ــب وي اخلـــّرد  ــاح  ــ امل إىل  ــؤاد  ــفـ الـ يــصــبــو 

ــدي ــوج ــار ت ــ ــزول ن ــتـ ــا لـ أحـــيـــا هبـ زورة حبيبي  ــن  م ــو  ــ أرج ــت  ــي وأب

موعدي  بالتامطل  فيخلف  ــأيت،  يـ لــكــن مـــن اهــــــواه يـــوعـــدين بــأن

ــدي  ــرت ن ــا  ــن ــت ب ــلــن  ــي ل ويف  ــًا  ــض ــع ب ــا يـــعـــانـــق بــعــضــنــا  ــن ــت ــة ب ــل ــي ــا ل ــ ي

ــن اخلــــدود الــــورد جتــنــيــه يــدي  ومـ ثغرها  بــاملــحــبــة  ــف  ــ أرش فطفقت 

بمشهد  لــلــمــحــب  حــبــيــب  يــبــقــى  وهل  عيني  عن  فغاب  الصباح  حتى 

ــل حممد ــي ــل س ــًا  ــ ــريان ــ ح عــــاد  مـــا  حبيبه  لــلــمــحــب  يــبــقــى  ــان  ــ ك ــو  لـ

منجد ــن  م ــرى  يـ ال  فـــريـــدًا  ــى  ــق وب ــة واحلـــــــامة بــكــربــا ــ ــب ــ فـــقـــد األح

ــى عـــىل حـــر الـــثـــرى املــتــوقــد  رصعـ الـــوفـــا ــل  ــ أهـ رأى  ــا  ــ مل ــه  ــسـ أنـ مل 

بتبدد ــعــدكــم  ب مـــن  ــنــى  ــث ان شــمــي  ــا أخــــــويت وأحــبــتــي ــ نــــاداهــــم ي
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جمهدي   ودي  ــل  أهـ يــا  فــفــراقــكــم  بعدكم من  يب  حل  ما  انظروا  قوموا 

ــل أمحــد حـــرم املــهــيــمــن مـــن عــقــائ مــودعــًا وعـــاد  منهم  ــا  ــرج ال قــطــع 

ــع وتــوجــد ــعــمــى مـــوجـ ــن وهلــــى ب ــه بــنــدهبــا  ــ ــ ــرم اإلل� ــ ــن ح ــربزن مـ ــ فـ

اجللمد صـــم  ذاب  قـــد  ولــنــعــيــهــا  ونـــوادبـــًا ــًا  ــوارخـ صـ درن  وعــلــيــه 

صدي  قلب  يف  السبط  أخاها  تدعو  ــًا عــقــيــلــة حــيــدر ــرقـ وأشـــدهـــا حـ

ــد ــّق ــف ــى ال ــام ــت ــي ــل لــلــحــائــرات ول يـــا محــانــا ملجأ فــقــدك  ــد  ــع ب ــن  ــ َم

باليد ــع  ــداف ت أعـــداهـــا  رضب  ِمـــن  غدت إن  محاها  حيمي  ــرى  ت ذا  ــن  َم

ــان جتــلــدي  ــ عـــمـــري لــرزئــكــم وبـ وانفنى صــربي  عيل  قد  بعدكم  ِمــن 

وتغتدي تـــروح  صــدوركــم  تعلو  الشقا بني  وخيل  سلواين  كيف  هل 

غد يف  ــو  ــرج وي )هــــادي(  ــا  هب واىف  ــيـــًة ــم مـــرثـ ــ ــاك ــ ــــــه ه ــا آلــــــه ط� ــ يـ

هنتدي  ــم  ــداك ه ويف  احلــمــيــم  ــن  وِمـ ــا  ــواهل ــن أه ــن الــعــقــبــى ومـ يــنــجــو م

وقد رثى اخلطيب الشيخ حمسن بن الشيخ حممد حسن أبو احلب سنة 1357هـ فقال: 

ــي ــع ــًا بــاملــصــيــبــة أدم فـــــأزال حـــزنـ أضلعي يف  األســـى  مــن  أقـــام  رضٌم 

ــي ــع أرب ــة  ــربيـ الـ تــســامــْت يف  ــه  ــي ف ــذي  ــع ال ــرب ــا ال ــررُت وقـــد خ ــ ــا م مل

ــزع ــب حمــــــرق وملــــــا جيـ ــ ــل ــ ــق ــ وال ــوادر ــوع بـ ــدمـ ــد والـ ــش فــوقــفــت أن

مرجع؟ مــن  هلــم  هــل  أم  حبهم  عــن  هــل عـــودة تــرجــى ألحــبــاب مضوا 

معي  كــانــوا  قــد  بــاألمــس  بعدما  ِمــن  ربعهم ــر  ــف واق ــوا  ــل رح ــد  ق ــوم  ــي ال

مطمع يف  أحـــواهلـــا  ــن  ــ ِم وأراك  ــايل هبجة ــي ــل يـــا َمـــن تــــروم ِمـــن ال
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أرفـــع  ــع  ــي ــن م شــــأن  ذي  كـــل  يف  ــة ــاك ــت أقـــــرص فـــــإن ســـهـــامـــهـــا ف

تعي؟ أفــا  ــردى  ال كــأس  وسقتهمو  ــْت بــاملــوبــقــات مــعــارشًا كــم قــد رمـ

املصقع  اخلــطــيــب  ملحسننا  مــنــهــا  انتهى والسوء  احلــال  بسوء  ُعــِرفــْت 

ومسمع للعيون  بــمــرأى  وضحت  ــت بــيــنــنــا ــلـ ــمـــى بـــعـــاقـــبـــة جتـ فـ

ــدرة الــبــطــن األنـــزع ــي ــن شــبــل ح م العىل  ذرى  ــاز  ح األعـــواد  ذروة  يف 

ــه نــعــي ــولـ ــقـ وأفــــــــاد أفــــئــــدة ملـ بوعظه النفوس  أحيا  من  غــاب  ما 

موضع  أســمــى  حـــاز  ــد  ق إذ  ــزاه  ــع ب عــمــره  ــّى  ــ ق رآه  احلـــســـن  ــذ  ــ وم

ــي الــشــاســع  ــق ــال ــه ب ــن ــكـــون ع ويـ خروجه العراق  أرض  من  يــرض  مل 

للرضع  ــا  ــي ســاق الــظــعــيــنــة  ــي  ــام ح شقيقه  بــجــنــب  ــه  ــن ــدف م فــاخــتــار 

األدمـــع ــر  غــزي يف  املــجــالــس  تنعى  ــر كــربــا ــاب ــن ــف امل ــل ــا ح ــاك يـ ــع ــن ت

ــلــب شــجــي مــوجــع أنـــعـــاك ِمـــن ق ــدًا ــ ــارم وال ــكـ أنـــعـــاك يـــا حــلــف املـ

معي السامي  وشبله  أخاك  أخصص  نــفــي أعـــزهيـــا بــفــقــدك بــعــدمــا 

املطلع  حسَن  الــيــوم  ــوُت  رجـ ــم  وهل بالعزا األكــــارم  شبليك  ــص  وأخـ

يشفع  مل  بــيــنــنــا  شــخــصــك  ومـــثـــال  العىل  ذا  ــا  ي بــك عــرصنــا  ــى  أت وتـــرًا 

مضجع  ــرم  ألكـ ــًا  مــدفــون ــاورَت  ــ ج إذ  الرضوان  سحائب  ثــراك  خصت 

وقال يف املناجاة خالل شهر رمضان املبارك: 

صائمن ــا  ي ــعــده  ب ــن  م ــوا  ــك ــس وأم ــًا مــؤمــنــن ــئ ــي ــن ــاء ه ــ ــ ــوا امل ــ ــ ارشبـ

* * *

الــعــبــاد مـــن رب  لـــك  ــف  ــط ل هـــو  وزاد ــاء  ــ مـ ــن  ــ ع ــم  ــائـ ــصـ الـ ــا  ــ أهيـ
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ــن  ــامل ــع ال رب  ــق  ــلـ اخلـ إل�ـــــه  مـــن  املعاد يــوم  يف  ــفــوز  ال تلقى  ســوف 

* * *

الــســامء  رب  ــن  م اخلـــري  كسبت  ــد  ق ــاء ــ وم زاد  ــن  ــ ع ــم  ــائـ ــصـ الـ ــا  ــ أهيـ

ــّص فــيــه املــجــرمــن  ــن عــــذاٍب خـ م ــزاء  ــ ــوم اجل ــ ــدًا ي ــ ــن غـ ــ ــك األمـ ــل ف

* * *

ــب الــطــعــام  ــاول َســـَحـــرًا طــي ــنـ وتـ ــام  ــن امل ــب  ــي ط دع  اهلل  ــاج  ــ ونـ ــم  قـ

املــعــن ــاء  ــ م ــن  مـ ذاق  ــا  مـ ــًا  ــي ــام ظ اإلمــــام  ــس  ــن ت وال  املـــــاء  ارشب 

* * *

مـــؤملـــا عـــــذابـــــًا  اآلل  ويـــــــرى  ظــاًم يــقــي  أن  ــرش  ــع ال رب  ــاء  شـ

ــي الــودجــن ــاوي األحــشــاء دامـ طـ ــًا بــالــدمــا ــب ــل خــضــي ــف ــط ويــــرى ال

* * *

ــر األفـــق عــمــود الــفــجــر الح ــظ وأن الــصــبــاح  جـــاء  ــقــد  ل املــــاء  ارشب 

اخلـــاطـــئـــن  ذنـــــــوب  اهلل  يـــغـــفـــر  بــانــرشاح  وادُع  الصبح  ــل  وص قــم 

* * *

ــاري ِصـــاة ــبـ ــهــي لــلــعــبــد مـــع الـ ف الة الـــص  أدى  امـــــرءًا  اهلل  رحـــم 

الــعــامــلــن  ــر  ــ أج اهلل  ــزي  ــ جي ــوم  ــ ي ــاة ــج ــري ن ــ ــدًا خ ــ ــ ــوم غ ــ ــص ــ ــه ال ــ ولـ

* * *

وقال راثيًا الشيخ فخري كمونه: 
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ساعده العرينة  ليث  مــن  شــل  مــذ  قــد ســال مــن دمــع األمــاجــد جامده

ــوم مــــات فــيــه والــــده ــيـ ــدا كـ ــغـ فـ املا أعــولــت  ــن  ــدي ال فخر  ملــصــاب 

ــده ــامـ حمـ ــه  ــت ــق ــب ع ــرص  ــ م ــل  ــ ك يف  ــد مــصــابــه  ــربيـ ــاك الـ ــ ــز أسـ ــد هـ قـ

ــده ــوائـ عــمــت مجــيــع الـــعـــاملـــن فـ الذي  وهــو  ــورى  ال تنساه  كيف  هل 

ــده ــاق ــى األمـــاجـــد ف ــ لــكــنــهــم ألس وتــفــاقــمــت أهـــل الــطــفــوف لــرزئــه 

قـــواعـــده ــه  ــي عــل ــدت  ــ ه بـــعـــده  إذ  والـــيـــوم يــبــكــيــه الــفــخــار لــفــقــده 

ــام مــغــامــده ــئ ــل ونـــحـــور أعـــــداه ال العدى فــوق  صــارمــًا  سيفًا  كــان  قد 

ــده  ــ لــلــخــصــم عــنــهــا زائ يف ســيــفــه  الندى أخا  كان  الطف  أهل  سور  بل 

حائده حمسن  يــابــن  خلصمك  فيها  بعزمة الطفوف  أرض  حــارســًا  يــا 

واحـــده إنـــك  حــيــث  غـــريك  للفخر  ومن  غــدا  للطفوف  فقدك  بعد  من 

ــد راشـــــده  ــ ــع ــ ــه وأب ــيـ ــامـ ــه حمـ ــنـ عـ خــلــفــتــنــا كــقــطــيــع شــــاٍة قـــد مى 

يــبــكــي لـــه حـــزنـــًا عــلــيــه مــشــاهــده متفجعًا غــدا  ــد  ق بــعــدك  ــد(  ــي و)مح

ــده  وال الضياغم  ــردي  م يــا  أنــت  بــل  عمه املــفــاخــر  لـــذي  أنـــت  كــنــت  إذ 

ــده  ــوائـ ــة لـــلـــوافـــديـــن مـ ــوط ــس ــب م الــطــريــد )حمــمــد( ذا صــنــوه كــهــف 

حــاســده غــيــضــًا  فليقض  وعــامدنــا  بــدرنــا  عــنــا  ــاب  غـ إذ  شمسنا  هــو 

ومــســاعــده  عـــزيـــزه  ــه  عــن مـــات  إذ  بــكــربــا ــي  ــب ــن ال ــط  ــب فـــتـــأس يف س

وقال أيضًا راثيًا إياه: 

ينسكب ــاحلــزن  ب ــه  ل ــوع  ــدم ال والصحبقــاين  األخـــوان  تنرشح  وفيك 

ــرب  ــت األقـــــدار والـ ــال فــغــداودونــــه ح رزؤه  عـــرانـــا  قـــد  ــًا  ــب ــائ غ يـــا 
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حمتجب اللحد  مضيق  يف  فخركم  ــيــك أربــعــنــا ذا  ــود وتـــزهـــو ف ــع هـــا ت

والكثب املــوت  أخيك  بن  حال  لكم قد  يعود  شخي  أخويت  يا  هيهات 

هلب ــا  ــش واحل لتبكي  رضحيـــي  ــىل  وقل ع الطفوف  أهل  عىل  سامي  بلغ 

ترب غــافــر  فــخــري  عمك  شهم  وقليــا  الشقيق  الشيخ  عىل  سامي  بلغ 

سلبوا قد  بالطف  فتية  عىل  تقفواوابــكــوا  ــأن  ب صعب  عــضــدي  يــا  عــي 

خمتضب ــوح  ــف ــس امل دمـــه  يف  ــاه  ــ وقلأخ احلميد  عبد  عــىل  سامي  بلغ 

1355هـ

وقال أيضًا يف رثائه: 

يسجيني  مــن  قــد  لــو  يــشــب  ــا  وهبـ شجوين  بالضلوع  تــزاحــم  هــاجــت 

حنيني  طــــال  قـــفـــراء  ــا  ــهـ ــتـ ورأيـ ــتــي  ــىل ديــــــار أحــب ــ ــت ع ــفـ ــا وقـ ــ مل

ــت مــــــرورًا قـــريـــر عــيــوين  ــم بـ كـ بفنائها  مــضــت  ــًا  ــامـ أيـ ــرت  ــ وذكـ

ــاب جــون ــح ــري كــغــيــث مــن س جيـ فــبــقــيــت أســـأهلـــا ودمـــعـــي عــنــدهــا 

ــزون ــح امل الــاجــئ  قــلــب  ورسور  للورى فخرًا  فيك  أعهد  كنت  قد 

ــا حــلــف الــعــىل ســألــوين ــو عــنــك ي ل احلشا مكتئب  بــات  قد  من  عــذر  ما 

معن؟ الــبــســيــط  أطــبــاق  حتــت  أم  مسافرًا ــاب  غ الــديــن  فخر  أأقـــول 

ــنــي ــل الـــــــرياع بـــحـــربـــه ويــمــي ــ ك ــه صــفــاتــه ــت ــك وأبـــــو محــيــد مـــن ب

ــل فــنــون ــك ــى ب ــك ــه الــفــخــار ب ــ ول نعشه  ــع  ــي ش ــز  ــع ــال ب ــن  مـ ــك  ــب ت ال 
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تــكــفــن  وال  غـــســـٍل  ــا  ــ ب عــــــاٍر  ثوى ملا  املصطفى  سبط  قابلَت  بل 

الــديــن  رأس  ــرمــح  ــال ب ــريوا  ــ س ــل  ب ــازة ــن ــي ج ــب ــن ــن ال ــ ــا شــيــعــت الب مـ

وقال راثيًا املغفور له احلاج حسن الكواز: 

وصـــاتـــه صـــيـــامـــه  فــــــرض  هلل  ــًا ــؤديـ يـــا مـــن أقـــــام بـــكـــربـــاء مـ

ــه ــه بــصــات ــ ــوق أخـــــــوان ل ــ ــق ــ وح ومــــؤديــــًا لـــلـــوالـــديـــن حــقــوقــهــم

ســـبـــط اهلــــــدى بــحــيــاتــه وممـــاتـــه يـــا مـــن قـــى يف كـــربـــاء جمــــاورًا

جناته يف  الـــعـــرش  رب  وحـــبـــاك  برمحة الــســامء  رب  مــن  ــزت  فـ قــد 

* * *

15- هادي الشربيت

املولود سنة 1931م / 1354هـ

املتوىف 1994م / 1415هـ
وشاء القدر أن يقبل كربالء من سباهتا العميق الذي دام سنوات بعد مخود اجلذوة 
بني  فتفتحت  عبقر،  نفحات  من  روحًا  فيها  ينفخ  أن  وشاء  فيها،  اتقدت  التي  األدبية 
توافر  وعدم  االمكانات  قلة  رغم  موجوديتها  تثبت  أخذت  أدبية  إمكانيات  ظهرانيها 

الظروف املالئمة. 

والذي يغبط النفس ويريح القلب أن إضاممة يانعة من األدباء الشباب أخذت عىل 
عاتقها بعث الروح االدبية يف هذا البلد املقدس بكل إخالص ونكران ذات، ومن هؤالء 

الشاعر الذي نحن بصدد الرتمجة له. 
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هو هادي بن حممد بن كاظم بن حسن الرشبتي املولود يف كربالء سنة 1931م / 
1354هـ، ونشأ كام ينشأ اآلخرون من لداته نشأة كفاف وبساطة، فتلقى مبادئ القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم يف إحدى كتاتيب الصحن احلسيني الرشيف، ثم انتقل 
الدراسة االبتدائية فاإلعدادية، ودخل  الرسمية، حيث حصل عىل شهادة  املدارس  إىل 
سلك الوظائف احلكومية، ومكث فيها ردحًا من الزمن، حيث رسح من اخلدمة، واصل 
دراسته اجلامعية فدخل كلية القانون والسياسة يف اجلامعة املستنرصية ببغداد، وحاز عىل 
فرتة قصرية،  املحاماة  زاول  ثم  البكالوريوس وذلك سنة 1972م / 1973م،  شهادة 

وأخريًا فقد برصه، ومل يعد بإمكانه مواصلة نشاطه األديب. 

إضافة  وآداهبا،  العربية  اللغة  من  ومتكني  مادة،  وغزارة  إطالع  بسعة  شاعرنا  يمتاز 
إىل كونه ضليعًا باألدب الفاريس، وملاًم إملامًا كافيًا بفنونه وأغراضه، كام أن له مقاالت 
وبحوثًا فولكلورية ممتعة اعتاد نرشها يف املجالت التي تعتني هبذا الفن، وعىل رأسها جملة 

)الرتاث الشعبي( التي تصدرها وزارة الثقافة واإلرشاد. 

كام إنه ينظم الشعر الشعبي عىل سبيل املفاكهة والتندر، أضف إىل ذلك ما يتمتع به 
من خفة روح وطالوة حديث. 

من آثاره: 
أهازيج اجلنوب - ديوان شعر )خمطوط(. . 1

رباعيات الشاعر الفاريس بابا طاهر عريان )ترمجة شعرية( بالفصحى والعامية. . 2

جماميع فولكلورية خمطوطة. . 3

شعره: 
الناس  مشاعر  أعــامق  إىل  فيه  يغور  حيث  بواقعيته،  الرشبتي  هــادي  شعر  يمتاز 
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ومشاكلهم يف غالب إنتاجه، كام أنه طرق فنون الشعر كافة، والصفة الغالبة لشعره قوة 
نثره  يمتاز  وكذلك  األحاسيس،  يف  وتدفق  اللفظ  يف  سالسة  مع  اللغة  ومتانة  السبك 
بالسالسة وغلبة روح الفكاهة عليه، وال أعدو احلقيقة إن قلت إنه متوهج العطاء، أغنى 
حركة اإلبداع بقصائده يف املجاالت كافة، نرش قصائده يف خمتلف الصحف واملجالت 
األدبية الصادرة يف العراق والعامل العريب، وقد توزعت القصائد وفق موضوعات خمتلفة 
وأغراض شتى، فمن احلكم إىل النقد السيايس واالجتامعي، إىل طرق أبواب الوطنيات 

والرثاء وما إىل ذلك. 

قال يصف نفسه: 

مني  ــالــرغــم  ب الـــظـــروف  انطقتني  ولكن  ــاة  ــك ــش ال طــبــعــي  مــن  لــيــس 

ــن ــم ــت ــس مـــســـتـــغـــيـــثـــًا بــــذلــــة امل ــت بــاملــســتــكــن أطـــلـــب رفــقــا ــس ل

جلبن صــغــار  ــن  م الــعــيــش  يغمس  حلـــيـــاة حـــبـــه  ــن  ــ مـ ــًا  ــ ــيـ ــ ذلـ أو 

دونــــــام ســــــوءة تـــلـــوث ضــغــنــي أحيى  الـــدراويـــش  ــرة  ــ زم مــن  ــا  أنـ

مـــّن دون  ــا   ــ ــش ــ احل ــأ  ــ مت ــرة  ــ كـ ــة احلـــصـــري وقـــويت ــع ــط مـــفـــريش ق

ــار احلــــُس َصــحــنــي ــه ــن فـــطـــوال ال ــاح  ــب ص يف  لــقــمــة  ــت  ــغ ــل ــب ت إن 

عـــــن طـــــــاب ورغـــــبـــــة ومتـــــّن ــًا فـــهـــذا غــنــي  ــعـ ــانـ ــن يـــكـــن قـ ــ م

ــه حـــبـــة دخـــن ــديـ ــوخ لـ ــمـ ــن شـ ــ م ببعض  يـــقـــاس  لـــو  الـــدهـــر  جيـــد 

وقال من قصيدة طويلة: 

يساويني  نـــدًا  جتـــدي  ــن  ل فــســوف  ــدم ــّوار عــقــبــى الــــذي تــنــويــنــه ن ــ نـ

ديني  من  لسِت  ــاٍل  ح كل  يف  فأنِت  به  ــن  ــن ــؤم ت بـــديـــن  ــرِت  ــفـ كـ وإن 
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ونــريــن  ورد  ــن  م ــدودك  ــ خ يف  ــا  م كرٍب ومــن  ضعف  مــن  َسيذُبل  ــدًا  غ

ليسبيني  ــو  حــل هـــدب  وال  فــيــهــا  ــوٌر خ ال  عينيك  يف  ــور  ــن ال وخيــمــد 

ــن  ــع ــبَّ احلــــور وال ــ ــرّي ل ــ ــًا حي ــومـ يـ ــه  ــق ــان رون ــ ويــضــمــحــل شــبــاب ك

ويبكيني  قــلــبــي  يف  الــنــار  ــج  ــؤج ي زمــٍن مــن  كــان  حسنًا  ستبكن  ــدًا  غ

و)ترشيني( )نيساين(  عندي  سّيان  ــًا ــف ــل ــام بــيــنــتــه س ــكـ ــا فـ ــ ــ ــا أن ــ ــ أم

ميمون غـــري  ــع  ــي رب ذكــــرى  اجـــر  ــًة  زاويـ مـــات  ربــيــعــي  إن  سأنتحي 

تأثر الشاعر بتائية ابن الفارض فاحتفنا هبذه اللوحة الرائعة التي أحسن فيها اختيار 
عاشها  جتارب  جمموعة  حوت  صادقة  مرآة  القصيدة  هذه  إن  والشك  اجليدة،  املفردة 

الشاعر بوعي وبصدق وبرؤيا مؤمنة. 

يف حمراب ابن الفارض
ودمعتي سهدي  اإِلْلــَفــْنِ  إىل  فعدت  صبويت  أليـــام  الـــذكـــرى  ــي  ــن ــادت أع

حمنتي ــودة  عـ نــحــو  بنفي  سعيت  ــان مــنــي الـــعـــود حيــمــد إنــام  ــإن كـ فـ

توبة بعد  اهلـــوى  وادي  إىل  يـــؤوب  عاشق أول  لــســت  إذ  رضين  ــا  ومـ

ــر عـــوديت ــك ــع بــســالــف أيـــامـــي ي ــوى ــن أمل اجل ــا قــاســيــت م ولــكــن م

لوعتي ويلهب  بــأعــراقــي  ويـــري  جوانحي يغري  واحلــب  حيلتي  وما 

حيلتي  اصطباري  رغــم  عىل  فقلت  ــه يــزيــن يل مـــا بـــت أخــشــى عــذاب

فلّبت الــزمــام  منها  وهـــى  أن  إىل  فتونه بــشــتــى  نــفــي  يف  ووســــوس 

تعنّت مـــن  ــه  ــرت ــه أظ ــذي  ــ ال يــفــيــد  يعد ومل  بنفي  حتفي  إىل  سعيت 

قــلــب جلة املــــوج يف  ــق رمــــاه  ــري غ إىل  ــد  ــ ي ــد  ــ مت أن  فـــتـــيـــًا  ــدي  ــ ــ أجي
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ــّرت  م احلـــول  أشــهــر  عليه  فــقــيــدًا  انسكاهبا  يعيد  الثكىل  دمعة  ــل  وه

حلة خــري  نسجه  مــن  الصبا  كساين  به  زمـــن  إىل  ــرى  ــذكـ الـ أعــادتــنــي 

ــو فــتــويت ــزهـ ــي وتـ ــامـ ــد أيـ ــع ــس وت ــع وعــيــشــه  ــي ــرب ــو ال ــل زمـــــاٍن بـــه حي

ورفقتي  صحبي  بن  املجي  فكنت  ــرد الــشــبــاب مــنــعــاًم ــ ــه ب ــبــســت بـ ل

ــدر يــغــشــى صــفــاهــا وغــّصــة بــا كـ نُعّبها  ــاة  ــي احل ــأس  كـ لــنــا  وتــصــفــو 

ــطــرب ســــامري وتـــوقـــد نــشــويت  ــت ف ــذب حلــوهنــا  ــ ــا األيـــــام ع ــن تــغــنــي ل

وال الشمس تدري كيف حّلت ووّلت ظامه  نطوي  كيف  يدري  الليل  فا 

حلظة  ــري  غـ عــيــشــنــا  يف  عـــامـــه  ــام  فـ سجله  تطوى  كيف  يدري  العمر  وال 

ــرة ــامر وأوشــــــال مخ ــ وأطـــيـــاف س ــة ــ ــدام ــ وم ــس  ــلـ جمـ ــا  ــايـ ــقـ بـ وإن 

نغمة وأصــــــداء  ــات  ــاسـ كـ ــة  ــ ورنـ سامر احلـــي  يف  كـــان  أن  ــىل  ع تـــدل 

وأغفت  ــان  ــدن ال ذكــر  عــىل  فنامت  كاسها  الـــدهـــر  ــرغ  ــ أف هلـــو  ــة  ــي ــت وف

سحت اخلــد  يف  اخلــرســاء  وبالدمعة  ــوى ــة واهلـ ــدام ــامل حــلــفــت يــمــيــنــًا ب

نعمتي وأســبــاب  صبابايت  صنوف  ــنــوعــت ت ــاة  ــ ــي ــ احل يف  مـــهـــام  ــأين  ــ بـ

ضجت احلشاشة  منه  ــذي  ال ــاين  ده يــومــًا وإنــام  الــبــال  ــال  فــلــم أك خـ

مقلتي  يسكن  ينفك  ال  اآلن  إىل  ــه  ــال خــي لــعــهــد  ــري  ــ ــواك ــ ب وذاك 

وعلتي  ضــنــاي  مــن  بــثــوب  كستني  ــن نــســج الــصــبــابــة حلة  تــربــلــت م

وشقويت عــذايب  من  ــًا  ذرع ذقــت  وال  ارعوى خافقي  وال  نفي  برمت  وما 

مّلت ــروح  ال وال  قلبي  ينصدع  فلم  وشقائه اهلـــوى  يف  نعيمي  وجـــدت 

ــات ضلت  ــان ــب ــل ال بـــه كـــل  ــًا  ــ رسابـ شبيبتي  كانت  القلب  خايل  كنت  فإن 
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أطلت  الــلــيــايل  ــود  س متى  ســمــريي  ومدمعي نفي  سلوان  اهلوى  عذاب 

ولوعتي  ســقــامــي  يف  شــفــائــي  فـــإن  سبيله  يف  األذى  نفي  استعذبت  قد 

متنت  قــد  مــا  النفس  تنال  أن  عسى  حرقة  بعد  حــرقــة  زدين  شــوق  فيا 

ــربة  ع ــة  ــ أي ــر  ــم ــع ال يف  ــخــذ  ــت ي ومل  رأى  ــذي  ال كفاه  مــا  لقلب  عجبت 

ــا أبـــّلـــت  ــ واســــقــــامــــه لــــــآلن ملـ اهلوى مسلك  يشتهي  غضًا  زال  وما 

نصيحتي ــه  ــدي ل تــنــفــع  ومل  ــد  ــي وع ــه  ــزواتـ ــن نـ ــ ــه ع ــي ــن ــث ــا ي ــ ــود ف ــنـ عـ

فتيلة ــف  ــأل ب يــذكــيــه  الـــشـــوق  إىل  ألـــف وسيلة فــيــه  ــرق  عـ ــل  ك فــفــي 

بلّية ألـــف  املـــوت  ــاوي  ــه م ــن  م ــه  ب صبابة بــــوادي  ــي  ــم رغ عــىل  هيــيــم 

قابليتي  استنفدت  حتى  الـــروع  لــه  متــكــنــي  يف  يـــعـــد  مل  ــتـــى  حـ متـــــرد 

فــطــاوعــتــه كـــرهـــًا عـــىل غـــري رغــبــة مجــاحــه أرد  كـــي  ــي  ــوع ط يـــك  ومل 

اضمحلت  ونفي  روحي  فنيت  وإن  ــره  ــت الــقــيــاد ألمـ ــم ــل ــت وس ــ وجل

استقرت  احلــســام  حــد  عــىل  بنفي  الردى  استعذب  العشق  متون  ركبت 

جتلت  األمــــــاين  ــث  ــي ح إىل  فـــامـــا  مهجة متــلــك  إن  حـــال  ــأس  ــي ــل ول

غنّت واألعاصري  ناحت  السحب  هلا  وصــخــرة  يــشــق  حلــــٍد  إىل  وأمـــــا 

شبت  ــار  ــنـ الـ ذراتــــــه  ويف  يـــنـــوح  غليانه يف  املــــاء  نــشــيــج  ســمــعــت 

حلالتي  ويـــرثـــي  ــي  ــن ــواســي ي فــــؤاد  ــي مــن يف ديــاركــم يــنــادي أهــيــل احل

ميت  ــل  ك ــي  ــع أدم فــأحــيــت  زالالً  سفحت عىل الشعب اخلضيب مدامعي

ترعتي  شاطيء  عند  ومثنى  ــرادى  ف موردي تقصد  احلي  صبايا  وكانت 

ضيافتي  يف  هلــوهــم  جمـــايل  فــكــانــت  أمسياهتم يف  الــعــشــاق  ويــقــصــدين 
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مدامتي ورصف  كــأيس  مــن  َن  ــمــوَّ ُي حمفل الليل  ــدى  ل جــريف  عــىل  ــان  وك

وتنبت ــبــقــاع  ال ــزهــو  ت مل  ــوالي  ــ ول ممرع  كل  من  األرض  بطن  وأحييت 

وتقّوت  نمت  ثديي  من  العشب  من  بحزمة  صليت  أن  نصيبي  فــكــان 

ــا اســـتـــحـــال جلــمــرة ــي ملـ ــن ــرق ــأح ف سقيته ــود  ــ ع ــب  ــ رط بـــرش  جــــزاين 

قسمتي الــنــار  كانت  إن  حيلتي  فــام  قــانــعــًا اهلل  ــدر  ــ ق ــد  قـ ــام  بـ رضــيــت 

وعفتي  طهري  رغم  رشًا  وجوزيت  اهلوى يف  والعشب  املــاء  شأن  فشأين 

ــي  ــت ــي وراح ــق فــــؤادي وآمــــايل وع ــه  ــاب ــه يف رح ــل ك كـــيـــاين  أضـــعـــت 

ــِت ــوفَّ وَت مــضــت  َويّل  عــهــدهــا  إذا  قائل  مــقــالــة  ــي  رشعـ يف  احلـــب  ــام  ف

فـــزهـــو وإبــــــداع وإفــــــراط نــشــوة مخــارهــا  دب  ــن  ح ــر  مخ كـــأس  وال 

ختفت  ــق  ــاريـ األبـ تــلــق  وإن  تــغــنــى  فنغمة الـــرؤوس  منها  سخنت  وإن 

ــظــاهــا لــلــجــوارح هــزت  ــًى ل ــم حل فينتي ــال  ــي اخل يسمو  حلــظــة  وال 

يــشــّتــت مل  ــه  ــل ــم عــهــد ش تـــقـــادم  ــه مـــــزج لــــروحــــن كــلــام ــنـ ــكـ ولـ

شنّت ــأس  ــك ال يف  ــاء  ــامل ب مخـــرة  إذا  الطا  عــن  فضل  لــلــامء  ممكن  ــل  وه

ــّزت ــ ــبــعــض ول ــًا ب ــض ــع ــم ب ــوهب ــل ق تامحت الــعــاشــقــن  دأب  ــك  ــذل ك

حنّت بنجواه  أعضائي  ــّن  ح متى  مستقره  يف  فــهــو  فــــؤادي  حبيبي 

ــاريت ــن إش ــري الــركــب ره ــري وس أس فحيثام العاشقن  ركــب  تزعمت 

ــاء نــفــي وشــهــويت ــ ــا إرض أريـــد هب جهالة أو  نــــزوة  ــي  ــن م ذاك  ومـــا 

مــعــيــتــي يف  ســـائـــر  ــام  ــ هلـ جلـــيـــش  ــدًا ــائ ــق أصــبــحــت ق ــاحل ولــكــنــنــي ب

ــاحلــق قيست  ب ــوم  ــق ال وكـــل مهـــوم  حمفًا لــلــحــزن  الــعــشــاق  عــقــد  إذا 
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ــويت ــزاين وق ــات ــدي فــأعــجــب ب ــوح ل محلته هــــٍم  عـــرش  إال  تـــك  فــلــم 

حرقتي بعض  جــارعــًا  إال  يــك  ومل  حبه  فرط  من  جّن  )ليىل(  فصاحب 

ــار حــريت  ــث فــحــرتــه يف احلـــب أع ــّج بــالــفــأس رأســه  و)فــرهــاد( ملــا ش

بحقيقتي  قــســتــهــا  مـــا  إذا  هـــبـــاًء  رسها يذهب  ــاج(  )احلـ واســطــورة 

ميتتي عند  ينقي  فحايل  ــاد...  وعـ مرة  احلــال  الفارض(  )ابــن  دخل  إذا 

فؤادي ورس احلب يف األرض صنعتي  وعى أن  منذ  كلها  ــال(  )حـ حــيــايت 

وهيبتي ــاين  ــي ك ــد  ــق أف ومل  ــاين  ــن ع مالكًا زلت  ال  أسلفت  ما  رغم  عىل 

ــم املــعــاديــن حصتي فــصــار عــىل رغ حلسنه اجلـــامل  ــىل  ص َمـــن  تعشقت 

ــه لـــف الـــفـــاة بــوقــدة ســنــا بـــرقـ عندما  الطور  عن  عمراٍن  بخل  سها 

جتــلــت؟  رب  نــــار  أم  جــنــتــه   أ  حقيقة ــتــن  ــشــعــل ال يــــــواري  ومل 

ــوة ــب ــدق ن ــصـ ــًا لـ ــانـ ــرهـ ــاه بـ ــايـ ــنـ ثـ تبسمت حن  البيضاء  اليد  ــاف  وع

يتلفت ومل  ســمــعــًا  ــرق  ــس ي ــم  ــل ف ــؤاده ــ ــو ف ــف ــي هي ــوح ــل ــام ل فـــعـــاد فـ

ــه شعت ــي ــب جــن بـــن  مـــن  ولــكــنــه  وقدها  ــطــور  ال مــن  ال  نـــارًا  وآنـــس 

ــه رفـــت  ــي ــن ــي ــن ع ــ ــة حـــســـن ب ــ آليـ ــدًا ــاج ــوة س ــب ــن ــم ال ــّر عـــىل رغـ ــ وخ

ــن اخلــلــد هبت  ــىل ريـــح م ــفــوق ع ت لطفه  أنفاس  الــروح  عيسى  كأنفاس 

وهامت )زليخا(  فيه  أغرمت  وإن  هباءه حيوي  الصديق  )يوسف(  وما 

صيغت  اهلل  ــدن  ــع م مـــن  هبـــا  كـــأن  كنفسه  يصفو  اخللد  سلسبيل  ومــا 

غوايتي فيه  فاستعذبت  الــدرب  عن  أضلني  أن  إىل  أهــوى  بمن  كلفت 

طاقتي فـــوق  ــه  ل وأشـــواقـــي  ــاي  مــن فحبه  ــي  ــنـ وديـ ــي  ــق ع ــه  لـ ــُت  ــبـ وهـ
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ــي ــتـ ــابـ ــي وإنـ ــتـ ــوبـ لــــه وإلــــيــــه تـ فعباديت وجــهــه  أضــحــى  مــصــاي 

قبلتي  ــد  ــج ــه ــت ال ــد  ــن ع ووجـــنـــتـــه  ــه ــال ــدس مج ــقـ ــح لـ ــي ــب ــس ــايت ت ــ صـ

سجديت حمراب  الرجلن  موضع  ويف  خاشعًا الــطــرف  أسبل  لــســواه  ــا  وم

هدايتي  متــت  فيه  وجـــدًا  مهــت  وإن  حبه ذكـــر  ــن  ع خلفت  إذا  ضـــايل 

وطـــيـــب ذكــــــراه يـــبـــدد وحــشــتــي  ــي ــؤن ــي وم ــم ــدي ــيـــاه ن ــيـــال حمـ خـ

فكريت  لــب  يف  اجلــمــر  دبــيــب  ودب  وتــلــك إحــســيــي وكـــل جــوارحــي 

فــفــي حــبــه أدركــــــت قــمــة لــذيت  سلوة متــكــنــت  إن  ــال  ــس ب ــت  ــس ول

ــريف دلــيــل ضــالــتــي  ــ فــذلــك يف ع هنيهة ــواه  هـ قلبي  عــن  غــاب  وإن 

:وقال من قصيدة يف ذكرى مولد االمام احلسني بن عيل

حسن اإلباء
ــوع بـــــــــــاألرج الـــعـــاطـــر  ــ ــضـ ــ تـ ــر  ــاعـ ــشـ خــــيــــال أطــــــل عـــــىل الـ

ــر  ــاهـ سـ أرق  ذي  ــة  ــلـ ــقـ ــمـ بـ ــام حـــامـــت الــذكــريــات ــام كـ ــ وحـ

ــر  ــزاه ــًا كــنــجــم الـــدجـــى ال ــاع ــع ش ــي ــ ــزده ــ ت ــل  ــ ــل ــ ح يف  ــل  ــ ــربـ ــ تـ

ــه الـــســـافـــر  ــ ــه ــ ــدي عــــىل وج ــ ــب ــ ت ــوم الـــصـــبـــاح  ــ ــج ــ ــاء ن ــ ــن ــ كـــــأن س

ــر احلـــائـــر ــاعـ ــشـ ثـــــوى جـــســـد الـ ــده ــنـ ــىل خمـــــــدع عـ ــ ــ وطـــــــــاف ع

يـــفـــكـــر بـــــاألمـــــس واحلـــــــارض  حــــرية  يف  هـــــيـــــامن  ــاه  ــ ــفـ ــ ــألـ ــ فـ

آخـــــر  عـــــــــامل  يف  وأوغــــــــــــــل  ــره  ــ ــىل ده ــ ــوي ع ــلـ ــوى لـــيـــس يـ ــ ثـ

ــر  ــام ــض ــان كــالــشــبــح ال ــ ــد بـ ــ وقـ ــات الــســنــن  ــ ــادي ــ ــه ع ــل ــك حمـــت ش
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ــه الـــعـــاثـــر ــظـ ــث عــــن حـ ــحـ ــبـ ويـ ــام  ــظـ ــه عــــرب الـ ــيـ ــرفـ يـــقـــلـــب طـ

اخلـــائـــر  جـــســـمـــه  إىل  ــو  ــ ــرنـ ــ ويـ ــري  ــزفـ ــث بـــــــاآله غــــب الـ ــفـ ــنـ ويـ

ــل الـــبـــاهـــر  ــ ــ شـــعـــاعـــًا مــــن األمـ ــى اخلــــيــــال عــــىل وجــهــه ــقـ ــألـ فـ

ــر  ــاع ــش ــل ل الــــــــروح  ردت  هبــــا  ــة ــاجـ حـ ــه  ــعـ ــمـ سـ يف  ووادع 

ــر ــ ــزاخ ــ ــت عــــىل الــــعــــامل ال ــ ــل ــ أط ــرى احلــســن  ــذكـ ــم فـ ــه قـ وقـــــال لـ

ــىل غـــصـــن الــــروضــــة الـــنـــارض  ــ ع اهلــــــزار  رشوى  ــل  ــ ــرت ــ ي ــاد  ــ ــع ــ ف

تــــنــــاثــــر مــــــن وتــــــــر ســـاحـــر  ــحــون ــل فـــكـــان صـــــداه كـــرجـــع ال

ــري  ــ ــاط ــ ــه خ ــ ــدم ــ ــق ــ ــش م ــ ــع ــ ــأن ــ ف احلسن  ذكـــرى  باليمن  عـــاد  لــقــد 

ــر  ــ ــاب ــ ختـــــلـــــد مـــــــن زمــــــــــن غ ــول  ــرس ال ــت  ــن ب ــن  ــاب ك ــى  ــت ف وأي 

الـــطـــاهـــر  اخلــــالــــد  ــب  ــسـ نـ ويف  اخلــصــال  ــع  ــيـ رفـ ــه يف  ــل ــث م ومــــن 

ــر  ــاه ــط وِمـــــن صــلــب حـــيـــدرة ال ــاء  ــس ــن ال ــري  ــ خ ــم  ــ رحـ يف  ــون  ــكـ تـ

ــا الـــنـــادر ــه ــم ــل ــع ِمـــــن ع ــ ــب ــ وأش ــدي الــبــتــول وارضــــع مــن طــيــب ثـ

هـــاجـــر  إىل  مــــوســــى  أم  إىل  ــر مـــــن مـــريـــم  ــ ــ ــرائ ــ ــ رعــــتــــه احل

ــر ــام ــع ال ــا  ــدهنـ عـ يف  ــد  ــلـ اخلـ ــن  ــ ِمـ ــب الـــنـــداء  ــ ــيـــك ه ــا لــيــلــة فـ ــيـ فـ

ــري  ــاخ ــى ف ــه ــت ــن وفـــضـــًا عـــىل امل احلسن  ــوم  ــي ب يــنــهــى  األرض  إىل 

ــر  ــدائـ ــىل الـــفـــلـــك الـ ــ ــت ع ــ ــاه ــ وت ــان  ــزمـ الـ يف  ــت  ــدسـ قـ ــة  ــل ــي ل ــا  ــ ويـ

ــارش   ــ ــن ــ ال جـــنـــحـــك  يف  تـــــــأأل  اإلبـــــــاء  ــن  ــ ــس ــ ح ألن  وذاك 

* * *
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الـــســـائـــر ذكـــــــــرك  إىل  حتــــــن  النفوس  وهــذي   - ــاء  اإلب حسن   -

وتـــفـــديـــك مــــن مـــصـــلـــح ثــائــر حتــيــي بـــك الــشــيــم الـــطـــاهـــرات

ــر ــ ــائ ــ ــة احلـــــاكـــــم اجل ــعـ ــجـ ــعـ جلـ ــفــت ــت ــل ي مل  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ احلـ يــــقــــول 

ــازر  ــ ــ ــا يـــــد اجلـ ــهـ ــنـ ويــــــــــدرء عـ الضمري  بفيض  اجلــــروح  يــــداوي 

* * *

تـــقـــطـــر مـــــن قـــلـــبـــي الـــنـــافـــر ــقــريــض ــذا ال ــ ـــاء وهـ ـــ ــد اإلب شــهــي

ــعــاطــر  ال الـــَصـــبـــا  ــم  ــســي ن وذوب  ــزار ــ ــه مـــثـــل شـــجـــو اهلـ ــ ــت ب ــث ــف ن

ــن اخلـــاطـــر  ــ ــيـــض جيـــيـــش مـ ــفـ بـ ــاب  ــط ــت ــس ــه ذكــــــرك امل ــ أحـــيـــي ب

الطيبة  حتيته  عىل  ردا  اطيمش  مظهر  الشاعر  فيها  خياطب  التي  قصيدته  يف  ويتألق 
فيقول:

أضلعي  بــن  لوعة  شظايا  أهــاجــت  ــادت يـــراعـــة مــبــدع ــ ــواف هبـــا ج ــ ق

مسمع ــل  كـ إىل  قـــوافـــيـــه  ــت  ــش مت شاعر  قــرحيــة  مــن  حنينًا  ــاضــت  وف

ــّح بــعــطــر مـــن مــعــالــيــه أضـــوع ــس ت الــقــريــض روائــعــًا تــعــود أن يــزجــي 

ــدع ــن بــديــع ألبـ قــوافــيــه متـــي مـ بدت  إذا  ــال  ــرج ال ألــبــاب  ويسحر 

ــم يـــتـــزعـــزع ــلـ ــامن فـ ــ ــ ــه إيـ ــذيـ ــغـ يـ ــه  ــب ــل ــات وق ــ ــادي ــ ــع ــ ــر عــلــيــه ال ــ مت

ــمــن أســفــع  ــهــي ــم امل ــ ــن اهل ــلــيــل مـ ب سمريه  فــهــو  الــشــعــر  صـــوغ  تعشق 

ــقــطــع  ــت ــن قــلــبــه امل ــ ــا م ــ جيـــــود هب مضغة غــري  تكن  مل  ــقــوايف  ال وتــلــك 

منبع حــر  مــن  ســال  بفيض  فــأكــرم  ــق روحــه ــي مــن دف تفيض وفــاء وه

* * *
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بأدمعي اخلطوب  تقسو  متى  ضنن  بأنني ــب  أحـ مــن  بعيني  حــلــفــت 

مضجعي  أنفي  رغــم  أقضت  جتــود  هبا  الــتــي  الــعــاطــفــات  ذوب  ولــكــن 

تلذع   فــؤادي  تلمس  إن  اجلمر  هي  العجًا بقلبي  أذكـــت  إذ  ــرو  غ وال 

معي  خاطري  يف  عشن  ذكريات  إىل  ــادين  أع احلبيب  )لــلــطــف(  حنينك 

ــرع ــس مم ــ ــق اإلنـ ــ ــن ري ــع مـ ــب ــمــرت ب ــا ــون هل جمـــالـــس  حتـــلـــو  ــن  ــ زمـ إىل 

ــأس بـــاملـــدامـــة مـــرع  ــكـ ــي لـ ــن ــغ ت عروضه  تتلو  أنــت  شعر  بيت  فمن 

ــع بـــأروع ــدي ــب ــن ال ــس حتـــىل مـــن احل حمبب بثغر  نــشــوى  ضحكة  ومـــن 

يــتــرضع  ــح مل  ــصــب ال رقــــود وعــــود  والورى  الليل  مع  تري  مهسة  ومن 

مقنع ــل  ــي ل ــوف  ــ ج يف  ــة  ــ ــراق ــ وإغ ــر  ــام هـــنـــالـــك حيـــلـــو لـــأحـــبـــة س

تتمنع ــم  ــل ف ــهــا  مــن ــوا  ــب ــل ط ــم  ــ وك رغــيــدة ــاة  ــي احل فيها  صــحــبــوا  فــكــم 

* * *

وأرجو بأن متي لدى املوت مهجعي  طفولتي  منذ  )الطف(  بأرض  كلفت 

موضع  كل  عىل  يل  تبدو  العمر  من  لــبــانــة ــرب  ــل شـ ــا يف كـ ــده ــن ــي ع فـ

ومفزعي بيتي  فهي  سواها  فــؤادي  ابتغى فــام  ــاين  ــىل األمـ وأودعــتــهــا أح

ومرجعي ركـــوين  يــومــًا  غــريهــا  إىل  يكن  فلم  طــرًا  ــاق  اآلف يف  جبت  ولــو 

مدمعي فينهل  تـــرى  ــم  هل طــيــوف  ــزل  ــة مل ت ــبـ ــري األحـ ــا خـ دفـــنـــت هبـ

وامتع األمــاين  أحىل  من  الــروح  لدى  وصاله غــرســًا  أحببت  نبتها  ــن  وم

ــادت يـــراعـــة مــبــدع  ــ ــواف هبـــا ج ــ ق أضلعي البن  لوعة  شظايا  أهاجت 
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وله ارجوزة طويلة القاها يف الندوة )ندوة اخلميس( التي عقدت بمنزلنا سنة 1967م 
تطرق فيها الشاعر اىل رواد كربالء وخارجها من االدباء والفنانني بقوله:

ــل ــم ــس مـــوالنـــا الـــرشيـــف االك ــل حمــفــلجم ــري  ــ خـ ذراه  يف  ــد  ــقـ ــعـ يـ

ــم بــــه كـــاألنـــجـــم الــــــــدراري ــ ــ ــاِروه ــيـ ــٍب اخـ ــجـ اكـــــرم هبـــم مـــن نـ
ــطــعــمــة()1( ــادي ال ــ ــم )ســلــامن ه ــ ــب عــنــك الــغــمــهاوهل ــذهـ ــه يـ ــفــضــل ب

ــة ــيـ ــراقـ ــيـــس الـ ــمـ الساميةيـــديـــر نــــــدوة اخلـ ــوم  ــل ــع ال مــشــعــل  ــل  ــام ح

البلد شــاعــر  الـــوهـــاب()2(  السندو)مــرتــى  مــوصــل  الــشــعــري  ــه  ــارخي ت

ــر ــ ــواط ــ ــىل اخل ــ ــاه عـ ــ ــاي ــ ــج ــ ــِريـــمـــي س ــامـ ــسـ يـــــا عـــجـــبـــًا ملــــبــــدع مـ

ــدان()3( االغــر ــ ــان بــن محـ ــدن ــم زهــرومــثــل )ع ــج ــل ان ــوغ شـــعـــرًا مــث ــص ي

الـــفـــرائـــدفـــشـــعـــره مـــــن غــــــرر الـــقـــصـــائـــد درر  ــن  ــ مـ ــره  ــ ــثـ ــ ونـ
دقـــة()4( )البــن  املنسوب  )احلــســن(  ــث بـــدقـــةو  ــحـ ــبـ ــب كـــــل مـ ــتـ ــكـ يـ

الرتبية  فرع  الرتبية  كلية  يف  فدرس  بغداد  اىل  وانتقل  مدارسها،  يف  ودرس  1935م  سنة  كربالء  يف  )1( ولد 
وعلم النفس وخترج فيها، اديب شاعر معروف له عدد وافر من املؤلفات اخلاصة بتاريخ كربالء ودواوين 

شعرية.

)2( احد شعراء كربالء املربزين ولد سنة 1916م، وله باع طويل يف التاريخ الشعري، وله يف هذا الباب قصائد 
خالدة نرشت يف املجاميع.

)3( شاعر متميز ولد يف كربالء سنة 1947م، مارس مهنة التعليم لفرتة من الزمن ثم انرصف اىل املهن احلرة، 
وهو يمتاز بنظمه الرائع، له ديوان شعر خمطوط باسم )رنني الصمت(.

)4( حسن عبد االمري ابو دكة ويقابلها بالفصحى ابو دقة، ولد يف كربالء سنة 1920 واكب عىل القراءة منذ 
صغره فدخل االبتدائية واملتوسطة ثم انرصف اىل اعامله اخلاصة يف متجره، وهو اديب فاضل ساهم بنرش 

دراسته عن شعراء كربالء املنسيني يف جريدة القدوة وجملة رسالة الرشق وغريمها.
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الــديــن()1( ــدر  )صـ الــفــذ  ابــــن احلــكــيــم الـــشـــاعـــر االمـــنوكاخلطيب 
ــادن()2( ــسـ ــنو)عــــادل( املـــؤرخ ابــن )الـ ــاس ــح ــل املـــجـــد وامل ــ ــيــل اه ســل
الـــديـــن()3( ــاء  ــي )ض العليا  اخـــو  التعينوذا  ــىل  عـ احلــــب(  )ايب  ــن  ــ اب

للقلم حلف  ــو  وه ــل()4(  ــي ــل )اجل ــذا  املحتشمك ــب  االريـ احلـــب(  ايب  )ال 
ــي احلـــائـــري()5( ــذ )عـ ــف ــر ال ــاع ــش ــروال ــ ــرًا كـــشـــذى االزاهـ ــعـ ــنــفــح شـ ي
ــم شــمــس الـــديـــن()6( ــي ــراه ــل )اب ــي(ومــث ــن ــزوي ــق )ال ارسة  ــن  مـ مــــؤرخ 
ــي حمـــمـــد عــــــي()7( ــ ــاج ــ ــف ــ ـــ)اخل ــ ــزلوك ــغ ال اهــــل  شـــاعـــر  ادب  ذي 

الشهرستاين، ولد يف كربالء سنة 1929م، ونشأ هبا ودخل مدرسة اخلطيب  الدين احلكيم  الدين  )1( صدر 
الدينية وخترج فيها ودرس عىل يد الشيخ حمسن ايب احلب خطيب كربالء والشيخ عبد احلسني احلويزي، 

فربز خطيبًا بارعًا، ساهم يف القاء قصائده يف حمافل كربالء.
يف  وخترج  1941م،  سنة  كربالء  يف  ولد  احلسينية  الروضة  سادن  طعمة  آل  الصالح  عبد  عادل  )2( السيد 

مدارسها ثم دخل كلية احلقوق ببغداد، له باع طويل يف التاريخ.
)3( الدكتور ضياء الدين بن الشيخ حمسن ايب احلب استاذ الصحة النفسية يف كلية الرتبية بجامعة بغداد وهو 

اديب شاعر، له آثار مطبوعة
االدب  يف  مطبوعة  آثار  له  بغداد،  بجامعة  الزراعة  كلية  يف  احليوان  علم  استاذ  احلب  ابو  جليل  )4( الدكتور 

والرتاث.
)5( ولد عيل حممد احلائري يف كربالء سنة 1933م ونشأ هبا، واكمل االبتدائية والثانوية ونال شهادة الدورة 
الرتبوية وعني معلاًم، واكمل دراسته اجلامعية يف اجلامعة املستنرصية ببغداد، وظهرت نشاطاته االدبية يف 

مناسبات عديدة، وله قصائد كثرية مجعها يف ديوانه )الركب الضائع(.
)6( السيد ابراهيم شمس الدين القزويني احلائري ولد يف كربالء سنة 1319هـ املوافق لسنة 1901م مؤرخ 

فاضل له: البيوتات العلوية يف كربالء بجزأين.
)7( حممد عيل اخلفاجي شاعر مبدع ولد يف كربالء سنة 1943م وخترج من كلية الرتبية بجامعة بغداد وعني 
مدرسا يف مالك التعليم الثانوي بكربالء، وهو استاذ جاد يف الشعر احلديث، له جماميع شعرية منها: شباب 

ورساب، مهرًا لعينها وغريمها.
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ــدة ــ ــدي ــ اجل اوزانــــــــــه  يف  ــاء  ــ ــ ج مــســتــزيــدهقــــد  لــلــفــكــر  يـــــزل  ومل 

اللوذعي ــب  االدي )مشكور()1(  ــدعكــذاك  ــب ــل م ــ )االســـــــــدي( رمـــــز ك

ــوال ــ ــق ــ ــع ــ ــار وال ــيــايـــنـــتـــشـــل االفــــــكــــ ــســب ــم ال ــ ــج ــ ــام تـــــيء االن ــ ك
ــب()2( ــي ــق ــن ــم ال ــاظـ ــب )كـ ــ ــاالدي ــ ــبوك ــي ــس احل ــى  ــتـ ــفـ الـ ــد  ــ ــاه ــ جم ايب 

املــآثــر ــق()3( ذي  ــ ــ احل )داعــــي  ــل  ــث ــي( فـــخـــر احلـــائـــروم ــ ــع ــ )حمـــمـــد ال

ــار رواهـــــــا الــــــراوي ــ ــع ــ ــي الــــــنــــــرصاوي()4(ونـــعـــم اش ــ ــد ع ــمـ )حمـ

ــل املــبــجــُل ــاض ــف ــي()5( ال ــ ــب ــ ــط ــ ــد الــــعــــي( حــــــرٌب امــثــلو)ال ــ ــم ــ )حم

ــل ــ ــاث ــ ــىل االم ــ ــع ــ ــلقـــــــدوة طــــــاب ال ــائ ــض ــف ومـــعـــدن احلــكــمــة وال

املنعم( )عــبــد  الــفــذ  ــري()6(  ــ ــاب ــ ــجــمو)اجل ــلــك االن ــدر بـــن ت ــب ــو ك ــزه ي

ثم  كربالء،  ثانوية  واهنى حتصيله يف  كربالء سنة 1919م  ولد يف  كاتب جاد  االسدي-  مهدي  )1( مشكور 
التحق يف القاهرة فنال شهادة الليسانس يف اآلداب وراجعًا اىل وطنه العراق، مارس الكتابة الصحفية وبرز 

فيها صحفيًا ماهرًا ملا يتمتع به من رصيد كبري يف النطاق الثقايف.
)2( السيد كاظم حممد النقيب ولد يف كربالء سنة 1934م، درس يف املدارس احلكومية، خترج يف كلية الفقه 
بالنجف، وهو خطيب فاضل وكاتب جاد وشاعر رصني، شق طريقه بعزمه صلبه وإرادة قوية، له آثار 

كثرية ومتنوعة منها: الدعوة والعقبات.
فاضل  العلمية، وهو معلم  احلوزة  احلق ولد يف كربالء سنة 1940م، درس يف  داعي  )3( الشيخ حممد عيل 
واديب وشاعر وخطاط بارع، يامرس تدريس اللغة العربية يف مدارس كربالء ومن آثاره: فاجعة احلسني.

)4( احلاج حممد عيل جميد النرصاوي شاعر شعبي ولد يف كربالء سنة 1932م طرق فنون الشعر وابدع فيها.
)5( السيد حممد عيل بن حممد رضا الطبيس ولد يف كربالء سنة 1945م باحث جميد، ترأس حترير جملة )ذكريات 

املعصومني( الكربالئية ونرش مقاالته فيها ويف غريها.
بكلية  العربية  اللغة  قسم  يف  خترج  1935م  سنة  كربالء  يف  ولد  شاعر  شاب  اجلابري  عبود  املنعم  )6( عبد 

اآلداب- جامعة املستنرصية، تويف يف 3/21/ 1967 له قصائد منشورة يف الصحف واملجالت.
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الطعمة()1( السعيد  ــادي  )اهلـ واهلــمــةوالسيد  ــىل  ــع ال ذو  ــظــريــف  ال فــهــو 
ــن خـــــــرية الـــــــــروادومـــنـــهـــم )محـــــــود احلــــــــــــامدي()2( ــ ــ ــق م ــ ــق ــ حم

ــر لــلــنــدى ــخ ــة( ف ــم ــع ــط والـــســـؤدِدو)صــــــادق ال ــىل  ــع ال اوج  اىل  ــى  ــرق ي
ــداين()3( ــمـ ــاينو)بــاســم ابـــن يــوســف احلـ ــعـ ــاء بـــاأللـــفـــاظ واملـ ــ ــد جـ ــ ق
)الـــغـــزايل()4( الفتى  ــان(  ــدن )ع ــايلومــثــل  ــت ــل ــال ــول الـــشـــعـــر ك ــ جيـــيـــد قـ
ــفــنوكـــان حيــظــى بــاحلــضــور)حــســنــي()5( ال بـــــارع يف  ــايل(  ــ ــع ــ امل )أبـــــو 
ــار()6( ــ ــط ــ ــع ــ ــم )تـــوفـــيـــق ال ــهـ ــنـ ــارومـ ــ ــط ــ ــره األس ــ ــث ــ ــة مــــن ن ــعـ ــديـ بـ
ــري()7( ــغـ ــصـ ــره الـــغـــزيـــروشـــاعـــر )كـــاحلـــســـن الـ ــ ــع ــ ســــام بـــفـــضـــل ش

)1( السيد حممد هادي حممد سعيد آل طعمة ولد يف كربالء سنة 1929م، وخترج يف كلية الرتبية- جامعة بغداد 
كاتب جيد ومرتجم ماهر، نرش آثاره يف جريدة )شعلة االهايل( الكربالئية ويف غريها.

)2( محود عبد االمري احلامدي كاتب جيد ولد يف كربالء سنة 1929م، له آثار نرشت يف الصحف العراقية، 
وأغلب ما كتبه عن الرتاث العلمي العريب.

)3( باسم يوسف احلمداين ولد يف كربالء سنة 1941م خترج معلاًم ثم واصل دراسته يف جامعة املستنرصية فرع 
الرتبية وعلم النفس، وهو شاعر جمدد صدر له: مرافئ الظالل )شعر(، فارس الصمت )شعر(.

التابعة للواء احللة )بابل( سنة 1937م، انتقل اىل كربالء سنة  )4( عدنان غازي الغزايل ولد يف سدة اهلندي 
1952وخترج يف دار املعلمني االبتدائية يف كربالء ومارس التعليم يف مدارسها، له بعض املجاميع الشعرية 

منها: عبري وزيتون، أرجوحة يف عرس القمر وغريمها.
)5( حسني عيسى أبو املعايل ولد يف كربالء يف مخسينات القرن العرشين، خترج من أكاديمية الفنون اجلميلة- 
قسم الفنون التشكيلية سنة 1972ثم أرحتل عن عاملنا بتاريخ 2008/4/24م كان مثقفًا متحمسًا خلدمة 

وطنه وشعبه، عن كتاب)حسني أبو املعايل( ص158.
)6( توفيق حسن العطار ولد يف كربالء سنة 1947 وخترج معلاًم يزاول التعليم يف مدارسها ثم نرش مقاالته يف 

الصحف واملجالت العراقية، وصدر له: الوطنية يف شعر كربالء، انتقل أخريًا اىل كركوك وأستقر هبا.
)7( حسن حممد الصغري ولد يف النجف سنة1930م، احد رجال الرتبية والتعليم يف كربالء شاعر نرش قصائده 

يف صحف وجمالت كربالئية كصوت اإلسالم والرئد والرئد اجلديد و غريها.
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الــبــلــد اىل  جـــاءنـــا  قـــد  الـــــذي  واحلــســدأمــــا  ــايل  ــع ــت ال ــبــذ  ن اىل  ــو  ــدع ي

ــد ــص ــق ــوددوهـــــــزه الــــشــــوق لـــنـــيـــل امل ــتـ ــالـ ــق وبـ ــرفـ ــالـ ــاد بـ ــ ــد جـ ــ ق
ــم )رشــــيــــد الــــصــــفــــار()1( ــه ــن ــم ــوارف ــغـ أديـــــب بـــغـــداد الــفــتــى املـ

ــف املــرتــى( ــرشيـ ــق ديـــــوان )الـ ــق منتىح ســيــف  ــال  ــضـ األفـ مـــن  لـــه 
الصالح()2( )خــرض  ــب  األدي ــاه خـــري لــلــجــلــيــس الــصــالــحوالشاعر  ــ رؤيـ

بالفطرة فطن  ــســوجيــي()3(  ال ــو خــطــيــب الــبــرصة)مــهــدي  فــكــيــف ال وهـ

ــي()4( ــزومـ ــخـ ــفــي املـ ــجــفــي)ســي ــن ــر( الـــعـــلـــوموال ــ ــق ــ ــب ــ ــع ــ ــل )ل ــ ــث ــ مم
ــاين()5( ــ ــرج ــ ــدر امل ــي ــب)ح ــي ــط ــاخل ــان وك ــي ــب ــل وال ــض ــف ــل ال ــ مـــرشـــد أه
الرشبتي()6( )هــادي  األشــعــار  يــــنــــرش بـــــــالـــــــوالء واملــــــــــودة وناظم 

وأدب  ــم  ــلـ ــعـ لـ ــًا  ــ ــاق ــ ــت ــ ــش ــ م ــذب حيـــــن  ــع ال املــــاء  اىل  ظــمــآن  ــن  ــن ح

)1( رشيد عباس الصفار املحامي حمقق فاضل ولد يف بغداد سنة 1921م، دخل كلية احلقوق وخترج حماميًا، 
كرس جهوْد لتحقيق مجلة من كتب الرتاث.

)2( خرض عباس الصالح، ولد يف بغداد سنة 1925م ودرس يف مدارسها وخترج معلاًم، شاعر مبدع وكاتب 
مميز له مجلة آثار منها: ضباب احلرمان )شعر( و)شاعرية ايب املحاسن( وغريمها.

)3( مهدي السويج خطيب ولد يف البرصة سنة 1924م، له آثار كبرية ومتنوعة منها: الروضة املهدية، كفاية 
اخلطيب، وحي الربدة اجلديدة وغريها.

)4( سيفي املخزومي، ولد يف النجف يف اخلمسينات، وهو ممثل ندوة )عبقر( األدبية يف النجف.
)5( الشيخ حيدر صالح املرجاين ولد يف النجف سنة 1926م، مؤلف مكثر زاول اخلطابة ردحًا من الزمن، وله 

آثار مطبوعة أمهها: خطباء املنرب احلسيني يف اجزاء عدة.
)6( هادي حممد الرشبتي من شعراء كربالء وأدباءها البارزين ولد سنة 1931م، له قصائد متنوعة نرشت يف 

املجالت والصحف العربية .
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ــوة األبــــــــاة لــــقــــد أتــــــــى هبــــــــذه األبـــــيـــــات  ــ ــف ــ ــص ــ ــل ــ هـــــديـــــة ل

ــة أكــــــــــارم  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــامل فــــــــهــــــــؤالء نـ ــعـ ــيـــط الـ ــم أنـــــى حيـ ــه ــل ــض ــف ب

ــاوكـــــل شـــخـــص قــــد غـــــدا مــطــيــعــا ــ ــع ــ ــه نـــــدوتـــــنـــــا رصي ــ ــب ــ ــح ــ ب

عـــطـــورهـــا يف  تـــــــأرج  ــم  ــهـ ــوثـ ــحـ ــواء مـــن ســطــورهــابـ ــ ــ تــنــبــلــج األض

ــم بــــــاق بــــقــــاء الـــدهـــر ــهـ ــثـ ــديـ الفجرحـ نـــور  اآلفـــــاق  يف  الح  مـــا 

والتخميس لون رائع من الوان الشعر، برع به الشعراء القدامى، وللشاعر الرشبتي 
ختميس بعنوان: )تقاسيم عىل انغام احلبويب( األصل: للسيد حممد سعيد احلبويب.

ــان  ــ ــس ــ إن ــل  ــ ــك ــ ش يف  ــزة  ــ ــج ــ ــع ــ م صــــاغــــتــــك إبـــــــداعـــــــة فـــنـــان 

)طــــــرز خـــديـــك الــــــعــــــذاران ( ومـــــــــذ ختــــطــــيــــت بــــريــــعــــان

)تــــــطــــــرزة الــــــــــورد بــــرحيــــان( 

اطــلــس عــــىل  الــــعــــذاريــــن  الم  ــدس  ســن طــــرز يف  مـــن  ســبــحــان 

نــرجــس(  ــن  ومـ ورد  مــن  )خــــداك  ــن هــنــدس وأخـــــرج الــكــوكــب مـ

ــان  ( ــ ــ ــن ب ــ ــاك والـــقـــامـــة م ــنـ ــيـ )عـ

أغـــرْقـــَتـــهـــا ــِد  ــ ــُبـ ــ األكـ دم  ــن  ــ ومـ ــامن فـــّتـــْقـــَتـــهـــا  ــ ــع ــ ــن ــ ــَق ال ــ ــائ ــ ــق ــ ش

ــا(  ــه ــَت ــُق ــّق ــاق ش ــّشـ ــعـ )َمــــرائــــَر الـ ــا  ــ ْدهَت ــرَّ ــ ــدب ج ــ ــذ ســـيـــوف اهلـ ــ وم

ــك األمحـــــُر الـــقـــاين(   ــن )فـــأخـــرضَّ م

ــق املـــدنـــف ــاشـ ــعـ ــب الـ ــ ــر ل ــكـ اسـ ــقــرقــف ــال ب ــن  ــفـ اجلـ رس  ــزجـــت  مـ

ويف(  ــرص  ــم ك دار  يف  ــت  ــن ك ــو  ــ )ل ــن يــوســف ــال عـ ــ ــا م ــخ ــي ــب زل ــل ق
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)ّحــــــــٍي مــــــــداٍن ّحــــــٍي كــنــعــان(

فـــلـــيـــقـــل الـــــعـــــاذل مـــهـــام يــشــا فــشــا رسحــــبــــي  ــرص  ــ مـ ــل  ــ كـ يف 

يـــا رشـــا( ــًا  ــف ــوس ي ــُت إال  ــن ك )مـــا  احلــشــا ســقــيــم  ــًا  ــعــقــوب ي ــُت  ــن ك إذ 

ــاين(   ــثـ ــُف الـ ــ ــوس ــ ــا ي ــ ــه ي ــ ــَت ــ ــق ــ )أوف

ــه ــب ولــــيــــس مـــــثـــــواه ســـــــوى ل ــه  ب إال  قـــلـــبـــي  ــف  ــغـ ــشـ ــنـ يـ مل 

حـــبـــِه(  يف  ــوم  ــ ــي ــ ال الئــــَمــــيَّ  ــا  ــ )يـ لــــن تــــرصفــــاين قــــط عــــن دربــــه 

)مـــــهـــــًا فـــــام شـــأنـــكـــام شـــــأين(  

ــهــْم ظــن ــم  ــ هل ــُت  ــ ــب ــ ــيَّ ــ وّخ ُرّدوا  ــك لــكــنــهــْم  ــن ــوا انـــشـــغـــايل ع ــ ــ رام

لكنهم( ــك  ــي ف ــي  ــام ــي ه )هـــامـــوا  بينهم  ــا  مـ أرشقـــــَت  ــو  لـ ــُت  ــف ــل ح

ــاين(  ــرفـ ــوا مـــعـــنـــاك عـ ــ ــرف ــ ــد ع ــ )قـ

جتــافــيــُتــهــم  ــوا  ــ ــالـ ــ قـ رنــــــا  اذا  ــم  ــه ــُت ــن ــي ــب ت ــاك  ــ ــن ــ ــي ــ ِس طــــــور  يف 

ــُهــم لـــكـــن جتـــلـــيـــَت فــاعــشــيــَتــهــم  ــن اعــشــيــَت ــ )كـــفـــرًا أتــــوا وح

)بــــــفــــــرط أنـــــــــــوار ونــــــــــريان(  

ــِدال ــ ــ أُب ــن  ــ ولـ ــو  ــفـ أجـ ال  ــك  ــبَّـ ــب يـــمـــيـــنـــًا عــىل حـ ــ ــاحل ــ ــُت ب ــفـ ــلـ حـ

وال  يــــومــــًا  أســــلــــوك  ال  أوال(واهلل  وهــــوًى  ــي  ــ ــا صــنــو روح )يـ

ــواين(   ــلـ )أمـــلـــك لـــو حـــاولـــت سـ

مــنــســوجــة الــقــلــب  عـــــروق  ــةويف  ــوج ــت ــن م الـــلـــوعـــة  مـــهـــجـــة  يف 

ــة ــزوجـ ممـ روحـــــــك  يف  اهـــزوجـــة(روحـــــــي  ثــغــري  يف  ــك  ــمـ )واسـ



202

)وربـــــــــــــام متـــــــــزج روحـــــــــــان(

ــدة ــ ش ويف  يـــــر  يف  ــدةأهــــــــــواك  ــ ح ــن  ــ ــ ع ــر  ــ ــف ــ ي ال  ــك  ــ ــب ــ ح

وحــــدة يف  ــك  ــنـ مـ ــأين  ــ ــ ك ــى  ــتـ ـــدة(حـ ــ رق وَكـــــــرى  ــاٍد  ــ ــه ــ س )ويف 

ــاِن(   ــ ــن ــ اث يـــتـــحـــَد  أن  ــح  ــ ص )لـــــو 

ــق قـــرياطـــه ــ ــاش ــ ــع ــ ــهعـــــز عـــــىل ال ــ ــامط ــ أس ــر  ــ ــغ ــ ــث ــ ال يف  لـــــؤلـــــؤة 

ــه ــ ــراطـ ــ ــة أقـ ــ ــي ــ ــدم ــ ــال ــ ــد ك ــ ــيـ ــ ــه(أغـ ــامطـ أنـ الـــــــورد  ــه  ــي ــت ــن وج )يف 

ــَق أوثـــــــاِن( ــي ــل ــع ــد عـــلِـــقـــت ت ــ )قـ

ــر املــبــســام ــك ــس ــًا دهــــاقــــًا ي ــ ــأس ــ ــذب الــلــامك ــ ــع ــ ــة جـــــاد ب ــ ــوت ــ يــــا ق

السام  بــدر  األرض  يف  رأى  مــن  ــا  احِلـــام(ي ُأهـــيـــل  مـــّر  إذ  )نـــاشـــدُت 

إنــــســــاِن(  صـــــــورة  يف  )أرشق 

املـــحـــزمـــا  ــل  ــ ــق ــ أث ردف  ــق  ــفـ ــن هلــــــاث كــام خيـ ــ ــبـــي مـ ــلـ خيـــفـــق قـ

مــثــلــام مـــشـــى  إن  ــؤادي  ــ ــ فـ ــال  ــ قــدمــا(جـ وإن  ــو  اخلـــطـ أخــــر  )إن 

ــان(  ــاحـ ــوشـ الـ جــــال  خــــرصه  )يف 

ــا وجـ عـــلـــيـــه  راح  مــــن  ــده واحلــجــىاســـــــأل  ــنـ ــي عـ ــب ــل ــت ق ــف ــل خ

ــى ــدج ال صـــبـــاح  ــع  شـ ــد  ــ وق الــرجــا(واىف  مــنــي  ــا خـــاب  م إذا  )حــتــى 

ــان( ــاحـ ــبـ ــت قــــد شــــع صـ ــلـ ــقـ )فـ

مــقــلــة  هبــــا  تـــغـــمـــض  مل  ــن وصـــلـــه لــيــلــة محـــــــراء  ــ ــا م ــنـ طـــالـــت لـ

ــة شــعــل ــه  ــ ــتـ ــ راحـ يف  ــة(والـــــــــــراح  ــدأت جــول ــتـ ــى مـــا ابـ ــت )هـــب م
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ــل بـــــنـــــريان ( ــ ــي ــ ــل ــ )تـــــؤجـــــج ال

ظــام  أو  غـــلـــة  ــلـــب  ــقـ بـ ــت  ــ ــق ــ مــــا تـــــرع األقـــــــــداح مخــــــرًا فــامأب

ــلــام  ــعـــي رشهبــــــا مــث ــبـ ــلــام(خـــفـــف طـ ــذب ال ــع ــر ب ــم )مـــذ مـــزج اخل

ــاين(   ــ ــفـ ــ ــل أجـ ــ ـ ــقَّ ــ ــا ثـ ــ ــه ــ ــب ــ ــي ــ )دب

ــن لــوعــة ــا الـــعـــاشـــق مـ ــل خـ ــ ــة وه ــرق ــن ح ــ ــت ســـويـــدائـــي م ــ الحـ

جــنــة يف  حـــبـــك  ــن  ــ م لـــوعـــة(أصـــبـــحـــت  ــا  ــ أخـ كـــنـــت  وإن  )إين 

وولـــــــــدان(   حــــــور  يف  )تـــبـــهـــج 

ســاقــنــي  لـــو  ــك  ــابـ بـ ــي رضــــــوان يف  ــن ــاق ع وإن  ــى  ــتـ حـ دخـــلـــتـــهـــا 

ــا راقــنــي  ــه ــائ ــب ــه ــي( ومــــن حـــى ص ــن ــاق ش ــد  ــ ق جـــنـــاتـــك  )رواء 

ــان(  ــ ــرج ــ وم در  ــن  ــ م راق  )مـــــا 

ــوى ســاقــنــي  ــه ــل ــي ل ــن ــي بـــالـــرغـــم م ــن راق ــد  قـ ــر  ــح ــس ال مــقــلــتــيــه  يف 

شاقني  ــذي  ــ ال احلـــي  ــك  ــاق ش ــًا بــاحلــب قـــد فــاقــنــي( هـــل  ــف ــدن ــا م ــ )ي

ــامن( ــعـ ــىل رمـــــل نـ ــ ــأع ــ ــوًا ب ــ ــلـ ــ )حـ

ــم ــاه ــاي ــمواســـتـــعـــذبـــت روحـــــي ب ــواه ــج ن ــح  ــي ــب ــس ــت ال يف  وردي 

ــم  ه إال  أهـــــــو  مل  م لــقــيــاهــم(أهــــــواهــــــم  ــل ملــــن حـــــــرَّ ــ ــق ــ )ف

ــامين( ــثـ ــه جـ ــيـ ــى فـ ــ ــاش ــ )هـــــــوى ت

لـــّومـــا وال  عـــــــــذاالً  ــيـــت  فــام خـــشـ ــم  ــ ــواه ــ ه يف  ــي  ــ ــ روح ــت  ــ ــ أذب

احلـــام  أهـــيـــل  يـــدنـــو  إن  ــرمــا(أفــــــرح  ــم مــغ ــ )غـــــــدوت صـــبـــًا هب
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أحـــــــزاين( كــــابــــدت  نــــآ  )وإن 

انــتــمــى ــي  ــب ــل ق ــري  ــغ ــل ل وال  بــعــدمــا نـــــأوا  ــن  مـ بــالــربــع  يل  ــد  ــه ع ال 

احلـــام ــق  ــي ــق ــع ب داري  ــدار  ــ ــ الـ ــام (ال  ــ ــًا ك ــ ــزي ــ ــي ن ــاحلـ )فـــلـــســـت بـ

جــــــرياين(   اجلـــــــــريان  وال  )كــــــا 

وقصيدته )عرفان باجلميل( لسان شكر لصديق أحسن صنعا معه: 

ــال  وص الــصــفــاء  ــىل  ع يـــدوم  ال  أن  ــات الــغــيــد ثــمــة حــال  ــب ــاع ــك ــل ل

ــنَّ حمـــال  ــ ــاؤهـ ــ ــن حـــيـــث وفـ ــه ــي ف ــرق نــابــض ــ ــل ع ــي ــاب ــن ق فـــكـــأن مـ

ــر يف اجلــفــون حــال  ــح تــســبــى وس رقــة  ــة  ــ ــدام ــ امل رصف  مـــن  وهلــــن 

آمــــال ــا  ــ ــش ــ احل يف  ــرد  ــ ــف ــ ت مـــنـــهـــا  معرش  ــة  ــاف ــط ل يف  ــن  ــس ح ــيـــق  ورقـ

مــقــال  هلـــن  ويــطــيــب يف وصــــف  رياضها  طــيــب  وهـــن  ــاة  ــي احل نــحــن 

ــال  ــ ــاحـــك اآلصـ ــًا وتـــضـ ــج ــل ــب ــت م الضحى ينطلق  مبسمهن  حسن  من 

ــن هــال  ــب ــان مــن اجل ــب ــت حــيــث اس شكره  سجدة  الفجر  خيط  ويطل 

ــال  ــث مت ــا  ــشـ احلـ يف  ــك  ــأنـ بـ ســـلـــفـــًا  ــي وإنــــك عـــارف  ــواقـ وإلـــيـــك أشـ

ــال  ــ ــّت ــ ــي وفـــــــاء ُبـــــعـــــُده َق ــ ــ ألخ هــوى قلبي  يف  هــجــت  ســـاٍم  أأبـــا 

ــزال ــنـ يـ ال  رؤاه  ــيـــف  طـ ــن  ــكـ لـ ــد الـــزمـــان بــغــربــة  ــرًا رمـــتـــه يـ ــ قـ

ــؤال  ــ ــؤاد س ــ ــفـ ــ ــنـــى الـ ــام هيـ ــ ــرب ــ ول أزفـــهـــا  ــك  ــيـ إلـ ــرشى  ــ بـ يل  لـــكـــن 

ــامل ــ ــىل يـــديـــك ســتــكــمــل األع ــ وع غد ويف  )الـــفـــدان(  مــعــامــلــة  متــت 
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ــال  ــ ــض ــ أف ــه  ــ ــال ــ ــع ــ ف ــع  ــ ــي ــ مج ألخ  ــان شـــكـــر كــلــه  ــسـ والـــرشبـــتـــي لـ

ــى يف اخلـــد نــــّور خــال حـــســـدًا مــت دوهنــا   - األخيلية  ليىل   - وتـــذوب 

ــه مـــن نــســج الــنــســيــم غــال ــي وعــل بصدرها  الشقيق  ــورد  ــ ال وتــبــســم 

ــأغــمــض مــقــلــتــيــه غـــزال ورنــــت ف كقدها  ليس  البان  وغصن  خطرت 

ــال  ــوب ح ــل ــق ال ــق يف  ــل ســحــٌر حت عينها  ــة  ــت ــف ول ــص  ــ رخ ــا  ــه ــوام ــق ف

ــال  ــال حم ــ ــد اهلـ ــه ــن ش ــاك مـ ــسـ إمـ ــال غـــده ــ ــا هـ ــه ــب ــاج ــق ح ــ ــي ــ ورق

اآلمال تـــتـحــــــقـــق  وبوصلــها  ــدة ــري ــا بـــألـــف خ ــدهيـ ــراء أفـ ــمـ سـ

وقال يف قصيدة غزل جاهيل: 

ســـحـــرًا ألكـــنـــاف احلـــجـــاز خــيــال  ــة طـــاف أمـــس فــقــادين  ــيـ مـــن دارمـ

ــال  ــوق وداعــــــب مــقــلــتــي وصـ ــ ش فهاجني الـــريض  ــاس  ــف أن وملــســت 

ــد جـــــوال ــمـ ــهـ ســــــاع بــــربقــــة ثـ ألـــفـــي حجة ــد  ــع ب ــن  مـ ــي  ــن ــأن ــك ف

ــا قـــتـــال  ــ ــه ــ ــوام ــ حــــــور وبــــــن ق طرفها  يف  ــادٍة  ــغـ بـ ــؤاد  ــفـ الـ كــلــف 

ــر مـــن أجـــفـــاهنـــا ســّيــال  ــح ــس ــال ف عبلة  ــة  ــاح م ــت  ــ ورث قــد  ســمــراء 

ودالل  ــة  ــ ــ رقـ ــا  ــهـ ــيـ فـ ــاء  ــ ــف ــ ــي ــ ه ــرة  ــري ــفـــاة غ ــاف الـ ــن ــأك نــشــأت ب

هـــي فــــوق آيـــــات اجلـــــامل مجــال سمرة  بوجنتيها  ــري  ــج اهل ــى  ــف أض

ــوال  ــ فــــــــــرواؤه لـــلـــمـــســـتـــهـــام نـ ــرد ثــغــرهــا  ــ ــراع ت ــمـ والـــطـــائـــف املـ

ــال  ــت ــا خي ــه ــث ــدي ــف ح ــط ــل نـــفـــس ب فلطفه  الــبــهــيــج  الــســحــر  وتــنــفــس 
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األديب  أصدرها  قصصية  جمموعة  وهو  احلياة(  من  )ألــوان  كتاب  مقرضًا  وقال 
الراحل فائق جمبل الكاميل:

وأشجاين  ــزين  ح مــن  ــان  ك مــا  فهاج  ــم وإمــعــان ــه ف قــــرأت ســفــرك يف 

الثاين  ــعــامل  ال ــا  مــزاي بعض  تصوير  ــهــا  ــت ــة قـــعـــســـاء غــاي ــ بــذلــتــهــا مه

إنــســان  كــل  ــه  ــي إل سيصبو  ســفــرًا  ــوان( أحــداث نسجت هبا  )أل يف مجع 

ــف فنان ــن ك ــت م ــرج ــورة اخ ــص ك ــعــة ــوب رائ ــلـ مــتــيــنــة هـــي يف األسـ

ــراين  ــك ــل لــتــقــديــري وش ــت أهـ ــأن ف هياكلها  ــو  ــزه ت صــــورًا  ضمنتها 

وقال راثيًا العالمة الكبري الشيخ أغا بزرك صاحب الذريعة: 

العمر  أول  يف  بـــه  مــشــيــت  ــًا  ــ دربـ والكرب الشيب  مهوم  رغم  واصلت 

وطر مــن  العلم  غــري  عــنــدك  ولــيــس  تنشده ــور  ــن ال ــق  وطــري الصبا  منذ 

القمر  مــن  ــور  ن ال  العقل  وهــديــك  ــة  ــل وراح مـــاء  ال  ــرب  ــص ال وزادك 

األثر عىل  يمي  ــذي  ال خري  فكنت  رسالته املـــايض  السلف  يف  عــرفــت 

الكدر من  تشكو  ال  ــذالن  ج ــت  وأن ــدر  ــه كـ ــلـ ــر كـ ــمـ متــــر أعــــــــوام عـ

ــيــوم والــدهــر ــرق عــنــدك بــن ال ال ف علقمه ــت  ذق ــر  ده أوصـــال  قطعت 

والفكر  العقل  زاد  الناس  إىل  هتدي  أشعتها يف  خــدنــا  للشمس  وكــنــت 

اخلطر ساعة  يف  وال  حتى  ضــاق  مــا  سعة يف  الــدهــر  يــفــوق  قلبًا  ملكت 

للبرش  ــس  ــي ل خـــلـــودًا  إن  بـــرغـــم  ــه  ــب ــرس خـــلـــود يف جــوان ــ ــأن ج ــ ك

 * * *
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بالرشر اجلــهــل  ظــلــامت  مــزقــت  قــد  ــدة واق الــذهــن  ونـــار  عــامــًا  تسعون 
النظر)1( إىل  يبدو  الدجى  بدر  كمثل  نتائجها  من  بعض  )الذريعة(  سفر 

ــدر  ــت ــب ــاق وم ــبـ ــت أكـــــرم سـ ــن ــك ف تكتبها  العمر  قضيت  سفرًا  عرشون 

ــا مـــن ســالــف الــعــرص  ــارنـ ــر آثـ ــغ ل تكرمة  غـــري  ــزاء  ــ ج ــوت  ــ رج ومـــا 
الــســري)2( أعظم  يضاهي  جمــد  بسفر  ذكرهم  خلدت  األوىل  و)لــلــكــرام( 

ــر   ــا زاهـــيـــات حـــلـــوة األطـ ــدهتـ أعـ أكثرها  الــنــســيــان  ــا  حم ــد  جم ســطــور 
والــبــرص)3( العقل  ــذاء  غ فهي  ــراء  غ سريهتم الــقــوم  )نقباء(  مــن  ــدت  أع

والشكر)4(   احلمد  بــزف  الزمان  لك  ــان ســيــذكــره  ــرفـ و)لــلــمــجــدد( عـ

مبتكر    إبــــداع  ــن  م ــك  ــف أك خــطــت  ــرياز( هيــديــك الــثــنــاء ملا و)شــيــخ شـ

ــًا مـــن أطــيــب الــثــمــر  ــق ــب ــام ط ــه ــي إل تقدمها  ــرازي  ــ ــ ال ومـــن  ــة(  ــديـ )هـ

* * *

واحلــرض  ــدو  ــب ال ــاذ  ومـ ــدى  اهلـ دار  ويا الــويص  مثوى  يا  الغرين  أرض 

والشجر  الظل  ذات  الفراديس  عىل  شمخت قد  جرداء  قيعة  من  بوركت 

الذكر  خالد  فكر  رصح  غدت  حتى  لبنتها  )الـــطـــويس(  وضـــع  ــوزة  ــ وح

والشعر  واآلداب  والــعــلــم  للفقه  قافلة  ولـــأفـــذاذ  ألـــف  ــل  ــب ق مـــن 

)1( شارة إىل موسوعة الشيخ أغا بزرك التي تقع يف عرشين جملدًا وعنواهنا )الذريعة إىل تصانيف الشيعة( .
)2( إشارة إىل كتاب )الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة( وهو للمرحوم أيضًا .
)3( إشارة إىل كتاب )الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة( وهو للمرحوم أيضًا .

)4( إشارة إىل كتاب الشيخ أغا بزرك وعنوانه )هدية الرازي إىل املجدد الشريازي( .
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منكر)1( غري  بموج  )البحار(  تزجي  مــأثــرة  الــفــحــل  )للمجلي(  لـــآلن 
حلت عىل الظلم مثل الصارم الذكر)2( رصخته ــد(  )اآلخــون العلم  والثائر 

مصطرب الت  حــتــى  بــالــصــرب  يــلــوذ  رائده و)الدستور(  والعدل  كان  قد 

األرش   الظامل  عــرش  احلــال  يف  فاهنار  ــق واضــحــة ــاحلـ ــة كـ ــولـ فــقــاهلــا قـ
ــرر)3( والـ التيجان  مساومة  يــومــًا  عاممته تــأبــى  ــذي  الـ ــوي(  ــوسـ و)املـ

ــر  ــف يف وب ــت ــل ــب اخلـــز وامل ــواهـ الـ تطاوعه ــا  ــي ــدن وال احلـــق  ــد  ــزاهـ والـ

ــدر   ــت ــق م كــــف  ــه  ــ ــي ــ إل ومـــــد  إال  ــد صــاحــب عـــرش كــفــه أبـــدًا ــا م م

والــطــاغــون يف سقر اخلــلــد  مــصــريه  غدا حيث  الــطــاغــن  مــســاومــة  ــى  أب

* * *

ــصــور  ــوة ال ــل ــو ح ــزه مـــن املـــآثـــر ت طائفة ذكـــراك  خلدت  )حمــســنــًا(  يــا 

الصغر  مــن  ــدن  لــه خ ــت  أن ــرو  ال غ كرب  يف  ــه  ــرك ت مل  لــلــعــلــم  ــدت  ــل خ

سهر  ويف  بحث  يف  العمر  يقطع  من  يقدمها  أن  أوىل  الــعــقــل  بــضــاعــة 

بالسحر  الــلــيــل  ربـــع  ــل  ــواص ت ــن  هت ومل  الــطــويــل  الليل  مــن  اآلنـــام  كــل 

سهر  يف  واملــصــبــاح  والعقل  وأنـــت  ــاس يف دعــة ــن ــل صــنــوف ال ــام ك ــن ت

خــور ويف  ضــعــف  يف  خيــمــد  وراح  ــه  ــادم ــن ذابـــــت ذبـــالـــة مــصــبــاح ت

)1( إشارة إىل كتاب )بحار األنوار( للمجليس .
)2( الشيخ اآلخوند أبو احلرية والدستور واألب الروحي لألحرار املطالبني بالدستور .

)3( هو املرحوم السيد أبو احلسن املوسوي املشهور بمواقفه اجلريئة ضد الطغاة ورفضه الشديد للمساومة مع 
العمالء .
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ضجر  وال  يـــأس  بـــا  ــرياع  ــ الـ مـــع  منشغًا الليل  تطوي  سهران  وأنــت 

ــدر  ق عـــىل  ذكـــــرًا  هلـــا  إال وســقــت  شــاردة واألســفــار  الكتب  يف  تبق  مل 

* * *

سفر ــو  أخ كــل  إذ  ســيــان  الــدهــر  يف  كلهم  ــان  ــسـ اإلنـ ــنــي  ب أن  ــت  ــف أس

احلفر  إىل  حمــمــول  ــذكــر  ال كخامل  ــر أخـــره ــك ــف فـــالـــعـــامل األملـــعـــي ال

وقوله يف قصيدة عنواهنا )دمعة(:

ــاب ــتـ ــاة وعـ ــ ــك ــ ــت ألـــــف ش ــلـ محـ ــرًا ــح ــاء فـــاضـــت س ــرسـ دمـــعـــة خـ

ــذاب  ــ ــل ســـهـــادًا وع ــي ــل ــقــطــع ال ت ــة حــــائــــرة  ــ ــل ــ ــق ــ أطـــلـــقـــتـــهـــا م

ــذاب ــع ــهــا ال ــي ــان نــســجــتــهــا عـــن أم ــورة ــطـ ــن عـــىل أسـ ــفـ ــض اجلـ ــم ــغ ت

رساب يف  رساب  فـــيـــه  ــا  ــ م ــل  ــ ك فـــــــــــإذا مـــــــا قـــــــدرتـــــــه حـــلـــم 

* * *

ــا كــف الــقــضــاء  ــه ــداث نــســجــت أح ــت لـــــــروي قــصــة  ــ ــاض ــ ــة ف ــ ــع ــ دم

ــاء ــن هــب ــح ــب ــأص ــا الـــدهـــر ف غـــاهلـ ــامت ومـــنـــى ــ ــاسـ ــ ــن أمـــــــــاٍن بـ ــ عـ

ــاء  ــ ورج ــأس  ــ ي بـــن  وجـــــدًا  ذاب  ــلـــب حـــامل ــقـ وهــــــــوى فــــــاض بـ

ــدًا.. ووفـــاء ــهـ ــًا.. وعـ ــب ــة.. ح ــوع ل ــا الـــــورى  ــه ــي ــم ــس وأراجـــــيـــــف ي

* * *

ــدر ــق ــاء ال ــ ــو ش ــنــي اإلنـــســـان لـ ــب ل قـــــــدٌر شـــــاء وهـــــل مــــن حــيــلــة 

ــذا احلـــــظ األمــــر  ــ ــك ــ ــرع ه ــجـ ــتـ فـ ــٍم نـــاقـــع ــ ــس ــ ــأس ب ــ ــكـ ــ طـــفـــح الـ
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وامحــــي مـــا اســطــعــت مهـــًا وكـــدر ــوى اجل ــورات  ــ س روح  ــا  ي وانــثــنــي 

ــذر ــ ــدوى احل ــ ــ ــام ج ــ ــان ف ــ ــدر حـ ــ قـ ــى  ــدي األس ــام جيـ ــلــوى ف ــب حــلــت ال

* * *

ــي مـــرت ــن ــف ــج ــام ب ــ ــ ــيـــض أحـ بـ ــى ــن ــاف امل ــ ــي ــ صــــور األمـــــس وأط

غــفــلــة يف  والــــــــورى  ــات  ــيـ ــافـ صـ ــًا ــع ــد رشـــفـــنـــاهـــا م ــ وكـــــــؤوس ق

ــاٍل حــلــوة ــ ــي ــ ــل ــ خــــري ذكــــــــرًى ل مــوضــعــهــا  يف  لـــــــآلن  ــت  ــيـ ــقـ بـ

ــريت  ــ ــاط ــ خ يف  لـــــــآلن  تـــــــزل  مل  وبـــــقـــــايـــــا مهـــــســـــات عـــذبـــة 

* * *

ــِريَّ الــبــهــاء  ــطـ ــق ِعـ ــ ــريَّ األف ــاِعـ شـ حـــــــاملٌ ــاء  ــ ــ ــس ــ ــ م الح  ــام  ــ ــلـ ــ كـ

فـــيـــه ضــــــــدان ظــــــام وضـــيـــاء  ــٌل يــزدهــي  ــي واحــتــوى الــكــوَن أص

نــســجــت أبـــرادهـــا شــمــس املــســاء  حلة الــــــروايب  ــرض  خـ واكــتــســت 

ــر ســـواء  ــم ــع عـــن أمــــاس هـــن وال ــوة ــل ح ــات  ــ ــريـ ــ ذكـ يب  عــصــفــت 

* * *

مهسته مـــن  يــنــســاب  مـــا  بــعــض  ــوى  ــان س ــ ــا ك ــس األصـــبـــاح مـ ــف ن

نــشــوتــه مـــن  الــبــعــض  إال  لــيــس  ــه  ــي الــــــــــروح ب ــتـ ــنـ ومخــــــــار تـ

ــتـــه رقـ إىل  شـــــوقـــــًا  تـــــــذب  مل  ثـــغـــره  مـــســـت  ــن  ــ حـ ــر  ــ مخـ أي 

ــه مخــرت مـــن  الــبــعــض  تـــــذوق  إذ  نـــشـــوة تـــعـــربـــد  مل  وكـــــــــؤوس 

* * *
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ــره  ــع ــن ش ــ ــم م ــاحـ ــوق ســـبـــط فـ ــ فـ ــى جــفــنــه ــفـ ــأغـ ــل فـ ــيـ ــلـ ــر الـ ــكـ سـ

ــدره  ــ ــ ص يف  ــه  ــ ــئـ ــ دفـ ــت  ــنـ ــمـ ــتـ فـ ــروض وافـــاهـــا الــكــرى  ــ ــور ال ــي وط

ــرصه  ــ خـ يف  ــه  ــ ــ ــت ــ ــ رق ــى  ــ ــ ــرم ــ ــ ف ــب أضــــنــــاه اجلــــوى ــ ــ والـــــــه احل

ــا  ــره ــغ ث يف  ــا  ــوهتـ ــشـ نـ أودعــــــــت  ــا  ــه ــرم ــد وصـــــــايف ك ــيـ ــاقـ ــنـ ــعـ والـ

وقوله يف قصيدة عنواهنا )عتاب(:

خربي من  اليء  بعض  أهاجك  أما  أثــر ــن  م عينيك  يف  لــلــحــزن  ألـــق  مل 

كاحلجر عـــاد  حــتــى  قــولــك  كمثل  به  ــان  ــن احل ــف  ج ــد  ق قلبك  إن  أم 

البرش ــن  م لــيــســوا  ــأن أصــحــاهبــا  كـ ضــائــعــة الـــنـــاس  بـــن  املــــــروءة  أم 

ــرضر ــىل ال ــودت الــدنــيــا ع ــع حــتــى ت كثرهتا  بــعــد  ــت  ــان ه ــب  املــصــائ أم 

وتـــري  وال  إرنــــــاين  ــثـــريك  يـ وال  ــن زمــن  ــدوي مل هيـــززك م ــش ــا ل ومـ

بالرشر الكون  تلظى  منها  حن  يف  حلرشجتي هيــفــو  ال  ــؤادك  ــ فـ قــســا 

ــن عر  مــر وم مــن علقم  ــت  ذق قــد  وهـــل تــضــاءلــت حــتــى ال هيـــزك ما 

بالضجر  األهـــلـــون  يــقــابــلــه  حــتــى  بصاحبها  الــدنــيــا  ــنــزل  ت هــكــذا  أم 

ــذر ق مــســتــنــقــع  يف  ــق  ــل ــزح ــت ال إىل  هبا  العقوق  أدى  هل  الدهر  وشيمة 

العهر عىل   - كانت  أن  منذ   - جمبولة  ــا خــائــقــهــا  ــيـ ــدنـ ــذه الـ ــ ــام هـ ــن ــك ل

ــوى اآلثــــام والـــورض ــس ــد ب فــلــم جت خلقتها  ــدء  بـ ــن  م بــاخلــنــا  ــت  ــرب ت

تذري وال  تبقي  وال  ضلوعي  جذي  يطالعني ــًا  مــوت ــا  ي ــغــدر  ال مــديــة  ــا  ي

أثــري  عــىل  تبقي  وال  الــلــيــايل  ــود  س لتمضغها  ــًا  ــ إرب مهجتي  ــي  ــزق وم
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ــام اســتــمــيــح الـــعـــذر مـــن خــور ــرب ل مرمحة استجديت  إذا  ترمحيني  ال 

ــويل كــام تــبــغــن وابــتــدري  ــص هلــا ف ــت مــالــكــه  ــ فــتــلــك فــرصــة خـــري أن

ــم أرش ــ ــاٍغ آث ــ ــل بـ ــن كـ حتــمــيــك مـ قائمة ــام  ــ واأليـ مــلــكــِك  ــاألرض  ــ ف

ــوى مــن الــقــدر  ــ ــت يف كــفــه أق ــ وأن سيدهم  العرص  ورب  مهل  فالناس 

ومــزدجــر ــاٍه  نـ مــن  ــقــوم  ال يف  فليس  ــا أنـــت راغــبــة ــي م ــع ال تــرهــبــي واف

كدر ذي  غري  صــاف  اليوم  ووردك  ظامئة ــودرت  غـ فقد  ــاء  ــدم ال عبي 

ومندحر منصور  بــن  مــا  الــفــرق  مــا  دِم رشب  املنصور  شيمة  تكن  مل  إن 

السحر  أنــشــودة  يف  السحر  نفثة  يــا  ــه ــب يــا مــنــيــة الــطــهــر يــا فــجــرًا أراق

معتكر  التسهيد  ــن  م لــيــل  ــال  خـ يــومــئ يل  املــنــشــود  ــل  األمـ بسمة  ــا  ي

اخلدر نشوة  يف  فارهتنت  الــروح  يف  بنشوهتا  ــت  دبـ إذ  ــر  ــم اخل ــة  رقـ يــا 

سهر  يف  عشن  ــوف  الـ اجلــفــون  مــن  الصبح لو الحت هتش هلا  يا ضحكة 

الصور أحسن  يف  اهلوى  بسمع  ذابت  رقــتــهــا  داود  ــا  ــه ــاغ ص ــغــمــة  ن ــا  يـ

احلفر  ــن  م ــايل  ــ آم وتــبــعــث  ــي  ــ روح ــاة تــســتــقــيــم به ــيـ ــم حـ ــي ــس ــي ن ــب ه

وقوله يف قصيدة عنواهنا )حتية إىل القنيطرة(:

أم احلوارض يا  إليك  بعثت  الدامي  قلبي  من 

شاعر  أنفاس  حلنها  يلهب  محــراء  أنشودة 

* * *

يا جبهة الوطن اخلضيب ومهد أجماد اجلدود
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أنا من جهادك يف الصميم وإن بعدت عن احلدود

سأصب حقدي كله شعرًا جيلجل يف احلشود

احلناجر آالف  ــان  املــرن حلنه  تــردد  ومعي 

ثائر أنــفــاس  حلنها  يلهب  محــراء  أنــشــودة 

* * *

بردى وعذب نمريه الصايف استحال إىل دماء

بالفناء ــدد  هي إعــصــار  ــراق  ــرق ال ونسيمه 

الفداء أحلان  جرفيه  عىل  صفصاف  ورفيف 

الضامئر ويف  القلوب  يف  جتلجل  نار  ورواؤه 

ثائر أنــفــاس  حلنها  يلهب  محــراء  أنــشــودة 

* * *

ابتهاالت األلوف  يف اجلامع األموي تضطرم 

تدعو إىل رأب الصدوع وتبتغي رص الصفوف 

املسابح يف األكف إىل سيوف  تدعو لتحويل 

واىل اجلهاد... إىل الفداء.. تضج أعواد املنابر

ثائر أنــفــاس  حلنها  يلهب  محـــراء  ــشــودة  أن

* * *

الشيخ... والبطريق.. صوت واحد يف الكون رنا
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األدنا الفجر  فأظهر  الكئيب  الليل  وتقشع 

والكف فوق الكف.. نحن اليوم... ال كنا وكنا

وبال... والناقوس.. حلن واحد يف الدرب سائر

ثائر ــفــاس  أن حلنها  يلهب  محـــراء  ــودة  ــش أن

* * *

ال لن يمروا... صوت مطرقة ترن بكف عامل 

السنابل بن  ما  الفاح  رصخة  يمروا  لن  ال 

ما بن اجلحافل اجلندي  يمروا غضبة  لن  ال 

واملخافر واملكاتب  املدارس  يف  يمروا  لن  ال 

ثائر أنــفــاس  ــرة محــراء يف  يــمــروا مج لــن  ال 

* * *

يف القدس.. يف الظهران.. يف بريوت.. يف أقى عامن 

الزمان بأسامع  نارًا  رست  قد  حقد..  رصخات 

صبي الدمار.. ومزقي.. باحلقد.. بالدم بالدخان

اجلزائر  ــاد  وأجم قــار  ذي  بــأس  من  واستلهمي 

ثائر ــاس  ــف أن حلنها  يلهب  محـــراء  أنـــشـــودة 

* * *
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- للعارضية   - تلفتًا  ــاة  األبـ ســوريــة  أمحـــاة 

ودعي - قنيطرة - الفداء تكون أخت  - الرستمية -

وذري هيود الرجس تلحق بالفلول - التيمسية -

القناطر آالف  للموت  أعاممكم  ابتنى  حيث 

أنــفــاس شاعر  ــردد حلــنــهــا  ــ ت ــاد  ــ رمــــزًا ألجم

* * *
البطولة أجمــاد  ــاَء  ق بدجلة  شبوط  بــغــداد.. 

الذليلة  زعانفه  جبنًا  وترضعت  مستغفرًا 

القبيلة أجماد  فأين  )املضيف(  عمد  معديت  يف 

العناتر جلجلة  فأين  تستباح  دمشق  نــادى 

شائر أنفاس  ــره  وق سيلهب  ثــار  معديت  يف 

* * *

قاسم  كفر  يف  وضجة  جنن  يف  نوح  بغداد.. 

املاحم آالف  احلق  تفيها  ليست  وبطوله.. 

زمــازم  الدنيا  بمسمع  الــزمــان  أبــد  إىل  منها 

)صفن( هذي.. أين )مالك( أين )عامر بن يارس(

ثائر ــفــاس  أن بكتهم  الــذيــن  اجلــبــابــرة  ــن  أي

* * *
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املشارف إىل  اليهود  وصل  قد  الشد  أوان  هذا 

فاجلو هيمي بالدماء.. وتلهب األرض القذائف

أين األىل.. باألمس قد رفعوا عىل السمر املصاحف 

والقنابر املــدافــع  لظى  بغري  يرسى  لــن  احلــق 

شنائر أنفاس  وقدها  يلهب  قعساء  وعزيمة 

* * *

)ال لن يمروا( قاهلا عمي.. وصاح هبا شقيقي 

ويقوهلا جاري.. ويشدو حلنها الدامي صديقي

ووجدهتا يف البيت.. دوت رصخة.. وعىل الطريق

وعىل املآذن.. يف الكنائس.. يف املعامل يف البيادر

يف ضحكة األطفال.. يف األسواق.. يف أنفاس ثائر

* * *

احلوافر أم  يا  إليك  بعثت  الدامي  قلبي  من 

ثائر أنــفــاس  وقــدهــا  يلهب  محــراء  أنــشــودة 

وتتجىل الرباعة يف تصوير لوحة فاتنة يف )أسطورة من هافانا( قوله:

ــًا وحــــارضه  ــ ــامن ــ ــه إي ــي ــاض ــع م ــش ي ــره  ــد ال حتـــى مــآث ــج ســفــر مـــن امل

حتـــاذره أو  ــًا  ــوم ي ــوت  املـ تــرهــب  ال  ــة ــي ــلــغــد املـــأمـــول داع ــة ل ــ ورصخـ

ــره  احلــق ال حتــوى رسائ قلب ســوى  ــاد أشــعــلــهــا  ــ ــق ــ ــرة اإلي ــ ــة م ــل ــع وش
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قاهره  لــلــفــوالذ  هــو  ــل  ب ــأس  ــب ال يف  مدركه الصلب  احلديد  وليس  صلب 

ــه نـــريانـــًا خـــواطـــره  ــي فـــأوقـــدت ف ــزوز مـــن جـــرٍد ـــهـ ــامل امل ــع ــل ــل ل ــ أط

ــوادره  ــ ب هتــمــي  إذ  ــغــيــث  ال ــق  ــري ك يــربؤه  ــدرء  الـ يف  رسى  لطفًا  ــل  وح

تضافره  تكساس  وذؤبـــان  ــورًا..  جـ هبا  يعيث  وبــاتــســتــا  ــا  كــوب ــات  ــاب غ

ــره  ــاف ــًا.. وتــنــهــب أرواحـــــًا أظ ــ دمـ ويصبغه شــهــدًا  قصب  مــن  يمتص 

ــره ــ ــل آخ ــ ــًا ج ــ ــي ــ ــأن عـــيـــشـــًا زه ــ بـ ــح خيـــرّبه ــل عـــن صــب ــي ــل ــر ال ــأســف ف

ــق الـــدامـــي بــشــائــره  ــ ــوح يف األف ــل ت حنقًا يلتظي  لشعب  ــرًا  ــج ف وإن 

ــره  ــاب ــق تــنــهــٌد وهــــي بـــا شـــك م يسكنها  ــات  بـ ــور  ــص ق ــات  ــيـ وزاهـ

ــى مــنــه طــائــره  ــظ ــل واجلـــــو مجـــر ت ــْم دِح واألديـــم  ســـاٍح  رفيقا  مــى 

ــق تـــواتـــره ــىل حـ ــك، فـــجـــاء عـ ــ ش ــدره  ــك ــدان هبــــدي لـــن ي ــرشـ ــسـ يـ

وآمـــره  عــبــد  عــرفــهــم  يف  لــيــس  إذ  كلهم الناس  ملك  والبيت  فاحلقل 

نواظره  تغفو  ال  الضيم  عىل  شعب  ــا  ــداوهلـ دبــــت هــنــالــك أفـــكـــار تـ

ــطــاغــي حتــارصه  ــدور عــىل ال ــ ــار ت نـ وانطلقت  الــبــارود  غضبة  فزجمرت 

خماطره  فاقت  قــد  ــوت  امل عــىل  هــول  أشهرها  كــل  عجاف  سنون  كانت 

ــعــن بــاهــره  ــّر ال ــق صــبــح يـ ــش وان مــتــاهــتــه ظــــام يف  ــش  ــي فـــــراح ج

ــره ــاك ــس ــا ع ــيـ ــدنـ ــأ الـ ــ حمـــــــررًا مت معانقة ــا(  ــان ــاف )ه ــوارع  ــ ش تــاهــت 

زاخــره اجلــرفــن  عــىل  يفيض  بــحــٍر  إىل  يسري  طــاغــوت  نعش  ــت  وودعـ

عامره  الــتــاريــخ  عــىل  يطل  ــًا  رصحـ ــنــي ألمــســتــهــا  ــب ــة ت ــ تــبــاركــت دولـ

مــنــابــره  تــوجــيــه  الــســلــم  نــــارًا ويف  وقــائــد يف الــوغــى هتــمــي مــدافــعــه



218

ــشــاطــره ــشــكــو ي ــام ي ــ ــه وب ــًا لـ ــوتـ قـ حشاشته مــن  ــدي  هي للشعب  ــل  أط

ــان جتـــاوره ــ ــىل رغـــم ذؤب ــل.. ع ــه س هبا  ــاة  ــيـ احلـ وزر  ــة  ــ دولـ ــم  هلـ ــى  ــن ب

عنارصه  واأليــدي  والصلب  والعقل  الـــزرع هيــدي اخلــري حاصله  وأنــبــت 

ــؤازره ــ ت يــبــنــي  ــذي  ــ ال جــحــافــل يف  لرغبته فــانــصــاعــت  الــعــلــم  ويـــر 

ــدل حيــمــيــه واإليــــــامن نـــارصه  ــعـ الـ علم  فوقهم  يعلو  الشعب  ووحــد 

ــم وحتــمــيــهــم حمـــاجـــره  ــدهيـ ــام لـ ــ ب ــه ــت ــه حيـــمـــون دول ــوتـ ــل أخـ ــك ــال ف

ــره  ــ ــه رسائـ ــت ــي ــح ــىل الــــزمــــان ف ــ ع )جيفار( يا بسمة الفجر التي انطلقت

حيـــــاوره حمـــبـــوب  ــامـــع  مـــسـ إىل  ــوح هبا  ــب ــٍم حــلــو ي يــا مهــســة مــن فـ

قــلــب طــهــور وخـــري احلـــب طــاهــره  يعزفه  بـــات  طــهــور  حـــب  وحلـــن 

أواخــره  حلت  قد  احلصد  موسم  إذ  سنابله  يف  تــزهــو  الــقــمــح  ــرة  ــم وس

مــآزره خصب  مــن  ختــرض  احلقل  يف  منطلقًا الــرقــراق  اجلـــدول  ونغمة 

سافره  القرطاس  عىل  يضوع  شــوق  ــبــهــا  ــب يف جــوان ــة حـ ــالـ ويــــا رسـ

حـــبـــيـــبـــة خــــــوف نــــــامم حتــــــاذره  يـــا آهــــة كــتــمــتــهــا بـــن أضــلــعــهــا

ــيــل ســامــره  ــل ال ــمــل  ي وســـامـــرًا ال  به  النسيم  هــف  إذ  الغصن  ــة  رف يــا 

قيارصه  ــت  ــاع وارت احلــامقــات  بيت  ــة محـــراء دان هلا  يــا رصخ )جــيــفــار( 

ــره  ــاســم الــشــعــوب فــلــبَّــتــُهــا جــزائ ب داويـــة ــب  ــاري ــك ال ــج  حل ــىل  ع دوت 

مشاعره  فاهتزت  الغاب  عىل  رست  فــدافــدهــا  يف  نــضــال  روح  نفخت 

ــره ــاحـ ــنـ تـ ــاالً  ــ ــتـ ــ خمـ رض  ــام  فــــربــ ــاد األثـــيـــم هلا  ــق ــن ــار ي ــن ــال آمــنــت ب

ــارصه  ــعـ ــًا تـ ــ ــان ــ ــس ــ هبــــن ختـــــدم إن ــا جتــارهبــم ــي ــدن ــادة ال ــ ــن ق ــت م ــ ورث
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ساهره  الطرف  حتى  الليل  يف  وأنت  ــاس هــانــئــة ــنـ ــل عـــيـــون الـ تـــنـــام كـ

ــم حتـــنـــان تـــغـــادره  ــ ــىل رغ ــت عـ ــي ب هدف  عــن  يثنيك  ال  ــرك  أم حزمت 

ــاة أنـــت حــاقــره  ــي ــو ح ــزه ــرًا ب ــ زهـ صانعه كنت  بــحــرًا  خلفك  نبذت 

ــو غــطــتــه كـــوارسه  ــ الـــقـــاع واجل يف  مبعثرة  ــه  ــي ــاع أف بـــحـــرًا  ــت  ــض وخ

تـــك حتــمــيــه مــغــاوره والـــضـــب مل  ــه ــوادم فــالــنــر تــســتــل مــن حــقــد ق

ــره  ــ زائ ــت  ــ أن أيـــثـــم  ــل  كـ ــّن  ــ ظ إذ  غفوهتا  الطاغن  ــن  أع مــن  سلبت 

ــوف خــاطــره  ــل وهنـــب اخلـ فــبــات ك مضاجعهم من  أقضت  مذ  أسطورة 

تــنــارصه  )جــيــفــارا(  ــة  ــ ورصخ إال  علم  مــعــمــورة  يف  للشعب  رّف  مــا 

قنابره ــارا(  ــف ــي )ج روح  ومـــن  إال  معرك قــلــب  يف  فــيــلــق  رسى  وال 

ــره ــم املـــوت لــلــطــاغــي غــدائ ــرس وت ــوار بــســمــتــه ــثـ ــلـ ــرص لـ ــنـ حتـــقـــق الـ

ــًا وحــــارضه  ــ ــامن ــ ــه إي ــي ــاض ــع م ــش ي ــد ال حتــى مــآثــره  ــج ــٌر مــن امل ــف س

* * *

ومن قصيدة قاهلا بعنوان )أبو رغال(:

تعرف من كان أبو رغال ؟ 

كان طريدًا يكره احلياة واألطفال 

ويمقت البسمة... واخلري... ويشتم الرجال 

يقي هناره مع الصال.. يف الرمال 

ويقطع البيد با نعال 
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كان يغني.. يعبد الشيطان.. والنقود 

ويكره الوجود 

يأكل من نفاية امليتة واجللود 

يرقص لو هددت املجاعة.. الباد 

وخيطف األوالد 

* * *

تعرف من كان أبو رغال ؟ 

قد كان مسخًا يسر اخلّسة باألسامل 

يطمع النساء.. والضياع... واألموال 

وكان مثل السّل.. والطاعون.. والسعال 

ألنه كان أبو رغال 

* * *

وكان أن أغارت األفيال 

وهددت )أم القرى( بالرّش.. بالوبال 

وكان بالدرب أبو رغال 

حيلم بالضياع... والنساء... واألموال 

ويطلب الثأر من الرجال 

يطمع أن يشبع من رشب دم األطفال 

نعم لقد كان أبو رغال 

دليل شؤم للغزاة يف القفار 
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يرشدهم للدرب.. يستحثهم عىل القتال 

حيكي هلم عام رأى يف البيت - بيت اهلل - من نضار 

ونادر املفروش... واألستار 

كان يمني - دائاًم - )أبرهة( املغرور 

أن يصطفي سدانة الكعبة والنذور 

وهكذا كان أبو رغال 

حيلم أن يفوز بالنساء.. والضياع.. واألموال 

* * *

مهام توالت الدهور واألجيال 

فلم يزل رأس أيب رغال 

يقذف بالسل... وبالطاعون... والسعال 

يظهر يف الؤوس... والكونغو.. ويف الصومال 

مسخًا يغطي الغدر.. واخلسة باألسامل 

يطمع بالضياع... والنساء واألموال 

ختاميسه 
قال خممسًا بيتي قيس بن امللوح:

ــًا وشــغــا ــدفـ ــار يل هـ ــ ــا ص ــواهـ ــاق أهـــاهـ ــشـ ــعـ ــرصت ملـــعـــرش الـ ــ فـ

ــيــاي وصــا ــن ل ــار لــيــىلوحـــن حــرمــت م ــ ــ ــار دي ــ ــدي ــ ــىل ال ــ ــر ع ــ ــ )أم
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ــدارا(  ــ ــ اجل وذا  ــدار  ــ ــ اجل ذا  أقـــبـــل 

ــن ســهــل وصعب م احلـــب  دريبخـــربت  عــرفــت  ــرام  ــغـ الـ ــل  ــب س ويف 

صــب لــــــوم  يف  ملـــــــــداوم  قلبيفـــقـــل  الـــديـــار شــغــفــن  ــا حــب  ــ )وم

ــارا(  ــديـ ــن حـــب مـــن ســكــن الـ ــك ول

ويتحرق أملا حني سمع بنبأ رحيل شاعر كربالء اخلالد عباس ايو الطوس فراح يرثيه:

رطبا ــاًم  ــاع ن بجفني  حــلــاًم  ــررت  عذبامـ ــًا  ــع رائ بفكري  حلــنــًا  وطــفــت 

ــســًا لــدنــًا ــائ ــاة م ــي أنــبــتــت عجبانــبــعــت غــصــن ح ــدس  قـ مــنــيــة  ــت  ــب وث

أرج ذي  الطلق  الربيع  مثل  احلجباوكنت  خيـــرق  وبــــدرًا  لــطــفــًا  يــشــع 

ثلثًا ــزل  تـ مل  حــيــاٍة  ــأس  كـ ــت  ــن نضباوك يــنــبــوعــهــا  مــا  ــان  ــ لــكــن رسع

سكتته ــد  ــري ــغ ال للبلبل  قــد أوقــــدت بـــفـــؤادي املــبــتــي هلباعــجــبــت 

خباعجبت كيف استحالت نغمة شحنت كيف  الصوت  وذاك  وأتسا  لطفًا 

قــدٍر مــن  واستنكرت  بـــاهلل..  كتباآمنت  الــذي  بئس  يا  موتك..  خط  قد 

ينبئني  الــشــؤم  الــغــراب  ذاك  نعبالعنت  بـــام  ويــبــكــيــنــي  ــبـــت..  أصـ بـــام 

* * *

ــًا مــرنــمــة ــ ــان ــ ــاس أحل ــن ــل ــت ل ــي ــن ــاغ ــذي رشب ــ ــي الـ ــســب ــره ت ــ ــه مخ ــ أرقـ

منهمرًا ــال  س مــا  إذا  شــعــرًا  سكباوقــلــت  وابـــــًا  ــه  ــن م ــعـــزم  الـ تــدفــق 

ــة تــلــك يــمــتــاز اهلــــــداة هبا  ــزيـ والعصبامـ القلب  لأنام  يعرصوا  أن 

أشهره  ملؤ  قصريًا  عمرًا  عشت  تعباقد  ــه  ــام أي شحنت  وقـــد  ــوع..  ــ ج
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دائـــم وأذى بــن سقم  مــا  ــاع  ــع الــســغــبــاقــد ض ــدفـ ــة لـــرغـــيـــف يـ ــ ومهـ

مناهجهم كانت  األىل  شأن  ــاوصنت  ــرب واحل ــل  ــوي ال فلقيت  ســـويـــة.. 

مندفعًا مشغولون  والناس  ذهبانافحت  الــذي  واحلــق  الشعب  لنرصة 

ستحصده مـــا  ــال  ــب م غـــري  ــت  ــل سبباوق العىل  واخـــرت  احلقيقة  قــول 

نشبا وال  ــاالً  ــ م ال  ــدك  ــع ب ــبــق  ت املــــال.. والــذهــبــامل  تـــدر  وال عــقــارًا 

ــهــا ســــرية بــيــضــاء حيــمــدهــا  ــكــن مكتسبال تلك  وجــلــت  ــان  ــزم ال ــم  ف

تــضــحــيــة هلل  خـــالـــصـــة  منقلباقـــدســـت  أحــســنــت  وقـــد  ــاد..  ــب ــل ول

وِمــن  للحديد  ذراع  غصن  اللحباقدمت  املنهج  خططت  ــفــؤاد  ال دم 

تكتمه كــنــت  ســقــام  رغـــم  العطبا هنــضــت  يشتكي  فـــؤاد  ــم  رغ وثـــرت 

خدمًا  وال  ختشى  ــًا  رشط ال  مرتقباوجلت  الليل  يف  حــارســًا  أو  للبغي 

نزلت  إن  البغي  سياط  من  جلدة  ملتهباأو  اجلــلــد  يــعــود  الــظــهــور  ــىل  ع

* * *

تسكنها كنت  قــد  مظلمة  قعر  واألدبـــامــن  الشعر  للعاملن  أخــرجــت 

كــنــت متلكه ــرد حــصــري  ــوق جـ ــ رتباوف وال  تبغي  منصبًا  ال  كافحت 

ملٍل مــا  دون  مـــرًا  بالعيش  كــذبــاقنعت  ــقــى  مــرت أو  ــاًم  مــغــن تـــرد  ومل 

تعب  ويف  ــد  كـ يف  ــارك  ــ هنـ ــي  ــق حمتسبات ــلــيــل  ال ــي  ــق وت ــلــقــمــة..  ل

تنفثه  الصدر  يف  رشرًا  الدجى  ــردًا عــربــاترمي  ــ ــ قـــصـــائـــدًا تــتــمــشــى خ

تعب  أخــي  قلب  يف  الغيظ  رعباوتكظم  وال  ســقــاًم  يشتكي  ال  حـــريان 
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ــار متضغه ــن ال مــثــل  احلــقــد  ــل  ــأك منتقباوت البرش  بكذب  كنت  حــن  يف 

هلا  تــطــيــق  ال  أوار  مــن  ظباوتــشــتــكــي  الضلوع  بــن  مــا  وحتضن  دفــعــًا 

* * *

منتصباعباس تلك سنون قد مضت وقضت الــعــن  يف  يــزل  مل  ــا  ــره وذك

ــان ثــالــوث عــىل رعــٍد ــام قــد كـ ــ اللغباأي ــورث  ــ ي َوّهـــــٌم  ــت  ــ وأن أنـــا 

هنٍم مــن  املــســعــور  الــثــالــث  واهلــدبــاثالوثنا  ــدمــع  ال مقلتينا  مــن  ــســلُّ  َي

تنفقها   الــفــلــســن  متــلــك  ال  نشباأيــــام  وال  ــال  مـ ال  مــثــلــك  ــت  ــن وك

يسرنا كـــان  قميص  وخـــرق  والقصباكــنــا  اخلــز  ــون  األرذلـ يرتدي  إذ 

أيــامنــنــا قبس  مــلــكــت  ــا  مـ ــل  ــ الــذربــاوج املــقــول  الــضــمــري.. يمد  مــن 

هلا  أّن  ــاّمع  ــ ــّس ــ ال يــشــهــد  ــن  ــسـ القضباوألـ الــصــارم  يفوق  عظياًم  وقعًا 

تــرددهــا لـــك ال زالــــت  ــواقـــف  واخلطبامـ الشعر  ذكــرنــا  إن  أفــواهــنــا 

قافية قلت  إن  الـــذي  ــت  أن واصطخباألــســت  التمجيد  من  املكان  ضج 

منسكباحلفت بالكون والسجن اخلضيب دمًا السيل  كمثل  حر..  كل  من 

بــاســمــة ــوت  ــ املـ تــتــلــقــى  غضباوأذرٍع  أضاعها  انتشت  وبالصدور 

جــرم مـــا  دون  ــًا  ــاش ــط ع ــن  ــت ــي عذباوامل ــغــًا  ســائ زالال  ــري  جيـ واملــــاء 

يلعقها  ــات  بـ قــد  دم  مــن  ــدا ذنــبــاوبــركــة  ــ ــاغ غ ــ ــعــمــٍر ب ــاٍغ ملــســت ــ طـ

ــدًا ــ ــي أبـ ــج ــن ــا ت ــ ــأن ذكـــــــراك مل ــ كتبابـ أو  قــال  أو  حكى  مــن  خيطها 

* * *
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وله يف قصيدة عنواهنا )خواطر( قوله:

رسا هلا  ــوح  أب أن  تأبى  النفس  صرباأرى  أزهقت  وإن  إرغــامــًا  وتأنف 

ــو درت  قدراوتــأبــى خــنــوعــًا لــلــزمــان ول غريها  عىل  تعلو  خضعت  إذا 

وتــرفــعــا ــة  ــفـ عـ إال  تـــــرض  النكراومل  عــىل  حــيــاة  حتيا  أن  ــأنــف  وت

وترفعت الورى  حثاالت  عن  شزراسمت  تنظرهم  العن  حتيل  وأمست 

وادبـــرت  إبـــاء  عنهم  جيدها  ــوت  الصعرا ل خــدودهــم  بكعبيها  ــدوس  ت

ــا واإلبـ ــعــز  ال ــىل  ع إال  جبلت  ــد كــرباومـــا  يــومــًا عــىل أحـ تــرتــفــع  ومل 

فأصبحت  اخلــؤون  الدهر  حــّراوأرغمها  بينهم  جتــد  مل  قــومــًا  تصاحب 

وأصبحي اللئيمة  ــوين  ك هلــا  عراأقـــول  غدرهم  من  ذقــت  لئام  كمثل 

ــه وإنـــنـــي  ــغــي ــت ــب ــذا ت ــ ــ والنكرا فـــقـــالـــت أه الــعــاد  تـــورث  حــيــاة  مقت 

املنى أدرك  كــي  الـــذل  نحو  ــاد  ــق الفتى أحرى أأن العز موت  وعندي دون 

* * *

حقوقهم يف  أفــرطــوا  لقوم  الطهراعجبت  تلمس  تكن  مل  نفوسًا  وباعوا 

وأرخصوا املبن  احلــق  عن  والفخراوشطوا  املجد  يبلغوا  كي  ضامئرهم 

وجههم اخلديعة  شطر  وجهوا  السراوقد  هيتك  مركبًا  ركبوها  ــد  وق

أكرشا السحت  مأكل  من  مأوا  لعمري من اإلنصاف واحلق أن تفرىوقد 

هجاءها  أردت  ــو  ل نــفــوس  سفرافتلك  أرسارهــا  فضح  يف  لكم  كتبت 

ــًا خمــازي الــســطــور  ــلء  مـ طغرافأسحنها  هبا  احلقوق  اجحاف  واجعل 

تكرمًا وعــفــت  الــدنــيــا  نفي  غدراأبــت  تضاحكه  شخصًا  تنتجع  ومل 
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ــا تــربافــلــن تــشــري مــهــام اســتــزاد ذنــوهبــا ــم هب ــ ــوا مـــلء األدي ــع ولـــو دف

وجاهها احلــيــاة  ــزة  ع ــوى  ه قراتــركــت  تباعدها  أن  نفي  وأرغــمــت 

مكرما أعــيــش  كــي  نفي  بعت  ترشى فــام  نفسه  من  اخللق  يف  من  والثم 

لــئــيــاًم خمــاتــًا كــفــي  يــومــًا إلطـــرائـــه صــرباوال صــافــحــت  قــلــمــي  وال 

ــن خمــادعــًا ــًا قـــول ل ــوم وأسترشى وال قــلــت ي جترب  شخصًا  امتدح  ومل 

ويشرى يــبــاع  أن  ضــمــريي  ــف  الزهرا وع األنجم  حتسد  نفس  وعندي 

* * *

أعش( ومل  احلياة  تكاليف  العمرا)سئمت  هبا  مقتُّ  أعــوام  بضع  سوى 

بضاعة ــات  ــادثـ احلـ سلبتني  ــا  والفقراوهـ ــوع  اجل تدفع  كانت  بكفي 

يدي يف  يبق  مل  حيث  منها  الرضافأفلست  أدفــع  أو  النفس  أغــذي  حطام 

والعرى  السغب  يدفع  ال  نزر  الرشاسوى  يدفع  ولن  جوع  عن  يغن  وال 

يب  وظــن  الشكاة  جتــد  فلن  واملــكــراشكوت  ــغــدر  ال امتطي  بــأين  فــريــق 

ــوءين ــس ي ــا  ــئ ل أنــبــس  ومل  ــت  ــك ــت لـــه ثـــأراس ــرك بـــيء قـــول مـــن ت

احلشا  لــبــة  يف  الــقــول  ــوع  ــ وق ــإن  البكرا)1(فـ الفتكة  آثـــاره  أذى  يفوق 

 وال خيلو شعره من مقطوعات غزلية، لنسمعه يقول يف مقطوعة )يا ناعس الطرف(: 

عليك  ــرام  ــ ح الــطــرف  ــس  ــاع ن تــقــتــل مـــن يــــذوب وجـــــدًا إلــيــك يــا 

ــعــطــف عـــىل راحــتــيــكتـــقـــطـــر مــــن عــيــنــيــه إشـــعـــاعـــة تــلــتــمــس ال

)1( جملة العرفان اللبنانية، ج1 جملد 44 ترشين االول 1956 ص66 .
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ــوى خـــافـــق ــ ــ ــن جـــنـــبـــيـــه ثـ ــ ــ وجنتيكوبـ مـــن  الــــدم  ــأر  ــ ث يــطــلــب 

ــى ــل ملــــا رمـ ــيـ ــلـ خصلتيكمحـــــدت هـــــذا الـ يف  احلـــالـــك  ســــــواده 

مــثــقــا ــذى  ــشـ ــالـ بـ ــح  ــ ريـ ــر  ــ م ــك إن  ــدي أيـــقـــنـــتـــه قـــــــّبـــــــل يـــومـــا ي

ــدت !زرقـــــــة عـــيـــنـــيـــك ســــــامء غـ مــقــلــتــيــك  يف  اهلل  ــور  ــ ن تــســكــب 

وقوله من مقطوعة )لقاء عىل غري موعد(: 

مبسمها يف  الــســحــر  دغـــدغـــت ســمــعــي بــلــحــن ســاحــررعـــشـــات 

ــف بــــــان عــىل  ــ ــاط ــ ــارضوامحــــــــــرار خ ــن ــم ال ــي ــوس ــرة الـــوجـــه ال ــم س

ــي ضــحــكــة ــائـ ــقـ ــلـ ــوى يف خــاطــريواعـــــــــدت لـ ــ نـــار اهل ــت  ــج أج

ــا  م أعــــــــرف  وال  ــا  ــ ــنـ ــ ــادثـ ــ ــروحتـ ــاب ــع ال ــاء  ــقـ ــلـ الـ ذاك  يف  قـــلـــت 

ــســاخــر وانــــرصفــــنــــا وكـــــانـــــا ذاهـــــل  ــب الـــزمـــان ال ــيـ ــن أالعـ مـ

ــىل  ــأة كـــــــان تـــاقـــيـــنـــا ع ــ ــجـ ــ بـــاكـــر فـ ــاح  ــ ــب ــ ص يف  وعــــــد  ــري  ــ غـ

وقوله من مقطوعة )هواجس مبعثرة(: 

ــدك الـــــــدار  ــ ــعـ ــ ــن بـ ــ ــ ــت م ــ ــف ــ فـــــــــــا كـــــــــــــــأس وســـــــــــامرع

الــــــــرأ تـــــــديـــــــر  مخــــــــر  أنــــــــــواروال  تــــــرقــــــص  إذ  س 

ــور ــ ــم ــ ــع ــ ــارفــــــــا املـــــجـــــلـــــس م ــ ــض ــ ح ــان  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ وال 

تـــــــري قـــــهـــــقـــــهـــــة  أوتــــــــــــاروال  تــــــــصــــــــدح  وال 

ــل ــ ــي ــ ــل ــ ال غـــــبـــــش  يف  زوارومــــــــــا  احلــــــــــــــي  ألهــــــــــــــل 

رعــــــــيــــــــان  بــــــــكــــــــر  مــــــزمــــــاروال  جـــــلـــــجـــــل  وال 

ــربة  ــ ــ ــق ــ ــ وأهـــــــــــــل احلــــــــــي أحـــــجـــــار كــــــــــــــأن احلــــــــــــــي م
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وقوله يف مقطوعة )قراؤنا يكتبون(: 

جــديــد مـــن  ــوى  اهلــ قــلــبــي  يف  قصيدي دب  بالنسيب  تــوجــت  حيث 

ــول سكوت بــعــد طـ ــت  ــدغ دغ ــم  ــوديث ــار ع ــ بــالــلــحــون الــعــذاب أوت

جــرمــا لــلــصــبــابــة  الـــعـــود  يـــك  ــه بـــابـــنـــة الـــعـــنـــقـــودإن  ــيـ ــنـــزكـ ــلـ فـ

لــلــنــاس حتى  نــعــيــش  ــى بـــــربودنــحــن لــســنــا  ــ ــق ــ ــت ــ ــا مـــــن ال ــ ــزي ــ ــت ــ ن

ممــل عـــيـــش  ــاة  ــ ــي ــ احل ــا يف  ــ م ــل  ــ الـــلـــحـــودك ــام  ــ ــ ظ إىل  ــتـــهـــاه  ــنـ مـ

ــًا ــت ــعــمــر وق ــلــنــرق مـــن زمحـــة ال ــودف ــوج ــع مـــا يف ال ــه نــنــســى مجــي ــي ف

احلداثة،  خصائص  فيه  تتوافر  احلر«  »الشعر  عليه  يطلق  الذي  للشعر  آخر  انموذج 
فيقول يف قصيدته )أمنيات موظف مفصول(:

وحديقة  بيت  كالناس  يل  ــان  ك لــو  حــبــذا 

ــي أمـــســـيـــه  ــت أدعــــــــــوك لـــتـــقـ ــ ــن ــ ك

رقيقه  حكايات  رسد  يف  الليل  نقي  حيث 

أغنيه  يــشــدو  لــلــمــذيــاع  الــســمــع  نــشــد  أو 

عميقه  جـــراحـــات  يّف  دعـــت  ــاة  ــاس م أي 

رفيقه  يدعو  أن  اإلنــســان  يعجز  أن  خمجل 

سهره  بعض  ويقي  الشاي  يرشب  يتعشى 

األمنيه هـــذي  ــخ  ــاري ــت ال حــقــق  ــو  ل ــذا  حــب
* * *

ــداري  ــأيت لـ ــل أن تـ ــج ــي أخ ــن يــا صــديــقــي إن

الديار  هذي  يف  الناس  باقي  مثل  عندي  ليس 
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ــزهــور  ــال.. يــغــي جـــوه عــطــر ال ــقــب ــو اســت هب

ــر ــري ــاحل ــا ب ــوه ــف ــل وكـــــــرايس زاهــــيــــات غ

بوفيه  غــريي  مثل  عندي  ليس  صديقي..  يــا 

مشمر  وبــلــور  الصيني،  اخلــزف  صنوف  مــن 

ــرب  ــنـ ــًا وعـ ــ ــب ــ ــي ــ وقــــــــواريــــــــر حــــــــوت ط

لــداري  جئت  إن  وجــهــك  مــن  أخــجــل  إنــنــي 

تليق  دار  يل  الــنــاس  كــبــاقــي  كــنــت  لــو  ــا  أنـ

أنيق  هبــو  ويل  ــوز...  ــ ــ اجل خــشــب  مــن  ــا  ــاهب ب

وألـــح  وأرجـــــو  داري  إىل  أدعـــــوك  ــت  ــن ك

ــح   ــل ــا خـــبـــز وم ــن ــع ــم ــأن جي ــ ــة مـــنـــي بـ رغـــبـ

ويقول يف قصيدة اخرى عنواهنا )إىل متشاعر(

ــحــوم مــن قيح  ــن امل ــك  ــوف تــقــيــأ كــل مــا يف ج

ولــــــــــــــــــّوث وجـــــــــنّـــــــــة الــــصــــبــــح 

باملقاييس  ــزأ  ــ واه ــخ  ــاري ــت ال منطق  ــف  ــ وزّي

وتــــــــــــاجــــــــــــر بــــــالــــــنــــــوامــــــيــــــس 

للسلطان  وغــن  الرفيع  األدب  اســطــورة  أعــد 

مــــــــــدحيــــــــــًا خيـــــــجـــــــل اإلنــــــــســــــــان 

ولكن لست تعرف - يا رخيص النفس - ما اإلنسان

 * * * 
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لشيطانك  عبدًا  يا  اإلحساس  متحجر  أيــا 

تــــــغــــــن بـــــمـــــجـــــد ســــلــــطــــانــــك 

النعم  من  تبغي  ما  اعطاك  من  باسم  وسبح 

هنم  من  تشكوه  ما  السحت  متاع  من  واشبع 

بأحلانك  معمورًا  السلطان  بمجلس  تغن 
ــل ثــم  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ وشــــــــد بــــوســــطــــك املـ

ارقــــــــــص عــــــىل أشــــــــــاء إيــــامنــــك 
وابـــــــــــــــــــدع مــــــــــن تــــاحــــيــــنــــك 

بتعيينك  )فرمانًا(  السلطان  يصدر  الغد  ففي 

)خــــــصــــــيــــــًا( ضـــــمـــــن عــــبــــدانــــه 

ــاب إيــوانــه  ــت ــذل يف أع وممــلــوكــًا يــلــوك الـ

* * *

أجب يا أهيا الصعلوك من يف عرفك اإلنسان ؟ 

؟  واألوزان  األشعار  اعتابه  مسحت يف  ومن 

؟  واألردان  الـــذيـــل  ــه  ــن م قــبــلــت  ــن  ــ وم

ــه اإلنــــــــســــــــان ؟  ــ ــت ــ ــي ــ ــم ــ ومــــــــــن س

الصخر  من  يا مسخًا  القصدير  من  أيا وجهًا 

ــر  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـــــــــــــا مـ

اإلنــســان  سميته  مــن  كــف  جنته  مــا  تــذّكــر 

اإلنــســان  سميته  ــارس  ك ــش  وح أي  تــذكــر 
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اآلن  حلــــــــــــــد  خمــــــــــالــــــــــبــــــــــه 

ــعــهــر  ــع ال ــق ــن ــت ــس ــا م ــ تـــنـــز دمـــــــــًا... أيـ

اآلن  حلــــــــــــد  ضـــــــــحـــــــــايـــــــــاه 

تــــــــئــــــــن بــــــظــــــلــــــمــــــة الــــــقــــــرب 

حتــــــــــــن لــــــــســــــــاعــــــــة الــــــــثــــــــأر 

 * * *

نسيت رصاصًا دمدم وهو خيرق صدر إخوانك 

جريانك  بيت  متــأ  وهــي  اليتامى  وآهـــات 

املوت  رقصة  تعزف  وهي  املدافع  ودمدمة 

الدرب.. ويف املسجد... والبيت  عىل مفرق 

بالدم احلر  نسيت شوارع )القدس( اخلضيبة 

صمت  يف  املــوت  ذاقــوا  البسطاء  من  ــًا  وآالف

الصخر  من  يا مسخًا  القصدير  من  أيا وجهًا 

أيا متصعلكًا أنسيت من قتلوا عىل الدرب ؟ 

ــن ثــكــلــوا... بــا ذنب  مــن اغــتــيــلــوا... وم

لسلطانك  مدحًا  وشقائهم  دمعهم  من  فصغ 

إنسانك أفضال  من  األذقــان  إىل  غرقى  فهم 

* * * 
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أيـــا عــلــقــًا طــفــيــلــيــًا مـــى يــلــتــذ بــاجلــرح 

القيح  ذائــب  من  وينتي  الصديد  ويمتص 

ــار ؟ ــ ــب ــ ــداد أخ ــ ــغ ــ ــن ب ــ ــك م ــ ــاءت ــ ــا ج ــ أمـ

النار َجوها  وُتلهب  يغشاها  ــوت  امل ــداة  غ

غــــــــــــداة اجـــــتـــــاحـــــهـــــا اعـــــصـــــار 

ودوالر  وبرول...  موت...  عجاجة  حصاد 

و)تـــــــــيـــــــــمـــــــــور( و)تــــــــــاتــــــــــار( 

أرحام  تشق  وباحلراب  تباح...  ــراض  وأع

ــام  ــام...وآث آث اجلبناء...  جنى  ما  وتفضح 

أفــواج الراحن  )إنــســاَنــك(  بــاركــَت  أمــا 

ــوا ومـــــــــا فـــســـقـــوا  ــ ــكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــــا انـ

أيـــــا فـــــــردًا عـــديـــم الـــعـــقـــل والـــديـــن 

الساطن  )مــاعــون(  يلحس  متطفًا  ــا  وي

بالقتل  ــاء....  ــت اإلف )شلتوته(  إىل  يــوح  أمل 

ــع والـــطـــفـــل... ــرضـ ــخ واملـ ــي ــش يــذبــح ال

ــل  ــق ــع ــن وال ــ ــدي ــ أيـــــا قـــــــردًا عـــديـــم ال

 * * * 

؟ ختــــــــــــــــجــــــــــــــــل  أال 
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ــم  ــ ــل ــ أيـــــــــــــا مـــــتـــــصـــــعـــــلـــــكـــــًا حي

منجم  أرصدة...  مرصفًا...  يومًا  يملك  بأن 

املتخم  املــرف  ذاك  الناس  إليه  يومي  وأن 

ــل  ــم ــخ امل ــن  ــ م فـــــرش  يف  يـــرقـــد  وأن 

؟  ختــــــــــــــــجــــــــــــــــل  أال 

ــك  ــ ــان ــ بـــــــأن جتـــــر مـــــــكـــــــرورات أحل

؟ إخــوانــك  أشــاء  عىل  باألمس  صفق  ملن 

ــن(  ــدي ــامد ال ــ ــا يف )ع ــغــاي ــب ومـــن صـــف ال

يـــــلـــــقـــــي فـــــيـــــهـــــم اخلــــــطــــــبــــــا ؟ 

العربا  الثائر  العراق  شعب  عىل  ويستعدي 

تفعل  مـــا  مــنــك  بـــدعـــًا  لــيــس  ــن  ــكـ ولـ

الـــنـــفـــس ال ختــجــل  ــا صـــغـــري  ــ ي ألنـــــك 

 1965 / 12 / 5       

وفاته: 
تويف شاعرنا يف بغداد يوم 29 نيسان 1994م املصادف سنة 1415هـ ونقل رفاته 

إىل كربالء ودفن هبا. 
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16- الشيخ هاشم الكعيب احلائري

املتوىف سنة 1231 هـ
األدبية  كربالء  حمافل  يف  خترج  املنرصم،  القرن  أوائــل  يف  عرصه  شعراء  من  كان 
وأنديتها، فكان فارس احللبات، شاعرًا جميدًا ذا قرحية وقادة وطبع سليم، له نظم رقراق 
بديع، وقد تعرض لذكره عدد غري قليل من أصحاب السري والرتاجم، إال أهنم جهلوا 
تاريخ نزوحه من الدورق)1( والفرتة الدراسية التي أمضاها يف العراق وأشهر أساتذته 
وسلسلة نسبه إىل غري ذلك من األمور الغامضة التي تشوب دراسة حياة شاعرنا املرتجم 

له، إال أننا علمنا أنه هاجر إىل كربالء أبان نشاط قومه اإلخباريني وسطوهتم. 

بني  كربالء  يف  غايتها  بلغت  وقد  وساق  قدم  عىل  قائمة  اخلالفات  ذاك  إذ  وكانت 
املعاهد  الدينية يف  العلوم  الفرقتني األصولية واألخبارية فانكب املرتجم له عىل دراسة 
قفل  أن  إىل  واملعرفة،  الثقافة  وافرًا من  نصيبًا  منزلة سامية وحاز  له  العلمية وأصبحت 

راجعًا إىل بالده.

الثبت شيخنا العالمة أغا بزرك الطهراين يف مصنفه بقوله: هو احلاج  ذكره املحقق 
هاشم بن حردان بن إسامعيل الكعبي الدورقي من العلامء الفضالء والشعراء املشاهري، 
الفضل  أهل  من  وصار  عدة  سنني  علامئها  عىل  فحرض  كربالء،  إىل  الدورق  من  هاجر 
واملشاهري  األدب حتى عد يف مصاف شيوخه  الشعر وفنون  البارزين وبرع يف  والعلم 
من أعالمه وله ديوان كبري، ومعظم شعره يف رثاء أهل البيت، وال سيام مراثي سيد 
الشهداء وشعره رقيق منسجم، ومل أقف عىل مشاخيه وحيتمل أن يكون من تالميذ 

)1(  الدورق: اسم موطن قبائل بني كعب يف خوزستان.
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الشيخ حسني العصفوري، رأيت بخطه )هدية األبرار( للشيخ حسني بن شهاب الدين 
األخباري كتبه لنفسه ودعا هلا بالتوفيق وتاريخ فراغه منه سنة 1207هـ رأيته يف مكتبة 
املوىل عيل حممد النجف آبادي يف النجف تويف سنة 1231هـ )1( وأطرى ذكره العالمة 
األسلوب،  حسن  متفنن  مفلق  شاعر  فقال  موسوعته  يف  العاميل  األمني  حمسن  السيد 
طويل النفس يعد يف طليعة الشعراء، نظم يف مدح أهل البيت  ورثائهم فأكثر وأطال 

وأبدع وأجاد واحتج وبرهن وأحسن واتقن ومجيع شعره من الطبقة العالية.

العراق وجبل عامل والبحرين  اليوم يف  إىل  البيت يف عرصه   اشتهر شعره يف أهل 
وغريها، وحفظته الناس وتيل يف جمالس العزاء، والبد أن يكون له شعر يف فنون أخرى، 

لكن مل يصل إلينا يشء منه.

منسجم  واملبنى  اللفظ  جزل  العارضة  شديد  بارعًا  شاعرًا  أديبًا  كان  الطليعة  ويف 
الرتكيب سهلة، مقتدرًا يف فنون األغراض مترصفًا يف املطالب مشبع الشعر من احلكم 

واألمثال مقربًا عند حكام البرصة حمرتم اجلانب له ديوان أكثره يف األئمة)2(.

وطرق شعره املدح والرثاء والفخر واحلامسة والغزل وغري ذلك من رضوب الشعر 
األخرى. ويؤكد املؤرخون أن نسخة من ديوان شعره كانت توجد يف كربالء بخط جيل 
بالنجف ديوان الشاعر ألول مرة،  مجيل، ويف عام 1354هـ أخرجت املطبعة احليدرية 
الفاضل  األديب  تصدى  وقد  1965م   - 1385هـ  عام  الثانية  للمرة  طبعه  وأعادت 
السيد حممد حسن آل الطالقاين لرشحه والتعليق عليه وكتابة املقدمة له. أوحت لشاعرية 
الكعبي من صور التعبري ما أهله لكي يأخذ مكانة بني كبار الشعراء وخاصة لشعره الذي 

ور به مأساة كربالء.  صَّ

)1(  الكرام الربرة / القسم املخطوط 2: 297.
)2(  أعيان الشيعة )50: 57 - 58(.
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وقال راثيًا احلسني من قصيدة اوهلا: 

ــا   ــراه ث ــوا  ــي ــح ف كـــربـــا  ــن  ــك ت ــوا بـــنـــا نـــشـــمُّ ثـــراهـــا إن  ــنـ ــئـ ــمـ واطـ

ــا األنـــيـــق عـــىل ما  ــوه جواها والــثــمــوا ج حــريــق  مــن  القلب  يف  ــان  ك

سقيًا الـــدمـــع  ــر  ــأمح ب ــا واغـــمـــروهـــا  ــاه ــرام الــــــورى ســقــتــهــا دم ــكـ فـ

ــارق مــغــنــاهــا  ــ ــن فـ ــل لــقــلــب حـ ــا قـ ــاه ــق ل ذاك  بـــعـــد  ــاق  ــ ــت ــ ــش ــ وي

ــام ــدي جفاها كـــنـــت واصـــلـــتـــهـــا مـــلـــيـــًا ق ــل  وصـ بــعــد  ــرت  ــ اخ فــلــم 

فتجفو ــت  ــق ــل ع ــا  ــه ــائ ــي ــأح ب ــون ثــراهــا مـــا  ــن ــك ــس ــيـــاك ي حــيــث حمـ

ــاد بـــعـــد الـــتـــداين  ــعـ ــبـ )1(فـــعـــام الـ ربــاهــا  عشقت  ــد  وق ربــاهــا  مــن 

وله راٍث االمام احلسني أيضًا من قصيدة طويلة وهي ال تقل روعة ومجاالً عن 
سابقتها:

ــزولأبــــــــــــدًا بــــــر الــــــوحــــــي هتـــ ــنـ ــالـ ــُف بـــالـــصـــعـــود وبـ ــ ــتِ ــ ـ

ــا  ــ ــم وم ــ ــ ــح هب ــ ــيـ ــ ــذبـ ــ عــــرفــــت قــــريــــش بـــالـــفـــضـــول عـــــــرف الـ

ــو ــطـ ــبـ الـــقـــبـــيـــلمــــــن مـــــالـــــك خــــــري الـ ــري  ــ ــ خ ــوه  ـــ ـــنـ ـــ وص ن 

ــاء ال  ــ ــح ــ ــط ــ ــب ــ ــم ال ــ ــاشـ ــ ــن هـ ــ ــ ســـلـــول م أو  نــــمــــري  ــى  ــ ــف ــ ــل ــ س

ــولمــــــن راكــــــــــب ظــــهــــر الــــــربا  ــحـ ــفـ الـ قـــــب  ــى  ــ ــط ــ ــت ــ ومم ق 

ــاق ــب ــط ــي الـــســـبـــع ال ــ ــارق ــ ــن خ ــ ــرش الـــعـــقـــولم ــ ــعـ ــ وخمـــــــــريس الـ

رمحــــــة أمحــــــــــــد  آل  ــلمـــــــــن  ــيـ ــه األصـ ــ ــرس ــ ــغ ــ األدنــــــــى وم

املـــنـــو  الـــــعـــــز  إىل  الـــذلـــيـــل ركــــــبــــــوا  ــش  ــيـ عـ ــوا  ــ ــب ــ ــان ــ وج ن 

)1( أعيان الشيعة )50 : 84( ، )ديوان الكعبي( ص15 .
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ـــ ــْيـ وَلـ فــقــضــوا  الـــوغـــى  ــول وردوا  ــاألفـ ــاب شـــمـــس بـ ــ ــع ــ ــَس ُت ــ ــ

ـــ  ــي ــم ــرب اجل ــ ــص ــ ــا ال ــ ــرب اجلــمــيــل هـــيـــهـــات مـ ــصـ ــا الـ ــ ــاك ب ــنـ ــُل هـ ــ ــ

ــو  ــئ ــب ال ابــــــن  ســـمـــعـــت  ــا  ــ مـ لـــــِة لــــو دريـــــــت ابـــــن الـــبـــتـــول أو 

ــوا ــ ــن ــ ال ــث  ــ ــع ــ ش قــــــادهــــــا  ــولإذ  ــ ــذب ــ ــل ــ ل عـــــــاقـــــــدات  يص 

ــا ــ ــف ــ ــاط ــ الـــزمـــيـــل طـــــلـــــق األعـــــــنـــــــة ع ــىل  ــ عـ ــم  ــيـ ــرسـ ــالـ بـ ت 

الـــســـهـــوليـــــطـــــوى هبــــــا مــــتــــن الــــوعــــو طــــي  ــًا  ــ ــارض ــ ــع ــ م ِر 

ــب الـــــــــــورد الـــذمـــيــــ  ــكـ ــنـ ــتـ الـــوبـــيـــلمـ املــــرعــــى  ــانـــب  ــجـ بـ ِم 

ــل طــــــــــــاب جمــــــــــــٍد بــــاحلــــســــا ــوي ــط ال والــــرمــــح  ــب  ــضـ املـ ِم 

ــا ــ ــط ــ ــلمــــتــــطــــلــــبــــًا أقــــــــــى امل ــي ــب اجلــل ــطـ ــب اخلـ ــاطـ ــب خـ ــ ل

ــول حيـــــــــــدو مـــــــآثـــــــر قـــــــــــارصًا ــ ــل ط ــ ــ ــن مـــنـــتـــهـــاهـــا ك ــ ــ ع

وصـــــ عــــــن  تــــــــــورث  ــول  رشف  ــ رسـ وحــــــي  أخــــــي  أو  ٍي 

ــد ــ ــري ــ ــولظـــــلـــــت أمــــــيــــــة مـــــــا ت ــ ــص ــ ــن ــ غــــــــــداة مـــــقـــــرع ال

ــب هلـــدار ــع ــص مــــــــســــــــتــــــــاق الـــــــــذلـــــــــول رامـــــت تـــســـوق ال

ــو الـــشـــبـــول ويـــــــــــــروح طـــــــــوع يـــمـــيـــنـــهـــا  ــ ــ ــب أب ــيـ ــنـ ــود اجلـ ــ ــ ق

ــر ابـــــــن الـــنـــبـــي  ــمـ ــعـ احلـــصـــولرامــــــــت لـ ــع  ــنـ ــتـ ممـ الـــطـــهـــر  ي 

ــا ــ ــح ــ ــد امل ــ ــصـ ــ ــولوتــــيــــمــــمــــت قـ ــ ــح ــ امل غـــــري  فــــبــــارعــــت  ل 

ــرا ــ ــىل الـــســـغـــب الـ ــ حـــولورنــــــــت عـ ــد  ــ ــج ــ امل يف  ــن  ــ ــأع ــ ب َب 

ـــ ــث أفـ ــيـ ــى حـ ــرنـ ــفـ ــعـ ــا الـ ــ ــط ــ ــؤلوس ــصـ ــث الـ ــيـ ــلـ ــــــرد شـــيـــمـــة الـ

ــوللـــــــف الــــــــرجــــــــال بـــمـــثـــلـــهـــا  ــيـ ــى اخلــــيــــول عــــىل اخلـ ــ ــن ــ وث
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ــا ــبـ ــب الـــشـ ــ ــض ــ الــكــلــيــلوأبـــــاحـــــهـــــا ع وال  بـــالـــكـــهـــام  ال 

ــن الــدلــيــلخــــلــــط الـــــــرياعـــــــة بـــالـــشـــجـــا ــ ــل ع ــي ــل ــص ــال عـــــة  ف

ــه ــ ــ ــان ــ ــ ــن ــ ــ ــيـــلَلـــــــلـــــــســـــــانـــــــه وس ــن وقـ ــ ــع ــ صـــــدقـــــان مـــــن ط

أْن  غــــــري  ــة  ــ ــاب ــ ــح ــ ــص ــ ال الـــقـــلـــيـــلقــــــــّل  غـــــري  قـــلـــيـــلـــهـــم  َن 

ــثـــيـــلمــــــن كــــــل أبـــــيـــــض واضــــــح  ــدوم املـ ــ ــ ــع ــ ــ ــن م ــ ــب ــ ــس ــ احل

ــا ــبـ ــرش رضبـــــــــوا اخلـ ــ ــع ــ ــلمــــــن م ــيـ ــوبـ الـ ــد  ــ ــجـ ــ املـ ــرق  ــ ــفـ ــ مـ يف 

ــا ــص ــم كـــــف اجلـــلـــيـــل وعــــصــــابــــة َعــــــَقــــــدت ع ــ ــزهـ ــ َبـــــــــَة عـ

ـــْ  ــ ــ ــي ــ ــ ــَس ــ ــ ــلكــــبــــنــــي عـــــــي واحل ــي ـــــــِن وجـــعـــفـــر وبــــنــــي عــق

ــلوحــــبــــيــــب الــــلــــيــــث اهلــــزبـــــ ــديـ ــم األســـــــد املـ ــلـ ــسـ ــِر ومـ ــ ــ ـ

ــولآحـــــــــــــــاد قــــــــــــوم حيـــطـــمـــو  ــهـ املـ الــــيــــوم  يف  ــع  ــ ــم ــ اجل ن 

ومما سمحت به قرحية األجل األجمد احلاج هاشم بن احلاج حردان طاب ثراه وجعل 
 ويبدأها  اجلنة مأواه يف مدح االمام عيل بن ايب طالب ورثاء ولده االمام احلسني 

بالنسيب عىل عادة الشعراء القدامى:

ــًا حتــمــلــنــك الـــقـــودا ــومـ ــوداأرأيـــــت يـ ــه ــج ــل امل ــق ــث ــا امل ــن ــان م ــ ــن ك مـ

وورده ــرطــيــب  ال الــغــصــن  ــم والــتــســهــيــدامحلتنا  ــ ــك اهل ــي ومحـــلـــت ف

أرى أن  وصالك  من  حظي  ــك عــيــداوجعلت  ــال ــي يـــومـــًا بـــه ألـــقـــى خ

صبابة  حشاي  تعطى  أن  شئت  ــا وجـــدت مــزيــدالــو  فـــوق الـــذي يب م

ــف يل بــمــنــازل ــي ــاك وك ــ ــوى رب ــ ــا وحــقــوداأه ــن حــشــدت عـــىل ظــعــائ

جتب مل  مـــالـــك  احلـــيـــن  ــرس  ــعـ مــنــشــوداأمـ ــه  لـ تــســمــع  ومل  ــًى  ــن ــض م
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حتملوا  ــوم  يـ األضـــعـــان  بليدا أأصــمــك  ــظــاعــنــن  ال ــعــد  ب رصت  أم 

والضبا باألسنة  تــوضــح  كنت  ــداقــد  ــي مــعــنــى وتــفــصــح مـــوعـــدًا ووع

وقـــــدوداحيث الشموس عىل الغصون ومل يكن  ــًا  ــ ــه ــ أوج إال  عــايــنــت 

الثرى  مــن  فاستباح  عــزك  ســام  ــدامــن  ــي ــغ ــدور ال ــ ــ ــن اخلـ ــ ــاده ومـ ــ ــ أسـ

وأصبحت اجلــال  ذاك  انتفى  ــى  ــوداان ــض الـــلـــيـــايل سـ ــي ــب ــك ال ــامـ أيـ

ــك  ــع أبـــثـــك إنـــنـــي أنــــا ذل ــم ــاس عميداف يـــزال  ال  بــك  الـــذي  الكمد 

الــقــرَيــب حـــوادٌث بــعــدت منك  بعيدامــا  مــنــك  ــن  ــرب ق وال  ــت  ــرض ع

غــدا وإن  ــال  حيـ ــوى  هـ حتسبنه  ــا وصــــدوداال  ــرق ــف ــي ت ــق ــش ــي ال ــط خ

نية  ــك  ب عـــدت  وإن  أنـــت  ــت  بيدافــان ــن دونـــك  ــرك ــري وت ــاظ ن ــن  ع

ــلـــدي فــلــطــاملــا ــن أبـــحـــت جتـ ــئـ ــد اخلـــطـــوب جــلــيــداولـ ــن الــفــيــتــنــي ع

عىل  قــامــت  صــبــوة  تنكر  ــت  رح ــوداأو  ــه ــوق الــنــحــول ش ــ إثــبــاهتــا ف

ــاد مــعــارش ــن ــع ــودافــلــقــبــل مـــا الـــتـــزم ال ــه ــش ــًا يــومــه امل ــي ــل ــدوا ع ــحـ جـ

وجانبوا الــرشاب  بمروب  ــروداأخــذوا  ــ ــن ب ــديـ ــوافـ ــز الـ ــمــي ــًا ي ــذبـ عـ

ــا  ــاره ــاح لــيــلــتــهــا صــبــاح هن ــب ــص ــودام ــق ــع ــا امل ــه ــاج ــا ت ــداهـ ــى نـ ــمــن ي

ــا مــطــعــامــهــا مــصــداقــهــا  ــاهن ــع ــط ــودام ــه ــع ــا رضغـــامـــهـــا امل ــه ــدام ــق م

بسابق تقيس  ــم  ك ــريــش  ق ــذوداضــلــت  ــن مـ ــب ــات مــلــطــوم اجل ــب ــل احل

ــذي جلــالــه ــ ــد ال ــج ــب امل ــاح ــا مــبــغــضــًا وعــنــيــدايـــا ص ــرايـ ــت الـ عــن

استقريتها  إذا  أفـــعـــاٍل  ــدُّ  ــ َع ــاوزًا ونــجــودالــك  ــ ــف ــ أخــــذت َعــــيَّ م

فا  معنى  اشكلت  فضل  تــقــيــيــداوصفات  وال  ــكــشــفــهــا  ي ــاق  ــ ــ إط
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ــب ــاق ــن ــم ــا ب ــدهتـ ــلـ كــالــعــقــد تــلــبــســه احلـــســـان اخلـــوداومـــــراتـــــب قـ

ــر يــومــك ابــيــضــًا عــنــد الــنــدى ــا م خــنــديــدام الـــعـــدى  بـــدم  ــنــى  ــث ان إال 

ــدة ــري ــه خ ــ ــك وج ــي ــأب الــتــوريــداأحـــَبـــْيـــُتـــه ب خــدهــا  أبــيــض  فكسوت 

ــاؤك معرش ــ غـــبـــار شـ ــق  ــش ي ــى  ــ اجلــوداأن وكــنــت  هلــم  ــود  ــوج ال كنت 

قضية  يــــداك  ــت  ــرس ع مـــا  ــون  ــي ــودا خي ــىل شــهــب الــعــقــول مخ الــقــت ع

وقــعــهــا  يــنــرش  واخلـــيـــل  هـــم  ــداأين  ــدي ــن بـــه الـــســـامء ك ــظ ــًا ت ــع ــف ن

ــاوزت ــد ج لــك دون أمح ــف  ــواق بــمــقــامــك الــتــعــريــف والــتــحــديــداوم

والعدى ليلك  مبيت  الفراش  ــودافعىل  ــ ــًا ورعـ ــ ــوارق ــ ــدى إلـــيـــك ب ــ هت

ــؤاد كــأنــام  ــفـ ــوج الـ ــل ــش التغريدافـــرقـــدت م لسمعك  الــقــراع  هيـــدى 

مــعــارضــًا ــت  ــم وق ليلنه  رعــديــدافكفتك  وال  فــشــًا  ال  بــالــنــفــس 

مرادهم دويــن  ــرأوا  ف ــداواستتصبحوا  ــدي ــًا صــن ــ ــارس ــ ــم وف ــ جـــبـــًا أش

اهلدى كنز  لينفقوا  الصباح  مــرصــودا؟رصــدوا  اهلــدى  كنز  دروا  مــا  أو 

ــع  ــائ وق ُأّم  وهــــي  بــــدر  ــن ولــــوداوغــــــداة  كــــربت ومــــا زالـــــت هلـ

ــعــقــودهــا  ــم تــــدع ل ــل ــهــن ف ــت ــل ــاب ــداق ــي ــق ع لــنــظــامــهــن  وال  نـــظـــاًم 

ــًا بــيــمــن من ــاويـ ــاح عــتــبــة طـ ــت ــال ــداف ــيـ وولـ ــة  ــب ــي ش أردت  يـــمـــنـــاه 

ــك وإنــام  ــدي ــدت رؤوســـهـــم ل ــج ســجــوداس عليه  رضبـــت  ــذي  الـ كـــان 

ــذي والـ ازدواج  بــعــد  ــه لــتــهــتــدي الــتــوحــيــداوتـــوحـــدت  ــي ــت إل ــدب ن

ــن كــثــب وقــد ــرار أســــــــاودًا وأســـــوداوقــضــيــة املــهــراس ع ــ ــف ــ ــم ال عـ

تكن  ومل  ــدراك  ــ ال الطعن  هبــا  ــداتــويل  ــي ــع وم ــرة  ــ كـ ــدي  ــبـ مـ ذاك  إذ 
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تدع  فلم  اهلــزبــر  كالليث  ــش ضـــالـــة مـــشـــدودافــشــددت  ــي ــًا جل ــبـ ركـ

ماجد أبيض  ــه  وج عــن  والــتــغــريــداوكشفتهم  اإلدبـــــــار  يـــعـــرف  مل 

كــالــســيــل مــفــعــمــة تــقــود الــقــوداوعــشــيــة االحـــــــزاب ملـــا أقــبــلــت 

وأقبلت  القويم  النهج  عن  ــوداعدلت  ــن حــلــف الــضــال كــتــائــبــًا وج

بكبشها  وعـــدت  حرمتها  حنيدافأبحت  ــاع  الــســب تطعمه  ــاع  ــق ال يف 

وسلعم ــضــري  ــن وال قــريــضــة  ــي  ــن ــداوب ــيـ ــاًم وزبـ ــعـ ــثـ والـــــواديـــــن وخـ

فركتهم نــفــاقــهــم  جــيــب  ــت  ــزق ــودام ــن أمــــم لـــعـــاريـــة الـــســـيـــوف ع

رئيسهم  فاقتنصَت  ــرشًا  ع ــلــت  ــًا لــلــفــرار عــبــيــداوشَّ ــع ــس ــت ت ــركـ وتـ

ــب جــاحــد  ــذه ـــن ي ــىل حــنــن أي ــداوعـ ــ رشيـ وراح  ــه  ــ بـ ثـــبـــت  ــا  ــ ملـ

ــُثـــه  ــرب يـــصـــم حـــديـ ــ ــرب خـ ــ ــي ــ ــفــّجــر اجلــلــمــوداوخل ــدى وي ــع ســمــَع ال

والكرار الفتاح  الفتى  كنت  به  ــدايوم  ــ ــدي ــ ــن ــ ــص ــ واملـــــحـــــبـــــوُب وال

ــة  ــراي ب ــان  ــبـ اجلـ ويل  ــا  مـ ــد  ــع ب ــن  ــرودامـ ــ اإليـــــامن تــلــتــحــف اهلـــــوان ب

لــقــربــك هبجة فــانــتــرشت  ــودوداَورَأْنـــــك  ــ ــ ــن امل ــاي ــع ــل الــــــودود ي ــع ف

ــا فــكــأنــام  ــ ــرضهتـ ــ ــا ممـــــدودافـــنـــرصهتـــا ونـ ــبـ غـــصـــن يـــرنـــى الـــصـ

خوافق والــقــلــوب  تــرفــل  ــوك األقــلــيــدافــغــدوت  ــح ــى ن ــرم والـــنـــرص ي

ــا وال  ــه ــارس ــت ف ــل ــق السيدافــلــقــيــتــهــا وع ــر  ــزب اهل ــرس  افـ إذا  عــجــب 

ــذي  جــيــداويـــل أمـــة أيــضــنــك الــنــكــس ال يــلــوى  ــن  ــع ــط ال غــــداة  وىل 

ــهــا فــحــلــلــت عـــقـــدة تــاجــهــا  ــت ــب ــوداون ــوص امل نــاجــهــا  بــيــد ســمــت وز 

ــدت ــدوداوجــعــلــتــه جـــرًا فــقــرص واعــت ــم امل جــرهــا  يمينك  ــى  طــوب
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يكن  فلم  املشيد  حصنهم  مشيدا وابــحــت  ذاك  بــعــد  مــن  هلــم  حــصــن 

ــوت لــعــزتــك املـــائـــك ســجــدًا ــه ــر الــتــحــمــيــداف ــث ــك ــاء وت ــن ــث ــوىل ال ــ ت

عسكرا عر  النكث  أهل  هبـــم الــبــهــيــمــة جــنــدهــا املــشــحــوداوحديث 

ــدر هـــاربـــًا ــغ ــب ــاك فــارســهــا ف ــ ــا مــــردوداالقـ ــض ــق ــان حمــتــوم ال ــ لـــو ك

يـــوم عـــدا الــبــن الـــــوالء ســعــوداوعـــىل ابـــن هــنــد طـــار مــنــك بــاشــؤم

فقادهم الكرملن  جــحــاش  ــوداالــقــى  ــقـ ــدًا ومـ ــ ــائ ــ ــابـــش ق ــًا فـ ــهـ جـ

ــوس كــامتــه ــف الــصــيــدافـــغـــدوت مــقــتــنــصــًا ن يــصــيــد  ــص  ـــ ــن ــت ــق م هلل 

القنا ورأى  الفتى  اعتقد  إذا  حديداحتى  احلــســام  ورأى  ــت  رويـ مــذ 

لــريفــعــهــا عا املــصــاحــف ال  ــع  ــض قــدرهــا ويــكــيــدارفـ ــِف ــُخ ــيِ لــكــن ل

ــر األمـــــان وخــلــفــه  ــم ــه الــــــرشاب صــديــدافــجــنــى هبـــا ث ــرعـ يــــوم جيـ

فــارقــوا ســاعــة  النهر  ــل  أه ــراقـــهـــم جلـــالـــك الـــتـــأبـــيـــداوكـــذاك  ــفـ بـ

فــأفــادهــم فيهم  سيفك  ــدافــوضــعــت  ــي ــع ــًا وم ــف ــل ــت ــك م ــت ــدي ــًا ف ــف ــل ت

أمــه عـــن  ــم  ــه ــروق م روى  ــد  ــق ــداول ــي ــًا وعــن ــصــف ــن ــنــطــق م ــق ي ــ واحلـ

ومبيدهم ــورى  الــ رش  ــم  ه ــت  ــال مبيداق بــــذاك  أكــــرم  ــورى  ــ الـ خـــري 

مثلام املـــكـــارم  ــك  ــارم ــك م خــتــمــت لــعــمــر فـــخـــارك الــتــأيــيــداســبــقــت 

قديمة كـــل  قــيــد  ــأل  ــ اس زلـــت  ــمــودامـــا  ــم وبــعــد عـــاد ث ــدي ــق عـــاد ال

ــح ــال ص ال  آدمـــــــًا  آدم  ــاك  ــ ــق ــ هـــوداال ــلــك  ــزي ي وال  بــــذاك  يــــدري 

العىل  ــىل  ع حــاســديــك  عـــذر  ال  ــدرت حسوداإين  ــذري لــو غ ــاك ع وع
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ــك إنـــه ــل ــث ــاد م ــ ــس ــ ــحــســد احل ــي ــل ــداف ــدي جت املــــدى  عـــىل  يــزيــد  رشف 

إذ جهلتك  عــصــابــة  انصفتك  ــا  نديدام ــود  ــوج ال يف  لــذاتــك  جعلت 

بمن  رىض  ــاك  أتـ حتى  ــقــت  ارت ــم  صعيداث يـــراه  أن  كعبك  يـــرض  مل 

ــك  ــاعــت بــجــوهــر ذات ــت ــدابــاعــتــك واب ــ ــلـــوى ســـفـــىل املـــبـــيـــع رديـ ــعـ الـ

ــبـــدل بــالــعــمــى ــت أدلـــتـــهـــا تـ ــل ــرداض ــدم املــحــال وجـ ــع ــال رشــــدًا وب

نــفــاقــهــا  قـــديـــم  ــن  مـ أرست  ــام  ــ ــداوب ــي ــل ــًا وت ــ ــارف ــ ــه ط ــي وجـــــرت عــل

احلسن وأورد  املـــراد  ــرادي  ــ امل ــى احلـــســـن شــهــيــدابلغ  ــ الـــــردى وم

ــن فــاطــم والــعــدى ــاهلل ال أنــســى اب أســــــدوا الـــيـــه مـــواثـــقـــا وعـــهـــودات

ليلهم ــم  ــل ــأظ ف بـــــدرًا  ــه  بـ ــوا  ــل ــت ــال قــعــوداق ــض ــامــًا يف ال ــي ــدوا ق ــغ ف

ــريوا  وص الــصــبــاح  ــرد  ي أن  ورودافحموه  ــاح  ــرمـ الـ ــي  ــام ض لـــه  ــاًم  ــل ظ

ــا جــد عــرفــوا به  ــه أمـ ــي املقصودافــســمــت إل ــوا  ــادرك ف الــطــريــق  قصد 

وتسنمت الــثــنــا  مجــل  ــوت  حـ ــاين والــــــــدًا وولـــيـــدانــفــر  ــ ــع ــ ــل امل ــ ذلـ

فتى أو  كــهــًا  تلق  منهم  تلق  املـــورودامــن  ــنــدى  ال بحر  اهلـــدى  علم 

ــة ال تــرى  ــن ــادرت تــلــقــى األس ــبـ الــغــيــداوتـ ــات  ــس ــائ امل إال  ــرات  ــم ــغ ال

بنحورهم الــقــنــا  ــدوا  ــص ق ــام  ــأن عــقــودا وك الـــفـــنـــاء  يــفــصــلــهــا  درر 

فأحلهم ــعــىل  ال حــلــل  ــوا  ــزل ــن ــوداواســت ــع ــه فــغــدا الـــنـــزول ص ــات ــرف ع

رقـــــودافـــتـــظـــن عـــيـــنـــك إهنــــــم رصعـــى ــن  ــ ــاره ــ ف دار  ــري  ــ خ يف 

بيت  فــريــد  النضري  مــعــدوم  ــداوأقـــام  ــري ــري ف ــض ــن املـــجـــد مـــعـــدوم ال
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ومناصا صــواهــًا  الــقــفــار  ــودايلقى  ــن ــًا وب ــاط ــص ــار ق ــه ــن ــرى ال ــ وي

ــة ــي ــن أوامل ــوان  ــ اهلـ يـــرد  أن  ــوداســـامـــوه  ــسـ مـ ــون  ــ ــك ــ ي ال  واملـــــســـــود 

ــدة ــاع ال يــعــبــأ هبـــم عـــن ع ــص ــان ــداف عــدي خيـــاف  وال  عــلــيــه  ــرت  ــث ك

ساطعًا أبــلــج  بــوجــه  ــامة  ــك ال فـــكـــأنـــام أمـــــــوا نـــــــداه وفــــــودايلقى 

الطا  يف  تفرس  البيض  فنلك  حصيدايسطوا  ــرؤوس  ــ الـ قــائــمــة  فــتــعــود 

ــد تــظــل لــه األســــود خــواضــعــا ــروداأسـ الـ الــفــتــاة  حيكي  الفتى  فــرى 

َيــُســْق مل  ــه ولــكــن  ــارمـ ــة ووريــــــــداالــــربق صـ ــ ــ ــام ــ ــ لـــلـــوبـــل اإله

يصد مل  ولــكــن  هلــذمــه  ــر  ــق ــص وبـــنـــوداوال أوغـــــــرت  ــًا  ــوبـ ــلـ قـ إال 

ــدًا ووصـــيـــه ــ ــمـ ــ ــر حمـ ــ ــة ويـــزيـــدابــــــأس يـ ــي ــم ــل س ــس ــض ن ــي ــغ وي

ال  وآن  ــامم  ــ ــ احل ــم  ــ ح إذا  ــداحـــتـــى  ــي ــم ــىل وع ــع ــل ــى عـــــــامدًا ل ــق ــل ت

ــف الــعــنــاد فــســددت ــه ك ــدا الــتــوفــيــق والــتــســديــداعــمــدت ل ــاًم عـ ــه س

مقطع ــزال  ــ ــن ــ ال ــمــســتــن  ب ــثـــوى  محيدافـ الــفــعــال  مــشــكــور  ــال  ــ إألوص

ــرى  ــث ال ــه  ــن م ــوت  ــ ــروح ح ــطـ مـ ــؤدَد واملــفــقــوداهلل  ــسـ ــعــىل والـ نــفــس ال

ــدد األوصـــــــال الـــــزم حــزنــه ــبـ ــداومـ ــدي ــب ــت ــازم ال ــ ــامل فـ ــكـ ــل الـ ــم ش

ــا ــقــن ــريت مـــنـــه ال ــ ــا غـ ــ جــديــداوجمــــــرح م ــه  مــن أخــلــقــن  وال  ــًا  حــســن

ــوداقد كان بدرًا فاغتدى شمس الضحى ــب ــاء ل ــ ــدم ــ ــد ال ــه يـ ــت ــس ــب ــذ أل مـ

ــون فــكــلــام  ــيـ ــعـ ــه مـــســـدوداحيـــمـــي أشـــعـــتـــه الـ ــن ــن هنـــجـــًا خــل ــاولـ حـ

ــت ــى أب ــت ــا ح ــن ــق ــر ال ــج ــه ش ــل ــظ ــرة إلـــيـــه بـــريـــداوت ــ ــاج ــ إرســـــــال ه
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مثلها  تــســعــد  ــوح  ــن ال يف  ســعــيــداوثـــواكـــل  يــكــون  ــل  ــك ث ذا  أرأيـــــت 

ــحــًا ــوائ ــلــم تـــر مــثــلــهــن ن ــت ف ــاح فــقــيــدان ــدهــن  ــي ــق ف مـــثـــُل  ــس  ــي ل إذ 

وال حــنــت  إذا  حتكيها  الــعــيــس  ــداال  ــردي ــاء حتــســن عــنــدهــا ال ــورقـ الـ

ــل قــلــب حــرة  تــنــع أعــطــت ك ــداإن  ــي امل اجلـــبـــال  صـــّدعـــت  تـــدع  أو 

تكن مل  لـــو  الـــثـــرى  حتــيــى  ــاض مهـــوداعـــرباهتـــا  ــ ــري ــ ــا تــــدع ال ــ ــراهت ــ زف

ابــنــة فاطم ــوداوغـــدت أســـرية خــدرهــا  ــف ــص امل ــا  ــريهـ ــري أسـ ــق غـ ــل ت مل 

ــى األس لــعــب  ــاكــل  ث بلهفة  ــؤداتــدعــو  ــفـ ــوى مـ ــ ــ ــى ل ــتـ بـــــفـــــؤاده حـ

األسى  غلب  فإن  جلدًا  الشجا  املكموداختفى  شجوها  فــأبــدت  ضعفت 

بصوهتا  الــقــلــوب  فقطعت  ــادت  ــان فـــريـــدانـ ــيـ ــبـ لــكــنــام انـــتـــظـــم الـ

يا ــُي  ــ ُأَخـ حــســن  ــا  ي عيني  ــان  ــس أمــــي وعـــقـــَد مُجــــــايَن املــنــضــوداإن

تكن ومل  جتــيــب  فــا  ــوت  ــ دع ــايل  صـــدودامـ ذاك  ــِل  ــب ق مـــن  ــي  ــن ــودت ع

ــىًل  فِـ أم  ــي  ــن ع شــغــلــتــك  ودوداأملـــحـــنـــٍة  بــرحــَت  مــا  ــك  إنـ حــاشــاك 

ــواك مـــؤمـــل يـــدعـــو به  ــ ــوداأفـــهـــل سـ ــورق عـ ــ ــ ــه وي ــيـ فــيــجــيــب داعـ

ــل  ــواك ث إيل  قـــامـــت  ــن  ــع ــت اس ــداإن  ــدي ــع ــت وال ــوح  ــنـ الـ إال  تــــدر  مل 

ــهــا فــــوق املـــطـــى مــعــالــج ــل ــي ــوداوكــف ــي ــد ق ــديـ ــن احلـ ــ ــن حــزنــه وم مـ

جاهل يعجب  الفضل  أهــل  ــام وحــيــداأوحيد  ــغ ــط ال بـــن  مـــا  أن متـــس 

ــه  ــ ــاك وإن ــقـ ــا سـ ــ ــام غـــيـــث م ــ ــ ــوداوي اجلـ يستمد  ــودك  ــ ج بــحــر  مــن 

ضاميًا تركك  عند  يعتب  كــان  ــريك بــحــره املـــــوروداقــد  ــ ــان غ ــ ــو ك لـ
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ــف  ــة مـــن مــدن ــيـ ــن الــنــبــي إلـ ــابـ تــفــنــيــدايـ وال  ــًا  ــ ــذب ــ ك ال  ــاك  ــعـ بـ

ثابتًا حـــزين  مــثــل  ســهــدي  زال  ــا  طريدام عنك  الصرب  مثل  والغمض 

مثلام عــيــنــي  ــوع  ــ دم ــود  ــم اجل ــى  ــأب ــودات ــق الــقــلــب فــيــك مخ ــري ــى ح ــأب ي

فكلام فيك  الطرف  حلف  ــوداوالقلب  وقـ ذاك  ازداد  ــذا  هـ أســبــلــت 

لــقــاك فهل مى  ــزمــان عــىل  ال ــال  ــزون فــيــك خــلــوداط ــحـ لــلــحــزن واملـ

ــرى  ت أن  املــــرة  ــم حيـــن حـــن  ــل ــوداأف ــم ــغ امل ــارم  ــصـ الـ ذاك  ــاي  ــن ــي ع

ــة مـــأنـــوســـة ــيـ ــربـ ــة عـ ــيـــحـ ــداوفـــصـ ــي ــعــق ــت وال الـــوحـــي  ــألـــف  تـ مل 

الذي وال  الصغار  الطائي  سامها  ــد بــن يــزيــداما  ــال ــى خ ــدع ــان ي قــد كـ

خيب  مل  أبــلــج  ــاب  ــن ــج ب ــا  ــه ــت ــزل قــصــيــداأن يــــذل  وال  ــه  ــديـ لـ قــصــد 

ــام  ــ ــه جـــهـــد املـــقـــل وإن ــ املــجــهــوداكـــانـــت ب يــبــلــغ  أن  ــى  ــفــت ال عـــذر 

ــو أهله ــذي ه ــال ب ــدح  ــم ي ــاء  ــو شـ نشيدال ســمــعــت  فــام  األنــــام  حــرص 

 :وله يف رثاء العباس بن عيل

السلم  يف  الطوق  كذاك  طوق  أم  ــدمهل  ــق ال أيـــامـــنـــا  إىل  شـــوقـــًا  حتـــن 

فعلت بعدنا  مــن  بعدنا  عاقها  البهمأم  أطــفــاهلــا  عــن  البهايم  ســلــوا 

لفرقتنا  فــارتــاعــت  الــبــن  راعــهــا  سجمأم  يف  والــدمــع  رضم  يف  فالقلب 

فرقتنا  ــام  أيـ يف  احلــي  رسحــت  لــــذام لفم هــل  ــلــتــصــايب  ل ــا  ــدن ــع ب هـــل 

كرى  القانطن  بعد  ليس  واهلــوى  احللم ال  إىل  ــوق  شـ ــو  أخـ فــيــســريــح 

عينيك  هتـــواه  ــن  َم طيف  ــن  ِم كالديم وأيـــن  بالدمع  منهلة  ــان  ــف واألج



247

ــم فاعجب ملكسالة األعراب إذ خلصت  ــج ــع ــوي ومـــــن بــنــيــنــا ال ــ ــح ــ ن

املوميات دجى إذ جتوب  هلا  ــدموأعجب  ــقـ حتـــــوى وعـــنـــي خـــطـــوه الـ

ــرى مــنــزلــنــا  ــثـ ــأرض الـ ــ ــم وكـــيـــف بـ ــاء مـــن أض ــ ــروح ــ ــه ال ــزل ــن ــن م مـ

تصحبه  واألهـــوال  ــراه  مل ينمفأعجب  ومل  هيــجــع  مل  ــادة  ــوسـ الـ حــتــى 

ملتفت غــري  ــًا  ــي ل ــادة  ــوسـ الـ ــأيت  التهميـ مــن  حــاش  وال  الــرقــيــب  إىل 

منفلتا ــاك  ــ وافـ الــفــجــر  إذا  يقم حــتــى  ومل  يلبث  مل  أقــبــل  حــيــث  ــن  م

أدب مــن  والــقــلــب  نـــارضه  عند  ــعــد احلـــام غـــري مــنــهــل ومــضــطــرم مــا  ب

جلد ــنــوى  ال عند  ــه  ل ليس  ــرع الــســن مــن ندمأســـوان  يــقــوى بــه غــري ق

ــو تــعــود له  ــا لـ ــاي ــط ــود امل ــ علممــنــاه ع ــن  ــ وم ورد  ــن  مـ حتــمــلــن  ــام  بـ

املــطــايــا غــري منكتمال رأى للركب أن خيشى الضال دجى ــوق  ف والــصــبــح 

حتمله  والــروض  الشذا  يبغي  واخلــزموكيف  الشيح  انتشاق  يف  أكــوارهــا 

نسبتهم العهد  هاشم  من  البيت  لأمميف  املبعوث  ــد  أمح مــن  والنعت 

هلم خلت  األقـــوام  فخر  إن  واحلــرمالــقــوم  البيت  وأعـــايل  الصفا  أنــف 

ــمشهم املواعف والجون من رحم اهليجاء ــم ــغ ــس فــــــراجــــــون ل ــفـ ــنـ ــالـ بـ

جــوارهــم  يــلــفــوا  ال  احلفيظة  للذممأهـــل  حــفــاظــون  ــار  اجلـ ــه  ب يشقى 

نسهم ــد  يـ ــاب  ــ ع ال  ــآزر  ــ ملـ ــف  ــدمعـ ــق ال زلــــة  عــلــيــهــم  خيــــاف  وال 

ــرى  وت حــيــا  تــفــي  جــفــوهنــم  صممتلقى  يف  القول  هجن  عن  أسامعهم 

ــى مــواقــعــهــا ــس ــن الــقــدمومـــوقـــف هلـــم ت ــا  ــه ــام ــرب يف أي ــ وقــائــد احل
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مشبهه كــفــيــه  يف  ــض  ــي أب كــل  والقسممــن  واإلمضاء  واخلــرم  اخلــزم  يف 

مطربة الــبــيــض  ــراع  ــ ق ــوم  قـ ــع  ــري والنغمق ــاي  ــن ال قـــرع  دون  لسمعه 

منقسممــــاض لـــه بـــن ملــــاع احلـــديـــد له  املــوت  أديــم  مــن  مستولف 

به  الطاميات  تدعو  الفضل  أبو  ــة اخلـــدميوم  ــدي ــن ــا اهل ــاء حتـــت شــب ــ واملـ

القمم الضارب  بن  القمم  بن الضارب القمم بن الضارب القممالضارب 

لنرصته ــادي  ــ اهل ــدى  اهلـ ــاه  دعـ مرتكميـــوم  والــطــامء  والــنــفــع  ــع  ــم واجل

ــدت نـــارًا عــىل علمواخليل تصطك واألعف الدالص عىل  فــرســاهنــا قــد غ

مفوهة ــًا  ــواهـ أفـ خيــلــق  للكلموالــــرضب  الكلم  فكان  الــدمــاء  حتكي 

أنجله الــظــبــي  ــن  ع يشبه  قسم الــطــعــن  يف  األعــــــامق  ــر  ــايـ غـ ــه  ــن ــك ل

مرا ــوف  خ يلويه  ال  الليث  للنعموأقــبــل  كــاملــدعــو  ــة  ــاش ــش ــب ال ــاد  ــ ب

ــة خــــواض حمــلــمــٍة ــرم ــك الوصمفــيــاض م مــن  ــار  ع معضله  فــضــاض 

ضاريه اآلســـاد  ينحر  الــوغــا  ــود  ــمج ــرخ وال للسيد  مــطــعــاًم  حــســامــه 

ــه ــت ــم وع داود  نـــســـج  أرمثـــيـــابـــه  إىل  تـــــغـــــزى  عـــــــاديـــــــٌة 

منصدعًا اجلمع  صميم  فيغدو  ومنهزميبدو  ــروح  ــط م ــن  ب ــا  م نصفن 

ــســب حمــت هلل  مـــنـــتـــدب  ــزمفــــعــــال  ــت ــل م بـــــاهلل  ــم  ــص ــت ــع م اهلل  يف 

فراهتم الطامي  بحرها  حــوى  ملتطمحتى  اهلــنــدي  مــن  ببحر  احلـــادي 

ــاء مــلــكــًا طـــوع راحــتــه ــح املـ ــب حكموأص ويف  حــكــم  يف  مــنــه  مــرصفــًا 

تلحظه واألبــطــال  ــدب  ــن ال ــحــاذه  تــنــشــق مـــن ورمف ــهــا  ــاد أحــشــائ ــك ت

ــاح ويف  ــب ــورد امل ــ ــن ال رضم فــكــف كــفــًا ع ــن  م نــاهــيــك  رضم  أحـــشـــاؤه 
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مهجته الـــرى  ــال  ــن ت أن  ــت  ــرم ــرموح كــأنــام الــــرى فــيــهــا أشــهــر احلـ

ــه مهــت املــــــــاء  لــــــرشب  ــم  ــ هتـ اهلممومل  أكــرب  نفسًا  اهلــم  ذا  وســلــب 

أخوته دعـــوى  ــًا  ــادق تــرى ص ضميوهــل  اهلجري  يف  وأخــوه  احلشا  روى 

ــده  ــن وال اب ــروى دون  الـ ــا كــفــاه  ضميوم الفؤاد  وارى  مثله  قى  حتى 

قربته ــاش  ــ اجل مطمئن  ــأ  م احلــرم حــتــى  طــالــب  سعيًا  وأقــبــل  فــصــدًا 

ــوا غـــري مـــا نكس ــف ــأل ف أرم فــكــاثــروه  وال  هــيــاب  ــري  غ الــشــبــا  مـــاض 

حتسبها  البيض  والــســيــوف  كاألجمفــردهــا  احلضن  والرماح  احليا  برق 

ــحــو مجــوعــهــم ــن ــت ت ــل ــب حمتشموكـــلـــام أق كـــل  مــنــهــا  فــيــنــقــض  ــدو  ــب ي

هبل مستفهاًم  ال  اجلــمــع  بكميستوعب  ــده  ــ ع عـــن  ــًا  ــائـ سـ وال  ــه  ــن ع

ــن مهته ــع ــط ال ــري  ــس ي ــأيت  ــ ت ــريان  ــ ــمغـ ــزدح ــري م ــًا غـ ــ ــام ــ ـــا يــــؤم زح ف

مشتمًا ــدي  ــاهلــن ب زال  مــا  ــراح  ــ ملتئمف ــنــقــع  ــال ب ــاًم  ــث مــلــت ــبــيــض  ــال ب

قلل مــن  العلياء  قلل  ابتني  بــالــرجــمحتى  ــاء  ــريـ اجلـ ســاحــتــهــا  ورم 

والــ العواسل  والسمر  بالنبل  قدمعموه  إىل  ــرع  ف مــن  الــفــواضــل  ـبيض 

ــأرض مــقــطــوع الــيــديــن له  ــمــن غـــري مــنــجــدمفــخــر لـ مـــن كـــل جمـــد ي

بعدكم بعد  أنسى  شمل  جامعًا  ملتئميا  ــري  غ أمــســى  شــمــل  ــض  مــنــفَّ

.يا أمن كل خموف كل خائفة مدغيت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــراجــن مــا إمــل ــل ــرم مــا بــعــد عــيــنــن ل ح ــن  مـ لـــاجـــن  عــقــيــبــك  وال 

ردى قضيت  ممــا  حــرم  مــا  حمــرمهيهات  غـــري  أمـــســـى  وبـــعـــدك  إال 
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هكذا وجدت مسودة غري مهذبة وال كاملة بخطه قدس اهلل رسه بعد وفاته:

الذخر يل حن مل يكن ــه الـــذخـــر وذخري النت  ــع ــاف ــن ــًا ب ــ ــرم ــ ــر ي ــدخـ ملـ

فخر وفخري النت الفخر يل حيث ال يرى  ــم  ــك ب ــن  ــك ي مل  إن  ملــفــتــخــر 

تسيغه رشاب  ال  ــي  ــ ري ــغ  ــابـ ــربوسـ وال األرز  ال  ــرب  الـ وقـــويت  ــاي  هلـ

تستفيدها  ــدرة  بـ ال  الــغــنــى  ــت  صفروأنـ ــدًا  ــ أب تــعــدهــا  وكــفــى  يميني 

والشقا الــربء  ال  احلــال  النت  والصفروحــايل  البيض  ال  املال  النت  ومايل 

جلدة ترس  ال  الرس  النت  ــر وتريس  ــده ــا ال ــه هبـ ــي ــق ــن ات ــ وكـــيـــف ومم

التي  والنثرة  الــدرع  النــت  السقرودرعــي  غايتها  اجلمعان  التقى  ما  إذا 

ــا فــجــر وشمي النت الشمس ال الكرة التي  ــه ــع ــل ــط ــا لـــيـــل وي ــه ــب ــي ــغ ي

الذي  الطالع  ال  البدر  النت  الشهر وبــدري  أرقــانــه  بــعــض  يف  ــه  ب يــعــود 

الذي املتجر  ال  الربح  النت  اخلروربحي  به  النجاح  ــي  راع عىل  خيــاف 

وله: 

بالسوى اقتسمناه  إنــا  ــوى  اهل اجلوىتقول  ما  تدر  مل  وهي  هذا  وهيهات 

النوى لــذا  وحــايل  عنها  حاهلا  اهلــوىسلوا  مــن  صعود  يف  وليىل  وكنت 

وله: 

فيه  ــت  أنـ رسوا  ــب  ركـ ــدر  بـ ــل  ــاشأهـ ــة ح ــال ــض ــا عــلــيــهــم مـــن ال مـ

ال  ومل  لـــزومـــًا  واهلـــــدى  فاشســـريهـــم  الكون  عىل  هم  والضياحيث 

ــر والــســحــر  ــم ــا طــرفــهــا اخل ــه حــــــــــاالً فــــــام هـــــنـــــاك حتــــاشيف امل
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ورساه ســـكـــره  ــب  ــركـ ــالـ بـ ــد  ــ ــاش ونـــاشج ــ ــو م ــه فــرحــة الــبــن ف

اخلمر ــان  كـ ــي  ــط امل ــص  ــرق ت ــاشطــربــًا  ــ ــن م ــ ــه ــ ــي ــ ــا إل ــ ــه ــ ــق ــ مـــــن ري

منها ــب  ــائ ــرك ال ــرب  ــط ت ال  ــواشكــيــف  ــ واهلـــــــوى فـــوقـــهـــا فـــهـــن ن

تــتــســارى الــدجــى  ــواشكــاملــصــابــيــح يف  ــا غـ ــه ــي ــوب الـــــورى إل ــلـ وقـ

ــؤدًا ــ ــاشمـــنـــعـــوا ريـــقـــهـــا الـــــــربود فـ ــت ح ــ ــد احل ــواقـ ــد حـــشـــاه بـ قـ

ــل لـــو يــرتــشــيــه ــع ــم قــــاض ي ــك ــروح راش ح ــل ــوصــال ل ــال ــى ب ــو ق ل

ــوايشكــيــف صــدقــتــم الـــوشـــاة فــهــل ديـــ ـــن الــتــصــايب قــبــول خـــروج ال

ــد ســلــونــا ــ ــا بـــأنـــنـــا قـ ــ ــريوهـ ــ .عـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وله أيضًا عفى اهلل عنه: 

شقيقي ــي  ــن م وأيــــن  شــقــيــقــي  ــا  صعبيـ ــركــب  ال عــىل  عــائــد  مطلب 

ــه  ــي إل الــــزفــــري  يــبــلــغ  أن  ــع الـــــرب رسبَعــــــلَّ  ــا مـ ودمــــــوع هلـ

ــا هيــيــجــه الــقــرب ــش ــوى يف احل ــ ادكـــــــــارًا وأيــــــن مـــنـــك الـــقـــربوج

طيب ــعــدك  ب بــعــد  ــن  م يل  يــطــب  ــام يـــكـــون الــصــحــب مل  ــب فـ ــي ــح وص

ــرًا ــ مـ يل  تـــركـــتـــه  عــــــذب  ــل  ــ ــذبكـ ــي يف ع ــف ــوى ف ــ ــر اجلـ ــري مـ غـ

وإن  قــلــب صـــب  ســالــيــك  القلبغـــري  ذاك  ففيك  هــجــرًا  أبــعــدت 

ــي ــام ــق ــت الـــرشبفـــطـــعـــامـــي ملــــا نـــائـــت س ــي ــض ــي ملـــا ق ــ ــوع ــ ودم

ــي ثـــيـــايب حــتــى ــ ــع ــ ــع قشبصــبــغــت أدم ــدمـ الـ ــارة  ــضـ نـ ــن  مـ ــا  ــ أهن
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: وله أيضًا يف مدح أمري املؤمنني

رشف يف  الـــــكـــــون  يف  ــام  ــ ــل ــ ــسك ــب ــت ــق ــاك م ــ ــن ــ ــع ــ ــن م ــ ــ ــو م ــ ــ ه

وله أيضًا يف الزهد والقناعة:

مهـــا لـــــــــك  ــث  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ يـ فـــــطـــــلـــــب الــــــــــــــــــرزق مجـــاال 

اهلل  ــه  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ يـ وكـــــــــثـــــــــرة الــــــســــــعــــــي ممـــا الــــــــــــــــــرزق 

وله أيضًا يف استعطاف املحبوب: 

ــون ــف ــح مــــاء اجل ــلــت وقــــد سـ ــق ــد ف ــوق ــا ت ــشـ ــاحلـ ونــــــار اجلــــــوى بـ

ــود اهلــــوى ــ ــه ــ ــا مــــن ع ــن ــن ــي أوكــــدبــــام ب اهلـــــــوى  ــد  ــهـ عـ أن  عــــىل 

ــقــي مـــن دمــي ــردواخــــذوا بــيــنــكــم مـــا ب ــ ــفـ ــ تـ وال  ــا  ــ ــيـ ــ أحـ ــي  ــ ــع ــ ل

ــك الـــقـــدود ــل ــد ت ــع ــري ب ــاظـ ــام نـ ــدفـ ــلـ ــرًا أمـ ــ ــ ــاظـ ــ ــ ــه نـ ــ ــ تـــــــــروق ل

تــلــت  ــا  ــ م إذا  حـــســـن  ــــف  ــوس ــ تسجدوي الــضــحــى  شــمــس  مــعــانــيــه 

ــر وجـــنـــاتـــه ــ ــم ــ ــكـــت رقـــــة اخل ــه اجلــلــمــدحـ ــبـ ــلـ ــن قـ ــ ــرص عـ ــ ــق ــ وي

ــديــــظــــن بـــــريـــــق عــــــىل مــتــلــف ــج ــس ــع وأهــــــــون مــــا هيـــــذل ال

ــا مـــرقـــدتـــــــوىل عـــلـــيـــه مخـــــــار الـــصـــبـــا ــ ــب ــ ــص ــ ــام كـــــــرًا وال ــ ــن ــ ف

ــة  ــلـ ــيـ لـ يــــــــــدر  ومل  ــام  ــا وجـــــــف املـــســـعـــدفـــــــنـــــ ــ ــه ــ خـــــا ظ

ــي ــت ــل ــق ــان الـــــظـــــام عـــــىل م ــ ــ ــدكـ ــزيـ ــه مــــــا حــــــل مـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وأنـ
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وله أيضًا ساحمه اهلل: 

ــا ســعــد نبكي  ي فــقــف  الــــدار  ــذه  منها هـ أصبحت  خــاء  ــس  األن مربع 

بـــــاألمـــــس تـــــغـــــن  مل  األذينكـــــــــأن  قـــــــــرى  كـــــــن  وقـــــــــد 

ــنـــفـــي ــع الـ ــ ــ ــس م ــ ــف ــ ــن ــ ــو ال ــ ــ .ه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 بسم اهلل هذه القصيدة قاهلا قايض بغداد يف فضل اإلمام موسى بن جعفر الكاظم
ملا أهدى هلم فاضل حياة الرسول من السلطان سنة 1257:

حتفة جعفر  ــن  ب مــوســى  ــا  ي ــتــك  األولواف ــراز  ــطـ الـ ــا  ــن ل يــلــوح  مــنــهــا 

ديباجها  مــن  الــعــنــوان  عــىل  جيهل رقــمــت  ال  ــذي  ــ ال ــرشف  ــ ال ــة  ــاج ــب دي

فاكتست جلـــدك  ــربًا  قـ ــارت  جـ ــام  ــزلك ــ ــط الـــســـامك األع ــح ــه ن ــ ــد إل جمـ

ثــوى ــًا  ــدث ج جللت  إذ  املــــزمــــلوتــقــدســت  املــــــدثــــــر  حلــــــــده  يف 

هبا  حيلل  لــو  الــعــرش  ســر  يسدل فاشتاق  احلــصــرية  تــلــك  عــىل  يــومــًا 

املــنــبــوت نرشها  فــفــاح مــن  الصندل نــرشت  مــا  نفحاته  مــا  املــســك  مــا 

* * *
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17- هنون احلائري

املتوىف بعد سنة 1298هـ
مل تتوفر للشيخ هنون احلائري ترمجة يف كتب الرجال وال يف غريها، ومل أعرف عن 
أحواله شيئًا، غري أنني عثرت يف مدائح السيد عباس املوسوي اخلطيب عىل ابيات له يف 
هتنئة اخلطيب املذكور عند رجوعه من حج بيت اهلل احلرام.قال العالمة اجلليل الدكتور 

جودت القزويني، يف رسالة بعث هبا إيل ما هذا نصه: 

جاء يف الرتمجة التي كتبها السيد حسن اخلطيب عن حياة أبيه سنة حجه بقوله: )كام 
بمكة  فاجتمعا  واحدة،  سنة  يف  البحر  طريق  عىل  حاجًا  كان  احلرام  بيته  حلج  اهلل  وفقه 
املكرمة فحجا معًا ورجعا معًا عىل طريق البحر، وقعدا معًا، فقصدهتام الشعراء واألدباء 

حني ورومها إىل بغداد 

من كل جانب ومكان، وذلك يف اليوم السابع والعرشين من شهر ربيع األول سنة 
األلف واملائتني والثامن والتسعني من اهلجرة النبوية، فيكون حجهام سنة األلف واملائتني 

والسابع والتسعني من اهلجرة...(.

فيظهر من تاريخ احلج املبني أنه قد تويف بعد سنة 1298هـ قال السيد حسن اخلطيب: 
هنون  الشيخ  املستحسنة  واخالقه  احلسنة  أفعاله  بعض  وذكر  عباس  السيد  مدح  وممن 
احلائري هبذه القصيدة ذات املعاين األنيقة واألبيات الرقيقة والعبارات الرشيقة، وهي 

هذه: 
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خاطب أكــرم  اليوم  أنــت  فــا غــرو أن تــرقــى بــأعــىل املــراتــب)أعــبــاس( 

ــدًا ــؤي ــرام م ــ ــت بــالــبــيــت احلـ ــرشف تقاربت مل  للهوى  نفسًا  ــرزت  ــ وأب

بكربا الــشــهــيــد  بــفــخــر  ــدت  ــع الكواكبس أسنى  بالبدر  سعدت  كام 

عشرية  خــري  الــعــلــيــاء  إىل  ــل املــواهــبنــمــتــَك  ــاد أه ــادة األجمـ ــس مــن ال

أوانـــه آن  ــرب  ــ احل مـــا  إذا  ــوث  ــي الساهب ل ظهور  يف  ــودًا  أسـ تــراهــم 

سيدي  ــدك  ــب ع )هـــنـــون(  ــا  أنـ األطايبوإين  الــكــرام  يابن  قاصد  لكم 

وملجأ مــــأوًى  الـــوفـــاد  إىل  بخائبأراك  ليس  يستجديك  جــاء  ومــن 

وغبطٍة الرغيد  بالعيش  ــت  زل ــّي املــصــائــبوال  ــرورًا خـ ــ وقــلــبــك مـ

الصبا هــّبــت  ــا  م اهلل  ســـام  الغياهب عليك  ظـــام  يف  بـــدر  الح  ومـــا 

يف األبيات السابقة كام يظهر استعراض عام حلياة السيد عباس املوسوي، فقد كان 
بالشهيد  بفخر  )سعدت  بقوله  ذلك  عىل  يؤكد  الشاعر  فإن  لذا  ببغداد،  معروفًا  خطيبًا 
بكربال( ويبدو أّن الشيخ )هنون( كان من تالمذة السيد عباس يف اخلطابة، وبالرغم من 
أنني سأقف عىل نامذج شعرية أخرى، ولكن قلة ما  تتبعي املصادر، فقد كنت أحسب 

عثرت عليه منها جعلتني أكتفي باإلشارة إليها فقط. 
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18- الشيخ يوسف بريطم

كان حيًا عام 1288هـ
ومن شعراء هذا القرن الشيخ يوسف بن أمحد بريطم الذي مل يتسَن لنا العثور عىل 
السنة التي ولد فيها والتي تويف هبا، عىل الرغم من مواصلة التحري والبحث، فهو شاعر 
تبق  مل  كربالء  اجتاحت  التي  احلوادث  أن  عىل  بالقصري  ليس  زمنًا  النسيان  غمره  فقيه 

إلنتاجه أثرًا إال ما كان خمزونًا يف العقول، ورسعان ما يتالشى ويمحى. 

تزوج بنتًا من أرسة )آل دهيمة( عقب منها ولده جميد والذي مات دون عقب.

وآل بريطم أرسة كربالئية عربية معروفة )1(تنتسب إىل قبيلة )شمر( ملع بني ظهرانيها 
وارتاد  فيه،  وتفوق  الشعر  ميدان  يف  وجال  عهده  علامء  من  اغرتف  الذي  الشاعر  هذا 
احللبات االدبية التي كانت حتفل هبا مدينة كربالء آنذاك، وقد ضاقت بنا سبل البحث 
عن سرية شاعرنا وشعره ألن خملفاته الشعرية قليلة جدًا، وقد تناولت األغراض القديمة 
كالتهنئة والرثاء وتقريض كتاب )شواهد الغيب(، وعسى أن تكشف لنا األيام عن كنوز 

أدبية دفينة تضمنها نتاج هذا الشاعر. 

قال مهنئًا السيد أمحد الرشتي يف قصيدة مطلعها: 

ــرش ــب ــال ــاد ب ــ ــ ــر ج ــ ــده ــ ــرًا شـــــــذاه دايـــــــم الـــنـــرششــــكــــرًا ل ــ ــكـ ــ شـ

)1(  وجدت تواقيع عدة لرجال هذه األرسة منها: جواد احلاج حسني بريطم يف استشهاد مؤرخ عام 1231هـ، 
حسني بن جواد بريطم يف صك مؤرخ 1248 و1272 و1255.
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ويف ختامها يقول مؤرخًا: 

ــوا ــ ــ ــوم لــلــهــنــا أرخ ــ ــي ــ ــدر( )1(أكـــــــرم ب ــب ــل ل الــشــمــس  ــزف  تـ ــه  ــي )ف

هـ 1279
وله راثيًا احلاج حممد كريم خان املتويف عام 1288هـ 

ــارا ــ ــق ــ ــرض ف ــ ــ ــن م ــ ــ ــل م ــ ــ ــن ف ــ ــ ــارام ــ ــس ــ ــك ــ ونـــــصـــــال عــــزهتــــا ان

ــداراوهلــــــاشــــــم مــــــن ســــــــام أعــــا ــ ــحـ ــ ــي انـ ــ ــام ــ ــس ــ جمــــدهــــا ال

ــه  ب أورى  ــن  ــ ــ م ــامل الـــــعـــــلـــــوي نـــــــاراوالــــــعــــــرش  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ

بــه  أودى  مــــــن  ــه غــــبــــاراوالـــــــبـــــــدر  ــ ــب ــ ــب ــ ــل ــ خــــســــفــــًا وج

ــه  ــاراوالــــشــــمــــس مـــــن غــــربــــت ل ــثـ ــتـ ــا انـ ــهـ ــبـ ــواكـ وهـــــــوت كـ

ــا ــذ ســمــعــن ــ ــوا قـــضـــيـــنـــا مـ ــ ــالـ ــ عــــلــــيــــم الــــــعــــــلــــــامء غـــــــاراقـ

يــــعــــام  ال  خـــــضـــــم  قــــــــــــرارابـــــحـــــر  لـــــــــه  حتـــــــــن  وال 

طــــــأطــــــأت  املــــــــعــــــــايل  فـــــرقـــــى لـــــغـــــارهبـــــا وطــــــــاراأم 

ــة ــ ــع ــ ــب رشي ــ ــطـ ــ مـــنـــاراقـــــــد كـــــــــان قـ ــا  ــ ــي ــ ــدن ــ ال يف  كــــــان  ــل  ــ بـ

ــًا ــ ــن ــ ــدج ــ ــواراســــــل عــــنــــه لـــــيـــــًا م ــ ــ ــه نـ ــ ــن ــ ــرى ع ــ ــك ــ ــال ــ هـــــل ب

ــد كـــلـــهـــا  ــ ــ ــاج ــ ــ ــس ــ ــ هـــل أوجـــســـت مــنــه اخــتــصــاراوســـــــــل امل

ــح  ــيـ ــبـ ــسـ ــتـ ــارا)2(بـــــــل واســـــــــــــأل الـ ــ ــع ــ كــــان بــغــري مــشــعــره ش

)1( جمموعة آل الرشتي ، وحممد بن املرحوم أمحد بريطم املوقع يف ورقة مغارسة يف الدفرت دار عام 1263.
)2( املرجع السابق .
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وقال مقرضًا كتاب )شواهد الغيب(: 

بفصاحة ــرزت  ــ ط غــيــب  ــة مــفــردشــواهــد  ــاح ــص ــف ــس ال فــنــمــقــهــا قـ

فــاقــت عــاء عــىل العىل عسجدشــؤونــاهتــا  الفلزات  فــوق  عــا  قــد  كــام 

شأنه فــالــفــصــاحــة  ــدع  ــب ب ــطــهــر واجلــــد أمحــــد)1(ولــيــســت  أبـــو عـــي ال

الشعر صياغة حسنة  مبدعة يف صياغة  إمكانية  الشاعر يف شعره عن  هذا  دلل  لقد 
يلتقط هبام  ذا فكر جوال وذهن وقاد  أنه كان  التي تربهن عىل  الرفيعة  املعاين  واصطياد 

الصور االجتامعية العميقة املعاين والرفيعة االهداف. 

هلم مصاهرات مع آل الصخني وآل أبو حلمة وآل دهيمة ومنهم اليوم كاظم بن جواد 
ابن حسني بن احلاج جواد بريطم الذي يعمل صائغًا يف سوق العباس. 

* * *

)1( شواهد الغيب، للسيد أمحد الرشتي، خمطوط .
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19- الشيخ يوسف علي يوسف

املولود سنة 1349هـ / 1930م

املتوىف سنة 1423هـ / 2003م
قصتي مع الشاعر تعود إىل مستهل اخلمسينات من هذا القرن، حيث كان يشارك يف 
التي تقام يف احلسينيات واملساجد الكربالئية بمناسبة والدات األئمة  الدينية  احلفالت 
األطهار، فيلقي فيها قصائده وكلامته، وقد ساعد عىل تقوية ملكته الشعرية واألدبية 

املجالس التي كانت جممع أهل األدب والفضل إبان تلك الفرتة. 

ولد شاعرنا يف كربالء سنة 1349هـ املصادف لسنة 1930م، ونشأ يف بيتة متوسطة 
احلال، أنبته أبوه نباتًا حسنًا، ودخل االبتدائية واملتوسطة فأكملها، ثم انرصف إىل دراسة 
من  فتزود  ذلك  إىل  وما  اإلسالمي  والتاريخ  والعربية  واألصول  كالفقه  الدينية  العلوم 
زاد العلم واألدب وارتوى من مناهل الفضل، وما كاد يشهد ستة عرش ربيعًا من عمره 
حتى حتركت نفسه إىل قرض الشعر، فقد أخذ حيفظ الكثري من غرر الشعر العريب، كام 
ما  عىل  ليطلع  العامة  املكتبات  فارتاد  إبداعاهتم،  ويتابع  املعارصين  للشعراء  يقرأ  أخذ 
حوت خزائنها من حتف نادرة ونفائس باهرة، وبعد ذلك أظهر اهتاممًا واضحًا باألدب 
والشعر إىل جانب العلوم اإلسالمية، والشك أن املطالعة اخلارجية قد وفرت له فرص 
اإلطالع عىل خمتلف جوانب املعرفة، وليس غريبًا إذا ما رأينا من إهلام الصبي وغرامه 
بالقراءة والتأمل يف كتب الرتاث العريب وإدمانه عىل حفظ الشعر، أحب مهيار الديلمي 
وشعره ألنه من أبلغ شعراء الرثاء، كام احب الثعالبي ألنه يعد من كبار األدباء يف عرصه، 
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وراح يقتني كتب الثعالبي ويطالعها بتمحيص، هكذا شحذت النوادي الكربالئية ذهنه 
وأرهفت حسه وصقلت مواهبه، فانطلق ينظم القصائد واملناظرات الشعرية وينشدها يف 
املحافل األدبية التي كانت تعقد هنا وهناك انرصف بعد ذلك إىل اخلطابة، حيث ارتقى 
املنابر احلسينية يف القرى واألرياف ودور بعض األهلني حتى ذاع صيته، فكان اخلطيب 

املحدث اللبق املتضلع بشتى علوم اللغة والدين. 

أما سلوكه فقد عرف بسجاياه احلميدة وصفاء رسيرته، فهو مثال حي للرجل املؤمن، 
فهو طيب القلب، طاهر النية، سليم الطوية، ذو خلق رفيع وسمعة حسنة، يتمتع بحب 
التام  والتحري  بالدقة  كتاباته  ومتتاز  املعلومات،  ومجع  الكتابة  عىل  دؤوبًا  تراه  اجلميع، 

واملوضوعية، وله آثار خمطوطة مل تطبع بعد. 

ولكم كنا يف اخلمسينات نلتقي يف املعاهد الدينية واملحافل األدبية نتبادل األحاديث 
املألوفة والقراءات النافعة والتعليقات املفيدة عىل الشعر والنثر، واآلن وبعد ميض قرابة 
إىل  والسقيم  شبابه  إىل  الشيخ  حنني  إليها  فأحن  املجالس  تلك  أذكر  فإين  عامًا  أربعني 
عافيته، ولكم كنت مأخوذًا هبا ملا فيها من دروس وعظات وعلم وفضل ومعرفة فحسب 

ويسود فيها الصفاء والوفاء والتأمل.

آثاره 
صدر له: 

املنظومات الفاخرة )النجف 1375هـ(. . 1

املنظومات املنتخبة )النجف 1387هـ(.. 2
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شعره  
له  املعاين،  اخليال، عذب  النظم، قوي األسلوب، طلق  مليح  الطبع،  شاعرنا رقيق 
ويستعني  القدماء،  حماكاة  يتكلف  لكنه  الثاقب،  وفكره  الصافية  قرحيته  أنتجتها  أشعار 
بتعبرياهتم واهتم بأدب املناسبات، فظهرت عليه مسحة دينية، فغلبت عىل شعره، وراح 

حيلق بخياله يف جو فسيح وفضاء ال هناية له. 

هذه إحدى قصائده قاهلا يف مولد اإلمام احلسن الزكي املجتبى، وهي ذات صياغة 
حلوة وبالغة عذبة وتصوير سهل وخيال بارع، قال: 

الوسن فاقد  طــريف  بــات  هجره  كاملزنمن  عيني  مــن  ســال  قــد  والــدمــع 

ــوًى ج ــؤاد  ــف ال ذاب  صبابته  يقصدينومـــن  الــلــحــظ  بــســهــام  ــدا  غـ ملــا 

ــدًا ــا أبـ ــا س ــواه فــــؤادي م ــ يــلــن فــمــن ه مل  ــواه  ــ ــ هيـ ــذي  ــ ــل ــ ل ــه  ــبـ ــلـ وقـ

ــر ــزده ــذا الـــكـــون م ــ ــا هل ــائـــل مـ حسن وقـ املــا  يف  حلديث  استمع  قلت 

الدجن احلالك  يف  ساطعًا  بــدا  احلسن نــور  مــولــد  يف  ــت  زه قــد  ليلة  يــا 

 * * *

مبتهجًا  القلب  فيها  ــات  ب ليلة  الفننيــا  عــىل  تــشــدو  اهلــنــا  طــيــور  فيها 

وفيك قد زال ما يف القلب من شجنأفـــديـــك مـــن لــيــلــة بــاحلــق عــابــقــة

مــولــده ألالء  ــن  م أرشق  ــون  املننوالــك ذي  أنـــوار  مــن  اشتق  نــوره  إذ 

فاطمة يــابــن  شهر  خــري  يف  هني ولـــدت  فيه  والــعــيــش  ــه  ب الـــرور  ــم  ث

مغرسه  ــاب  طـ ــام  ــ إم ــن  م ــه  ب ــًا  ــ املــحــنأه حـــالـــك  يف  ــه  هبــجــت وزاد 

* * *
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ألــويــة لــلــحــق  رفـــعـــوا  األىل  ــن  ــاب بنيي الــنــبــي  ــن  ديـ ــم  ــه ــوارم ص ويف 

هدموا كام  رصحــًا  للهدى  مـــا شــيــدتــه بــنــو عـــبـــادة الــوثــنوشــيــدوا 

ــة ــي ــاغ ــار وط ــبـ ــوا كـــل جـ ــ ــدل ــ ببأسهم يف الوغى جيش الضال فني وج

قدموا ما  للحرب  هم  غــاب  ــرشك كــاملــزنليوث  الـ ــاء  إال وأجــــروا دمـ

ــن دمهم م الــغــرباء  ـــه ثــابــت الــركــنفــهــكــذا ســقــوا  حــتــى غـــدا ديـــن ط�

* * *

ــداة غــٍد ــ ــو غ ــج ــه بــكــم أن ـ ينفعنييــا آل ط� احلـــرش  ــوم  ــي ب ــم  ــواك س ــام  ف

بحبكم ــًا  ــب ص الــصــبــا  مــنــذ  ــدأت  ــ والسننب ــرآن  ــق ال يف  جـــاء  وحــبــكــم 

غريكم تـــاهلل  عشقت  ــا  م البدنوالــنــفــس  يف  ــروح  ال حلول  حللتم  مني 

بمدحكم  إال  صغته  ــا  م تسعدينوالــشــعــر  الناس  بمدح  الــقــوايف  ومــا 

مفتنًة لــلــمــرء  ــوى  اهلـ أن  ــح  ص ــد  يؤنسنيق الوحي  بيت  آل  حبكم  إذ 

* * *

لـــأنـــام هــدى آل أمحـــد جــئــتــم  علن يـــا  ويف  رس  يف  لــلــحــق  تـــدعـــون 

معتصام ــاز  فـ بــوالكــم  ملــن  ــى  ــوب ــف الــزمــنط ــال ــره مــن س ــ فــأنــتــم ذخ

بحبكم لـــلـــبـــاري  ــقـــرب  تـ ــام مننفــمــن  ــ ــدن دون ــات عـ ــن يــدخــلــه ج
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20- ص. ن

كان حيًا سنة 1327هـ
شاعر كربالئي عاش أيام الدستور العثامين 1906م / 1327هـ له قصيدة بعنوان 
)ماء الفرات( نرشت يف جملة )العرفان( اللبنانية، ومن خالهلا نستشف مالحمه الشعرية 
الرقيقة وأسلوبه السلس ومعانيه البسيطة األخاذة، والشاعر إنام يرمز عن اسمه الرصيح 
ولعل مرد ذلك يرجع إىل طبعه املتواضع، حيث إنه كان حيبذ اإلنزواء وال تبهره الشهرة 

الرباقة، واىل القارئ قصيدته الوصفية:

الـــفـــرات ــاء  ــ م وردت  ــوم  ــ ي ــاةرب  ف أرض  ــال  ــ خ ــري  ــ جي ــو  ــ وه

عــلــيــه  متــــر  إذ  الــــريــــح  ــب  ــسـ ــاةحتـ ــك ــش ــًا بـــبـــث ال ــعـ ــولـ ــًا مـ ــبـ ــاتـ كـ

ــام  ــ رم فـــلـــك  ــري  ــ غ فـــيـــه  ــد  ــ أجـ ــادثـــاتمل  ــد احلـ أهنــكــت جــســمــهــا يـ

ــر عنه ــواخ ــب ال ــن  ــري أيـ ــع ــق بــالــبــاخــراتلــيــت ش ــي ــض هـــل تـــــراه ي

ــكــن ول ــق  ــي ــض ي ال  ــك  ــي ــن ــي وع ــم أقــــوامــــنــــا عـــمـــيـــق ســـبـــاةال  ــ عـ

يـــومـــًا الـــبـــواخـــر  أرى  ــاتأتـــــــراين  ــحـ ــه رائـ ــوقـ ــات مـــن فـ ــ ــادي ــ غ

ــاعــًا ــري ضــي ــ ــف جت ــي ــاء ك ــ ــا املـ ــ احلـــاجـــاتأهي ذوو  تــنــتــفــع  مل  ــك  ــب ف

ــًا حـــول جمـــراك أصــبــحــت صــاديــاتأهيــــا املـــــاء هـــل رويـــــت ربـــوعـ

ــن أرض ــا ب ــا مـــاء م ــاتكــيــف جتـــري ي ــاحـ قــــاحــــات وأربــــــــع مـ
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ــام  ــظ ــاؤه بـــحـــســـن ن ــ ــ ــرى مـ ــ ــ ــنـــات وجـ ــاجلـ ــاع كـ ــ ــق ــ ــب ــ ــت ال ــ ــرأيـ ــ لـ

ــىل ــج ــت ــًا ت ــ ــسـ ــ ــرائـ ــ ــت عـ ــ ــان ــ ــك ــ ــاتل ــي ــوش ــًا م ــارفـ ــطـ ــاٍت مـ ــ ــس ــ الب

ــارًا ــضـ ــا نـ ــه ــن ــاج م ــتـ ــنـ ــاد الـ ــ ــع ــ ــج الــــغــــّاِتول ــائـ ــتـ بـــــــدالً عــــن نـ

ــذي ــاة وهـ ـــيـ ــه جيــــري مــــاء احل ــي ــواتف ــ امل الـــطـــِف يف عــــداد  أرُبــــــُع 

ــًا ــغــدو تــلــك الـــربـــوع مــوات ــاةكــيــف ت ــ ــي ــ احل ــاء  ــ ــ مـ جـــنـــبـــهـــن  واىل 

* * *



265

آراء محلة القلم ورواد الفكر يف كتاب شعراء من كربالء

حتى  األسواق  إىل  وبرز  كربالء(  من  )شعراء  كتاب  من  األول  اجلزء  صدر  إن  ما 
انثالت عواطف سدنة الرتاث الفكري العريب ورواد العلم واألدب يف تقريض الكتاب 
وتثمني جهود املؤلف سواء برسائل شخصية أو عىل صفحالت املجالت والصحف، 
كام تفضل البعض منهم مشكورًا بنقد الكتاب وإرشادي إىل مواطن الضعف فيه، فاىل 

اجلميع شكري وتقديري.

ويف بعض ما أورده من الرسائل واملقاالت لدليل واضح عىل اهتامم األدباء وأهل 
القلم بكل ما خيص تراثنا الذي جيب أن نتصدى إلحيائه وتثبيته. 

فمن رسالة لألستاذ جعفر اخللييل بعثها للمؤلف مثمنًا الكتاب: 

يعرف  النفيسة )شعراء من كربالء(، ولو كان هنالك من  بقراءة جمموعتك  متتعت 
وضع األمور يف مواضعها لكّرموك عىل ما تبذل من جمهود يف إحياء الرتاث األديب هلذه 
الشعراء واالدباء  أسامء من  أنني عثرت عىل  الكتاب  ما رسين يف  وأكثر  املقدسة  املدينة 
األقل  نلم عىل  أو  التاريخ وندرس  قبل هذا  نعرفهم  أن  علينا  الواجب  كان  املغمورين 
اللغوية  األغالط  وقوع  هو  األسف  غاية  له  أسفت  والذي  األدبية،  ملكاهتم  بطبيعة 
عىل  يدل  مما  الشعراء  هؤالء  من  كثري  شعر  يف  املطبعية  األغالط  عن  فضاًل  والنحوية 
أن االستنساخ قد جرى دون حتقيق، إذ كثريًا ما تكون النسخ مغلوطة حتتاج إىل إمعان 

وتدقيق، وهذا ما أرجو أن تراعيه يف آثار من ستكتب عنهم فيام بعد. 
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وسواء عرف لك أهل بلدك ما تعمل يف سبيل إحياء تارخيهم األديب أو مل يعرفوا، فإن 
جمهودك هذا لن يضيع عند أهل الفضل منهم ومن غريهم وهو جمهود لك فيه كل الفخر 

أن تكون أنت البادي ببذله، وألف شكر عىل هديتك النفيسة ودم للمخلص.

جعفر اخللييل

بغداد: 1967/2/13م

* * *

ومن رسالة بعثها الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي إىل املؤلف: 

هتاين بأثرك األديب اجلديد الرائع )شعراء من كربالء( وقد شممنا فيه عبريك، وأنت 
لك يف قلوب حمبيك وعارفيك كل حب وإجالل. 

سيدي الكريم: 

إن آثارك األدبية جديرة دائاًم باحلفاوة واالعتزاز، شكرًا عميقًا عىل فضلك وكرمك 
ونبلك، فأنت دائاًم حتملني مننًا جسامًا ال أطيق أداء شكرها.

أن  العرب، وجزاك كل خري ويسعدنا  حفظك اهلل ووفقك وأعز بك األدب ولغة 
نلقاك يف أطيب الظروف واألحوال.

 حممد عبد املنعم خفاجي 

القاهرة: 7 / 12 / 1966م

* * *
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يف  وذلك  شاعر(  )فصاحة  بعنوان  مقالة  الفكيكي  توفيق  املحامي  األستاذ  وكتب 
العدد 81 املؤرخ يف 1967/4/13م من امللحق األديب جلريدة اجلمهورية نقتطف منها 

ما خيص هذا الكتاب: 

جيله  أبناء  مقدمة  يف  فهو  والنثر،  النظم  صناعتي  يف  جليلة  آثار  ولشاعرنا   ...(
تراث األوائل األماثل، والساهرين  إحياء  البحث والتنقيب والتأليف يف  الساهرين يف 
الفنية والعلمية  التليد ونفائس املخطوطات  العريب  املخبأ من غوايل األدب  عىل كشف 
املطمورة يف الزوايا املهجورة، وقد بذل جمهودًا مشكورًا يف مجع كتابيه اجلليلني )تراث 
كربالء( و)شعراء من كربالء( ومها يدالن عىل طول باعه وسعة إطالعه وهو مل يفرت من 
الدأب وراء التقاط الدرر الثمينة الغالية ومجع الغرر النادرة من مواطنها املهملة وكنوزها 
يد  طمستها  التي  ذخائرهم  ونرش  األجــداد  أجماد  خدمة  سبيل  يف  ذلك  وكل  املبعثرة، 
الدواهي يف عصور التأخر واالنحطاط والظلم، ومن ثم خلدمة أولئك األدباء والشعراء 
والفحول البائسني املنسيني الذين أسدلت عليهم الليايل اخلوايل أستار ظلامهتا حتى حمى 
ذكرهم من اخلواطر واألذهان، بالرغم مما تركوا رمحهم اهلل تعاىل من الرتاث احلضاري 

اإلنساين العتيد. 

توفيق الفكيكي 

بغداد

* * *

وكتب األستاذ مهدي القزاز يف العدد 57 من جملة )املكتبة( البغدادية الصادرة يف ذي 
احلجة 1386هـ التعريف التايل: 

لألستاذ األديب سلامن هادي الطعمة نشاط ثقايف ملحوظ ال يقترص عىل الكتب التي 
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يؤلفها وحيققها والدراسات األدبية التي ينرشها يف العراق بل إن نشاطه يمتد يف مجيع 
الفكرية  احلركة  يغدي  مما  هذا  نشاطه  أن  ريب  وال  العريب...  العامل  وجمالت  الصحف 

وينميها يف العراق. 

صدر له مؤخرًا كتاب )شعراء من كربالء( تناول فيه بالدراسة والبحث شعراء هذه 
املدينة املقدسة من القرن السابع اهلجري حتى مطلع القرن الرابع عرش، مجع فيه تراجم 
ما ينوف عىل مخسني شاعرًا أنجبتهم هذه املدينة عرب تارخيها األديب احلافل مع نامذج من 

نتاجهم وشعرهم، نرجوا أن ينال كتاب األستاذ الطعمة ما يستحقه من تقدير واهتامم. 

مهدي القزاز

بغداد

* * *

تعريفًا  البلد  جريدة  يف  األدبية  الصفحة  حمرر  القييس  أمحد  زهري  األستاذ  وكتب 
بالكتاب هذا نصه: 

صدر مؤخرًا من تأليف اديب كربالء الناهض األستاذ سلامن هادي آل طعمة كتابه 
املقدسة  املدينة  فيه شعراء هذه  بـ)شعراء من كربالء( ويتناول  املوسوم  اجلديد الضخم 
من القرن السابع اهلجري حتى مطلع القرن الرابع عرش، ويقع الكتاب يف حوايل 370 
صفحة من القطع املتوسط مطبوعًا طبعًا حسنًا عىل مطبعة اآلداب يف النجف األرشف، 
واألديب  الفكري  الرتاث  تقييم  يف  مؤلفه  جهود  من  جزء  املهم  الكتاب  هذا  ويشكل 
والديني هلذه املدينة اخلالدة مجع يف تراجم ما ينوف عىل مخسني شاعرًا أنجبتهم املدينة 
إنتاجهم وقصائدهم... إن جهود املؤلف  عرب تارخيها األديب احلافل مع نامذج حية من 
واملؤلفني  للباحثني  قيمة ال غنى  فكرية  اعتبارها ذخرية  الكتاب يصح  الفاضل يف هذا 
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واملثقفني واألدباء عنها.. مما يستحق صاحبها عنها التكريم والشكر واإلعجاب فهو هبا 
حري.. وعسى أن نسمع من كربالء - عىل األقل - ما يشري إىل نوال املؤلف الفاضل 

بعض ما يستحق من شكر وإعجاب وثناء. 

زهري أمحد القييس 

بغداد

* * *

ونرش األستاذ سليم طه التكريتي يف جريدة )الفجر اجلديد( الصادرة يف 1318هـ 
رأيه يف الكتاب فقال: 

األستاذ سلامن هادي طعمة من األفراد القالئل الذين جعلوا من )كربالء( ميداهنم 
الرحب يصولون وجيولون فيه، فهو منذ عرش سنوات عىل ما أعهده ال يفتأ ينقب عن 
كل مأثرة ونادرة ليعزهيا إىل كربالء، ويرفع هبا اسم هذه املدينة التي حتتل مكانة شهرية 
يف التاريخ العريب واإلسالمي، ويكاد األديب الطعمة أن ينرصف عن كل يشء يف دنيا 
األدب إال عن كربالء فهو هبذا يصح أن يمنح لقب )كربالئست( عىل غرار ما يتخصص 
به رجال الفن والعلم واألدب يف العامل، وآخر ما أخرجه للناس عن كربالء هذه كتابه 
الضخم )شعراء من كربالء( ترجم فيه لطائفة كبرية من الشعراء الكربالئيني وكثريون 
منهم ال يزال جمهوالً لدى عشاق األدب حتى يف العراق وتلك لعمري مأثرة طيبة ينفرد 

هبا األستاذ سلامن الذي يسعى إىل أن يرفع رأس كربالء عاليًا.

سليم طه التكريتي 

بغداد
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

تعليق ونقد وإطراء )ماحظات حول شعراء من كرباء( 
األدب  نقاد  نخبة خمتارة من  تفضل  الثاين من شعراء كربالء  اجلزء  إثر صدور  عىل 
وفضالء الباحثني فكتبوا مقاالت وقصائد يف تثمني الكتاب وتقييمه كام وردتنا رسائل 
يبدي كاتبوها مالحظاهتم ونقداهتم املفيدة، ونحن إذ ننرشها هنا ملا فيها من فوائد مجة 
وآراء سديدة سنأخذها بنظر االعتبار ونضعها موضع االهتامم حينام تتاح لنا فرصة إعادة 
طبع الكتاب، واهلل يوفق اجلميع ملا فيه اخلري ويأخذ بأيدينا نحو مدارج العىل والسؤدد 

وإن الكامل هلل تعاىل وحده. 

مما وردنا من العامل الفاضل سامحة السيد حممد مهدي املوسوي الكاظمي التقريض 
التايل: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

فقد  وبعد:  وسلم  وآله  اهلل  رسول  حممد  جدنا  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
أهدى جناب السيد السند والركن املعتمد حامل لواء السادة ورافع راية السادة األديب 
األريب والكامل اللبيب والفاضل احلسيب السيد سلامن بن السيد اجلليل السيد هادي 
آل طعمة سلمه اهلل وأبقاه ومن كل مكروه وقاه مؤلفه اللطيف ومصنفه الرشيف شعراء 
كربالء فقد أحيى ذكرهم وآثارهم ونرش نبذة من أشعارهم ومل يسبقه أحد من األعالم 
فيام أعلم فلله دره وعليه أجره، فهو كتاب يليق أن يكتب بالترب عىل األحداق ال باحلرب 
عىل األوراق وسيكون خري مصدر لكل من يكتب عن شعراء كربالء املقدسة التي عىل 
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مهدي  حممد  الغني  ربه  عفو  الراجي  أخيه  بدعاء  ويرعاه  يسدده  واهلل  مؤسسة  التقوى 
املوسوي األصفهاين الكاظمي عفي عنه. 

حتريرًا يف 14 شعبان سنة 1387هـ 

* * *

الدين  كامل  هادي  السيد  العالمة  سامحة  الكبري  الشاعر  اجلليل  السيد  وتفضل  كام 
فبعث إلينا بتقريض رائع يتضمن أبياتًا من الشعر الرفيع: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

وصلت هديتك النفيسة اجلزء الثاين من كتاب )شعراء من كربالء( كام وصل اجلزء 
األول منه، فأشكرك جزيل الشكر عىل تذكرك وتفقدك وقد طالعت الكتابني واطلعت 
لبلدتك  والتقدير، وقد أحسنت صنعًا  يستحق اإلعجاب  أديب  فيهام من جمهود  ما  عىل 
مل  األدبية  كربالء  ثروة  عىل  أمني  دليل  والكتاب  فيها،  الثقافة  مشعل  وحلملة  املقدسة 
أحسب أن أحدًا سبقك إىل املأثرة وال زلنا نطلب منك املزيد من هذه البحوث القيمة 
متى  عنارص  وهذه  والوفاء  الراسخة  األدبية  وامللكة  السيال  القلم  ذلك  عندك  زال  ما 

اجتمعت يف شخص مثلك مل يفتأ يواصل بحوثه وجوالته يف هذه املضامري الرحبة. 

إن يف هذا الكتاب بعض اهلفوات الطفيفة أرجو أن تتداركها يف جوالتك القادمة، 
ومنها إغفال صلة السادة آل كامل الدين باملرحوم حممد حسن أيب املحاسن بسبب املرحوم 
مراح التميمي خال جدنا السيد جعفر احليل كام إن له عالقة ببيت أيب العكل يف اهلندية 
وجواد الرباك بسبب مراح أيضًا، ويف الكتاب أبيات ملحنة وخارجة عن الوزن وبعضها 

فاقد للرتابط ولعل ذلك بسبب 
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االستعجال واملطبعة التي ذقت منها األمرين. 

ساحرا جــاء  قد  )سلامن(  يا  يصدقكتابك  كيف  ساحر  من  عجب  فمن 

ــاؤه املــجــد دائــرا ــي ــعــاد جـــديـــدًا فــيــه حــســن ورونـــقومــن ســحــره إح ف

مدينة ــيــك  إل أمــســت  كــربــا  ــقأرى  ــي ــا وال ــاه ــن ث ــرى يف  ــ ــك أحـ ــ وإنـ

حملقًا البحوث  ــذي  ه يف  ــت  زل حيلقفــا  ال  ضــعــفــه  مـــن  ــر  ــائ ط وكـــم 

هادي السيد محد آل كامل الدين 

احللة

* * *

وتفضل العالمة املؤرخ الشيخ عبد املوىل الطرحيي فكتب إلينا هذا التقريض: 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

لقد تصفحنا كتب األستاذ الفاضل املهذب واالديب اللوذعي البحاثة املتتبع السيد 
سلامن هادي الطعمة من األرسة العلوية ذات التاريخ املجيد يف خدمة احلرمني احلسيني 
والعبايس خدمة صادقة وعناية فائقة وهذه األرسة الرسية والدوحة العلوية الفائزية قد 
انجبت كثريًا من رجال التاريخ واألدب والفضل والثقافة قدياًم وحديثًا وممن انجبتهم 
هذه األرسة اجلليلة السيد املومئ إليه السيد سلامن الذي نبغ مولعًا يف البحث والتنقيب 
والسياسية  التارخيية  الناحية  من  املقدسة  كربالء  مدينة  بشؤون  يتعلق  ما  مجيع  عن 
أعالم  وتراجم  دينية ومؤسسات خريية  مدارس علمية  ذكر  والثقافية من  واالجتامعية 
هذا البلد الديني ذي الشهرة الذائعة يف العامل اإلسالمي، لذلك نرجو من املوىل عز شأنه 
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أن يمد يف عمره ليواصل تتبعاته واستقصاءاته عن كربالء بجميع ما يتعلق بشؤوهنا - كام 
 . قلنا آنفًا - ليخلد بذلك ذكر املاضني املنسيني بالنبي وبآله الطاهرين

عبد املوىل الطرحيي 

النجف األرشف

* * *

جواد  صالح  السيد  الشاعر  الدكتور  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  إلينا  وبعث 
الطعمة بالرسالة القيمة التالية التي جاء فيها: 

أكتب إليك، وقد انتهيت من قراءة مؤلفك القيم شعراء من كربالء بعد ان تسّلمته 
قبل أسبوع، معجبًا بصربك وجهدك يف مجع هذا احلشد الكبري من أدباء كربالء آماًل أن 
توفق يف مسعاك املتواصل للكشف عن معامل التطور األديب والفكري املجهولة يف تاريخ 

أدبنا الخ.... 

واشنطن: 1967/10/6 صالح جواد الطعمة 

* * *

عن  النفيسة  الكلمة  هذه  احلسني  الرزاق  عبد  السيد  الشهري  البحاثة  إلينا  كتبه  ومما 
اجلزء األول فقال:

طالعت املجموعة القيمة التي أصدرمتوها عن شعراء كربالء وتفضلتم عيل بنسخة 
منها فأعجبت هبذا اجلهد األديب الكريم، ودعوت لكم بالتسديد والتوفيق متمنيًا لكم 
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النافعة واملسامهة اخلالدة راجيًا قبول حبي وإطراء جزيل  االستمرار يف هذه اخلدمات 
شكري وامتناين وأنا املخلص. 

السيد عبد الرزاق احلسني 

الكرادة الرشقية 1967/7/24

كام إنه أبى إال أن يثمن اجلزء الثاين فأرسل هذه الكلمة التي تنم عن أرحييته ولطفه 
ونبله: 

انتهيت اآلن من مطالعة أثركم املفيد عن شعراء من كربالء ج2 وقد أعجبت غاية 
اإلعجاب بام تضمنه من معلومات طريفة وحتقيقات دقيقة مفيدة، ولقد خدمتم كربالء 
أفنوا حياهتم يف خدمة أجمادهم وما  بمؤلفكم هذا خدمة جليلة وأحييتم ذكرى رجال 

يعتقدون فلك الشكر عىل هذه اهلدية النفيسة مقرونًا بوالئي واحرتامي. 

السيد عبد الرزاق احلسني 

 1967 / 10 / 8

* * *

وأرسل إلينا األديب األردين املعروف األستاذ روكس بن زائد العزيزي هذه الرسالة 
القيمة: 

تلقيت - عىل شوق - كتابك )شعراء من كربالء( فشكرًا عىل ذكرك الدائم يل يبدو 
يل إن قلمك ال يمل البحث والتقيص فاخذ اهلل بيدك، فأنت تنرش كنوزًا، وحتيي بالبحث 

أعالمًا، دفعوا أعصاهبم رضيبة العلم واألدب من دمائهم ومن أعصاهبم. 
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قرأت كتابك - عىل رغم املشادة اجلمة التي خلفتها النكبة املروعة األخرية - فوجدت 
فيه فوائد كثرية وحتقيقات دقيقة فأشكرك باسم األدب وتارخيه. 

كلامت  من  أبقى  هو  ملا  تعمل  ولكنك  وثناء،  تقدير  كل  تستحق  فإهنا  جهودك  أما 
التقدير والثناء فحياك اهلل وأبقاك. 

املخلص 

عامن روكس بن زائد العزيزي 

العارش من أيلول سنة 1967م 

* * *

كام وردنا من الشاعر املبدع األستاذ خرض عباس الصاحلي هذه القصيدة التي يبدي 
فيها عواطفه وأحاسيسه جتاه الكتب. 

طـــعـــمـــه بـــــــن  ســــــلــــــامن  نـــجـــمـــهإن  اآلداب  يف  شـــــــع 

ــهشــــــــاعــــــــر مـــــــــن كــــــربــــــاء ــ ــم ــ ــك ــ شـــــــعـــــــره حــــــــب وح

كــــــــلــــــــه عــــــــــــــــزم ومهــــــــهوأديـــــــــــــــــــــــــــــب املــــــــعــــــــي

واملــــلــــمــــهوصـــــــــــــديـــــــــــــق أرحيـــــــــــــي  الــــــــــرزايــــــــــا  يف 

ــهلـــــــــــه أخـــــــــــــــــــاق جتــــلــــت  ــم ــع لـــــــــذوي اإلنـــــــصـــــــاف ن

رســـمـــهوســـــــجـــــــايـــــــا رائــــــــعــــــــات ــب  ــ ــل ــ ــق ــ ال يف  ــت  ــعـ ــبـ طـ

وهــــــــــو لـــــــــإخـــــــــوان رمحـــــهفـــــهـــــو حــــــــــرب لــــــأعــــــادي

أزمـــــــــهمــــــســــــتــــــعــــــد لـــــلـــــتـــــفـــــاين  كـــــــــل  يف  حـــــــــــارض 
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ــايل ــ ــ ــع ــ ــ ــو امل ــ ــ ــح ــ ــ ــهطـــــــامـــــــح ن ــمـ ــر مــــــــن كــــــــل غـ ــ ــ ــاخـ ــ ــ سـ

ــر الـــــــقـــــــامري ــ ــ ــغ ــ ــ بـــــــــات إيــــــقــــــاعــــــًا ونـــغـــمـــهوعـــــــــــىل ث

ــهلــــــــــه أشــــــــــعــــــــــار حـــــســـــان ــ ــمـ ــ ــهـ ــ وتــــــــــآلــــــــــيــــــــــف مـ

ــدا ــ ــديـ ــ ــهفــــتــــحــــت أفـــــــقـــــــًا جـ ــمـ ــلـ وأنــــــــــــــــــارت كــــــــل ظـ

قــــــد أمــــــاطــــــت كــــــل غــيــمــةشـــــــعـــــــراء الــــــطــــــف عـــنـــهـــم

كـــــــــــان بــــــــــاألعــــــــــامل أمــــــهفـــــــــــــــإذا هـــــــــم كـــــــــل فــــــرد

ــاال ــ ــع ــ ــهمــــــــــــاؤا الــــــدنــــــيــــــا ف ــث مجـ ــ ــ ــي ــ ــ ــغ ــ ــ كــــــــاهنــــــــامر ال

ــهبــــــــــمــــــــــداد مــــــــــن فـــــخـــــار ــمـ اسـ ــد  ــ ــلـ ــ اخلـ يف  ــرت  ــ ــطـ ــ سـ

ــت نـــــبـــــًا وصـــــدقـــــًا ــ ــح ــ ــض ــ ومـــــــــــــــــــــــــــروءات وذمـــــــــــهن

ــبـــت  ــهوعــــــــــىل الــــــبــــــاغــــــن شـ ــ ــم ــ ــق ــ نـــــــــــار أحــــــــقــــــــاد ون

ســمــهنـــــســـــفـــــت أوكــــــــــــــــار بــــــاغ الــــــنــــــاس  يف  نـــــافـــــث 

وتـــــــعـــــــالـــــــيـــــــم األئـــــــمـــــــهنـــــــــــــــرشت قـــــــــــــــــــرآن طــــه

ــهكــــــافــــــحــــــت عـــــصـــــبـــــة رش ــم ــل ث الـــــديـــــن  يف  أحـــــدثـــــت 

ــدًا ــ ــمـ ــ ــط عـ ــ ــب ــ ــس ــ ــل ــ ــا ل ــ ــه ــ ــل ــ ــت ــ ــةق ــ ــدم ــ بـــــــــات لـــــــإســـــــام ص

ضـــخـــمـــهخــــــلــــــدهتــــــم تــــضــــحــــيــــات اهلل  ســــبــــيــــل  يف 

ــات الــــلــــفــــظ فــخــمــهودواويـــــــــــــــــــــــــــن قـــــريـــــض ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ فـ

ــت ــ ــ ــههلــــــــــم األجمـــــــــــــــــــاد الحـ ــم ــس ب الــــــدهــــــر  شـــــفـــــاه  يف 

خرض عباس الصاحلي 

بغداد
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وتفضل البحاثة الشهري السيد صالح الشهرستاين فكتب يف جملة )املكتبة( البغدادية 
وتأليف  مجع  من  الثاين  اجلزء  كربالء(  من  )شعراء  كتاب  عىل  اطلعت  التالية:  الكلمة 
األستاذ البارع الدائب بنشاطه عىل خدمة األدب والشعر والتاريخ السيد سلامن هادي 
الطعمة، وقد طالعته ملتهاًم ما تضمنه من معلومات قيمة وحتقيقات تارخيية عن )20( 
شاعرًا من شعراء مدينة كربالء الذين قلام يستطيع املتتبع احلصول عليها بسهولة يف بطون 
البارع جهدًا جبارًا يف  املؤلف  بذل  يدل عىل  مما  املتداولة  واملجاميع  والدواوين  الكتب 
بحث عن هؤالء الشعراء املنسيني والتحقيق عن أحواهلم والتنقيب عن بطون املجامع 
اخلطية عام تركوه من الرتاث الفكري واإلنتاج العقيل دون تدوين يف مؤلف خاص أو 

جمموعة معينة. 

صالح الشهرستاين 

نزيل طهران

* * *

وتفضل الشاعر الكربالئي املبدع األستاذ السيد مرتىض الوهاب فأرخ صدور اجلزء 
األول من كتابنا بقوله: 

ــره  ــفـ سـ يف  ــر  ــ ــاعـ ــ شـ فصاوأديــــــــــب  ــًا  ــث ــدي ح الــشــعــر  ذوي  عـــن 

ــًا عالــيــس بـــدعـــًا إنــــام )ســـلـــامن من  ــض ــت( ذكـــرهـــم ف ــي أهـــل ب

تـــارخيـــه يف  جــــــاء  قـــــد  ــم كـــربـــا( ولــــــــذا  ــوهتـ ــد حـ ــ )شــــعــــراء ق

1388هـ

 مرتىض السيد حممد الوهاب

كربالء 
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فقرض  الشهرستاين  احلكيم  الدين  صدر  السيد  الشاعر  املبدع  اخلطيب  وتفضل 
الكتاب قائاًل: 

ــادة ــ ــاًم ق ــ ــدي ــ ــا ق ــن ــت ــن ــدي ــت هبـــا األوطــــان ضـــمـــت م ــ ــازدان ــ لــلــشــعــر ف

الـ هو  وها  الشعور  بشعرهم  ــن ملــجــدهــم بــرهــانخدموا  ــبـ ــر املـ ــف ــس ـ

صفحاته ويف  ــرى  ي الكتاب  ذا  ــا ســلــامنهــو  ــنـ ــي مـــآثـــرهـــم لـ ــ ــي ــ أح

يــا مــن قــد خــدمــت مدينة  ــوانبــوركــت  ــي ــا ك ــاؤه ــش ــذل ل ــ شــمــخــت ف

  السيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين 

كربالء

* * *

وبعث إلينا الدكتور جليل أبو احلب املدرس يف كلية الزراعة ببغداد هبذه املالحظات 
حول )شعراء من كربالء(، فقال: 

الشك إن هواية الشخص تلعب دورًا كبريًا يف نشاطه العلمي واالجتامعي وقبل أن 
نرى إن اهلواية واملهنة جتمع يف شخص فتحيل منه عبقرية، لنرتك إذن املمتهنني اهلاوين، 
اهلواية  لعبت  الذين  للهواة  مثال  خري  بذلك  وهو  هاو  الطعمة  سلامن  األستاذ  صديقنا 
ويف  االبتدائية  املدارس  يف  معلم  هو  مهنته  ففي  املجتمع.  يف  توجيههم  يف  كبريًا  دورًا 
حتصيله العلم مل يضع أقدامه يف اجلامعة ولكنه بالرغم من ذلك ففي احلني واآلخر يتحفنا 
بنتاج أديب ممتع ومفيد ال نحصل عليه مممن درسوا الدراسات العليا يف اجلامعة أما محلة 
البكالوريوس فقليلون جدًا ومن هم بنشاطه ومهته. وما يدريني ماذا سيحدث لو كان 
سلامن طعمة قد ولج اجلامعة هل كان سيكون أكثر من جامعي فقط. أقدم مالحظايت 
عن كتابه )شعراء كربالء( هبذه املقدمة ألعطيه حقه الذي يستحقه عىل جهوده وألوفيه 
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احرتامي وتقديري وألقول إذا كانت هناك بعض هنات وهفوات يف نتاجه العلمي وعن 
ما شاءت له الظروف احلصول عليه من الدراسة. فمن النقاط التي أحب أن أنوه عنها 
مطالعة  هاويًا  كوين  عن  أزيد  وال  واألدب  الكتابة  حمرتيف  من  لست  بأنني  اعرتايف  مع 

األدب وتارخيه: 

واملحالت  األشخاص  عىل  والتقريض  املديح  إفاضة  من  التقليل  أرجو  )أوالً( 
تكون  أن  أشك  أن  اليوم،  كربالء  يف  االمور  جرب  ما  عىل  إطالعي  فمن  والفرتات، 
التاسع عرش  القرن  ونبوغ يف كربالء يف  زاهرة.. وتراث فكري..  أدبية...  هناك حركة 
)التمهيد( او أقوال مثل شعر يف غاية اجلودة والرقة واملتانة، من أشهر الشعراء صفحة 
مرشقة وجهبذة من جهابذة العلم األفاضل.. )مقدمات البحوث عن كل يشء(. إن من 
الفالين كذا  الكتاب  فيه فالن كذا وجاء ملدح  الكايف جدًا أن نقول إن فالن شاء وقال 
وفيام ييل شعره ثم جيب حتليل الشعر نفسه وإبراز املحاسن واألفكار والنفحات يف القطع 

الشعرية لكي تتكلم هي عن نفسها وعن الشاعر. 

)ثانيًا(: جاء عن السيد حممد بن أمري احلاج )ص147 إنه صاحب رشح قصيدة أيب 
فراس احلمداين ولكنه مل يذكر أي قصيدة وهل إن احلمداين له قصيدة واحدة فقط ؟ 

)ثالثًا(: قد يبدأ بعض الشعراء قائاًل من الشعراء املوهوبني يف ذلك القرن، ولكننا ال 
ندري أي قرن يتكلم عنه وإن الشعراء الذين درسهم هم شعراء القرن السابع اهلجري 

يف مطلع القرن الرابع عرش.

)رابعًا(: أعتقد أن من األحسن جدًا هو أن تعطى املصادر بطريقة تامة كأن يعطي 
اسم املؤلف ثم اسم الكتاب ثم تاريخ نرشه ثم اسم املؤسسة النارشة والطبعة الصادرة.. 
الخ من األمور التي يمكن الرجوع إليها بسهولة. أما أن يقال شعراء العرب فقط تاريخ 

األدب العريب يف أسواق فقط بدون أي معلومات أخرى فهذا غري كاف. 
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)خامسًا(: من املستحسن وضع دليل للكتاب باإلعالم واملدن وغري ذلك للرجوع 
هلا بسهولة. إن وضع جدول املحتويات غري كاف يف هذه العصور احلديثة من البحث 

والنرش. 

)سادسًا(: أود لو أن السيد املؤلف يقوم بدراسات وبحوث ومقارنات أكثر لإلعالم 
واألحداث التي يرتجم ويكتب هلم عنها. 

ولكي أوضح مقصدي أسوق االمر التايل: 

يذكر املؤلف أن الشيخ قاسم اهلر )ص103( قد هنأ الشيخ حمسن أبا احلب الكبري 
بميالد ابنه حممد حسن بالبيتني االتيني: 

ــعـــا الـ ذي  ــن  ــسـ ــحـ ملـ ــفـــاتبـــــــرشى  ــن الـــصـ ــ ــس ــ بـــمـــحـــمـــد احل

مــــــيــــــاده الــــــــــــــــــورى  أرخــــــــــتــــــــــه بـــــــــاخلـــــــــرياترس 

وكان تاريخ امليالد هو 1255هـ، ولكن املؤلف نفسه عندما يتكلم عن الشيخ حمسن 
أيب احلب الكبري )الوالد املهنأ( يقول إنه ولد يف 1245هـ )ص168(. أي يعني إن عمر 
الوالد سنة والدة أبيه كان 10 سنوات وهذا غري معقول ال سيام إذا عرفنا أن حممد حسن 
هذا هو االبن الثاين للشيخ حمسن وكان ابنه األول هو الشيخ حممد عيل املتوىف بعد أبيه 
بسنتني. إن دراسة بسيطة مثل هذه تظهر لنا اخلطأ احلاصل يف تاريخ والدة أحد شعراء 

الكتاب. 

وإين كاتب هذه املالحظات أتذكر جيدًا أن سألت مرة املرحوم الشيخ حممد حسن  
أبا  احلب املتوىف سنة 1939م وكان ذلك حوايل السنة 1937م فأجاب إنه بذلك الوقت 
كانت له حوايل الـ100 سنة من العمر وكان عمره يوم مات أبوه 50 سنة وقد مىض عىل 
بالوالدة  التهنأة  بيتي شعر  إىل حد كبري مع  يتفق  أبيه حوايل 50 سنة أخرى. هذا  وفاة 
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وجيب أن تكون والدة الشيخ حمسن الكبري يف 1235هـ، لكي تكون أقرب إىل الواقع من 
التاريخ 1245هـ. 

الشباب  من  يذكرهم  مل  من  بعض  عن  للكتابة  الكاتب  يوفق  أن  أرجو  )سابعًا(: 
وصادق  مهدي  تقي  حممد  والدكتور  اجلواد  حمسن  الستار  عبد  مثل  املحدثني  الشعراء 

الوكيل وحممد رضا مهدي وغريهم. 

إن هذه املالحظات ال تقلل من قيمة الكتاب وأمهيته يف كربالء وإن للسيد سلامن 
الفخر بأنه بجده وجهوده بدأت هنضة أدبية يف كربالء وإن غريه ممن كتب يف هذا املوضوع 

مل يكن أحسن منه وقد يكون معتمدًا عىل كتابات السيد سلامن نفسه. 

الدكتور جليل كريم أبو احلب

بغداد 

 كلية الزراعة

1967 / 1 / 10

الرقيقة  الرسالة  إلينا هذه  فأرسل  الفكيكي  توفيق  األستاذ  الكبري  الباحث  وتفضل 
التي يثمن فيها كتابنا: 

حرضة االديب األريب السيد احلسيب األستاذ السيد سلامن آل طعمة املحرتم: 

سالم اهلل عليك ورمحته: وبعد فاتقدم قبل كل يشء بالسؤال عن صحتك الغالية، 
الشاعر  به من أفضالك وهو كتابك اجلليل عن  ثم أعلم سيادتك بوصول ما غمرتني 
اخلالد )أبو املحاسن( وقد كانت دراستك عنه خدمة ال يقدرها األلباء من ذوي املعرفة 
واآلداب وكذلك تسلمت اجلزء الثاين من كتابك املفيد واملرجع الوحيد لشعراء كربالء 
وهو )شعراء من كربالء( وإين إذ أقدم للسيد الفاضل عظيم التهنئات ملا يترسبل به من 
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أثواب املجد، ويتحىل به من جواهر الفضائل، أرجو اهلل تعاىل أن يمد يف عمره ويضيف 
أعامرًا إىل عمره وأن يزيد مآثره األدبية، وثمراته العلمية، وبذلك وحده اخللود والذكر 

اجلميل وهو العمر الثاين العامر باحلمد والثناء. 

واملعجب  ملحبك  واسلم  الفضائل  وعقائل  واملفاخر  للمحامد  ووفقك  اهلل  أدامك 
بفضلك. 

املخلص 

  أبو اديب 

     توفيق الفكيكي

بغداد يف 7 / 9 / 1967 

* * *

وكتب لنا األستاذ األديب عامد عبد السالم رؤوف الرسالة القيمة التالية: 

حرضة األديب سلامن آل طعمة املحرتم: 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أود أن أهنئكم خملصًا بانتاجكم الرائع )شعراء من 
كربالء( بمناسبة صدور اجلزء الثاين منه، فقد جاء - واحلق يقال - سفرًا رائعًا يف تاريخ 
األدب العريب املجهول يف العراق، وإين إذ أقدر مدى صعوبة هذا العمل الفائق الذي 
اضطلعتم به، ال أملك إال أن أحيي جهودكم التي تثري اإلعجاب بل تنتزعه انتزاعًا، وهو 

اإلعجاب الذي محلني عىل كتابة عدة السطور. 

أمعن  وأنا  يل  خطرت  بسيطة  مالحظة  إبداء  يف  العذر  أستميحكم  أن  أود  وثانيًا، 
النظر يف كتابكم اجلليل املذكور فقد ذكرتم - أدامكم اهلل - يف الص 11 من اجلزء الثاين 
بغداد  )تاريخ مساجد  كتابه  العالمة حممود شكري اآللويس يف  لنا  ما نصه )يروي  منه 
وعلامؤها(: أن اجلامع املنسوب إىل مراد باشا أحد وزراء الدولة العثامنية.. وقد أرخ بناؤه 
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الشاعر الشهري بالفضويل صاحب الديوان الرتكي بقوله... )األبيات(. 

اقول: إن العالمة اآللويس مل يذكر هذا الكالم يف كتابه )هنا كالم مفقود (. 

ورابعًا، أما كالمي، الشاعر املذكور يف الص8 – 10 فإن له ترمجة يف كتاب قاموس 
أعالم )الرتكي العبارة( لشمس الدين سامي، وقد عده من شعراء إيران، كام ذكر بيتني 
يف  باحثًا  يديمكم  أن  تعاىل  اهلل  من  أرجو  أخرى،  مرة  أحييكم  إذ  وإين  هذا  شعره.  من 
تراث األمة، منقبًا يف خفاياه وزواياه، وأن يلهمكم من عنده كل صرب ومهة، كي تتمكنوا 
من إخراج درر تآليفكم إىل القراء، ومنها )خمطوطات كربالء( الذي طال االنتظار إليه، 

والسالم. 

املخلص

عامد عبد السالم رؤوف 

بغداد

وهذه كلمة لألديب الفاضل طارق مرتىض اخلاليص ثمن هبا الكتاب: 

يبذهلا  التي  الكبرية  بجهوده  الطعمة  هادي  سلامن  السيد  األديب  األستاذ  عرف 
العراق  األدبية والفكرية يف  تغذية احلركة  يقترص نشاطه عىل  العريب وال  خلدمة األدب 
وإن  الكبري،  العريب  الوطن  يف  واملجالت  الصحف  أكثر  إىل  يتعداه  بل  فحسب  وحده 
وتقدير  اهتامم  تنال  ونرشها  بتحقيقها  يقوم  التي  والدراسات  بتأليفها  يعني  التي  آثاره 
خمتلف األوساط العلمية واألدبية داخل العراق وخارجه نظرًا مل تتسم به تلك املؤلفات 

والدراسات من مادة جتعلها حمل طلب رواد العلم واالدب. 

وآخر ما أغنى به املكتبة العربية هو كتابه اجلديد القيم املوسوم بـ)شعراء من كربالء( 
الذي تم طبع اجلزء األول والثاين منه، تناول فيه بالدراسة والبحث شعراء هذه املدينة 
العظيمة من القرن السابع اهلجري حتى مطلع القرن الرابع عرش اهلجري وقد مجع فيه 
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تراجم أكثر من سبعني شاعرًا من شعراء تلك الفرتة الذين كانت أسامؤهم وقصائدهم 
جمهولة لدى الباحثني واملثقفني حتى يف كربالء نفسها وبذلك فقد أحيى ذكرهم وأسدى 

خدمة ُجىّل لألدب العريب. 

وإين يف الوقت الذي أثمن فيه جهود الصديق العزيز األستاذ الطعمة اسأل اهلل تعاىل 
أن يوفقه إلكامل بقية أجزاء هذا السفر الثمني الذي سيكون مرجعًا مهاًم لتاريخ احلركة 

األدبية يف كربالء واهلل ويل التوفيق. 

طارق اخلاليص

الكاظمية

1968 / 12 / 5

صدور  هبا  يؤرخ  أبيات  اهلاشمي  عيل  السيد  املجيد  الشاعر  الفاضل  وللخطيب 
الكتاب: 

مــــــوضــــــوعــــــه ومــــــــــا حـــــوىخـــــــــري كـــــــتـــــــاب قـــــــــد ســـام

ــا  ــ ــربـ ــ طـــــوىســـــــــام كـــــــــــــــــوادي كـ وادي  عـــــــىل  ســـــــام 

تــــألــــيــــفــــه  يف  ــوىســــــــلــــــــامن  ــ نـــــــــوى وخـــــــــــــريًا مـــــــا نـ

ــوىثــــــــمــــــــة كــــــــــــل فــــــاضــــــل  ــ ــضـ ــ إلــــــيــــــه طـــــــوعـــــــًا انـ

بــــــــربــــــــة الــــــــطــــــــف ثــــــوىتـــــــــرجـــــــــم كــــــــــل شـــــاعـــــر

ــوىوكـــــــــــــــل عــــــــــمــــــــــاق هبــــا ــ ــ جلـــــــيـــــــده الــــــــــــــــردى ل

ــل  ــ ــخ )قـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــامن لـ ــ ــ ــل ــ ــ ــرشت مـــــا الـــــدهـــــر طـــــوى(      س ــ ــ نـ

1386هـ 
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عيل بن احلسني اهلاشمي 

الكاظمية

 * * *

وكتب إلينا األديب الشيخ حممد رضا آل صادق هذه الرسالة الرقيقة يثني هبا عىل 
الكتاب: 

وبعد فقد كانت فرصة طيبة سنحت يل أن أطالع كتابكم شعراء من كربالء، الذي 
من  كثريًا  ضم  وقد  واألدب  العلم  خلدمة  حياهتم  كرسوا  رجاالً  بإخالص  فيه  ترمجتم 
الشعراء املنسيني الذين مل ينصفهم الزمن حتى قيض اهلل هلم شخصك، فبارشت بإحياء 

تراثهم الزاهر، فكان عماًل مثمرًا وخدمة إنسانية يتحدث عنها بإكبار واعتزاز. 

هذا وكل الذي أرجوه - أخي سلامن - أن توفق إىل دراسات جديدة - تؤيت أكلها 
بعد حني -. 

فتحية  املقدسة،  كربالء  تراث  إحياء  يف  الطوىل  اليد  لك  كانت  أن  بعد  منه،  بعون 
جلهودك وشكرًا عىل عملك املتواصل. 

حممد رضا آل صادق

النجف األرشف  1 / 4 / 1387 هـ   

1 / 3 / 1968م

* * *
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وتفضل اخلطيب الشاعر الشيخ حسني البيضاين فثمن الكتاب هبذه األبيات: 

ــا ــوه ــم ــت ــل مــالشـــكـــرت هـــديـــة أرس ــر  ــوفـ بـ ــاس  ــقـ تـ أن  تــعــالــت 

ــًا ــاح ــب ــد ص ــ ــا وعـ ــ ــي ب ــن ــئ ــاج ــف ــاملت ــن اجلـ ــا يف الــصــبــاح مـ ــىل مـ عـ

ــن مـــقـــاصـــري احلـــجـــالفــــــام خــــــــود حمــــيــــاهــــا كـــبـــدر ــ ــدت م ــبـ تـ

ــا غـــصـــن بـــان ــ الـــرمـــالهتــــــادى قـــدهـــا م كــمــنــعــطــف  ال  وردف 

خــدرا البيض  بالسيوف  ال  ــوايلمحــت  ــعـ الـ ــة  ــف ــق ــث امل الـــســـمـــر  وال 

ــوار ــ ــا حـ ــه ــي ــن ــي ــع ــا ب ــ ــن مـ ــ ــك ــ ــالول ــوص ــال ــوت يــطــمــع ب ــ ــاب املـ ــ هي

ــا  ــن ــي ــه ــت ــا ان ــ ــا ملـ ــ ــا هلـ ــنـ ــلـ الـــســـؤالوقــــــد قـ أنــــــواع  ــراد  ــطـ ــتـ اسـ إىل 

ــداللأمـــن )ســلــامن( أنـــت نــعــم أجــابــت ــ الـ ــرط  ــ فـ ــن  ــ م ذاك  ــج  ــن ــغ ب

تباهى  مـــن  مــثــلــك  ــامن(  ــلـ )سـ ــالأيـــا  ــ ــرج ــ ــب ال ــلـ بــــه فـــتـــيـــانـــنـــا غـ

تــرىض لــيــس  نفسك  ــامن(  ــل )س املـــعـــايلأيـــا  أو  ــون  ــ ــنـ ــ املـ إال  ــا  ــ هلـ

سواها ــن  وم الطفوف  يف  ــالفــرفــقــًا..  ــريك مــــن جمـ ــ ــغ ــ ــم تـــــرك ل ــلـ فـ

أضحى لــلــنــاس  منهل  ــراثـــك(  ــزالل)تـ ــالـ ــح بـ ــف ــط ــد الـــقـــعـــر ي ــي ــع ب

خاف غــري  طبعًا  ــراء(  ــع ــش )ال ــىل أهـــــل الـــنـــبـــاهـــة والـــكـــاملكــذا  ــ ع

نـــالـــوا الــــــــوراد  إذا  ــزن  ــ حتـ ــا  ــ فــمــن عــطــش مـــن املـــــاء احلـــالف

فيها  أســـديـــت  بـــالـــذي  ــالوحــســبــك  ــ وم تـــعـــب  ــن  ــ م األدبــــــــاء  إىل 

قطعًا الــفــضــل  وإن  ــفــى  ــزل ال حـــالهــي  ــل  ــ كـ يف  ألهــــلــــه  يــــعــــود 

ــًا ــوف ــا خـــــودًا مـــن الـــرقـــبـــاء خ ــ ــايلوي ــي ــل ــض ال ــع ــا ب ــه ــل ــوص ــن ب ــض ت

شمسًا الــشــعــر  أهـــل  ــوك  ــف وص صايلإذا  الشمس  كــقــرص  ال  فــخــدك 
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ــي مـــثـــل أربـــــــاب الـــكـــاملومــهــام قـــد بــلــغــت فــلــســت شــيــئــًا ــن ــي ــع ب

ــزًا ــ ــد الـــتـــاريـــخ )رمـ ــل ــرك خ ــذكـ تـــبـــايل(لـ ال  ــًا  ــ ــدم ــ ق ــامن  ــلـ سـ ــر  ــ ف

 474   145   181   340   248
1388 هجرية

حسني صالح البيضاين

كربالء 

* * *
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