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رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد ( )1653لسنة 2016م

 -1السيد مرتضى الوهاب
متهيد:

1393 - 1336هـ

كربالء مهبط العلم ،وسوق األدب ،ومن هذه املدينة التارخيية املقدسة بزغ شعاع

الفكر والفضيلة ،وملعت فيها أسامء مجهرة من أساطني العلم ورجال التاريخ وأعالم
األدب الذين طبقت شهرهتم خمتلف البالد اإلسالمية.

ويمكن القول بأن كربالء كانت من أهم املراكز العلمية والثقافية إبان القرون

املاضية ،وبلغت غاية ازدهارها ورق ّيها إبان القرن الثاين عرش اهلجري ،وقد شكلت

العرص الذهبي للثقافة واحلضارة اإلسالمية ال سيام يف عهد الوحيد األغا باقر البهبهاين
والسيد عيل الطباطبائي صاحب الرياض والشيخ يوسف البحراين صاحب احلدائق

والسيد نرص اهلل احلائري الفائزي مدرس الطف وأرضاهبم ممن ص ّبوا 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.

أما يف عرصنا احلارض ،فقد أفرزت الساحة األدبية يف كربالء رعي ً
ال من األدباء

والشعراء ،كان هلم دور بارز يف تعميق الوعي وإنعاش الروح االدبية عرب املواسم الدينية
واملهرجانات التي تعقد يف الروضتني احلسينية والعباسية ويف املساجد ودور األهايل

واألماكن األخرى .ومن خالل الصحف واملجالت التي كانت تتوج نتاجاهتم وتنرش

عطاءاهتم ،فض ً
ال 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

هم :الشيخ حممد حسن أبو املحاسن والسيد هبة الدين احلسيني واحلاج عبد املهدي
احلافظ والشيخ عبد احلسني احلويزي والسيد جواد اهلندي والشيخ حممد القريني
والشيخ حمسن أبو احلب ومهدي جاسم والسيد صالح جواد آل طعمة وزكي الرصاف
والسيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين والسيد مرتىض القزويني والسيد مرتىض

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

ينتمي إىل أرسة (آل الوهاب) وهي أرسة علوية عريقة ،جليلة الشأن ،عظيمة املنزلة،

ظهر فيها نفر من األعيان واألدباء أبرزهم:

1.1السيد حممد موسى بن السيد حممد عــي((( :قتل داخل احلرم احلسيني من قبل
الوهابيني يوم  17ذي احلجة سنة  ،1216وهو إذ ذاك خازن الروضة احلسينية.

2.2السيد حسني بن السيد حممد عيل :وهو شقيق السيد حممد موسى املار ذكره((( ،توىل
سدانة الروضة احلسينية قبل سنة  1123هـ ،وبقي سادن ًا إىل ما بعد سنة  1131هـ،

وللعامل الشاعر السيد نرص اهلل احلائري قصيدة هينئ هبا السادن املذكور بعد رجوعه
من اهلند ،ومطلعها:

ِ
الصدر
فجىل ظــام اهلــم يف ساحة

لقد الح صبح الفتح من مرشق النرص

((( مدينة احلسني ،حممد حسن الكليدار ال طعمة ،ج ،1ص. 78
((( مدينة احلسني ،ج ،1ص. 76

8

3.3السيد حسني بن حسن بن حممد عيل :توىل سدانة الروضة العباسية سنة 1240هـ
بعد عزل السادن السابق السيد درويش آل ثابت ،ثم عزل ليتوىل يف  25مجادى الثانية

سنة 1254هـ سدانة الروضة احلسينية ،ثم توىل سدانة الروضة العباسية يف  29ذي
القعدة سنة  1259هـ ،جاء يف كتاب (مدينة احلسني) :إنه توىل السدانة حتى سنة

1265هـ ثم عزل((( .

4.4السيد عيل بن السيد سليامن بن حسن بن حممد عيل :عرف بالرئيس حيث تقلد
منصب رئاسة بلدية كربالء (1310 - 1309هـ)((( وكان عضو ًا يف جملس إدارة

اللواء وعضو ًا يف حمكمة جزاء كربالء تويف سنة 1310هـ(((.

5.5السيد حممد بن السيد حسني بن السيد حسن بن حممد عيل الوهاب :عرف بابن
اهلندية ،توىل رئاسة بلدية كربالء سنة (1293 - 1291هـ)((( وكان شخصية المعة

وعضو ًا يف جملس إدارة اللواء ،طالب بسدانة الروضة العباسية ،حيث شدّ الرحال
إىل اسطنبول وقابل السلطان عبد احلميد العثامين ،لكن خصومه متكنوا أن ينسبوا

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.

6.6السيد يوسف بن السيد عيل بن السيد سليامن الوهاب :كان شخصية حمببة للنفوس،
وقد سعى إىل حل النزاع بني رؤساء العشائر وبني أهايل كربالء ،وتويف يف أول شهر

كانون الثاين سنة  ،1932املوافق لشهر شعبان سنة 1350هـ.
((( مدينة احلسني ،ج ،1ص. 88

((( كربالء يف الذاكرة  -املؤلف ،ص. 57
((( مدينة احلسني ،ج ،4ص. 49
((( كربالء يف الذاكرة  ،ص. 57
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7.7السيد أمحد بن حممد بن سليامن بن حسن بن حممد عيل الوهاب ،تعلم الرتكية إبان
شبابه ،وصار عضو ًا يف جملس إدارة اللواء ،وعند احتالل الربيطانيني للعراق وقيام
الثورة العراقية ،اشرتك يف الثورة وساهم يف اجلهاد الوطني ضد اإلنكليز مسامهة

فعالة ،وس ّلح فالحي مقاطعة (الفراشية) وحارب اإلنكليز يف سدة اهلندية ،ولدى

قيام احلكم الوطني رشح نفسه للنيابة عن مدينة كربالء ،وفاز هبا سنة 1928م،

وظل نائب ًا حتى وفاته سنة 1941م ،وكانت له خطب مهمة يف نقد احلكومات يف
العهد امللكي ،لتسخري الفالحني أيام الفيضانات والدفاع عن حقوقهم.

8.8السيد حممود بن السيد عيل بن السيد سليامن بن حسن بن حممد عيل الوهاب ،تزعم
أرسته بعد وفاة السيد أمحد الوهاب ،وكان متولي ًا ملقاطعة (الفراشية) حمبوب ًا هادي ًا
وديع ًا ،يتمتع ٍ
بجاه عريض وسمعة حسنة ،استطاع أن حيسم اخلالفات بني الفالحني.

ومن أعالم هذا البيت يف األدب:

1.1السيد عبد الوهاب بن السيد عيل بن سليامن بن حسن بن حممد عيل الوهاب كان
بارع ًا يف الفقه واللغة واألدب ،شاعر ًا حسن الشعر ،درس مع الشيخ حممد الساموي

علم اجلفر ،ويزخر شعره بحرارة العاطفة ،وعمق الشعور ،وصدق التجربة ،له مجلة
ٍ
مراث يف آل البيت ،والشواهد عىل ذكائه واملعيتة كثرية ،أرداه سلطان املوت

بالوباء يف مقاطعة (الفراشية) يف رمضان سنة 1322هـ ودفن يف الرواق احلسيني(((،
قال الساموي يف أرجوزته:

وكالفتى الوهاب ذي الفضل والروي

ابـــــن عــــي الـــرئـــيـــس املـــوســـوي

شــمــس املــعــايل مــن بــنــي الــوهــاب

وعــــلــــم الــــعــــلــــوم واآلداب

((( الطليعة يف شعراء الشيعة ،للشيخ حممد الساموي ،ج. 541 ،1
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فـــأرخـــوا (أرضــــــاه ح ــق ربـــــه)

قـــــى وكــــــم م ــش ــج ــب ــة بــنــدبــه

()1

2.2السيد مرتىض بن حممد الوهاب املتوىف سنة 1393هـ  -مدار احلديث :وقد عرفت هذه
األرسة بلقب (الوهاب) تيمن ًا باستشهاد بعض رجال األرسة يف حادثة الوهابيني سنة

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:

ولد السيد مرتىض يف كربالء سنة 1916م املصادف لسنة 1336هـــ ،ونشأ هبا،

وعاش حياة تغمرها زوابع الدهر وعواصف الزمن ،لكنه استطاع أن يذلل الصعاب
ويعرب احلواجز والسدود التي اعرتضت سبيله وذلك بفضل أناته وصربه عىل حتمل

املشاق.

وكان يتميز عىل أقرانه باألملعية وحدة الذكاء والثقة بالنفس واالعتداد هبا ،وهو

عصبي املــزاج ،يتحدث برسعة ،ورسعان ما هيدأ ،كان مجيل األخــاق ،عايل اهلمة،

لطيف املعاين ،ظريف ًا ،كري ًام ،حسن الصحبة ،ممتع املحارضة ،مجيل املعارشة ،عرفته عن
طريق جملة (رسالة الرشق) الكربالئية التي كان يصدرها صديقنا اخلطيب الشاعر السيد
صدر الدين احلكيم الشهرستاين بتاريخ  20مجادى الثانية سنة 1373هـ ،املوافق لسنة

1954م ،والتي نرشت له بعض مقطوعاته الشعرية ،وعرفته معرفة شخصية يف (اهليئة

العلوية) التي كانت تعقد احلفالت الدينية يف صحن احلسني  وذلك يف أواسط
((( جمايل اللطف بارض الطف ،للشيخ حممد الساموي ،ص ،589ط ،2رشح عالء عبد النبي الزبيدي .
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اخلمسينات ابتهاج ًا بمواليد األئمة األطهار وختليد ًا لذكراهم ،كام إنه انضم إلينا عضو ًا

يف مجعية (رابطة الفرات األوسط) سنة  1956م ،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

وغريه ،ونال حظ ًا وافر ًا من اإلقبال والتشجيع رصفاه إىل قرض الشعر ،فراح يدرسه
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،
متفوق ًا عىل أقرانه ،مع حدة ذكاء وفصاحة لسان ورصاحة قول ،كام كان واسع اإلطالع

متقن ًا لكثري من العلوم واللغات معروف ًا بالبحث عن غث األخبار وسمينها ،ويستشهد
بشواهد شعرية وأمثال عربية وآيات قرآنية إىل حديث نبوي إىل أقوال مأثورة ،ثم بدأ

نجمه يعلو وصيته ينترش وخاصة بام اتصف به من قوة احلافظة والصرب واجللد عىل
التحصيل واإلفادة من القراءات املختلفة لكثري من الكتب الرتاثية ودواوين الشعر
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 جوع ًا،

وهاجم كثري ًا من األوضاع واآلفات االجتامعية الفاسدة التي تناقض الدين واإلنسانية

كالربا واألوهام والباطل ،داعي ًا إىل اإلصالح يف شتى املجاالت ،نلمس ذلك يف معظم

قصائده املنشورة ،وأنت تطالع شعره بتمعن ،جتده ،وهو بني آونة وأخرى يتحف القراء
بنفثة من نفثات قلمه السيال ،وما جتيش به قرحيته الوقادة من روائع املنظوم وبدائع
املنثور ،وكان شاعرنا منرصف ًا 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 أيض ًا أنه وهب حس ًا مرهف ًا وخياالً واسع ًا ،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

الفضل واألدب ،لقد كانت جلسات فريدة تلك التي ضمت طائفة من شعراء املدينة
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  30صفر 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 مدير ًا 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
حتصييل حتى الصف السادس ،وكان من أقراين آنذاك الدكتور مرتىض زين العابدين
والسيد أمحد عبد الوهاب آل طعمة والسيد عبد املهدي عبد اجلليل آل طعمة وغريهم،
واجتزت متوسطة كربالء ،وبعد ميض ثالث سنوات شاركت يف االمتحان العام مع

لفيف من زمالئي منهم السيد أمحد عبد الوهاب املار ذكره وأمحد هادي كمونة وعيل
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 تذلي ً
ال للصعوبات التي
مرت عيل ،فعينت يف رساي احلكومة موظف ًا ،ثم انتقلت إىل مدينة الرمادي فالديوانية،

بعد ذلك عدت إىل كربالء ،وعندما فتح فرع لرشكة متور املنطقة الوسطى بكربالء سنة

1956م ،كنت أحد الكتاب وهو بإدارة املرحوم السيد عبد الرزاق عبد الوهاب آل

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:

ظل الشاعر يواصل عطاءه الشعري ضمن قصائده الرائعة وموهبته املصقولة،

عضه الشقاء بنابه ،وأبى عليه الدهر عيشة اهلناء ،فام أقسى األيام وما أكثرها غدر ًا
حتى ّ
ونكران ًا للجميل! فقد اختطفه املوت شاعر ًا كبري ًا أدى رسالته بأمان واطمئنان ،وواكب

األدب الرفيع الذي تتطلبه الشاعرية األصيلة ،وكانت وفاته يوم 2رجب سنة 1393هـ

املصادف ليوم  2متوز سنة 1973م حيث جرى له تشييع مهيب إىل مثواه األخري يف

الروضة العباسية املقدسة حيث و وري جثامنه يف مقربة السادة آل خري الدين ،وكان
خرب نعيه ممض ًا يف األوساط األدبية ،كام كان وقعه شديد األثر عىل النفوس ،ملا له من

مكانة فريدة ومتميزة يف املجتمع ،وأقيم له حفل تأبيني كبري يف الروضة احلسينية املقدسة

بمناسبة مرور أربعني يوم ًا عىل وفاته شارك فيه لفيف من الشعراء واألدباء ،وممن ساهم
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يف رثائه الشاعر الراحل الشيخ حسني البيضاين ،فقال مؤرخ ًا وفاته:
مــن األدبـــــاء الــســابــقــن إىل العىل

ختطى إليه املــوت مل يرقب األدب

ومذ صـ ّـوت الناعي رشعت مؤرخ ًا

(نحا مرتىض الوهاب أفجعني رجب)

ورثاه الشاعر عيل حممد احلائري بقصيدة مطلعها:
مـــا بــــال قــلــبــك مــلــتــاع بـــه اجلــلــد

1973م

كــــأن فــــوق ح ــن ــاي ــاه ثــــوى أحــد

ورثاه الشاعر السيد صادق حممد رضا آل طعمة بقصيدة مطلعها:
قـــد نــعــتــك ال ــع ــى ف ــه ــزت كــيــاين

واملــــصــــاب األلـــيـــم قـــد أشــجــاين

أبــقــلــبــي قـــد أجــــج الــنــعــي نــــار ًا

رحــــت مـــن وقـــعـــه أعــــض بــنــاين

وأ ّبنه  -كاتب هذه السطور  -بقصيدة مطلعها:
خبا البيان وج ـ ّ
ـف اللحن والــوتــر

لقد هوى (املرتىض) واستأثر القدر

ومنها هذه األبيات:
أبــا (حمــمــد) كــم قاسيت مــن نـ ٍ
ـوب

سوداء ليست لدى التعداد تنحرص؟

إن قلت شــعــر ًا بــنـ ٍ
ـاد يلطف السمر

يــا واه ــب الشعر أحــداثــ ًا ومعرفة
ـوى
فقد غمرت قلوب الــواهلــن هـ ً

حتى إذا ما ارتووا من رشهبم سكروا

إن كــان للناس شعر يسمرون به

ٌ
وارف نرض
ظـــل
فــأنــت لــلــشــعــر
ٌ

تلك العشيات مــا زالـــت تعللني

كـــدر فيها وال ضجر
بــالــوجــد ال
ٌ

والــبــدر بــن سجوف الليل مزدهر

فكم سهرنا وكــان الــشــوق جيمعنا

15

ٌ
لـــيـــل ثــقــيــل ال متــــر بــه
عــــــراك

ســــوى اهلـــمـــوم وبــــــاآلالم تــأتــزر

أودى بك القدر القايس فوا أسفي

كيف التوى أمس ذاك الصارم الذكر؟

أبقى لك الشعر ذكرى وهي خالدة

تــشــدو بــأحلــاهنــا األعــــوام والــعــر

شعره:

عرفت مرتىض الوهاب شاعر ًا حلو التعبري ،متني األسلوب قوي السبك ،متوقد

الفكر ،رسيع البدهية ،عاش أحاسيسه الرهيفة املوجعة ،فنظمها بصدق وجدان ورؤى
حلوة مغرية ،وبرع يف أغراض الشعر املألوفة كالوصف والغزل والنسيب والشكوى

واهلجاء والرثاء وما إىل ذلك.

يقول غالب الناهي :مرتىض شاعر مطبوع فال تكلف وال تصنّع يف شعره ،تقرأ شعره

فتغمرك دفقات من مرح تسد عليك ميدان الوقار ،إنه شعر الصبابة واهلوى قلنا إن

شاعرنا رسيع البدهية ،يستطيع االرجتال إذا استهوته املناسبة ،أو استثاره أحدٌ يف أمر،
حيث رسعان ما يطلع عليه بقصيدة عامرة ،واألعجب من ذلك هو إنه يأيت بامدة التاريخ

الشعري ،ولو نرش ديوانه الكبري ،أللقى أضواء عىل شاعريته وأبان فضله لنا يف ختليد

وقائع وحوادث عرصه يف شعره(((.

أدب التاريخ:

اشتهر السيد مرتىض الوهاب بكونه مؤرخ ًا لكثري من األحداث والوقائع التارخيية يف

املناسبات التي يمر هبا القطر العراقي.

((( دراسات ادبية ،غالب الناهي ،ج ،2ص.123
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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 (مؤرخ ًا) 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 أيض ًا
منازل العلم ودور القرآن واحلديث وتوفرت لدهيا خزائن األسفار وأسواق الكتب.

فاجلو الثقايف إذن يلبي حاجات املثقفني ،وهذا بالطبع شجع شاعرنا عىل صقل موهبته
الشعرية التي جعلته أقدر عىل انتقاء القصائد الشعرية املؤثرة ،كام أن حافظته القوية

مكّنته 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.

ولنأخذ مث ً
ال قصيدته (احلرية) فهي تنبعث عن عاطفة صادقة وأحاسيس ملتهبة

متزق نياط القلب ،وفيها صورة ناطقة ملأساة كربالء التي تستدر الدموع ،فيقول راثي ًا
سيد الشهداء اإلمام احلسني بن عيل حيث يقول:

وخــاطــبــو ودهـــــا شــيــب وشــبــان

حــــور وولــــدان
عـــزت وعــشــاقــهــا
ٌ
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در وعــقــيــان
نــثــارهــا إن بــــدت ٌ

مكرمة
عــروســة الــدهــر مــا انفكت ّ

عــريــقــة احلــســن واآلالء مــن قــد ٍم

شــبــاهبــا الــغــض ال تــذويــه أزمـــان

مرموقة مــن عديد العاشقني ففي

ٌ
أهــــــل وخــــان
كــــل الــــبــــاد هلــــا

هبا استهامت فلول الطري إذ رقصت

مــن حتتها يف ريــاض اخللد أغصان

غنى هبا عندليب الروض وانطلقت

عرب الفضا منه فــوق الغصن أحلان

لوصلها كــم عــى أعــتــاب ساحتها

متــرغــت مــن مــلــوك األرض تيجان

هبــا مــقــايــيــس أجمـــاد الــشــعــوب إذا

حتــــررت ،فــهــي لــلــتــحــريــر عــنــوان
م ــوت َّ
وذل ل ــدى املــهــجــور سيان

عاشوا إذا وصلت ماتوا إذا هجرت
كم صارعت باسمها صيد اخلطوب فذا

للحر مــيــدان؟
لوصلها واســتــوى
ّ

لــلــذود عنها عــى أعتاهبا انبجست

تــســيــل بــــالــــدم أهنــــــار ووديــــــان

تـــذوب فيها إذا ديــســت كرامتها

م ــن الــبــهــالــيــل أب ــط ــال وشــجــعــان

وقـــائـــد ســجــل الـــتـــاريـــخ وقــفــتــه

وكـــان يف رحــلــه املــحــفــوظ نــســوان

وأهــــل بــيــت كـــــرا ٍم مـــا هلـــم شبه

يف احلــرب يتبعهم صحب وأعــوان

يــقــض مــضــجــعــهــم ٌ
ذل وخـــذالن

رقـــوا املــشــانــق كــيــا يــقــهــرون وال

سبعون شــه ـ ًا كــري ـ ًا ال يــضــام إذا

ســيــم اهلــــوان ،وأطــفــال ورضــعــان

ضحى هبم إذ حتدى  -وهو يقدمهم -

سبعني ألــف ـ ًا ومــا اثــنــتــه

هو (احلسني) قىض حر الضمري ومل

يــتــبــع ي ــزي ــد ومل يــرهــبــه ســلــطــان

((( اثنته  :ألوته .
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()1

فرسان

يــا هــالــة الــنــور كــم هتفو لطلعتها

مـــن الــبــســيــطــة أمـــصـــار وب ــل ــدان

هي النسيم الــذي يشفي العليل به

ويــنــتــي مــنــه إنـــســـان وحـــيـــوان

هــي احلــيــاة الــتــي حتيا الــنــفــوس هبا

ويف ســواهــا تــعــاف الــــروح أبـــدان

حق ًا هي النعمة الكربى وإن كفروا

هبــــا حلـــــاق هبــــم بــــالــــذل ك ــف ــران

ال تسلبوا من شعوب األرض نعمتها

ثــــم لــكــم ب ــاحل ــق إيـــان
إن كــــان ّ

كــم مــن شــعـ ٍ
ـار برسم األمــن يرفعه

قـــوم وفــيــه م ــن احلـــربـــاء ألــــوان؟

مـــطــــــرز بنــــــــــــظام صيغ ظاهره

ٌ
قـــتـــل وعـــــدوان
حــــب وبـــاطـــنـــه
ٌ

حــضــرة األمـــن كــي تــرتــاح أوطــان

هي الرسول الذي هيدي النفوس إىل

ٍ
جرف -
خيال  -كالصدف امللقى عىل
داس ــوا حقوق الــرايــا يف عقائدهم

رطــــــب ومـــرجـــان
كـــأنـــه لـــؤلـــؤ
ٌ

ولـــلـــخـــائـــق آراء وأديــــــــان

ـن الــعــداء عىل
ضل األثيم الــذي سـ ّ

حــريــة الــفــرد كــي يــعــروه حــرمــان

ومن إبداعاته الفنية قصائد الوصف ،ومنها مقطوعته (مرصع زنبقة) وهي تنطوي

عىل نفحة عاطفية عطرة ،يقول فيها:

ومــفــتــتــن بـــاقـــتـــطـــاف الـــزهـــور

وشــــم ال ــري ــاح ــن وقــــت الــســحــر

ختــطــى ف ــج ــاس خــــال ال ــري ــاض

وقـــــد ب ــل ــل الــــزهــــر دمـــــع املــطــر

فـــاحـــت لــــه بــــن ت ــل ــك ال ــزه ــو

ر زنــــبــــقــــة تــــتــــحــــدى ال ــق ــم ــر

تــعــشــق فــيــهــا عـــــروس ال ــري ــاض

يــــصــــوب فــيــهــا الــبــر
وراح
ّ

ومـــــن مخــــر ر ّيــــــا شــــذاهــــا ســكــر

تــــدلــــه مـــــن ســـحـــر إغ ــف ــائ ــه ــا
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فـــــمـــــدّ إلــــيــــهــــا يـــــد اآلثـــمـــيــــ

ن م ــق ــت ــط ــفــ ًا يــــا ألثــــــم الــبــر

فـــســـاق إلـــيـــهـــا نــــــداء الــضــمــيـــ

مـــــن الـــــلـــــوم ممـــــا بـــــه مــعــتــر

ر وقــــد ذبـــلـــت بــعــدهــا بــاألثــر

فــــرفــــت بــكــفــيــه  -مــقــطــوعــة

خـــــيـــــال ومــــتــــعــــتــــه بـــالـــنـــظـــر

بـــــأنـــــك مل تـــــــدر أن اهلـــــوى

فـــذنـــبـــك يف احلـــــب ال يــغــتــفــر

ج ــن ــي ــت عــــى الــــــــورد يف قــتــلــه

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

أمجل قوله:

تــــضــــوع بــــــاجلــــــادي والـــعـــنـــر

يــــا رشـــفـــة أحـــــى مــــن الــســكــر

محــــامــــة الـــــــــروح هبـــــا حــ ّلــقــت

حتــــــوم حــــــول الـــشـــفـــق األمحــــر

يف األفــــــــــــــــــق األزهـــــــــــــــر

ك ــم ــن ــج ــة أنـــغـــامـــهـــا ســـاحـــرة

عــــــادت هبــــا أنــــفــــايس الـــغـــائـــرة

حــــائــــمــــة يف نــــفــــي احلــــائــــرة

ت ــب ــع ــث بـــــاألحـــــام أوتــــارهــــا

حـــــــــوم الـــــقـــــطـــــا الـــــطـــــائـــــرة

مــلــتــهــب األحـــــشـــــاء كــاجلــمــر

جـــــوى مـــن غ ــم ــرة الــســكــر
بــــت
ُّ
ً

حـــتـــى تـــــــــراءت ألــــــق الــفــجــر

وهـــومـــت عــيــنــاي مـــن ســحــرهــا

مـــــــــــن بــــــســــــمــــــة الـــــثـــــغـــــر

حمـــتـــضـــنـــ ًا لـــلـــوحـــي والـــشـــعـــر

مـــــــدَّ جــــنــــاحــــاي فــطــوقــتــهــا
يــــا ضــــمــــ ًة رمـــــز خــــلــــودي هبــا

يــــــا لـــيـــتـــهـــا آلخــــــــر الـــعـــمـــر

لــــــــــــوقــــــــــــفــــــــــــة احلــــــــــــر

20

ويواكب الشاعر احلركات الوطنية الثورية يف البالد العربية ،ويتابع تطورها كقضية

فلسطني مثالً ،فقد عرب عن إنسانيته متحدي ًا أعداء العرب واإلسالم يف قصيدة ثورية

مؤثرة تصور املأساة املروعة لفلسطني اجلرحية ،اسمعه يقول:
أم ــس ــى بــنــو صــهــيــون يف حقلنا

ٍ
بــــــر يـــقـــصـــم الــســنــبــا
جـــــــراد

حـــوقـــلـــة 2احلــــيــــاء أودت هبــا

وأجــــلــــت الـــيـــافـــع واحلــــوقــــا

هــــذي مجــــوع الـــعـــرب مـــطـــرودة

عــــن أرضــــهــــا هـــائـــمـــة بــالــفــا

تــــــاركــــــة جـــــنـــــات عـــــــدن هبــا

تـــــؤيت جـــنـــاهـــا الـــقـــلـــب احلــــوال

وانــــــتــــــرت حتــــصــــد خــــراهتــــا

أيــــــدي ذئــــــاب حتـــمـــل املــنــجــا

أنــــحــــت عـــــى كـــــل كــــيــــان هبــا

وأعـــمـــلـــت يف هـــدمـــه املـــعـــوال

عــلــت بـــغـــاث الـــطـــر يف جــوهــا

طـــلـــيـــقـــة تــــــطــــــارد األجـــــــدال

إن اخـــتـــاف الــــــرأي يف أمــرهــا

الـــزمـــا
أطـــمـــع فــيــهــا ال ــص ــاغ ــر
ّ

ال يــــرتــــقــــي إال أخــــــــو مهــة

لـــكـــل صـــعـــب يف الــــدنــــا ذلـــا

مـــن بــــات جــنــب الــبــحــر يف مــدة

أصــــبــــح واملــــــــاء ع ــل ــي ــه اعــتــا

مـــن مل يـــبـــادر بـــإطـــاب احلــقــوق

فـــحـــقـــه املــــهــــضــــوم ال جيــتــى

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:

ٍ
وطـــــن لــلــعــرب مهتضم
اهلل يف

ٍ
وحـــــق فــيــه خمــرم
غــــايل الـــذمـــار

عدت عليه عــوادي اجلور واكتنفت

ـحــب األحـــداث والبهم
أجـــواءه ُسـ ُ
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ه ـ ّبــوا رساعـــ ًا إىل ســوح اجلــهــاد فال

جيــدي الــبــكــاء عــى اآلثـــار والــرمــم
ـب عليه أعــنــف النقم
لــؤمــ ًا فــصـ ّ

ثــــوروا لتحرير شــعــب ج ــار آرسه

كيف ارتضيتم لقوم من نظائركم

ذل الــقــيــود وأن ــت ــم ســــادة األم ــم

ما بــال قومي ومــا عهدي هبم ألفوا

غض اجلفون عن األقــذاء والزهم؟

ويــل الــذئــاب إذا اشتدت رشاهتها

فاألسد يف الغاب مل تــرح ومل تنم؟

هـــذي جــزائــركــم خــفــوا لنجدهتا

(سعي ًا عىل الرأس ال سعي ًا عىل القدم)

وذي فــرنــســا متــــادت يف تــطــاوهلــا

عــى احلمى وأمــاتــت أرشف القيم

يسوقها الــغــدر والــعــدوان ســادرة

يف غــيــهــا ســفــه ـ ًا مل تــعــن بــالــذمــم

جارت جف ًا واستجارت بعدما يئست

(بــاألطــلــي) لتحمي رش منتقم

حتى استحلت دم األطفال واقرتفت

قتل الشيوخ وداســت حرمة احلرم
ٍ
ألمـــــر غـــر حمــرم
ظـــل احلــــــراب

عــادت إىل الكيد تستفتي اجلزائر يف
مــن الــصــفــاقــة إرغــــام الــبــاد عىل

تأييد رأي (ديــغــول) الــتــافــه اهلــرم

مــا بــالــه يتحدى الشعب مغتصب ًا

فهل عن النور واحلــق اجلــي عمي؟

أمسى يساومهم باملستحيل عسى

مــغــامــر ًا يف مــهــاوي اجلهل والظلم

يــكــاد يقتله احلــقــد الــتــي سلفت

وهــم يساقون ســوق القن واخلــدم

يسترصخون غــداة استسلموا فرق ًا

مــن الــدمــار وخــوف املحق والعدم
عــزيــمــة فــاســتــوت ظــل ـ ًا عــى قــدم

ظنت فرنسا بــأن الظلم يوهنهم
وأرســلــت بــجــيــوش الــغــدر مالئ ًة

أرض اجلــزائــر مــن تــيــارهــا الــعــرم
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تــغــزو الــبــاد وتصليها مدافعها

ومتــطــر اآلمـــنـــن الـــ ُعـــزل باحلمم

جتلببوا الــصــر واإليــــان حيفزهم

للزحف والنرص مرقوم عىل القلم

شــق الــطــريــق فــأبــدوا عــزم مقتحم

مل تثن ذلــك مــن عــزم الــكــرام عىل

فــكــل نــاهــضــة مــنــهــم بشيمتها

(مجــيــلــة)

إنـــا إذا أنــكــر املــســتــعــمــرون مــدى

أهــدافــنــا وتــغــاضــت هــيــئــة األمــم

()1

لــيــثــبــتــوا حـــق تــقــريــر املــصــر هلم

تتحدى املــوت باهلمم

وبالبهاليل منهم خــر (معتصم)
(وآيــــة الــســيــف متــحــو آيـــة القلم)

نحكم الــســيــف يف حتقيق غايتنا

إن مرتىض الوهاب يف وطنياته صاحب رأي وصاحب ذوق يبدو يف كثري من األماكن

بشكل واضح وجيل ،فض ً
ال عن كونه شاعر ًا بارع ًا قوي الديباجة ،سلس األسلوب،

دقيق املعاين مع ميل إىل تقليد من سبقه من الشعراء املخرضمني و العباسيني يف أغلب
األحيان.

وله يف املدائح النبوية مشاركة فاعلة ،فقد قال يف موشح له بمناسبة ميالد سيد

الكائنات حممد يف قصيدة عنواهنا (ابتهال):

الثـــــ ًا م ــث ــوى الـــرســـول األعــظــم

يا نسيم الشوق صل مــأوى الكرام

حــــامــــ ً
ا م ــن ــي لــــه أزكــــــى س ــام

مـــن ربــــى الــطــف لــــروض احلـــرم

وارشح الــشــوق لــه رشحــــ ًا يطول

أليب ال ــق ــاس ــم والــــزهــــرا الــبــتــول

وأعـــد حلــن الــصــبــا بــاســم الــرســول

وامـــــأ األســــــاع شــــــدو ًا بــاهلــيــام

رافــــــعــــــ ًا أنــــغــــامــــه لـــأن ــج ــم

((( مجيلة بوحريد :هي مناضلة جزائرية.
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ْ
صل رضيح املصطفى كهف الرجاء

س ــي ــد الــــرســــل وفـــخـــر األن ــب ــي ــاء

وابـــتـــهـــل هلل وأعـــــــرج ب ــال ــدع ــاء

ع ــن ــد خــــر اخلـــلـــق نـــــور الــظــلــم

فــلــقــد نـــلـــت بــمــســعــاك املـــــرام

يـــــا أحـــــبـــــاء عـــــى بـــعـــد املــــــزار

ســكــنــوا الــقــلــب وحـــلـــوا بــالــقــرار

إن ن ــأت منكم عــى األحــبــاب دار

بــحــشــا الـــصـــب وقـــلـــب امل ــغ ــرم

فــنــواكــم مل يــــزل ي ــذك ــي ال ــغ ــرام

يــــا ســـفـــر اهلل يف خــــر الــســنــن

يـــــا أمــــــــان اخلــــائــــفــــن املـــؤمتـــن

يـــا شــفــيــع املـــذنـــب الـــعـــايص ومــن

نـــاجـــيـــ ًا مــــن بــــن ف ــك ــي ضــيــغــم

بـــــــذراه يـــرجـــع الــــعــــاين امل ــض ــام

يـــــا حـــبـــيـــب اهلل َمــــــن يف حــ ّب ــه

قــــــاب قــــوســــن دنــــــا مـــــن ربـــه
فــــــتــــــدىل فـــــاصـــــطـــــفـــــاه وبـــــه

وســـــمـــــت ّأمــــــتــــــه يف األمــــــم

رشفــــت طــيــبــة وال ــب ــي ــت احلــــرام

يــــا بـــــــــدور ًا هبــــم املـــفـــتـــون فـــاز

واىل مـــغـــنـــاهـــم عـــــز اجلـــــــواز
مل يـــــزل ي ــط ــر ب ــن ــا حلــــن احل ــج ــاز

لــــوعــــة رفـــــقـــــ ًا بـــقـــلـــب مـــرم

ويـــثـــر الــقــلــب فــيــكــم ب ــالـــرام

(يــا أهــيــل احلــي مــن وادي الغضا)
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إن جــفــوتــم فــلــكــم مــنــا الــرضــا

وعـــــى الـــقـــلـــب والكـــــــم فــرضــا

فــــأنــــا الــــســــاهــــر بـــــن الــــنــــو ِم

وأطــــار الــوجــد عــن عــيــنــي املــنــام

يــا وجــيــهـ ًا حاجتي الــقــصــوى إليك

كــــن شــفــيــعــي فـــأنـــا بــــن يــديــك

فــــصــــاة اهلل والـــــنـــــاس عــلــيــك

مــن ذوي الــقــربــى ووشـــج الــرحــم

وعــــى آلــــك والــصــحــب الــكــرام

كيف جيــدي وصــف مم ــدوح كريم؟

خــصــه الـــرمحـــن بــالــذكــر احلــكــيــم
بــــثــــنــــاه زانـــــــــه خــــلــــق عــظــيــم

فــاســم طــه املصطفى مسك اخلتام

وســـــجـــــايـــــاه ربــــيــــع املــــوســــم

يــــا رضحيــــــ ًا ضــــم بــــــــدر ًا أعــظــا
يــــنــــر الـــــنـــــور آلفــــــــاق الـــســـا

(جـــــادك الــغــيــث إذا الــغــيــث مهــا)

وســـقـــى روضـــــك د ّفــــــاق الــغــام

م ــن س ــا ال ــق ــدس وبـــــاري النسم

ويف رثائه للعلامء األعالم تظهر قوة ألفاظه وتعمق أفكاره ،كام تتجىل لك لوعة

حقيقية صادقة تثري يف املحزون أملا ،فها هو ذا يرثي العامل الفاضل السيد حممد طاهر
البحراين فيقول:

مـــا زلــــت دامـــــي الـــطـــرف ســاهــر

تــشــكــو الــــزمــــان وأنــــــت حــائــر

عـــلـــيـــك

الــــــيــــــوم عــــــاديــــــة الــــــدوائــــــر

فـــــكـــــأنـــــا

دارت
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بــــشــــفــــارهــــا شــــقــــت مــــرائــــر

مــــلــــمــــة
هــــــــل دامهــــــــتــــــــك
ّ

أبـــــــــد ًا عـــــى الــــعــــظــــاء ج ــائ ــر

هــــــــذا الـــــــزمـــــــان ومل يــــزل

مـــــن الـــــقـــــرون لـــنـــا بـــصـــائـــر)

(يف الـــــغـــــابـــــريـــــن األولــــــــن
يـــــــا دهـــــــــر مــــــالــــــك دائـــــــــ ًا

بـــــالـــــســـــادة األحـــــــــــرار غـــــادر

وتـــــلـــــج بـــالـــصـــيـــد الـــــكـــــرام

ومل تـــــــزل بـــالـــعـــنـــف ســـائـــر

مـــــــــــاذا فــــعــــلــــت بــــكــــربــــاء

بـــفـــتـــيـــة الــــبــــطــــل املــــغــــامــــر

الــــــــفــــــــارس املــــــــقــــــــدام م ــن

واىف لــــنــــر احلــــــــق ثـــائـــر

رحيــــــانــــــة اهلــــــــــــادي احلـــســـن

ومــــــــن بــــــه جتــــــى الـــــرائـــــر

فــــركــــتــــه يـــلـــقـــى الـــكـــتـــائـــب

مــــــــفــــــــرد ًا مـــــــن غـــــــر نـــــارص

وفـــــجـــــعـــــت كـــــــل الــــعــــاملــــن

بـــــــه وأدمــــــــيــــــــت املــــحــــاجــــر

وتـــــركـــــت يــــــوم الــــطــــف ل ــيــ ً
ا

أســـــــــــــود ًا دامـــــــــي املـــخـــاطـــر

وأطــــــلــــــتــــــه حـــــتـــــى ظـــنـــنـــا

(مــــــــا هلــــــــذا الــــلــــيــــل آخــــــر)

أو مـــــــا كــــــفــــــاك مـــــصـــــارع

الــــشــــهــــداء أو ســـبـــي احلـــرائـــر

حـــــتـــــى عـــــــــــدوت وتـــنـــتـــقـــي

عـــــلـــــاءنـــــا األعــــــــــــام واتــــــر

وطــــفــــقــــت تـــلـــتـــهـــم الـــثـــالـــة

مـــــن بــــقــــايــــا الـــــديـــــن ســـــادر

ســــيــــان مـــــا القـــــــى األوائــــــــل

مــــنــــك أو القـــــــى األواخـــــــــر

فــنــعــيــت فـــيـــنـــا (الـــســـنـــقـــري)

حمـــــالـــــف الــــــزهــــــد املــــثــــابــــر

ٍ
مــــــــاض وحـــــارض
املــــجــــد مـــــن

و(خ ــط ــي ــب ــن ــا) املـــطـــبـــوع ســامــي
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والــــســــيــــد (املــــــهــــــدي) كــهــف

املــــســــلــــمــــن أبــــــــا املــــفــــاخــــر

وعــصــفــت بــــ(احلـــســـن األمــــر)

أيب اإلمـــــــامـــــــة غــــــر صـــابـــر

ونــــشــــلــــت خمـــتـــلـــســـ ًا ســلــيــل

الــــطــــاهــــريــــن ذوي املــــآثــــر

كـــــنـــــز الــــــعــــــلــــــوم حمـــــمـــــد ًا

أســــــــد املـــــعـــــامـــــع واملــــنــــابــــر

ورسيـــــــــــــــرة

(واهلل أعـــــلـــــم بــــالــــرائــــر)

فــــمــــى وخـــــلـــــد يف الــــدنــــا

ذكــــــــر ًا مــــــدى األيــــــــام خــاطــر

لــــلــــديــــن شــــــــــاده (عــــــــــاده)

وأقــــــــــــام لــــلــــتــــقــــوى مـــنـــائـــر

كـــــم شــــاعــــر حـــفـــز الـــشـــعـــور

بــــقــــومــــه وعــــــظــــــ ًا وثـــــائـــــر؟

يـــبـــغـــي الـــــصـــــاح ومــــــا عــســى

جتــــــدهيــــــم نـــــفـــــثـــــات شــــاعــــر

حــــــــر اجلــــــحــــــيــــــم فـــــــــــؤاده

وحــــشــــاه حتــتــضــن املـــجـــامـــر

يـــبـــكـــي الـــشـــهـــامـــة واملــــــــروءة

مل يــــــعــــــد هلـــــــــا مــــــــــــؤازر

يــبــكــي الـــتـــضـــامـــن والـــصـــفـــاء

ومـــــن بــــصــــدع الـــشـــمـــل كــافــر

يــبــكــي الـــتـــواصـــل بــــن أهــلــيــه

وتــــــصــــــفــــــيــــــة الــــــضــــــائــــــر

يـــــدعـــــو لــــــــرك احلـــــقـــــد هــل

مــــن ســــامــــع م ــن ــك ــم وذاكـــــــر؟

()2

شــيــخ الـــوعـــظ مــقــتــحــم املــنــابــر

ذو

نــــــــيــــــــة

ٍ
نــــــاه عــــن الــــفــــوىض وزاجــــــر؟

ٍ
آمـــــــــــر بـــــالـــــعـــــرف أو
كـــــــم

قـــــل ل ــل ــف ــت ــى (الــــكــــعــــبــــي)
((( املجامر  :ما يوضع فيه اجلمر .

()1

((( هو املرحوم اخلطيب الشهري الشيخ عبد الزهراء الكعبي املتوىف مساء يوم اخلميس ( )14مجادى االوىل سنة
1394هـ.
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أدع األنــــــــــام إىل الـــــوئـــــام
ُ

وال تـــــــدع لـــلـــجـــمـــع ثـــاغـــر

والــــــطــــــائــــــفــــــيــــــة مل تــــــزل

بـــضـــاهلـــا تـــعـــمـــي الـــبـــصـــائـــر

والــــــذئــــــب مل يـــصـــطـــد ســـوى

محـــــل عـــــن الــــقــــطــــعــــان نـــافـــر

مــــــــــن أهـــــــلـــــــيـــــــه شـــــاغـــــر

فــالــيــوم أص ــب ــح مــنــر اإلصــــاح

فــــلــــيــــس يـــــكـــــرهـــــن كـــــارس

إن الـــــرمـــــاح إذا اجــتــمــعــن

مـــســـتـــعـــمـــر بـــــــــاغ ومـــــاكـــــر

ويــــــــســــــــود يف تـــفـــريـــقـــنـــا
مــــــا بــــالــــقــــى أوىص اإل لـــــــه

وال الــــــرســــــول بـــــــــذاك آمــــر

بـــل قـــــال( :واع ــت ــص ــم ــوا بحبل

اهلل) (واجـــتـــنـــبـــوا ال ــك ــب ــائ ــر)

إال بـــــنـــــبـــــذ االنـــــشـــــقـــــاق

وذا شــــعــــار الـــــديـــــن ظـــاهـــر

وتــــــنــــــال تــــقــــريــــر املــــصــــائــــر

لــــــــن تــــســــتــــقــــل شـــعـــوبـــنـــا

رحيــــــكــــــم بـــــرفـــــيـــــف طــــائــــر

إن ت ــش ــغ ــب ــوا هتـــنـــوا وتـــذهـــب

قــــطــــع املــــــــــودة واألوارص؟

هــــــل تـــســـتـــســـيـــغ نـــفـــوســـكـــم

صــــــــى عـــــلـــــيـــــك مــــغــــيــــبــــ ًا

بـــالـــطـــف رب الــــعــــرش غــافــر

جــــــــود ًا مــــن الـــــركـــــات مــاطــر

وحــــــبــــــا رضحيــــــــــك بــــاحلــــيــــا

(ويـــقـــي نــقــي الــنــهــج طــاهــر)

ومــــــــطــــــــهــــــــر تــــــــارخيــــــــه
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1384هـ

ومن إخوانياته إنه أرسل هذه األبيات ضمن جملة (الثقافة اإلسالمية) البغدادية

إىل صديقه كاتب هذه السطور عندما كان يامرس التعليم يف قضاء عني التمر بتاريخ

1959/11/29م قائالً:

28

يا راحـ ً
ا نحو (عني التمر) يغرسها

(ثــقــافــة) مــن عــيــون الــديــن يسقيها

رسالة الدين (أهل البيت) مصدرها

وعنهم يف ال ــورى (ســلــان) يلقيها

هذي (الثقافة) خذها من أخي وطن

لـــك املـــــودة يف األعـــــاق يبقيها

فأجابه كاتب هذه السطور عىل نفسها الروي والقافية:
بالفكر تنبي عــن احلسنى وتبقيها

وافــــت هــديــتــك الـــغـــراء طافحة

تـــروي الـــورى عل ًام وتسقيها
منها
ّ

مــن فيضها يــغــرف الــقــراء معرفة
(أب ــا عــطـ ٍ
ـاء) كــفــاك الشعر مفخرة

مــن منشد الــغــرر الــغــرا وملقيها؟

ويف حقل  -الشعر التارخيي  -كان له قصب السبق والصيت الذائع الذي ال ينافسه

عليه أحد ،ونسوق للقارئ بعض الشواهد الشعرية عىل ذلك.

قال مؤرخ ًا وفاة الشاعر اخلطيب الشيخ حمسن أيب احلب (والد الدكتور ضياء الدين

أيب احلب) املتوىف سنة 1369هـ:

(أســـف لفقد أيب ضــيــاء املحسن)

وعــــــراه بــعــد احلـــــزن يف تــارخيــه
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1369هـ
وقوله مؤرخ ًا تشييد مسجد الكرامة:
مــســجــد شـــــاده األوائـــــــل وقــفــ ًا

مل يــــزل خــــالــــد ًا لـــيـــوم الــقــيــامــة

أســـســـوه عـــى الــتــقــى لــيــقــيــمــوا

لـــفـــروض الـــصـــاة فــيــه دعــامــة

مــنــتــهــاه بــــاب ال ــك ــرام ــة للسبط

وحـــصـــن ال ــع ــب ــاس عــــال أمــامــه
29

(صـــل فــيــه هـــذا مــصــى الــكــرامــة)

وكـــــــــرا ٌم قــــد جــــــــددوه وأرخ

1388هـ

وقال مؤرخ ًا بناء باب مسجد الكوفة:
دون مــصــى املـــرتـــى املــســاجــد

والـــكـــلـــم ال ــط ــي ــب م ــن ــه صــاعــد

أبـــــوابـــــه ل ــل ــق ــاص ــدي ــن فــتــحــت

حــطــت عـــى أعـــتـــاهبـــا املــقــاصــد
(يف مسجد الــكــوفــة ب ــاب خــالــد)

خــــلــــد بـــــــاين بـــــابـــــه مـــــؤرخـــــ ًا

1374هـ
وقال مؤرخ ًا سقاية يف ساحة املخيم:
أرشب املـــــاء مـــن م ــع ـ ٍ
ـن مــسـنّــم

وفــــــــــــرات مــــــــــروق وتـــنـــعـــم

واذكـــر الــفــارس الـــذي ثــار للدين

ولـــلـــتـــضـــحـــيـــات فــــيــــه تـــقـــدم

مل يــنــالــوا مـــن بــأســه فــاســتــعــانــوا

لـــســـاح الـــظـــا فــــــروي بـــالـــدم

بــعــد يـــوم الــطــفــوف بــالــطــف أرخ

(ســلــســبــيـ ً
ا صــفــا بــقــرب املخيم)

1389هـ
وقال مقرض ًا كتاب (نزهة أهل احلرمني يف عامرة املشهدين) تأليف العالمة السيد

حسن الصدر:

يـــا بـــشـــر ًا بــعــد الـــنـــوى أرخــــوه

(عـــــد وبـــــر ب ــن ــزه ــة احلـــرمـــن)
1385هـ
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وقال مؤرخ ًا صدور جملة (الرائد) الكربالئية التي أصدرهتا نقابة املعلمني فرع

كربالء:

ٌ
فـــــرض
الـــعـــلـــم عـــــى املـــســـلـــم

رشع اإلســــــــــــــام يـــــؤيـــــده

حــــــديــــــثــــــ ًا طــــــــــه مــــســــنــــده

إذا قـــال  -اطــلــبــه ولـــو بالصني-
تــــ ّبــــت يــــد مــــن نـــــــاوى شــعــبــ ًا

ذا مـــــعـــــرفـــــة تــــــ َّبــــــت يـــــده

ِ
غـــــــــن تــــــارخيــــــ ًا
يـــــــا طـــــــــــر ًا

(لـــــلـــــرائـــــد دمـــــــت مـــــغـــــرده)
1968م

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

الطريفة التالية مؤرخ ًا فيها زيارته قائالً:

زرت  -أبــــا داود  -يف داره

وقــــــد أنـــــــار الــــضــــوء إيــــواهنــــا

فـــــإن نـــــأت عـــنـــي عــــى بــعــدهــا

فـــلـــم أزل ب ــال ــق ــل ــب جـــراهنـــا

فــشــمــت مــــن أخــــاقــــه روضــــة

تــــداعــــب األطـــــيـــــار أغ ــص ــاهن ــا

زيــــــــــــارة قــــلــــت بـــتـــارخيـــهـــا

(قـــصـــدت مـــن طــعــمــة ســلــاهنــا)

وقال خممس ًا أبيات مهيار الديلمي ،وقد انشأها يوم 1955/4/18م:
كـــــم بـــقـــلـــبـــي مـــــن مــــنــــى عـــائـــمـــة
وأســــــــــــــى حــــاملــــة
دغـــــدغـــــتـــــهـــــا
ً
ٍ
أنــــــمــــــل نـــاعـــمـــة
لــــلــــهــــوى مــــــن

(يـــــا نــســيــم الـــصـــبـــح مــــن كــاظــمــة)
31

1390هـ

(شــــد مـــا هــجــت اجلـــــوى والـــرحـــا)
عـــنـــدمـــا هـــجـــت بــــتــــاريــــخ الــصــبــا
وتـــــــذكـــــــرت هبــــــا عــــهــــد الـــصـــبـــا
أع ــقـــب ــت يف ال ــق ــل ــب م ــن ــي الــوصــبــا
(الــصــبــا  -إن كــــان البــــد الــصــبــا )-
(إهنــــــــا كــــانــــت لـــقـــلـــبـــي أروحــــــــا)
بـــــــرح الـــــشـــــوق بـــجـــســـمـــي وتـــــرى
لـــصـــبـــاح حيـــمـــد الــــقــــوم الــــــــرى

()1

طــــــال عـــهـــد الـــبـــعـــد عـــنـــكـــم خمـــرا
(يـــــا نـــــدا مـــــاي ب ــس ــل ــع هــــل أرى)
(ذلـــــــــك املــــغــــبــــق واملـــصـــطـــحـــبـــا)
إن تــنــاســيــتــم  -جـــفـــ ًا  -أقــوالــكــم
فـــــوفـــــانـــــا مل يــــــــزل أقـــــــــوى لــكــم
ح ــس ــب ــك ــم إن (رضــــــانــــــا) نــالــكــم
(فــــأذكــــرونــــا مـــثـــل ذكـــــرانـــــا لــكــم)
(رب ذكــــــرى قـــربـــت مــــن نـــزحـــا)
أول ــس ــت  -ال ــده ــر  -م ــن أصــحــابــكــم
((( قيل  :يف الصباح حيمد القوم الرسى .
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وبــــــــرب الـــــــــراح مـــــن أتـــرابـــكـــم
ال تـــغـــضـــوا الـــطـــف عــــن أحــبــابــكــم
(واذكــــــــــروا صـــبـــا إذا غـــنـــى بــكــم)
(رشب الــــدمــــع وعــــــاف الـــقـــدحـــا)
مل أزل لـــــلـــــذود عـــنـــكـــم حـــارســـا
وبــــــمــــــضــــــار والكــــــــــــم فـــــارســـــا
ولــــــــــردا الــــعــــهــــد فـــيـــكـــم البـــســـا
(رجــــــــع الــــــعــــــاذل عــــنــــي آيــــســــ ًا)
(مـــــن فــــــــؤادي فــيــكــم أن يــفــلــحــا)

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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 -2مظهر اطيمش
 1402 - 1326هـ

هو مظهر بن عبد النبي بن الشيخ مهدي بن الشيخ حممد بن الشيخ حسني بن الشيخ

حممد بن الشيخ أمحد اطيمش((( .وعرف جده بـ(اطيمش) لوجود طمش يف وجهه ،وهي

بقع صغرية قهوائية اللون.

نشأ أديب ًا بطبعه ،ألنه مل يرث األدب عن كاللة ،فهو من أرسة عربية النجار ،نبغ فيها

الكثريون يف العلم واألدب ،اشتهر املرتجم يف الشعر اشتهار ًا فائق ًا ،ومارس مهنة التعليم

زمن ًا طويالً ،وكانت له مسامهات جادة يف حمافل كربالء من خالل إنشاده للقصائد يف
املناسبات الدينية والقومية ،وصد له جزءان من ديوان (أصداء احلياة).

ولد شاعرنا يف الشطرة ،وهي قضاء تابع للنارصية (حمافظة ذي قار حالي ًا) سنة

1907م 1326 /هـ 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 معل ًام يف الشطرة ثم يف البرصة ثم يف النارصية ثم يف كربالء ،وفيها أمىض  22سنة،
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
اكثر اتساع ًا يف اجلانب الشعري ،فقد شهدت له املنابر مواقف مرشفة يف املناسبات

((( مايض النجف وحارضها  /جعفر آل حمبوبة ج 2ص.16
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الدينية والوطنية ،ملا له من منزلة مرموقة يف سامء األدب ،ويف عام  1963انتقل إىل

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(((.

ومما يذكر من نشاطه إنه انتمى إىل (مجعية الرابطة العلمية واألدبية) يف النجف ،وكان

عضو ًا بارز ًا فيها ،كام لعب دور ًا هام ًا للنهوض باحلركة األدبية يف كربالء يف األربعينات
واخلمسينات ،ويظهر ملن يتتبع أشعاره ويتقىص أخباره إنه من فرسان القريض ،حيلق

بخياله يف جو فسيح ،وأكرب دليل عىل شاعريته ،اتساع أفقه وقوة بيانه ،وكنا نحن تالميذه
نستلهم كل يوم من التوجيهات وقيم اإلبــداع أفكار ًا جديدة وننهل من ذلك النبع

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.

بدأت حياته الشعرية منذ سنة  ،1935وكان الفضل لتنمية موهبته يعود ألن عم

الشاعر الشيخ أمحد اطيمش ،ولعل من أوىل األبيات التي نظمها آنذاك هي:

عـــــي وال تــبــايل
وكـــــم تــقــســو
ّ

إىل كـــــم ت ــس ــت ــب ــد يب الـــلـــيـــايل

حتــمــلــنــي مــــن األرزاء عــبــئ ـ ًا

ثـــقـــيـــ ً
ا بــــــات يــعــظــمــه هــــزايل

أعـــيـــش أنـــاضـــل األيــــــام درســــ ًا

وغـــــري لــيــس يــفــهــم مـــا نــضــايل

فــــــــؤاد ًا بـــــات يـــنـــذر بـــالـــوبـــال

أال يــــا دهـــــر قــــد أدمــــيــــت مــنــي

ي ــب ــي ــت مـــنـــعـــ ًا وأظـــــــل أرعــــى

نــجــوم الــلــيــل ،مــا أقــســى الــلــيــايل!

وإن الـــنـــائـــبـــات كــســفــن بـــايل

وإن آذى اهلـــجـــوم أذاب نفيس

ولــــو خــلــت ال ــع ــت ــاب ثـــر نــقــعـ ًا

لــعــاتــبــت الــــزمــــان كــــا بـــــدا يل

((( البيوتات األدبية في كربالء  /موسى الكرباسي ص.98
35

تفتحت مواهبه الشعرية وبدأ يكتب الشعر بلغة عامرة ومعان لطيفة ،ويرسم صور ًا

مجيلة أخاذة يف قصائد جتمع بني الغدوبة والرصانة ،وراح ينرش شعره يف املجالت

والصحف العراقية ،فأشغلها فرتة من الزمن ،مبهر ًا 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:

تتميز أشعار مظهر اطيمش بقوة الرتاكيب وفخامة األسلوب وصدق العاطفة

وسالمة اللغة ،ومل تتحرر من الزخرفة البيانية البديعة كغريه من شعراء جيله ،فهو ينظم
إىل مدرسة الشعر القديم وينتمي إىل التيار الشعري الكبري قلب ًا وقالب ًا.
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:

يــا شعر حسبك إن أردت تساميا

أن تــســتــدر مـــن اخلـــلـــود معانيا

ومـــن الــفــصــاحــة والــبــيــان جــزالــه

ومــــن الــبــاغــة وال ــب ــدي ــع قــوافــيــا

ومـــن الــكــرامــة واإلبـــــاء مـــــوارد ًا

ومــــن الــشــهــامــة والــــوفــــاء مــآتــيــا

ومـــن الــبــطــولــة إن أردت حتـــرر ًا

لــبــنــي أبــيــك ولــلــشــعــوب تعاليا

ومــــن الــعــبــاقــرة الـــذيـــن متــلــكــوا

مـــا يف احلـــيـــاة م ــف ــاخ ــر ًا ومــعــالــيــا

ومــن الــنــفــوس الــســائــات دمــاؤهــا

لــلــحــق والـــوطـــن احلــبــيــب تــفــاديــا

مـــا ســلــن إالكـــــي تــطــهــر مــوطــن ـ ًا

مـــن عــابــثــن بـــه فــــســــاد ًا دامــيــا
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ولــــكــــي تـــنـــر ألنــــفــــس وثـــابـــة

أبــــت احلـــيـــاة تــفــضــ ً
ا وتــســاخــيــا

طـــرفـــ ًا هبـــا األشــــــاء خـــر مــعــامل

لــلــطــالــبــن مـــقـــاصـــد ًا وأم ــان ــي ــا

وهبـــا مــن األش ــب ــاح دامــيــة الـــرؤى

مــا يستفز مــن الــطــمــوح الغاليا

فـــتـــوخ هــاتــيــك اخلـــــال جتـــد هبا

لـــلـــخـــالـــدات مــــآربــــ ًا وجمـــاريـــا

روضــــ ًا إذا مــا جـــزت بــن خالله

للمجد جــزت مــصــاعــد ًا ومراقيا

فــهــنــاك ينتظم الــشــعــور فتصطفي

مــنــه ال ــف ــري ــد مــعــانــيــ ًا ومــبــانــيــا

لــتــصــوغ منها مــا بــصــرك خــالــد ًا

ســمــط ـ ًا بــعــقــبــان الــفــضــائــل حاليا

يف يـــوم مــيــاد (الـــــويص) وحسبه

رشفـــ ًا إلــيــك مــدى األعـــارص باقيا

يــــوم متــخــض عـــن ولـــيـــد مل يــزل

هـــذا الـــوجـــود مل ــا تــعــشــق صــاديــا

عــشــق الــفــضــائــل ثـــرة فتفجرت

جــنــبــاتــه ف ــي ــضــ ًا تـــدفـــق ج ــاري ــا

يــســقــي بـــه املــتــطــلــبــون معينها

شغف ًا ومــن طلب الفضائل تساميا

يــــوم تــكــشــف عـــن أجــــل مــدافــع

عــــا يـــديـــن بــــه دفــــاعــــ ًا ض ــاري ــا

يــــوم تــبــســم عـــن عــظــيــم مــاجــد

فــــاق الــعــظــام أواخـــــــر ًا وأوالـــيـــا

يــــــوم ت ــب ــل ــج عــــن ن ــش ــي ــد حلــنــه

ملـــا يــــزل بــفــم األعــــــارص داويــــا

مــــر جــيــل بــاملــفــاخــر شــاديــا
مـــا ّ

إال وكــــــان بــــه فــــخــــار ًا ش ــادي ــا
لــلــكــون قــد خلقت م ــن ــار ًا هــاديــا

أأبــــــا األئــــمــــة واألئــــمــــة شــعــلــة
لــــوال إدكــــــارك يـــا مـــديـــ ً
ا سيفه

رصح الــغــوايــة مــا سكبت فــؤاديــا

شــعــر ًا يفيض مــن اخلــلــود عــبــائــر ًا

فيصيب مــن كبد الــضــال مراميا
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وملـــــا تـــفـــجـــرت اخلـــــواطـــــر ثـــرة

بــالــســانــحــات الــعــابــقــات أمــانــيــا

ك ــا ومل اصــطــد شـــواردهـــا الــتــي

عـــــزت عــــي قـــوافـــيـــ ًا ومــعــالــيــا

وأنــــا الــبــلــيــغ مــن الــكــام كــا بــدا

بــالــنــهــج هنــجــك واض ــحــ ًا متالليا

(هنـــج) لــه صــدر الــبــيــان إذا التقى

خــطــبــاؤه ،وشـــأى الــبــيــان تساميا

يــزري بمنطق كــل مــن ســر اللغى

وال ــب ــال ــغ ــن هبـــا مـــكـــانـــ ًا ســامــيــا

جـــرت الــفــصــاحــة بــيــنــه وتــدفــقــت

ســـور الــبــاغــة ســلــســبــيـ ً
ا صافيا

وعــلــيــه قــد أت ــت الــدهــور ومل يــزل

حيـــيـــي هلــــا قــــبــــ ًا تــــألــــق زاهـــيـــا

مــا عـــاد يــومــك يــا (عـــي) لطالب

حــقــ ًا أذيــــل مـــن احلـــيـــاة تغاضيا

إال وأجــــج يف الــضــلــوع لــواعــج ـ ًا

ش ــت ــى ،وأيـــقـــظ بــيــنــهــن الــواهــيــا

حيث الفضائل بعد زهــو رياضها

عـــادت مــصــوحــة الــزهــور مواميا

والــعــدل إذ كــنــت املــش ـ ّيــد رصحــه

دكـــــت مـــعـــاملـــه فـــأصـــبـــح بــالــيــا
أمــســى وأي ــم ــك كــالــفــراقــد نائيا

واحلـــــق حــيــث الــطــالــبــيــه أمــانــيــا

ق ــســ ًا بــحــبــك يـــا يــمــن (حمــمــد)

والــطــيــبــن مـــقـــاصـــد ًا ومــســاعــيــا

مـــا أن ســلــكــنــا لــلــضــال خمــاوفــ ًا

أوهــــت عــزائــمــنــا وكـــن مــواضــيــا

وملـــا الـــعـــداة الــعــابــثــون بــأرضــنــا

وق ــف ــوا هــضــابــا دون ــن ــا ورواس ــي ــا

كــي ال تــشــق إىل الــعــاء مسالك ًا

ران اخل ــل ــود مــصــاعــد ًا ومــراقــيــا

إال ألنـــــا عــــن أشـــعـــة هــديــكــم

مــلــنــا إىل ســبــل مــلــئــن ديــاجــيــا

يــا خــر مــن حفظ الــرســالــة سمحة

وبـــنـــى هلـــا جمـــــد ًا ت ــل ــي ــد ًا ســامــيــا
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وأقـــــــام لـــلـــعـــدل املـــهـــد كــيــانــه

رصحــــ ًا يــفــيــض تــــــوادد ًا وتــآخــيــا

ذقـــــت الـــشـــدائـــد مـــــرة ولــطــاملــا

ذاق الــشــدائــد مــن تــعــشــق غاليا

وألنــــت يــا عــضــد الــنــبــي وصــنــوه

مثل أطــل  -عــى الــعــدالــة  -رانيا

بــلــغــت بــعــهــدك لــلــكــال مــراتــب ـ ًا

عــلــيــاء وارفـــــة الـــظـــال زواه ــي ــا

يف احلــــق مل تـــأخـــذك ل ــوم ــة الئــم

كـــا وإن كــــان املــــــدان مــؤاخــيــا

فـــإذا حكمت فــا شــفــاعــة ترجتى

ملـــؤمـــل كـــــان الــــقــــوي اجلــانــيــا

إذ ال ارتـــيـــاب ب ــا قــضــيــت كــأنــه

أمـــر صــدعــت بــه فكنت القاضيا

وإذا خطبت احلشد أرهــف سمعه

لــلــقــول مــن غـــرر الــبــاغــة صاغيا

وإذا اتــــاك املــســغــبــات نفوسهم

جـــزت املــــدى كــرمــ ًا هلــم متتاليا

وإذا امتشقت السيف يف وجه العدى

لــلــحــق الذوا ب ــال ــف ــرار ســواهــيــا

أأب ــا ت ــراب إن شططت عــن املــدى

وأتــــت جــيــادي تستحث ركــابــيــا

عـــلـــ ًا بــــأن الــعــفــو فــيــك سجية

إن كــــان ذنـــبـــ ًا مـــا أتــيــت ونــابــيــا

فــلــقــد وجـــدتـــك صـــــورة عــلــويــة

للحق مــا اتــعــكــت شــعــاع ـ ًا هــاديــا

مجــعــت خـــصـــاالً لـــو تــنــســم عــامل

نــســات واحـــــدة لــكــان الــســامــيــا

يــــا أهيـــــا الـــنـــبـــأ ال ــع ــظ ــي ــم حتــيــة

صغت القريض هبــا قريض ًا ذاكيا

أوضحت فيها ما جيــوس بخاطري

صــــــور ًا بـــأهبـــاه الـــوفـــاء حــوالــيــا

وأتـــيـــت أزجــيــهــا إلــيــك خــريــدة

ضــمــت شــعــوري صــادقــ ًا ووالئــيــا
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و قصائد الشاعر يف رثاء آل البيت ففيها صورة زاخرة باألسى ،مفعمة باألمل،

يعرب فيها عن تأمله ملا ناهبم من حيف وأذى ،فهذا نموذج حي ملأساة كربالء يف هذه
القصيدة التي عنواهنا (أبا الشهداء) حيث يقول:
أبــــا الـــشـــهـــداء يـــا ســبــط الــنــبــي

ويـــــا أرج ال ــف ــض ــائ ــل مــــن عــي

ويــــا نــفــح ال ــب ــت ــول ويــــا شــذاهــا

وإشـــــعـــــاع املـــفـــاخـــر مــــن لـــؤي

ويــــا ابــــن الــطــيــبــن مـــن األوايل

أنــــــــاروا لــــلــــورى س ــب ــل ال ــرق ــي

مـــشـــوا لــلــحــق تــدفــعــهــم إلــيــه

مــــعــــارفــــهــــم كــــــدفــــــاع األيب

ويـــــا روحـــــــ ًا تــعــشــقــت املــنــايــا

ل ــت ــزه ــق ب ــع ــده ــا روح ال ــغ ــوي

ورمــــــــــز ًا ل ــل ــب ــط ــول ــة مل يــــروع

بــجــيــش الــســالــبــن محـــى الــنــبــي

ونـــــراســـــ ًا ي ــن ــر ل ــن ــا ال ــدي ــاج ــي

إذا رسنـــــا إىل األمــــــل الــســهــي

تــطــلــع ل ــل ــوج ــود عــلــيــك تسمع

نـــواحـــ ًا يف الــبــكــور ويف الــعــي

رصيـــــع احلـــــق يــــا بـــطـــ ً
ا كــمــي ـ ًا

حتــــــــدى كــــــل جـــــبـــــار كــمــي

حتـــديـــت الـــطـــغـــاة وهـــــم أنــــاس

أحـــــط طـــبـــائـــعـــ ًا مــــن كــــل حــي

لــتــبــلــغــهــا دروســــــ ًا واضــمــحــلــت

إىل األجـــيـــال مـــن دمــــك الــزكــي

دروســـــــ ًا بــالــفــضــائــل زاخـــــرات

وبـــــاإليـــــثـــــار واخلـــــلـــــق ال ــع ــي

أقــمــت لــنــا الــدالئــل واضمحلت

بــــــأن الــــــــذل عـــاقـــبـــة الــغــبــي

وإن املــــجــــد حـــصـــة كــــل حــر

طـــهـــور الــنــفــس مل يـــركـــن لغي

وإن تـــبـــ ّلـــج اإلصـــــبـــــاح أمـــر

حيــــقــــق بــــامــــتــــشــــاق املــــــريف

أيب الــضــيــم مـــن دافـــعـــت عنهم

وأرخــــصــــت الــــفــــؤاد وكــــل يش
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لــيــحــيــوا آمـــنـــن مــــن اضــطــهــاد

ومـــســـغـــبـــة ويف عــــيــــش هــنــي

متــــادوا يف الــضــالــة مــا استطاعوا

وســـــــاروا يف ركـــائـــب كـــل غي

وراحـــــــــوا هـــائـــمـــن بـــكـــل هنــج

ن ــأى عــن هنــجــك الــلــحــب الــســوي

فـــــآل مـــصـــرهـــم مــــن بـــعـــد عــز
وبـــاتـــت تــفــتــك األطــــــاع فيهم

وعـــــــي
إىل ذل ومـــــــربـــــــة
ّ

كــفــتــك الـــذئـــب بــاحلــمــل الـــري

فـــيـــا مـــثـــ ً
ا رشود ًا لــلــمــبــادئ

إذا انــصــهــرت بــــروح الــعــبــقــري

جتــــــــاوزت املـــهـــالـــك كـــاحلـــات
فــألــبــســت الـــذيـــن هـــم اســتــحــلــوا

بــــقــــلــــب غــــــر هــــــ ّيــــــاب أيب

دم األبـــــــرار مـــن آل (الـــــويص)

ثــــيــــابــــ ًا بــــاملــــآبــــق نـــــاديـــــات

وبــــــاألســــــوار واخلــــلــــق الــــدين

ســلــيــل الـــفـــاحتـــن مــــن املـــعـــايل

مــنــاهــلــهــا إىل الـــبـــر ال ــص ــدي

خــرجــت بــركــبــك الــســامــي لقوم

أبـــــــو إال مـــــنـــــارصة الـــبـــغـــي

بــصــيـ ٍـد صــافــحــوا الــبــيــض امل ــوايض

ومل خيـــشـــوا طـــعـــان الــســمــهــري

ٍ
صـــاد
رمـــــاك املــــارقــــون وأنـــــت

بــســهــم ريـــــش مــــن ح ــق ــد خــفــي

ومل تــــنــــزل عــــى أهــــــــواء طـــاغ

شـــــغـــــوف بـــــاملـــــآبـــــق جـــاهـــي

(أبــــا الــشــهــداء) إن ذقـــت املــنــايــا

عــــى ظـــمـــأ شــــعــــرت هبــــا بـــري

ألنــــك قـــد ظـــفـــرت مـــن األمــــاين

بـــــا تـــــرجـــــوه مـــــن أمــــــل ويض

وقصيدة أخرى بعنوان (يا مصحر ًا نحو العراق) القاها يف الصحن احلسيني الرشيف

سنة 1361هـ يقول فيها:

شــعــر ًا يفيض مــن اخلــلــود معانيا

لـــوال ادكــــارك مــا سكبت فــؤاديــا
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وملــــا تــفــجــرت اخلـــواطـــر بــعــد ما

حبست وكــانــت قبل ذاك جواريا

وشــــوارد الكلم البليغ وجوهها

لــــوالك مــا ســفــرت وكـــن خــوافــيــا

طــافــت بــأحــنــاء الـــفـــؤاد ألنتقي

مــنــهــا الــفــريــد مــقــاطــع ـ ًا وقــوافــيــا

ثــم انثنيت أجـــوب ســفــرك خــالــد ًا

كــيــا يــطــيــب بـــا احـــتـــواه رثــائــيــا

فــأخــذت مــن لفح اهلــجــر يراعتي

وجعلت مــن زاكــي الــدمــاء مداديا

وطــفــقــت اســتــوحــي دقــائــق ثــورة

ظــلــت بـــآفـــاق اخلـــلـــود كـــا هيا

مــا أثـــرت فيها الــعــصــور كغريها

إال بـــــقـــــاء ًا رسمـــــديـــــ ًا زاهـــيـــا

يــا يــوم (عــاشــوراء) كــم لــك لوعة

فيها أذبـــت مــن األســـى أحشائيا

مــا ع ــدت إال والــلــواعــج أيقظت

َّيف اهلـــمـــوم وعـــــاد قــلــبــي بــاكــيــا

حيث العروبة بعد بيض صحائف

تــبــى احلـــيـــاة ومل يـــزلـــن بــواقــيــا

هنضت (أمــيــة) وانـــرت بذحوهلا

تــذكــي الــنــفــوس ضــغــائــنـ ًا وتقاليا

لتبيد رشع األكـــرمـــن ومـــن هبم

ســفــر األمــاجــد ظــل ســفــر ًا واضــيــا

يا مصحر ًا نحو (الــعــراق) وملقي ًا

يف (الــطــف) إمــراســ ًا لــه ومراسيا

لــوال الفضيلة مــا هــجــرت مواطن ًا

رشف ــت ب ـــ(أمح ــد) مــربــع ـ ًا ومغانيا

يـــا غــالــبــ ًا شـــم األنـــــوف متــلــكــوا

مـــا يف احلـــيـــاة م ــف ــاخ ــر ًا ومــعــالــيــا

فــتــواكــبــوا للمجد يــدفــع بعضهم

بعض ًا وقــد جعلوا اخلــلــود أمانيا

وم ــض ــوا كـــرامـــ ًا طــيــبــن وخــلــفــوا

ذكــــــر ًا محـــيـــد ًا بــالــبــطــولــة نــاديــا

هـــم صــفــوة اهلل الــتــي أوحــــى هلا

وبــخــلــقــهــا نــطــق الــكــتــاب مباهيا

ن ــغــ ًا بــأســبــاب الــتــحــرق حــالــيــا

عــاهــدت نــفــي أن أصـــوغ حترقي
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قــسـ ًا بحبك و(الــــويص) و(أمح ــد)

والـــذاهـــبـــن لــنــا مــــنــــار ًا هــاديــا

لــــوال كــفــاحــك لــلــضــال وأهــلــه

مــــا كـــــان ديـــــن االرحيــــيــــة بــاقــيــا

وإذا أب ــي ــت عـــى اهلـــــوان مــفــادة

ويـــظـــل عــــاث يف الـــريـــة نــاهــيــا

خــرجــت بــأجــنــاد الــضــال يقودها

بـــــاغ تــلــفــع بــــالــــرذائــــل غ ــاوي ــا

وت ــت ــاب ــع ــت رايــــاهتــــا وتـــزامحـــت

حــتــى مــــأن مـــوامـــيـــ ًا ورواســـيـــا

أرخصت نفسك وهــي نفس حممد

لــلــحــق والـــــرع احلــنــيــف تــفــاديــا

فــهــدمــت رصحــــ ًا بــاملــظــامل زاخــــر ًا

وثــلــلــت عـــرشـــ ًا ب ــامل ــآب ــق نــاديــا

أســلــيــل بــيــت ال يـــــزال كــتــاهبــم

ســــفــــر ًا ج ــل ــيــ ً
ا ل ــل ــري ــة ه ــادي ــا

أبــقــيــت لــأجــيــال درســـــ ًا خــالــد ًا

مــا زال فــيــه فــم األعــــارص شــاديــا

هــذي اجلــمــوع احلــاشــدات دموعها

مــا إن تـــزال عــى اخلــــدود جــواريــا

وعــى الــوجــوه املــرقــات بأمسها

ملــــح الـــتـــوجـــع والـــكـــآبـــة ب ــادي ــا

أدمــــى أصــابــعــهــا الــلــطــام وليتها

علمت مل اجتزت السباسب راضيا

وتــركــت أحــبــابــ ًا إلــيــك وصــفــوة

مــن أنــفــس طــهــرت وطــبــن حمانيا

لتملكت يف األرض أرفـــع ســؤدد

وتـــبـــوأت مــنــهــا املـــكـــان الــعــالــيــا

وملــــا تــتــابــعــت اخلـــطـــوب عليهم

فـــأحـــلـــن أيــــــام اهلــــنــــاء لــيــالــيــا

ولــشــيــدوا املــجــد األثــيــل وانــشــأوا

جــي ـ ً
ا يــفــيــض عــى احلــيــاة معاليا

أبــقــيــة الــســلــف الـــذيـــن بعزمهم

وبعدهلم ســاســوا الشعوب أوالــيــا

مل نـــام ثــائــركــم؟ وواتـــركـــم مشى

بــكــم يــشــيــع مـــن اخلــــاف مآسيا

واســتــاقــكــم مــثــل الــرهــائــن بعدما

مــازجــتــمــوا دمـــه الــفــرات اجلــاريــا
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وأجــــلــــهــــن مـــــــــــوارد ًا وم ــآت ــي ــا

عـــــر ل ــن ــا يف ال ــس ــال ــف ــن كــثــرة
ٌ

بــدم (احلــســن) وقــد سمون معانيا

ـر بــأحــنــاء (الــطــفــوف) تطيبت
عـ ٌ

فــهــي الــطــريــق ملـــن أراد حتــــرر ًا

وهـــي الــســبــيــل مل ــن أراد تساميا

طــغــ ًا تــضــلــلــكــم كــفــاحــ ًا قــاســيــا

فتنسموا منها الــعــبــر وكــافــحــوا
وجتــشــمــوا وعــث املــســالــك تنهلوا

مـــا تــبــتــغــون غــــد ًا مــعــيــن ـ ًا صافيا

وتـــيـــقـــنـــوا إن احلـــــيـــــاة جمـــدة

مـــا نــــال فــيــهــا الــغــافــلــون أمــانــيــا

وثـــقـــوا بــأنــفــســكــم فــلــيــس بــغــائــر

م ــن بـــات مــتــك ـ ً
ا وأص ــب ــح الهــيــا

ودعــوا الشكاة من التعسف مقصد ًا

فــلــطــاملــا حــــرم املــقــاصــد شــاكــيــا

وثــبــوا ضـــواري للنضال فليس يف

وســـع املــطــامــع أن تــصــد ضــواريــا

وتــطــلــبــوهــا بـــاحلـــتـــوف مـــآربـــ ًا

حبست فلم يعط املـــآرب خاشيا

فشهيد يوم (الطف) إذ طلب املنى

ثــمــنــ ًا هلـــا جــعــل الـــدمـــاء جمــاريــا

ساح الشاعر يف شامل العراق وطاف مرابعه ،فاستوحى من مصيف (سوالف)

قصيدة تفيض رقة وانسجام ًا كاجلدول الرقراق املنساب بني احلقول والرياض النارضة
ورباها الزاهرة ،أسمعه يقول:

(ســــوالف) جئتك ال عــى ميعاد
حــيــث املــيــاه الــصــافــيــات تدفقت

رس تــــوافــــد الـــوفـــاد
فـــعـــرفـــت ّ

مــــن نــبــعــهــا كـــتـــدفـــق الـــــــرواد

فــهــديــرهــا وخــريــرهــا وصــفــاؤهــا

يــروي النفوس ضوامئ ًا وصــوادي

يــشــتــاقــهــا الــنــفــر الــذيــن يشوقهم

م ــرأى الطبيعة ســاحــر ًا يف ال ــوادي

فــهــنــا ويف ك ــل اجل ــه ــات تــنــاثــروا

كــتــنــاثــر األعــــنــــاب يف األطـــــواد
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مـــن كــاعــب هــيــفــاء أيــنــع خــدهــا

كـــالـــورد أيــنــع بــالــربــيــع الــنــادي

خـــــابـــــة بــــجــــاهلــــا وهبـــائـــهـــا

فــــتــــانــــة بــــقــــوامــــهــــا املــــيــــاد

يــــا حــســنــهــا ملــــا متـــايـــل عــطــفــهــا

مـــــن رقــــــة كـــتـــايـــل األعــــــــواد

آنـــ ًا تلفت ص ــوب أشــجــار الــربــى

خــــــر ًا ،وآنــــــ ًا لــلــفــتــى املـــرتـــاد

والــوجــه حيث الــصــائــدات قلوبنا

بــســهــامــهــا كــتــصــيــد ال ــص ــي ــاد

مــتــورد الــوجــنــات مخـــري اللمى

مـــتـــبـــســـم كـــتـــبـــســـم األوراد

والــــنــــاهــــدان اجلــــاحمــــان تــطــلــعــا

مــــن صــــدرهــــا كــتــطــلــع الـــوقـــاد

مـــتـــمـــردان عـــى اهلـــــوى مل هيـــدءا

حــتــى حيــســا بــالــشــمــيــم اهلــــادي

حــســب األزاهــــر نفحة مــن طيبها

واملــــرج زهــــو ًا مــن ســنــاهــا الــبــادي

والـــطـــر مـــن نـــراهتـــا اهـــزوجـــة

أخــــــــــاذة ســــحــــريــــة اإلنــــشــــاد

تستاف مــن سحر العيون رحيقها

وســـافـــهـــا مــــن أعـــــن األنـــجـــاد

والــشــاخمــات مــن اجلــبــال حتوطها

حــــوط الــــســــوار بــكــاعــب مــنــآد

تسقى بــمــدرار الــعــيــون سفوحها

ومــن السفوح إىل سحيق ال ــوادي

وعــرائــش األعــنــاب فــوق هضاهبا

ممــــتــــدة ومــــصــــايــــف الــــــــرواد

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:

دعـــــاة الــغــاصــبــن احلــــق منكم

لــكــم نــصــبــوا احل ــب ــائ ــل بــاجلــاع

لــقــد تـــركـــوا احلــقــائــق نــاصــعــات

ومـــــالـــــوا ل ــل ــق ــي ــاس ول ــل ــس ــاع
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ل ــي ــن ــت ــزع ــوا بـــــاد بـــنـــي أبــيــكــم

بــــا س ــب ــب هـــنـــاك وال دواعـــــي

لــــشــــذاذ مــــن اآلفــــــــاق جـــــاءوا

وأرشار ملــــوتــــكــــم ســــواعــــي

فــــســــروا ل ــل ــن ــض ــال املـــــر مجــعــ ًا

بــــا وجــــــل ووهـــــــن وامـــتـــنـــاع

فـــلـــم يــســمــع لــصــوتــكــم دوي

وال خيـــشـــاكـــم لــلــظــلــم ســاعــي

إذا مل تـــرعـــوا الــســمــر الــلــوايت

هبــا تـــرى الـــــرؤوس مــن الــصــداع

ٍ
عــــلــــق مـــتـــاع
ألهـــلـــيـــهـــا بـــــا

فـــا رجـــعـــت حـــقـــوق ضــائــعــات
ف ــل ــس ــط ــن وهــــــا أنــــــا عــزمــنــا

عـــى اســــــرداد أرضــــك بــالــقــراع

لـــو حــــدت الــســيــاســة واملــســاعــي

بـــوحـــدتـــنـــا لــــيــــوم االنـــــدفـــــاع

لــتــحــريــر املــــواطــــن مــــن أنــــاس

مهـــو أصــــل الـــشـــقـــاء بــكــل قــاع

إذا مــــا حــــق مــــوعــــدنــــا فــإنــا

ســنــنــفــر بــالــشــيــوخ وب ــال ــرض ــاع

وحييي الشاعر واقعة الطف اخلالدة التي مل يشهد التاريخ هلا مثيالً ،ويصف الرصاع

العنيف بني احلق والباطل ،إهنا مأساة يزيدها مر اجلديدين تأجج ًا واضطرام ًا ،و َمن غري
احلسني يفكر باإلصالح ومن غريه حيرص عىل رصح اإلسالم ومن غريه يغار عىل دين

جده ،إهنا ذكرى إمام ّ
جل يف التاريخ شأنا:

الذكرى الدامية

يف ســــجــــل املـــــجـــــد لـــأبـــطــــ

ـــــــــال ذكـــــــــرى لــــيــــس تــفــنــى

وســــتــــنــــســــى كـــــــل ذكـــــــرى

دون ذكـــــــــراهـــــــــا ومتــــنــــى

وهـــــــــي يف اآلفـــــــــــــاق تـــــــزدا

د انـــــــدفـــــــاعـــــــات وشـــــانـــــا

ٍ
جمـــــــد
تـــــــتـــــــحـــــــدى كـــــــــــل

ٍ
خــــــالــــــد يف األرض يــبــنــى
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وســـتـــبـــقـــى كــــبــــقــــاء الـــشـــمــــ

ــــــــــس لـــــــــإســـــــــام ركـــــنـــــا

كــــــــم شــــــــــدا الــــــــدهــــــــر إىل

األجـــــــيـــــــال فـــيـــهـــا وتـــغـــنّـــى

إهنــــــــــا ذكـــــــــــــرى تــــســــامــــت

مـــــعـــــنـــــى ومـــبـــنـــى
بـــــــاإلبـــــــا
ً
هــــــــــدّ لــــلــــطــــغــــيــــان ركــــنــــا

إهنـــــــــــــا ذكــــــــــــــــرى رصاع
ٍ
صـــــيـــــد
إهنــــــــــــا مـــــــــأســـــــــاة

بـــعـــثـــت يف الــــنــــفــــس حـــزنـــا

ٍ
محــــــــــاة
إهنـــــــــــــا ذكــــــــــــــــرى

هلـــــــــم األعـــــــــــنـــــــــــاق حتـــنـــى

رضب املـــــــجـــــــد عـــلـــيـــهـــم

بــــيــــتــــه الـــــســـــامـــــي واحــــنــــى

وعــــــــــى األيـــــــــــــــام كـــــانـــــوا

لـــــــلـــــــورى أمـــــــنـــــــ ًا وعـــــونـــــا

فـــاضـــت

مـــنـــهـــم يف األرض حــســنــى

أقـــــــامـــــــوا

رغـــــــم ســــيــــل الــــظــــلــــم وزنـــــا

شــــــذبــــــت أيـــــــــــدي الــــلــــيــــايل

مـــــنـــــهـــــم قــــــــرمــــــــ ًا وقـــــرنـــــا

إهنـــــــــــــا ذكــــــــــــــــرى إمــــــــــام

جــــــل يف الــــــتــــــاريــــــخ شـــأنـــا

غـــــمـــــر األكـــــــــــــــــوان طــــــــر ًا

بــــــالــــــبــــــطــــــوالت فــــأغــــنــــى

ولــــــــــــقــــــــــــد خــــــــــــــط إىل

األجــــــــيــــــــال آيـــــــــــات وســــنــــا

بـــــــالـــــــدم املــــــــهــــــــراق م ــن ــص ـــ

ـــــبــــ ًا عـــــى الــــبــــطــــحــــاء مـــزنـــا

يف ســــجــــل الــــــدهــــــر تــبــقــى

لـــــكـــــفـــــاح الـــــظـــــلـــــم حلـــنـــا

هـــــــــــدّ فـــــيـــــهـــــا لــــلــــغــــوايــــا

كــــــــن وكـــنـــا
ت رصوحــــــــــــ ًا
ّ

ٍ
بــــــغــــــاب أثـــــقـــــلـــــوا األعـــــــ

ــــــــــداء يف اهلـــــيـــــجـــــاء طــعــنــا

طــــيــــبــــوا
واىل

األردان

احلــــــــــــق

نـــــــــــــــارص ًا لــــلــــحــــق عــــونــــا

ـس ــب ــن ــت ــي
أصــــحــــر الـــلـــيـــث ال ـ ّ
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وســـــــــــــاحٍ غـــــلـــــبـــــوا األجــــــــ

ــــــــــــــــواد

نـــــــثـــــــروا هـــــــــام األعـــــــــــادي

بـــــــاملـــــــوايض الــــبــــيــــض عــهــنــا

وعـــــــــى الـــــبـــــاغـــــن كـــــانـــــوا

كــــــــالــــــــروايس الـــــشـــــم وزنــــــا

فـــــقـــــروا

يف ســـــبـــــيـــــل اهلل عـــيـــنـــا

حـــــــبـــــــذا نــــــحــــــن تــــرســــمـــــ

ـــــنــــا خــــطــــاهــــم واقـــتـــفـــيـــنـــا

لــــركــــبــــنــــا صــــــهــــــوة الـــعـــلــــ

ـــــيــــا قـــــــرونـــــــ ًا وامـــتـــطـــيـــنـــا

ومــــلــــكــــنــــا أرضـــــــنـــــــا الـــــا

يت هبــــــا (صــــــهــــــيــــــون) هتــنــا

ومجــــعــــنــــا الــــشــــمــــس مــنــثــو

ر ًا ولــــلــــعــــلــــيــــا وثــــبــــنــــا

وربــــــطــــــنــــــا احلـــــــــق بـــالـــقـــو

ة إن نــــــحــــــن احتــــــدنــــــا

وســـــحـــــقـــــنـــــا قـــــــــــوة الــــبــــا

غــــــــي وعــــــــدنــــــــا نــــتــــهــــنّــــا

أهلـــــــبـــــــت ذكـــــــــــــــراك فـــيـــنـــا

جــــــــــــذوة الـــــــعـــــــزم فــــرنــــا

لــــــــــأمــــــــــاين الــــــــتــــــــي مــــن

أجــــلــــهــــا نــــحــــن انـــطـــلـــقـــنـــا

بــــــــقــــــــيــــــــادات حــــكــــيــــات

مـــــــن (الــــــبــــــعــــــث) وهـــبـــنـــا

إلـــــيـــــنـــــا

خمــــــلــــــصــــــيــــــه فــــنــــهــــضــــنــــا

وأخــــــــذنــــــــا بـــــــالـــــــدم الــــفــــا

ئـــــــر حــــــقــــــ ًا قـــــــد غـــصـــبـــنـــا

وأدوا

الـــــــــــرك

قـــــــــ ّيـــــــــض

اهلل

آالء
ً

ومــــــنّــــــا

ٍ
عـــــــتـــــــاة
مــــــــــن أنـــــــــــــــــايس

أرهــــــقــــــوا الــــشــــعــــب امل ــع ــن ــى

واشـــــــاعـــــــوا الــــــبــــــؤس فــيــنــا

واســـــتـــــبـــــاحـــــوا مــــــا مــلــكــنــا

فــــــغــــــدونــــــا كــــــــاألســــــــارى

بــــــــن أيــــــــدهيــــــــم وعــــشــــنــــا

وإذا مـــــا الــــشــــعــــب ســـــاءت

حــــــالــــــه واجلــــــــــــــور أخــــنــــى
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وثـــــــب (الـــــشـــــعـــــب) مــــدكــــ ًا

مـــلـــكـــهـــم حــــصــــنــــ ًا فــحــصــنــا

ومــــــــــــى يـــــلـــــهـــــب فـــيـــنـــا

جــــــــــــذوة الــــــــعــــــــزم فـــثـــبـــنـــا

ٍ
ٍ
ورقـــــــــــــود
ســــــــبــــــــات
مــــــــن

زادنـــــــــــــا ضـــــعـــــفـــــ ًا ووهـــــنـــــا

ٍ
جــــــديــــــد
فــــــكــــــأنــــــا مـــــــــن

يف مـــــغـــــانـــــيـــــنـــــا بـــعـــثـــنـــا

وبـــــــــــدأنـــــــــــاهـــــــــــا حــــــيــــــاة

مـــــلـــــئـــــت خـــــــــــــر ًا ويــــمــــنــــا

لــــــيــــــس لـــــــــأمـــــــــاق فـــيـــه

أثـــــــــــــر يــــــبــــــعــــــث حـــــزنـــــا

وانـــتـــظـــمـــنـــا بـــــركـــــاب املـــجــــ

ثـــــــــم انـــطـــلـــقـــنـــا
ــــــــد مـــــــن
ّ

نــــبــــتــــنــــي املــــــجــــــد طــــريــــقــــ ًا

ثــــــابــــــتــــــ ًا أســـــــــــــ ًا وركـــــنـــــا

ٍ
جمـــــــد
يـــــــتـــــــحـــــــدى كـــــــــــل

خـــــالـــــد يف األرض يــبــنــى

وبــــــــه الــــــدهــــــر إىل األجـــــــ

ــــــــيـــــــال فــــــــخــــــــر ًا يـــتـــغـــنـــى

لـــــيـــــس بـــــعـــــد الـــــــيـــــــوم أغــــــ

ـــــــــال هبــــــا األعـــــــنـــــــاق متــنــى

لـــــيـــــس بـــــعـــــد الـــــــيـــــــوم ع ــب ـــ

ـــــــــــــدان وســــــــــــــــادات فــــأنــــا

ال لــــنــــحــــيــــا كـــــــاألســـــــارى

فــــــــــوق دنــــــيــــــانــــــا خـــلـــقـــنـــا

إنـــــــــا نـــــحـــــن عـــــــى الـــبـــطــــ

ـــــــحــــــاء أحــــــــــــــرار ولـــــدنـــــا

وهكذا كان شاعرنا متفنن ًا يف شعره ،يمتلك نفس ًا صافية وشاعرية مطبوعة ،أغنى

كر اجلديدين
حركة اإلبداع األديب بقصائده املطولة التي بقيت متوهجة ال يمحوها ّ

وتعاقب األزمان.
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 -3مهدي 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 متبع ًا 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((( بن حممد آل نور الدين

الشاميس كان يمتهن اخلطابة ،وعاش الشاعر يف جو مش ّبع بروح العلم واألدب ،وأكمل

دراسته االبتدائية وشق طريقه يف التعليم موجه ًا ومرشد ًا بعد خترجه يف دار املعلمني
االبتدائية ببغداد ،وعني معل ًام ثم مدير ًا ملدرسة احلسني االبتدائية ثم مالحظ ًا لإلدارة

املحلية ،خترج عليه رهط كبري من مثقفي كربالء منهم الدكتور واملهندس والرتبوي ،ويف
أواخر حياته هاجر إىل بغداد ،وآثر السكن يف الكاظمية.

كان تقدمي ًا يف آرائــه ،جريئ ًا يف قوله احلق ونــرة املظلوم حتى توفاه اهلل يوم

1979/3/20م (1400هـ) ودفن يف النجف األرشف.

وبمناسبة مرور أربعني يوم ًا عىل وفاته ،أقام (املنتدى الثقايف) بكربالء حف ً
ال تأبيني ًا

بمناسبة مرور أربعني يوم ًا عىل رحيله شارك فيه رعيل من أدباء كربالء.
((( خطباء املنرب احلسيني ،حيدر املرجاين ،ج ،3ص.21
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كنت أجد يف مهدي جاسم شاعر ًا جميد ًا بقصائده التي أخذ بنرشها يف جريدة

(القدوة) الكربالئية أوائل اخلمسينات ،أو كان يلقيها يف املناسبات الدينية يف الروضة
احلسينية املقدسة ،وإن بداية معرفتي به تعود إىل أواخــر عام 1955م يوم زرته يف

مدرسة احلسني االبتدائية ،وكان يشغل إدارهتا  -آنذاك  -مهدي ًا له أثرين أدبيني كنت

قد أصدرهتام :األمل الضائع ،شاعرات العراق املعارصات .وظلت العالقة قائمة بيننا،
ولدى انتقاله إىل اإلدارة املحلية موظف ًا ،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

الرتحال ،ويستقر هبا النوى ،ثم أحال نفسه عىل التقاعد ،ألنه كان متعب ًا من تكاليف
احلياة الباهضة ،وكان يرتدد عىل كربالء لتجديد العهد بأهله وأصدقائه.

ويف خالل إقامتي ببغداد (1971 - 1967م) للدراسة يف كلية الرتبية ،كنت أراه

مصادفة يف سوق الرساي أو شارع املتنبي أو حمل حممود السيد جواد الكائن يف باب
األغا ،وعندما تدعو احلاجة إىل لقاء جديد فإنه يرضب معي موعد ًا فيأيت يف املوعد
املحدد وال خيلف مطلق ًا ،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

وما شاكل ذلك الشاعر األستاذ مهدي جاسم انتزع من عاملنا األديب ليفتح له حم ً
ال يف

مدينة املنصور ونرجو أن ال يكون ذلك خيبة أمل ملحبي أدبه وشعره) .فاستغربت منه
51

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،

وقد ظل شاعر ًا ينظم الشعر حتى آخر حلظة من حياته ،وشهدته قبيل وفاته وقد بدا

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 اس ًام مستعار ًا هو (الشاعر املجهول).

شاعريته

مما ال خيتلف فيه اثنان أن يف شعره عصارة الفكر احلر واملوهبة األصيلة ،وصورة

مرشقة من نفسه املنطوية عىل صور شتى من حياتنا الفكرية ،يغرف منها ويرسلها
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) (((.

أما الدكتور داود سلوم فيحدثنا عن جمموعته (احلمأ املسنون) قائالً( :أما الشاعر

املجهول هذا فهو السيد مهدي جاسم من كربالء وفيه عرض شعري خللق البرشية
ومناقشة األخالق البرشية وبواعثها ونتائجها وهو متشائم يف الطبيعة البرشية ويف حياة

اإلنسان)(((.

((( دراسات ادبية  /غالب الناهي ،ج ،2ص( ،109كربالء 1960م).

((( االدب املعارص يف العراق  /د .داود سلوم ،ص( 171بغداد 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،

وبحسبي أن أذكر له هذه القصيدة الوجدانية الرقيقة (ورق اخلريف) يفصح فيها عن

قلب عاشق:

يــــــــا غـــــــــــــادة مــــــــن مــــرمــــر

عـــــــــــى وشــــــــــــــــــاح قــــيــــر

أضــــــفــــــت عـــــــى مـــظـــهـــرهـــا

الــــــــريــــــــح مجـــــــــــال املــــخــــر

فـــــــأبـــــــدعـــــــت مــــنــــظــــرهــــا

بــــــــــداعــــــــــة يف املـــــنـــــظـــــر

يـــــا خــــدهــــا األســـــيـــــل كــالــنــبـــ

ــــــــيـــــــذ بــــــــــل كــــالــــســــكــــر

يـــــــا طـــــرفـــــهـــــا الـــــكـــــســـــر ال

عـــــــــــن ذلــــــــــــــة املـــــنـــــكـــــر

يــــا ثـــغـــرهـــا املـــكـــنـــوز ب ــال ــرغ ـــ

ــــــبـــــة والــــــــشــــــــوق الـــــطـــــري

يـــــــا شـــــعـــــرهـــــا املـــــــائـــــــج ذا

تــــــــــاطــــــــــم بـــــاملـــــنـــــحـــــر

كــــــــــأنــــــــــه اخلــــــــــــــــــــار يــــا

روحــــــــــــي فــــــــــدى الــــتــــســــر

غـــــــــالـــــــــة احلــــــــــريــــــــــر لـــــ

فــــــــت طـــــلـــــعـــــة كــــالــــقــــمــــر

ق ــل ـــ

يب مل يــــــقــــــد مــــــــن حـــجـــر

أي عــــــــــــــــذار!! حـــســـنـــهـــا

خيـــــــدعـــــــنـــــــي يف عـــــمـــــري

لـــقـــيـــتـــهـــا مــــــن دون وعـــــ

ٍد

خــــر

فـــــخـــــالـــــطـــــت عـــــواطـــــفـــــي

عـــــقـــــي وخـــــــطـــــــوي بـــــري

ســــــــــدرت بــــعــــد اهلــــــــــدي يف

مــــــــــــزالــــــــــــق الـــــتـــــعـــــثـــــر

أي
ّ

وقــــــــــــــــار!!

إن
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ســــــــابــــــــق

أو

وانــــــــــحــــــــــرت طــــالــــبــــتــــي

وبـــــــــــــــان شــــــيــــــب الـــــكـــــر

فــــالــــتــــفــــتــــت وابــــتــــســــمــــت

تـــــــســـــــأل كــــاملــــســــتــــســــخــــر

بـــــالـــــذي

أحــــــبــــــبــــــت مـــــــــن مـــبـــتـــر

أو كـــنـــت خـــ ّلـــيـــت الـــطـــريـــق

دون

أثــــــــر

كـــــــــــــان (لـــــــــــعـــــــــــاه) عــــى

نــــــفــــــي كـــــــوخـــــــز األبـــــــــر

بـــــــــل إهنــــــــــــا مــــــــــــلء قــــــرا

ري اآلن نــــصــــل خــنــجــر

مـــــــا لــــلــــشــــبــــاب واهلــــــــــوى

و(عـــــــــــمـــــــــــه) مـــــــــن وطــــــر

ولــــــســــــت

أدري

أدنـــــــــــــــــــى

ويرسم لنا لوح ًة شعرية يتجىل فيها صدقه الفني وبوحه العاطفي ،ويورد لنا صورة

معربة عن عذابه ومعاناته ،اسمعه ينشد عىل قيثارة املحزون آهاته الذائبة:
كــــــــان يل يــــــومــــــ ًا مــــــن الـــــ

ايـــــــــــــــام أحـــــــــــــــام تـــغـــنـــي

ثــــــــم ذابـــــــــــــت فــــــــــوق نـــــار

الــــــيــــــأس والـــــقـــــلـــــب املـــســـن

خــــانــــنــــي خـــــــدين ويـــــــا ويــــــــ

اله مــــــــن خـــــــونـــــــة خـــــدين

ضــــحــــكــــت مــــنــــي الـــــغـــــواين

ولــــــكــــــم يــــضــــحــــكــــن مـــنـــي

آه مــــــــن هتــــشــــيــــم كــــاســــا

يت ومــــــــــــن حتـــــطـــــيـــــم دين

آه مــــــن ضــــيــــعــــة أحــــامــــي

ومــــــــــــــن خــــــيــــــبــــــة ظــــنــــي

أهيـــــــــا الـــــــائـــــــم لـــــــو ت ــع ــل ــم

مــــــــــــا يب مل تــــلــــمــــنــــي

أنــــــــــا جمـــــمـــــوعـــــة حـــــرمـــــان

وآالم

وحــــــــــــــــزن

أنــــــــا شــــعــــر تـــــافـــــه الـــقـــصـــد

بـــــــــــا

حلــــــــــــن نــــــشــــــا ٌز
إنــــــــنــــــــي
ٌ

دونــــــــــــــــــا
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مــــــعــــــنــــــى
ذوق

ووزن
وفـــــــن

يــــلــــهــــب اإلحـــــــســـــــاس مــنــي

جــــئــــت مــــــن أمــــــــي أحـــبـــو

ٍ
لــــــــــــص يف دجــــــن
مــــــثــــــل

إنـــــــــــــــا أمـــــــــــــــي ســــــــوط
وغــــــــــــــدي لــــــغــــــز مـــعـــمـــى

بــــــيــــــنــــــا يــــــــومــــــــي جتــــنــــي

كـــيـــف أحــــيــــا خـــلـــف تـــارخيـــي

شــــــــأين

ويف

غـــــــفـــــــلـــــــة

وتلمس اعتزاز الشاعر بالرتاث ،والتغني بتلك اآلثار اخلوالد ،ففي قصيدة (أسد

بابل) سجل هبا ما كان للعراق من حتليق يف احلضارة ،وقد جاد الوحي عىل الشاعر
بأبيات يف غاية من العذوبة والصدق ،اسمعه يقول:
بـــرغـــم الــســنــن ورغـــــم الــدهــر

ورغــــــم الـــبـــقـــاء ورغــــــم الــغــر

ورغــــــم األعـــــاصـــــر يف فــعــلــهــا

ورغــــــم الـــثـــلـــوج ورغــــــم املــطــر

ورغـــــم الـــفـــرات ومــــا كــــان منه

إذا مـــا طــغــا مـــن عــظــيــم اخلــطــر

ورغـــــــم احلـــــرائـــــق مـــــن ف ــات ــح

يـــؤجـــجـــهـــا نـــقـــمـــة حـــــن قــر

ربــضــت كــرضــوى ق ــوي األس ــاس

قــــــوي الــــبــــنــــاء قــــــوي احل ــج ــر

شــمــخــت بــأنــفــك نــحــو الــســاء

وكــــــرت نــــابــــ ًا كـــنـــاب ال ــق ــدر

وانــــشــــبــــت ظــــفــــرك يف غـــــادة

تــــريــــد الـــنـــجـــاة وال مــــن مــفــر

ولـــذت بــصــمـ ٍ
ـت كصمت القبور

وهـــل كــالــقــبــور تــصــون اخلـــر ؟
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ويف قصيدة (الفدائيون الصيد) حيفز الالجئني من أبناء فلسطني البطلة للعودة إىل

ديارهم فها هو يرصخ من األعامق قائالً:
يــــــــا فـــــــدائـــــــيـــــــون جــــــــدوا

وابــــلــــغــــوا الـــــشـــــأو وزيــــــــدوا

وامــــــــرقــــــــوا ســــهــــم الــــــــردى

ُيــــــرمــــــى فـــيـــنـــفـــل احلــــديــــد

واســــــتــــــعــــــدوا كـــــالـــــدواهـــــي

فــــــــالــــــــدواهــــــــي تـــســـتـــعـــيـــد

واصـــــــمـــــــدوا أس الــــــــروايس

إنـــــــــــا الــــــقــــــلــــــب صــــمــــود

واحـــــــجـــــــمـــــــوا يف حـــيـــثـــا

اإلحـــــــجـــــــام ممـــــــــدوح رشـــيـــد

إنــــــــــــا احلــــــــــــــرب كـــــمـــــوج

الــــبــــحــــر خــــفــــض وصــــعــــود

أنــــــــتــــــــم فـــــلـــــســـــفـــــة احلــــــر

ب ومـــــعـــــنـــــاهـــــا الـــتـــلـــيـــد

واعــــــــــــــــــروا املـــــــــــــوت عـــى

هـــامـــتـــكـــم ردحـــــــــ ًا تــــســــودوا

ٌ
بــــطــــل َمـــــــن يـــصـــنـــع ال ــن ــص ـــ

ْ
ـــــتـــــل شــهــيــد
ومـــــــــن ُيـــــ ْق
َر َ

در

ِ
ب الــــــفــــــدى نــــفــــل عــتــيــد

ِســـــــــ ْلــــ ِم والـــــوقـــــع الـــشـــديـــد

واغــــســــلــــوا أقــــدامــــكــــم بــالــــــ

وشــــــهــــــيــــــد يـــــــــا فــــــدائـــــــ

ودم

طـــــــــــل

عـــــــــــى

يــــــــــــون عـــــــريـــــــس ســـعـــيـــد

ومـــــــــــن املــــــــــــــوت رضوب

هـــــــــي أعـــــــــــــــــراس وعـــــيـــــد

أضــــــيــــــاعــــــ ًا يــــــا (فـــلـــســـطـــيــــ

ُن)ولــــــــلــــــــعــــــــرب وجـــــــــود؟

مـــــــلـــــــؤك املـــــــجـــــــد فـــــــــداء

وجــــــــــــــــــــــــراح ونــــــشــــــيــــــد

يف (املــــســــيــــح احلـــــــي) و(الــــــر

مـــــــوك) و(الـــــقـــــدس امل ــج ــي ــد)

املـــــــــايـــــــــن ِمــــــــــــن الـــــعـــــر

ِ
ب فــــــــدائــــــــيــــــــون صـــيـــد
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ونستمع إليه يف قصيدة (الصديق) حيث مهد هلا هبذه التقدمة:
(سبب أحدهم للشاعر مأزق ًا حرج ًا ،ثم جاءه يف الصباح التايل حيييه ،كصديق من

أخلص األصدقاء ،فقال يف ذلك)

إن الــــســــامــــة يف خــصــامــك

ال ،لــســت أرغـــــب يف ســامــك

يـــــا بـــــاســـــ ًا ختــــفــــي ط ــوي ــت ــك

اخلـــــبـــــيـــــثـــــة بــــابــــتــــســــامــــك

يـــــا أرقــــــطــــــ ًا حـــلـــو احلـــديـــث
يـــــا أهيــــــا الـــــذئـــــب الـــصـــديـــق

ــــــمــــــك يف كـــامـــك
وإن ُس ّ
وبـــعـــض دائــــــك مــــن طــعــامــك

جــــانــــبــــي
يــــــا مــــــن أمــــنــــتــــك
ّ

فـــنـــلـــتـــهـــا بــــشــــبــــا ســـهـــامـــك
أو تــــــــــــــر ّد يف مـــــامـــــك

أنـــــــــا بـــــــن ثــــنــــتــــن الـــــرفـــــع

لــكــنــنــي مــــن مــــعــــدن ك ــال ــن ــور

يــــــســــــمــــــو يف ظــــــامــــــك

فــــــاذهــــــب طــــلــــيــــقــــ ًا رائـــــــــد ًا

إين ألصـــــفـــــح عــــــن آثــــامــــك

وقال يتفجع عىل شهيد كربالء اإلمام احلسني بن عيل قائالً:
قم بــادل (الــطــف) أشجان ًا بأكدار

وأمــســح أســـاه بــدمــع منك مــدرار

وانــقــل خــطــاك وئ ــي ــد ًا يف مــرابــعــه

فــــربــــا وطـــــــأت آثـــــــار مـــغـــوار

من كل من صــاول الدنيا وطاوهلا

وحـــارب البغي يف عنف وإرصار

مــا فيهم يف الــوغــى إال أخ ــو ٍ
ثقة

تــــاهلل يــســعــى لـــديـــن ال لــديــنــار

طـــود م ــن احلـــق عـــال ال حتــيــط به

إال مـــظـــنـــات آراء وأفــــكــــار

ومـــوئـــل لــلــتــقــى الــعــلــوي منبعه

يــــيء إن حلــظــتــه ذات إبــصــار

ســلــم ملــن ســـامل الـــبـــاري بمسلكه

حــرب ملن حــارب الــقــرآن والباري
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ال يــســتــجــيــب لــتــهــديــد وإج ــب ــار

أخــو جنان كمثل الصلب ملمسه

أربــت عــى العد يف حـ ٍ
ـر ومقدار

قد هاجه ما رأى يف الدين من بدع

ٍ
جــهــر وأرسار
يــعــاقــر اخلــمــر يف

خــلــيــفــة اهلل لــــلــــذات مــنــقــطــع

تــشــدو عــى نغمتي عـــود ومــزمــار

ويــنــثــنــي مـــن فـــتـــاة نــحــو غــايــتــه

وإن أراد اعـــتـــداالً جـــاء حلبته

أو اخـــتـــى بـــقـــرود أو بــأطــيــار

يــشــد مـــن أزره قــــوم شــعــارهــم

احلــكــم والــنــفــع قــنــطــار ًا بقنطار

تبارك اهلل يف أرض (الطفوف) لقد

مجــعــت ب ــن جــنــان اخلــلــد والــنــار

ووطــــد الــديــن يف واديــــك معقله

وشــوهــت صفحة الطغيان بالقار

أطهار (يــثــرب) من آل النبي وهل

إن جــــاء ذكـــرهـــم يــعــبــأ بــأطــهــار

جــاءوا وحــب فناء النفس يدفعهم

ال حيـــفـــلـــون بـــــــــأرواح وأعـــــار

من (هاشم) ترضب األمثال بأسهم

إمـــا انــتــصــار وإمــــا مـــوت أحـــرار

خيلهم
واجلحفل احلــر مــن كــرات
ُ

ي ــرت ــد مـــن وجــــل يف غـــر إنــكــار

هلــم بــه كــالــنــظــام املـــوج مضطرب ًا

يف الــبــحــر تلحظه يف ي ــوم إعــصــار

كــــأن بــيــضــهــم وال ــن ــق ــع فــوقــهــم

ل ــي ــل بــــه ملــــح أضـــــــواء وأنــــــوار

أزرت نفوسهم بــاملــوت إذ ثبتوا

يـــضـــاربـــون بــقــلــب غــــر خــــوار

ع ــن اإلمـــــام وآل الــبــيــت حــرهبــم

ومـــا يــــراد هبــم مــن لــطــخ أوضـــار

حتى إذا ما قضوا حق العال رصعوا

وأصــبــحــوا هنــب هــنــدي وخــطــار

فــــاهلل أكــــر إذ حـــل األذان ومــا

منهم س ــوى بــعــض أشـــاء وآث ــار

قضوا عىل (العلقمي) العذب منهله

عطشى وما رشفوا من مائه اجلاري
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ك ــأن ــن ــي بـــــأيب ال ــض ــي ــم م ــن ــف ــرد ًا

يغري الصفوف كليث مغضب ضاري

وطــفــلــه وهــــو صـــديـــان عـــى يــده

يــرجــو ل ــه رشبـــة تــعــطــى بــمــقــدار

إذ جــاءه السهم شلت كف حرملة

فــيــه املـــنـــايـــا لــطــفــل غـــر رضار

تــقــول (حـــرب) هلــا مــن هــاشــم ترة

ف ــإن يــك الــثــار ه ــذا بــئــس مــن ثــار

هــذا ابــن فاطمة مــن بعد مرصعه

وحـــز مــنــحــره فـــوق الــثــرى عــاري

وجــســمــه وجــســوم األكــرمــن عىل

وجـــه الـــثـــرى هنـــب خــطــي وبــتــار

ودار آل نـــبـــي اهلل تــرمــهــا

أيــدي بني الــرك والطغيان بالنار

واهلــاشــمــيــات تسعى دون ملتجأ

حــــــوارس ًا بـــن أوبــــــاش وأرشار

(أم ــي ــة) خــذلــت إبــــان إن نــرت

وصـــــار ت ــارخي ــه ــا يف ذمــــة الــعــار

وســجــل احل ــق رب احل ــق مــن دمــه

وحــــرر ال ــك ــون م ــن قــيــد وأوزار

واحلــــق البـــد أن يــغــدو عــى ظفر

وإن أصــيــب بــنــكــســات وإدبــــار

ويتجىل يف هذه القصيدة وحدته ،وال يرى معه إال مهوم ًا وشيخوخته التي هتيمن

عليه عىل حساب شبابه وحبه:

وحدة الشاعر

وحــــدي ولــيــي مــا أنــــام ولــســت أرسي
وحــدي وأيــامــي العجاف وجــدب دهري

وخــــدي م ــع األحـــــام هتـــزأ يب وتـــزري

وح ــدي وأفــكــاري الكبار وثــقــل وزري
وحـــدي ورصف الــدهــر يعثر يب وجيــري
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وحــدي وإحــســايس الــذي يسفي ويــذري

وحــدي مع املــوت البطيء ولست أدري

***
وحــــدي وقــلــة حــيــلــتــي ومخــــول فــكــري
وحـــدي ورقــصــة واقــعــي ومجـــود أمــري
وحــدي ونــار صبابتي يف جــوف صــدري
رس يـــعـــذبـــنـــي ويــــقــــســــو ،أي رس
إين أحـــــب واســـتـــحـــي كــــغــــرام بــكــر
شيخ ًا أحــب وقــد ذوى عــودي وزهــري

واخــجــلــتــاه مــن اهلــــوى يف مــثــل عمري

وكـــــذاك أفــنــى صــامــتــ ًا يف ق ــر شــعــري
وحــدي مع املــوت البطيء ولست أدري

يف قصيدته هذه يطلب ممن كان حيبها حب عاشق وهلان وصار ذلك احلب رابطة

أقرب إىل األخوة منها إىل العشق أن تقول إلحساسها الذي ضيع عليها وعليه فرصة
التمتع يف حبهم حتى شاخوا ومل يبق من ذلك احلب إال الذكرى:

األخت اخلجول

وحـــــســـــك املــــحــــنــــط الـــفـــاتـــر

قــــــويل لــــــه ،لـــفـــكـــرك الــــســــادر
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ولــــلــــخــــرافــــات الــــتــــي عــشــتــهــا

ولــــلــــغــــرور الــــكــــاذب الــبــاطــر

ولـــــأكـــــاذيـــــب الــــتــــي ج ــدهت ــا

يــــا حلـــســـاب األبــــلــــه الـــقـــارص!

وظـــــاهـــــر الــــبــــهــــرج يف قـــره

كـــم خيــــدع ال ــب ــه ــرج يف الــظــاهــر

وذلـــــــك الـــــطـــــايف عـــــى طــيــشــه

وطــيــشــك املـــســـعـــور والــســاعــر

ورأيـــــــــك الــــتــــائــــه يف ســـوقـــه

وقـــلـــبـــك املـــــضـــــارب ال ــت ــاج ــر

أخـــــتـــــاه ،قـــــويل لــــأمــــاين الــتــي

خــنــقــتــهــا يف مـــهـــدهـــا الــطــاهــر

ولـــلـــشـــبـــاب احلــــلــــو يف ر ّيـــــه

كــيــف ذوى يف عــنــســك احلــــازر
كــيــف غــفــا يف لــيــلــك الــســاجــر

وصـــبـــحـــك املـــــــرق يف نــــوره

خـــذلـــت ،أخــــتــــاه ،وال تــنــكــري

ال يـــدفـــع اخلـــــــذالن عــــن نــاكــر

دفــنــت م ــن جــهــلــك كـــون احلــيــاة

خ ــل ــف رساب ح ــظ ــك الــعــاثــر

يــا مــن تعشقت اهلـــوى الــشــاعــري

قــتــلــتــنــي ،أنــــا اهلــــوى الــشــاعــري

أخـــتـــاه ،مـــا ع ــدن ــا ســــوى أخـــوة

تـــربـــطـــنـــا الـــــذكـــــرى بــــا آرص

وعـــلـــنـــا ن ــخ ــج ــل مــــن بــعــضــنــا

أختــــجــــلــــن مــــثــــي اآلخـــــــــر؟!

إليها ...إىل روح أمي

املثل الدفينة

لــيــس بـــدرويـــش يــــرى الــتــصــوفــا

ولـــيـــس ذا ط ــري ــق ــة أو أســقــفــا

مــــا ط ــل ــق الـــدنـــيـــا ومل ي ــب ــن هبــا

لـــكـــنـــه عـــــارشهـــــا عـــــى شــفــا

ملـــا هيـــن مـــن رصفـــهـــا مـــا رصفــا

ومل يــطــر مـــن صــفــوهــا مــرفــرفــا
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جــئــنــا إىل الــدنــيــا رسى أســافــنــا

مـــا نــحــن مــنــهــا ســلــف ـ ًا أو خلفا

نجومها تضحك مــنــا مــا انجلت

وبــدرهــا بــدرهــا يسخر منا مــا هفا

ورحيــــهــــا تــســفــي عــــى قــبــورنــا

جتـــــاوب الـــقـــبـــور تــســفــي أســفــا

ونـــحـــن مـــــغـــــرورون ال حيــمــلــنــا

غـــــرورنـــــا وقـــــد تـــنـــامـــى وطــفــا

نـــطـــاول الــشــم الــــــروايس صــعــرا

ونـــخـــرق األرض شــاســا خــرفــا

مــــنــــافــــقــــون ســـلـــعـــة س ــوق ــي ــة

مــــكــــابــــرون لـــصـــقـــة ال رشفـــا

مـــا أتـــفـــه اإلنــــســــان لــــوال عقله

وعـــقـــلـــه يـــتـــيـــه حـــيـــنـــا صــلــفــا

خـــطـــرت يف مـــقـــرة مــهــجــورة

م ــا ض ــاره ــا وأصــلــهــا ومـــن جفا

بـــــاهـــــتـــــة ألهنـــــــــا رمـــــــــز غ ــد

بــــل رمـــــز أمـــــس وكــــامهــــا قــفــا

غــــــد ظـــــــام دامـــــــــس وحــــــرة

وأمــــــس أشــــبــــاح وتــــاريــــخ عــفــا

وهــــهــــنــــا املــــحــــك يف ج ــب ــان ــة

ي ــك ــاد فــيــهــا الـــكـــون أن يــزدلــفــا

أمــــوقــــد ًا ضـــم الـــرمـــاد والــغــى

واحلـــجـــر وال ــع ــاط ــف واملــنــعــطــفــا

يــــا لــلــقــبــور انــتــظــمــت ق ــائ ــدا

حفت بجيد الــدهــر وهــو املحتفى

يف كـــــل قـــــر درة أو فــحــمــة

شــــوهــــاء أو نـــاصـــعـــة تــعــفــفــا

مـــــاحـــــم كــــامــــلــــة فـــصـــوهلـــا

أو ن ــت ــف بــــــراء بــــــر ًا مــؤســفــا

صــحــائــف قـــد مجــعــت كـــل الــعــا

وأخـــــريـــــات حتـــتـــوي الــتــخــلــفــا

وهـــهـــنـــا غــــــراب نـــحـــس أســــود

وهـــهـــنـــا تـــصـــافـــح الـــتـــظـــرفـــا

ال تــنــبــش ال ــل ــح ــود تــنــقــيــب ـ ًا وال

تــســتــطــرد األشـــــــواق والــتــأفــفــا

إيـــاك أن تــوقــظ مــن طــاب الكرى

جلــفــنــه أو مل يـــطـــب ،فــقــد غفا
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لــن تــبــلــغ الــصــم الـــدعـــاء مطلق ًا

ٍ
لــــغــــات جــنــفــا
ألن فــيــهــم عــــن

يــرقــد (كــــرى) يف حـــذا دهــقــانــه

(وقــيــر) ع ــاف الــشــبــا واملقصفا

وافــــــرق (اخلــــيــــام) عـــن إبــريــقــه

وراح (عـــثـــان) وخـــى املصحفا

وانـــتـــزع الــســجــان مـــن ك ــاف ــوره

وتـــــرك الــصــيــاد مـــا كــــان اقــتــفــى

يــا ويـــل هـــذا املــــرء أكــــدى عمره

ثـــــم طــــــوى إمـــــاقـــــه والــــرفــــا

كـــم حــــرم احلــــال أن يــكــدى به

وحــــلــــل احلـــــــــرام أن يــفــرقــا

ســــن الــــــذي ســــن والــــغــــى ســنــة

ونــــــر الــــقــــانــــون ثـــــم ح ــرف ــا

وظـــلـــم الــــنــــاس وحـــتـــى نــفــســه

مل يــعــفــهــا هـــــذا إذا كـــــان عــفــا

ومجــــع الـــصـــفـــراء والــبــيــضــاء ما

بــــاىل بــــأن حيــبــو بـــل أن يــزحــفــا

وجــــاب أســبــابــ ًا وأودى غــرهــا

مــــــــــرر ًا ســــلــــوكــــه مــفــلــســفــا

وخـــلـــف اإلرث جــنــى وعــلــقــا

أشـــبـــه بـــالـــقـــايل ملــــن قــــد خــلــفــا

أمـــي عــى األرض اهلــويــنــا فلقد

يغمض رس األرض عــن أن تعرفا

فـــــربـــــا شــــيــــخ ونــــــــى زمحـــتـــه
وربـــــــــا قــــــــــــارورة هــشــمــتــهــا

وربــــا ار َعـــبـــت الـــغـــام األهــيــفــا
وربــــــــا مــــزقــــت حلــــظــــ ًا دنـــفـــا

ورب ثــــغــــر كـــعـــقـــيـــق يــقــق

فـــرطـــت مــــن لــــؤلــــؤه مــــا صــنــفــا

إن الـــــثـــــرى م ــك ــت ــب ــة جمــحــفــة

بــالــنــاس م ــن يــقــرأ س ــف ــر ًا جمحفا

ذراتـــــــــه عــــــــوامل مـــــن الــــــورى

مــــا جــيــلــنــا م ــن ــه إذا مــــا صــنــفــا
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ونستمع للشاعر قصيدة (أماه) وفيها نستشف حنينه ألمه ،فها هو يبكي عطفها

وحنينها:

ومــــا رثـــيـــت الــعــقــل والــتــرفــا

أمــــــاه! مـــا نــعــيــت فــيــك الــرفــا

ِ
كــنــت مــثــال مـــن حــيــا أو عطفا

ومــا بكيت احلــب والعطف الــذي

أمـــــــاه! قــــد أورثــــتِــــنــــي فــضــيــلــة

مــا انــفــك كــل املـــال عنها أجــوفــا

عــلــمــتــنــي كــيــف أصــــون مــئــزري

وكــــيــــف أعـــــي أنــــفــــي املـــرفـــا

أنــمــيــت مــن شخصيتي وحمــتــدي

ثـــم صــقــلــت م ــع ــدين حــتــى صفا

مـــا أكـــــرم املــــــراث لـــو أصــونــه

ولــــو أف ــي ــك احلــــق إيـــــان ال ــوف ــا؟

ِ
أدفـــنـــك دف ــن ــت مثيل
أمــــــاه! إن

بــــل إنـــنـــي أحـــــرزهتـــــن مــتــحــفــا

وله عىل طريقة الشعر احلر قصيدة بعنوان (يقظة الشعب)(((:
ودعــــــكــــــت أنـــــفـــــي بــــارتــــيــــاح

وفــــتــــحــــت صـــــــــدري ل ــل ــص ــب ــاح

أعـــــــــــب مـــــــن ريـــــــــح الـــــســـــام
ّ
روح املـــــحـــــبـــــة والــــــــوئــــــــام
يــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــائـــــــــــمـــــــــــن

تــــــيــــــقــــــظــــــوا يــــــــــا نـــــائـــــمـــــن
بـــــــراكـــــــمـــــــو يـــــــــا نــــائــــمــــن

وأنــــــــــتــــــــــم يــــــــــا ثــــــائــــــريــــــن
((( االدب املعارص يف العراق  /د .داود سلوم ،ص( 171بغداد 1962م).
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يـــا مـــن تـــغـــذون امل ــس ــر إىل الــبــقــاء

شــعــبــي تــيــقــظ رغــــم أكــــــوام األثـــر

ورغـــــــــــم أضـــــــغـــــــاث الــــفــــنــــاء
رغـــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــظـــــــــــــام
رغـــــــــــــــــــــم اخلـــــــــــصـــــــــــام

رغـــــــــم الـــــســـــاســـــل واحلـــــــــام
شــعــبــي تــيــقــظ ال يـــعـــود إىل املــنــام
ال لـــــــن يــــــعــــــود إىل املـــــنـــــام

وال الـــبـــداوة والــشــيــوخ وال اخلــيــام
وال كـــــــراهـــــــيـــــــة األنــــــــــــام

وال جلــــــــــــــــدران الـــــعـــــقـــــول
شعبي تيقظ فـــوق أنــصــاف احلــلــول

ال لــــــن يـــــعـــــود إىل اجلــــــــدال

ولـــــــــن يــــــعــــــود إىل الـــــظـــــال

وقال يف قصيدة (يف األربعني):
مــــرحــــى ضـــلـــعـــت عـــــى الـــطـــريـــق
ويف جـــــــــرابـــــــــك أربــــــــعــــــــون

تتوكأين عىل إهابك بــاجلــراب ،وتعثرين

يــا للسنني وعــاؤهــا غــث هتــون ومــا هتون

الــدرب وعــر ،واملــتــاع تب ّلغ والــدهــر دون
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واضيعة العمر املمزق باملآخذ والطعون

أما الطفولة فهي ساقطة احلساب من السنني
مثل الصبا مهام يكن عذب ًا فمحدود املعني
بـــــقـــــي الـــــــشـــــــبـــــــاب ،وويــــــلــــــه،

ويــــــــل الـــــشـــــبـــــاب مــــــن اجلــــنــــون
حتى أتتك كهولة عجفاء تزخر بالظنون

عـــــقـــــد كــــــأضــــــغــــــاث اخلـــــايـــــا

واخــــــــــتــــــــــاطــــــــــات الـــــكـــــمـــــن

***
يا ليت نفسك غور نفسك تستشف وتستبني
لليأس باألمل العريض تفاعل ال يستكني
وتنازع اإلحجام واإلقــدام ذو عنف ولني
والصد حتى اهلجر متصل الوشيجة باحلنني
وتقلبني األمــر بني الشك طــور ًا واليقني
تتدبرين وليت شعري ما الذي تتدبرين؟!
مر عىل السبيل وذاب ثمة يف الظعون
الظعن ّ

وختلفت زمر اللدات عىل احلزون ويف البطون
متعثرات بني نــؤي العيش أو نــؤي املنون
ولربام درجت عىل غرر املحجة يف سكون
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حريى جتوس مع القطني كأهنا بعض القطني
ما غري متهم من األخبار كــان وال يكون
مثل األساطري القديمة ،واحلديث له شجون
ضحك يــرن ومل يكد ،إال وخيتنق الرنني
صخب هيدهده املــراح ،وثم يعرصه األنني
يوم من النعمى ،وما يوم من العمر األمني؟!
يا لألسار وثاقه حكم من البلوى ،رهني
والبلبل الشادي أسري ثم يف القفص الثمني
املـــــذهـــــب
هـــــل لـــــ ّطـــــف الــــســــجــــن
ّ
مـــــــن أحـــــاســـــيـــــس الـــــســـــجـــــن ؟

***
أختاه حكمتك العظيمة كادعاء املدعني

أين التبرص؟ ما فعلت بكل علم األولني ؟!
ماذا أفدت من التجارب عرب دهر الداهرين
عب ًا عببت العلم والتاريخ والعرف املكني

وأكلته وهضمته ثــم اجــررتــه كالضنني

وزعمت ما لغز بمستعص عىل العقل الرصني
والغيهب املجهول مثل األمس للمستبرصين

حتى رجعت لذات نفسك فانكفأت بال معني
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ال تنفع اآلهات من أمل وال الدمع السخني

ال ،ال سبيل إىل النكوص وال إىل الضعف املشني
هــوذا سفينك وسط جلته فسريي بالسفني

***
يــا للطباق ،أظلمة دمهــاء يف صبح مبني

ِ
جدت بالرس الدفني؟
حسن ًا كشفت الرس ،هال
ِ
غرورك الطاغي يمور فتغضبني
أم ال يزال

الشاعر واألدب الفاريس

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

العربية ،وقد كان ذلك من مصادر ثقافته.

إنه مل يدرس األدب الفاريس دراسة منهجية ،بل إنه حاز عليه بطريقة التحصيل

الذايت ،ويعود سبب إعجابه بالشعر الفاريس إىل جزالة ألفاظه ومعانيه اجلديدة ،ولعل

من املفيد هنا أن نذكر أن شاعرنا كان معجب ًا بملك الشعراء  -هبار  -وليس مستبعد ًا أن

يكون للشعر الفاريس ككل أثر يف شعره.

أما رباعيات قدس نخعي السفري اإليراين يف بغداد والشاعر املعارص الذي ترجم

شاعرنا رباعياته ،فقد اتبع يف تعريبها طريقة الشاعر السيد أمحد الصايف النجفي يف
رباعيات اخليام ،فلم يتقيد بوزن معني وال قافية واحدة ،ألن كل رباعية واحدة قائمة

عرب كل رباعية بثالث صور أو أربع صور
بذاهتا من ناحية الفكرة والوزن ،ثم إنه ّ
طمع ًا يف إجالء معانيها ،وقد أعجب برباعيات حسني قدس نخعي نظر ًا 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 تراث ًا أدبيا ضخ ًام ،يشكل مكتبة قائمة بذاهتا ،وأبرز آثاره املطبوعة هي:

1.1احلمأ املسنون (ملحمة شعرية).
2.2أفيون وجبال وفاكهة /شعر

3.3رباعيات قدس نخعي /تعريب
4.4مع الشعب اإليراين /تعريب
5.5العمة لؤلؤة/مقاالت

6.6قلوب قاسية/قصص

7.7رباعيات اخليام/تعريب

أما آثاره املخطوطة فهي كام ييل:

1-1شعراء يغردون
1.1شخوص من بغداد

2.2واحسيناه (ملحمة)
3.3أنا وأنت والشارع
4.4هي حواء

5.5حوايش الديوان

6.6الشعب والسلطان
7.7حوار مع اخليام
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8.8الليل والبحر والصحارى

9.9هؤالء العامة  -قصص قصرية -

1010قلوب حتت الشمس (قصص) جملدان

1111املتوالية احلضارية قصيدة

1212حدث يف الشارع ديوان شعر
1313نفايات الطريق الرطبة

1414خفقات الرساج األخرية

إن وفاة الشاعر الشاميس خسارة كربى لألدب العراقي ،اذ ترك فراغ ًا كبري ًا يف تاريخ

احلركة الشعرية املعارصة ،وحري بوزارة الثقافة واإلعالم أن تتوىل مهمة طبع آثاره
خدمة لألدب العريب ووفاء ًا لذكرى الشاعر الراحل.
***

 -4السيد مهدي احلسيين الشريازي
1380 - 1304هـ

هو السيد مريزا مهدي بن السيد حبيب اهلل احلسيني الشريازي احلائري ولد يف

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

وانتقل بعدها إىل النجف األرشف مشتغ ً
ال بالعلم مكب ًا عىل البحث ،عاد بعدها إىل

كربالء ،وفيها ظل يواصل التدريس ناهض ًا بأعباء الزعامة الدينية ،ومعاجلة األمور
الرشعية والقاء الدروس عىل حشد من تالميذه ،فكان حارض اجلواب ،ثاقب الرأي،

كريم األخالق ،عايل اهلمة ،حمبوب ًا ،موقر ًا ،مهاب ًا ،ينبض قلبه باملحبة والعرفان ،حتى
طار صيته يف العلم وذاع صوته يف الفضل ،وهتافت عليه أصحابه من كل جانب ومكان،
فصار مرجع ًا عام ًا 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
رضا اهلمداين ،والسيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي واملرزا حسني النائيني ،وحرض
بحثي املجدد السيد حممد حسن الشريازي والسيد أغا حسني القمي.

وفاته:

باغتته املنية يوم الثالثاء  28شعبان سنة  1380هـ ،فجرى له تشييع منقطع النظري

خرجت فيه كربالء عن بكرة أبيها إىل مثواه األخري يف ديوان آيه اهلل الشيخ حممد تقي

احلائري زعيم الثورة العراقية يف الصحن احلسيني الرشيف.

مصنفاته:

ُيعد السيد مهدي احلسيني يف طليعة العلامء الذين أخذوا من كل فن خط ًا وافر ًا،

والتاريخ حيتفظ بآثاره القيمة املطبوعة منها واملخطوطة ،وكلها تشهد له بدقة البحث
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وعلو اهلمة واعرتاف بالفضل وذكر للجميل،
1.1الرشح عىل العروة الوثقى

2.2رساالت يف مباحث أصولية

3.3رسالة يف التجويد

4.4رسالة يف فقه الرضا
5.5الكشكول

6.6الدعوات املجربة

7.7هداية املستعني يف أقسام الصلوات املندوبة
8.8رسالة يف اجلفر

9.9أجوبة املسائل االستداللية
1010ذخرية العباد

1111ذخرية الصلحاء
1212الوجيزة

1313تعليقة عىل العروة الوثقى

1414تعليقة عىل وسيلة آية اهلل السيد أيب احلسن
1515بداية األحكام

1616تعليقة عىل رسالة آية اهلل األصطهبانايت
1717تعليقة عىل رسالة آية اهلل القمي

لقد كان السيد مريزا مهدي حمب ًا للعلم ،واسع اإلطالع ،متفنن ًا باألدب وعلوم اللغة

والنحو والفقه واملنطق وغريها ،ويبدو أثر هذه العلوم يف تصانيفه املشار إليها وأسلوب

تأليفه.
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أشعاره:

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

العربية والفارسية ،والكتابات البليغة ما لو مجع ألصبح جملد ًا ضخ ًام.

وحسبك إن ما نظمه من الشعر لو مجع ربام بلغ عرشة آالف بيت أو أكثر ،وننقل

ههنا بعض قصائده اخلالدة التي متجد آل البيت ،مما نظمه يف الطاهرة البتول فاطمة
الزهراء:

فــاســتــنــار الـــكـــون مـــن أنـــوارهـــا

ظ ــه ــرت زهـــــرة زهــــــراء الــبــتــول

فــاســقــنــي كــــأس اهل ــن ــا وال ــط ــرب

ولـــــــدت فـــاطـــمـــة بـــنـــت الــنــبــي

فــهــي الــفــاطــم يف الـــيـــوم املــهــول

واتــــــرك الـــزهـــد وهـــــول الــلــهــب

مـــذنـــبـــي شــيــعــتــهــا مــــن نـــارهـــا
ولـــدت اخـــت الــنــهــى أم اخلــصــال

ولــــدت فــخــر الــعــا بــنــت اجلــال

أصـــل ك ــل خ ــر ب ــل أم األصـــول

ظــهــرت نــخــبــة أوصـــــاف الــكــال

وأصـــــــول الــــديــــن مــــن أقـــارهـــا
هــــي إال بـــعـــد جـــهـــد وصـــيـــام

مل تــكــن تـــولـــد مـــن خـــر األنــــام

جلت الــزهــراء عــن هــذي العقول

بــفــطــور اخلـــلـــد مـــن خـــر طــعــام

إن تـــرعـــهـــا يف عــــا أنـــظـــارهـــا
هــي أم األوصـــيـــاء الــطــهــر الــغــرر

ه ــي بــنــت املــصــطــفــى خ ــر الــبــر

شــمــس غـــر مل تــكــن ذات أفـــول

زوجــــهــــا قـــاســـم طـــوبـــى وســقــر
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وســـــــا جمــــــد ســــمــــث آثـــــارهـــــا
وادر يف مجـــعـــنـــا مخـــــر اهلـــنـــا

فاسقني يــا صــاحــبــي كـــأس املنى

بـــر الـــيـــوم األمــــــاين بــاحلــصــول

ال ختــــف ذنــــبــــ ًا وختـــشـــى وهــنــا

فـــالـــرجـــا كـــل الـــرجـــا يف دارهــــا
بــلــغــت أعــــى مـــراقـــي املــمــكــنــات

بــزغــت شــمــس الــعــا أم اهلــــداة

ولــــدت ي ــا لــلــهــنــا بــنــت الــرســول

رشفــــــت آبـــــاؤهـــــا واألمــــهــــات

بـــــــان رس اهلل يف إظــــهــــارهــــا
رس غـــيـــب ذاهتـــــــا كـــيـــف تـــرى

هــــي رس اهلل مــــا بــــن الـــــورى

لــيــس للعقل بــمــعــنــاهــا األصـــول

وهلـــــا خـــلـــق الـــثـــريـــا والــــثــــرى

فــــــدع األوهــــــــــام يف أطــــوارهــــا
ال ت ــرم ــه ــا إهنـــــا إحــــــدى الــكــر

ال يــــــــداين ف ــض ــل ــه ــا قـــــط بــر

أيـــن لــوالهــا الــــــذراري لــلــرســول

هــــي لــلــمــخــتــار أصـــــل وثــمــر

دوحـــــــــة بـــــــــورك يف أثـــــارهـــــا
هـــــي شـــفـــع بــــأمــــر املـــؤمـــنـــن

هــــي وتـــــر يف نــــســــاء ال ــع ــامل ــن

حـــبـــهـــا دار أمـــــــان ال تـــــزول

هــــي نـــــور اهلل يف األفــــــق املــبــن

أهــــــلــــــه آمــــــنــــــة يف دارهـــــــــا
كــــرمــــت جـــلـــت بـــبـــعـــل وأب

ال تُـــضـــاهـــي فـــاطـــم يف حــســب

كــلــا يف اخلــلــق صــعــب وســهــول

وبــــنــــوهــــا يف أجـــــــل الــــرتــــب
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ف ــل ــه ــا قــــد أذعــــنــــت أقـــطـــارهـــا
وعـــــى عـــرفـــاهنـــا دارت قــــرون

فــلــهــا مـــن رهبــــا خـــر الـــشـــؤون

وهـــي لـــوال املــرتــى خــر البعول

وهبـــــا تــفــتــخــر اآلبــــــا وال ــب ــن ــون

مل تـــــــزل مــــــفــــــردة يف دارهـــــــا
فـــهـــي كـــفـــو ألمــــــر املـــؤمـــنـــن

مل ي ــك ــن لــــــواله لــلــطــهــر قــريــن

فــهــي أم األوص ــي ــا بــنــت الــرســول

ولـــــه مــنــهــا اهلــــــــداة األنــجــبــن

وهـــي شــمــس ال ــده ــر يف أســتــارهــا
أيــــــن م ــن ــه ــا ســـــــارة أو كــلــثــم

أيـــــن مــــن أدنــــــى عـــاهـــا مــريــم

ال وريب مــثــل زهــــــراء الــبــتــول

أيـــــن مــــن خمـــدومـــهـــا مــــن خت ــدم

مل تــــر الــــدنــــيــــا عــــى أدوارهــــــــا
بـــــمـــــزايـــــا كــــســــنــــاء الـــقـــمـــر

فــــاطــــم ســـــــادت نــــســــاء الــبــر

لــيــس فــيــا تــرتــضــيــه مـــن نــكــول

وغــــــــدت مــــفــــزع يــــــوم احلـــر

فــــاســــأل األخـــــبـــــار يف آثــــارهــــا
فـــهـــنـــيـــئـــ ًا مل ــح ــب ــي ــه ــا الـــنـــجـــاة

مــن عظيم الــــوزر مــن بــعــد املــات
َّ
تـــــول فـــاطـــ ًا أم الــشــبــول
َمــــن

كيف خيشى مــن عظيم السيئات

ال وريب مل يــــــذق مــــن نـــارهـــا

وغـــــــدوا مــــن رهبـــــم يف غــضــب

لــعــداهــا الــويــل إذ عــــادوا النبي

إذ ب ــن ــار أحـــرقـــوا بــــاب الــبــتــول

عــــمــــروا بـــيـــتـــ ًا هلــــم مــــن هلــب
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نــــــار حـــقـــد ب ــق ــي ــت أخـــطـــارهـــا
يف قــــلــــوب طـــبـــعـــت كــاحلــجــر

مل يــــــزل يـــغـــي هلـــيـــب الــكــفــر

بــــاب فــــوز خـــر بــــاب لــلــســؤول

فــــغــــدا حيـــــــرق بـــــــاب الــــغــــرر

هـــــو بـــــــاب اهلل يف أقــــطــــارهــــا

هلــــف نـــفـــي لـــعـــزيـــز ه ِ
ــضــمــت
ُ

رضبـــت طـــــور ًا وطــــــور ًا ُلــطِــمــت
هلــف نــفــي لــك يــا بــنــت الــرســول

َمـــن بـــأطـــوار األذى ك ــم ظلمت

وأزاحــــــــوا الـــفـــيء عــنــهــا احــنــا

مـــنـــعـــوا إرث أبـــيـــهـــا عــلــنــا

كـــــروا أضــلــعــهــا يـــا لــلــدخــول

أســـقـــطـــوا مــنــهــا جــنــيــنــ ًا حمسنا

هلــفــة تــشــكــو احلـــشـــى مـــن نــارهــا

هـــجـــمـــوا بـــغـــيـــ ًا عــلــيــهــا دارهـــــا
وبـــكـــت شـــجـــو ًا إىل أن زمــنــت

مل تــــــزل بـــعـــد أبـــيـــهـــا فــتــنــت

فــبــعــن اهلل غـــــارت يف ال ــرس ــول

ق ــت ــل ــت جــــهــــر ًا ورس ًا دفــنــت

ِ
أنــــــــت لــــأمــــة كـــهـــف ورجـــــا

أنــــــت يـــــا أم املـــــــاذ املـــرجتـــى

بــــنــــت طـــــــه وعـــــفـــــى آثـــــارهـــــا

يف رصوف الدهر واخلــطـ ِ
ـب املهول

فـــإلـــيـــك الـــعـــن تـــرنـــو بــالــنــجــا

ول ــع ــق ــب ــى أوحــــشــــت أخـــبـــارهـــا
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وله أيض ًا طاب ثراه يف مدح الزهراء:
درة أرشقـــــــت بــــأهبــــى ســنــاهــا

فــــتــــاال الــــــــورى فـــيـــا بـــراهـــا

مل ــع ال ــك ــون م ــن ســنــا نـــور قــدس

بـــســـنـــا نـــــــاره أضـــــــاء طـــواهـــا

يــــا هلــــا مل ــع ــة أضـــــــاءت ف ــأب ــدت

ملـــعـــات أهــــــدى األنـــــــام ه ــداه ــا

يــا جـــادي كــفـ ِ
ـاك فــخــر ًا لــدى األشـــ
ُ

هـــر مــهــا تـــفـــاخـــرت يف عــاهــا

ـــب وأهــــدى الــبــتــول للطهر طــه

كــشــف اهلل فــيــك ع ــن رسه الغيـ

زهـــرت عــن ذرى الــنــهــى زهــراهــا

طلعت يف ســا العىل شمس قدس

حــــبــــذا ِمـــــن كـــريـــمـــة ولــــداهــــا

حــــبــــذا هــــاشــــم وحـــــــب قــي

وهــــي ال ــص ــف ــوة الـــتـــي أصــفــاهــا

هــي نـــور اهلل الــــذي لــيــس ُيطفى

دوحــــــة ع ــم ــت الــبــســيــط ثـــــار ًا

حـــــرة ســــــادت الـــــرايـــــا مجــيــع ـ ًا

نــــــور الـــــــورى قــمــراهــا
زهــــــرة
ّ

مـــن لــــدن بـــدوهـــا إىل مــنــتــهــاهــا

مل يــكــن يف الــــوجــــود لــــوال عيل

ك ــف ــؤه ــا آدم ف ــم ــن عــــز جــاهــا

بــلــغــت مــبــلــغـ ًا ســمــت عــن عديل

لــيــلــة الـــقـــدر نــخــبــة ال تــضــاهــا

يـــا هلـــا نــخــبــة حــــوت مــكــرمــات

فـــر الـــعـــاملـــون عـــن إحــصــاهــا

ال ومل حيــص فضلها غــر مــن أحـــ

ـــى نــجــوم الــســا وعــشــب ثــراهــا

كــيــف حيـــى مــديــح بــحــر مــعــان

خــفــيــت مــنــتــهــى ومـــــا أخــفــاهــا

أو حيــــى مـــديـــح طـــــود م ــع ـ ٍ
ـال

رفــعــت حــيــث طــائــر الــعــقــل تاها

أيـــــن حيــــى مـــديـــح ك ــن ــز ل ــئ ـ ٍ
ـال

مل يـــبـــن لـــــأنـــــام إال ثـــراهـــا

ال تـــرمـــهـــا فــــإهنــــا رس غــيــب

إن جتــلــت أو اخــتــفــت لــن تــراهــا
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شــمــس قــــدس جتــلــلــت بــاملــعــايل

وع ــل ــت يف ذرى ال ــع ــى أعــاهــا

فـــأبـــت أن يـــنـــاهلـــا الــــوهــــم إال

إهنــــــــا آيــــــــة تَــــــعــــــاىل عـــاهـــا

مـــريـــم ال ــط ــه ــر مل تــنــلــهــا ع ــاء
خــــــرات الـــنـــســـاء طــــــر ًا نــجــوم

ال وال كــلــثــم وال َمــــن ســواهــا

وهــــي الـــبـــدر مـــذ بــــدا إخــفــاهــا

كــيــف ال والـــرجـــال ال كفوفيها

أفــــرجــــى كـــفـــو هلــــا يف نــســاهــا

خـــــرة فـــاقـــت الــــرايــــا وف ــاق ــت

آيــــــة حـــــر الـــــــــورى مــعــنــاهــا

زهــــــرة جــنــبــهــا ذكــــــاء وجــنــب

حــــل بـــــدر وجــــانــــب ف ــرق ــداه ــا

فـــــاألوىل ه ــم قــطــب الـــعـــوامل ط ــر ًا

هـــي فــيــهــم قــطــب ت ــدي ــر رحــاهــا

ذلــــك الــفــضــل ال يــدانــيــه فضل

تــلــك أقــســومــة أبـــت أن تضاها

هـــي حـــــواء ف ــاق ــت احلـــــور حتى

خــــدمــــت يف والدهــــــــا لــعــيــاهــا

فـــاطـــم لــــلــــوالة عــــن كــــل ه ــول

ال خيــــاف الــــعــــذاب مـــن واالهــــا

خــــلــــق اهلل آل أمحـــــــد أنـــــوا

ر ًا فــكــانــت مـــن بــيــنــهــا زهــراهــا

عــرفــتــهــا االمـــــــاك يـــــوم جتــلــت

فـــغـــدت عـــرفـــة ألهـــــل كــســاهــا

ســـــاد آبــــاؤهــــا قــــديــــ ًا فــــــزادوا

ســــــؤدد ًا مـــن نــــدى ســـا عــلــيــاهــا

ٍ
ومــــعــــال
بــيــتــهــا بـــيـــت ســـــــؤدد

فــــاق هــــام الـــســـاء عـــــز ًا بــنــاهــا

كـــيـــف أحـــــى مـــدحيـــهـــا بــبــيــان

وهبـــــا اهلل يف الـــــســـــاوات بــاهــا

بــلــغــت مـــنـــه رتـــبـــة كـــــان فــيــهــا

ســخــطــه سخطها رضــــاه رضــاهــا
ب ِ
ــــعــــثــــت أنـــــبـــــيـــــاؤ ُه بـــوالهـــا
ُ

جــعــلــت أولــــــيــــــاؤ ُه مــــن بــنــيــهــا
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ز ُِوجــــــــت مــــن ســمــيــه يف ســـاه

ُشـــ ّفـــعـــت يف عـــبـــاده يف جــزاهــا
ُض ُأ ِعـــــــــدَّ ت ُل ِـــــت ٍ
َّـــــق واالهـــــا

جــنــة َعــرضــهــا الــســمــوات واألر

ــــي وي ــرع ــى األمـــــاك ع ــز محــاهــا
ِ

ويــنــاغــي لــولــدهــا حــامــل الــوحـــ
الــغــر
ارشف الــعــاملــن أنــجــاهلــا
ْ

ُر وهــــم يــفــخــرون يف مــنــتــهــاهــا

وهـــــم يف عــــا هلــــم ال يـــدانـــى

َتــ ْلــ ُف ــه ــم ي ــف ــخ ــرون يف مــنــتــاهــا

تـــلـــك أكــــــرومــــــة تـــبـــن عـــاء

فــلــيــبــاهــي مـــن يــنــتــمــي لــعــاهــا

لــــعــــن اهلل امــــــــة ضـــيـــعـــوهـــا

مل يــــراعــــوا هلـــا مـــقـــامـــ ًا وجــاهــا

رجــــعــــوا جـــاهـــلـــيـــة فـــأبـــاحـــوا

حـــرمـــة اهلل واســـتـــبـــاحـــوا محــاهــا

ج ــع ــل ــوه ــا غــنــيــمــة إذ رأوهـــــا

فـــقـــدت حــصــنــهــا املــنــيــع أبــاهــا

فـــتـــنـــادوا أحـــــاف ثــــــارات بــدر

أشــــقــــيــــاء يــــقــــودهــــا أشـــقـــاهـــا

ُر أصــــول الـــــورى بــــدور هــداهــا

الــغــر
أرشف الــعــاملــن أنــجــاهلــا
ْ

لــتــنــالــوا األحــــقــــاد مـــن آل طــه

ذا كـــم يــومــكــم هــلــمــوا عــجــاال
تــلــكــم فـــرصـــة فــــا تــغــفــلــوهــا

والـــقـــفـــوا دولـــــة هلـــم ال تــنــاهــى

فــجــثــوا هــجــمــ ًة عـــى بــــاب دار

حـــكـــم اهلل أن هيــــــاب مح ــاه ــا

واستطالوا حل ًام وصــاحــوا صياحا

تــركــت يف الــدهــور رج ــع صــداهــا

وعـــى الــبــاب أرضمــــوا نـــار حقد

تــتــلــظــى إىل الـــنـــشـــور لــظــاهــا

ِ
ــــــــه وآذوا نـــبـــيـــه بـــــأذاهـــــا

هــتــكــوا عـــنـــوة محـــاهـــا محـــى الــلـــ
م ــن ــع ــوه ــا تـــراثـــهـــا مــــن أبــيــهــا

غـــصـــبـــوا حــقــهــا الــــــذي أتـــاهـــا

كــذبــوهــا حــيــث ادع ــت ــه وجـــاءت

بــــشــــهــــود هلـــــا عـــــى دعــــواهــــا
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بـــشـــهـــود عــــــدل وأي ش ــه ــود

رهبــــــا والــــنــــبــــي قـــــد زكـــيـــاهـــا
كِــــــــرا ٌم مــــن الـــــــورى أنــقــيــاهــا

بــشــهــود مــطــهــريــن مـــن الــرجــس

وله طاب ثراه:
أرى وجــد قلبي مستنري اجلوانب

وفيض دمــوعــي مستهل الــذوائــب

ويف الــصــدر مــن نــار الــفــراق رشارة

تــفــور لــظــاهــا يف زوايـــــا الــرائــب

أغــارت عىل صــري وأفنت جتلدي

وأهــدت إىل الكرب من كل جانب

وشــمــر دهــــري مـــن قــديــم أوانـــه

حلــتــفــي وآيل أن يــكــل مــســاريب

وأخنى عىل قومي وأردى عشرييت

ومل يــبــق يل إال رنــــن وســاكــبــي

وكــــدر عــيــي بــعــد صــفــو زهــائــه

وأجدب رسيب بعد خصب اجلوانب

ومل يــــــرع إال وال ذمــــــة وال

م ــك ــارم إح ــس ــايب وعــلــيــا مــراتــبــي

وال عـــز آبـــائـــي وقـــــدم نــبــالــتــي
وال نسبي مــن ذي املفاخر هاشم

وحـــد حالئبي
وال فخر إســامــي َ ْ

وال رمحـــي م ــن آل فــهــر وغــالــب

وال ســـؤددي مــن ذي املــعــايل حممد

وال رشيف مــن حــيــدر ذي املناقب

وبــالــغ يف ضيمي وراقــــب مهريب

وأرصــــد يل يف حــافــتــي وجــوانــبــي
لنفيس روحــــ ًا غــر كــظ اجلــوانــب

كــــأن ح ــي ــايت غ ــم ــرة ال أرى هبا

صــدى من احبائي وال من أقــارب

وأصبحت مهجور احلمى ال جييبني
فــهــا زفـــريت ت ــرى وهـــايت مدامعي

ت ــرق ــرق مــــــدرار ًا كـــدر املــحــالــب

ودهـــــري خــــؤن واحلـــــــوادث مجة

وقلبي رهــن يف وطــيــس املصائب
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ومــــــايل مــــن ركـــــن ألــــــوذ بــظــلــه

يـــطـــارد عــنــي كــربــتــي ونــوائــبــي

يــنــفــس يل مهــــي ويــــفــــرج ش ــديت

ويكشف يل رضي وجيــي غياهبي

وي ــرغ ــد يل عــيــي وحيــيــي مــريت

ويــصــلــح يل أمـــري ويــقــي مــآريب

ســـوى مــاجــد فـــاق األنــــام بفضله

ونـــــال أعـــــايل شـــاخمـــات املــنــاقــب

ك ــري ــم تـــــواىل يف الـــتـــاس جــنــابــه

مــواكــب تــطــوى البيد إثــر مواكب

تـــــروح وتـــغـــدو غـــــدوة وعــشــيــة

عــى بــابــه ال ــوف ــاد مــن كــل جانب

زع ــي ــم بــنــي فــهــر وزبـــــدة هــاشــم

وثـــائـــر أبـــنـــاء الــنــبــي األطـــائـــب

ووارث عــلــم األنــبــيــاء ووحيهم

وكــاشــف كــرب املؤمنني األشائب

وأقــــــوم مــنــهــاج إىل غ ــاي ــة املــنــى

وأرفــــــع مـــعـــراج لــنــيــل امل ــرات ــب

صــفــي زكــــي صـــابـــر أي صــابــر

ويف عـــاقـــب أي عــاقــب
ٌ
محـــــي ٌ

تـــقـــي نـــقـــي ذو فــــخــــار مــطــهــر

مــن الــرجــس تطهري ًا محيد املناقب

رشيد عطوف غالب وابــن غالب

شفيق رؤوف ناصح وابــن ناصح
هو البطل احلامي الــذمــار الــذي له

تــقــاد رق ــاب اخلــلــق مــن كــل جانب

عــلــيــك إذا مـــا قــــام قــــام بــنــره

مــائــكــة الـــرمحـــن جـــم الــكــتــائــب

كــمــى إذا مـــا رام أمـــــر ًا أطــاعــه

إل ــي ــه كــــاة الــصــاحلــن األراقـــــب

مهــــام إذا مـــا ســــار ســــار أمــامــه

من الرعب ما يعيى له كل ناصب

يــلــن لـــه صـــم الـــصـــفـــاء تــذلــ ً
ا

وخيشاه صلهام األســود العصالب

جــــواد ل ــه يـــوم الــســخــاء سحابة

وأخـــرى بفيض الــوابــل املــراكــب

هــزبــر إذا مــا كــر يــوم ـ ًا إىل الوغى

أراك عــراص احلــرب محر اجلوانب
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وصفوا الفضا أرض ًا بسحب عجاجها

وسهل الوغى حزن ًا بقتىل املحارب

تــرى سيفه يــذرى اجلــاجــم والكىل

كعاصفة تــذري هشيم السباسب

يــفــلــق هـــامـــات األســــــود بسيفه

فكيف بــــأوداج الــكــفــور املــحــارب

وأزكى الورى نفس ًا وأسخى الورى يد ًا

وأقوى الورى بأس ًا شديد الغوارب

رشيـــف ريض طــيــب وابــــن طيب

صــبــور وقـــور ثــاقــب وابـــن ثاقب

فــيــمــأهــا قــســط ـ ًا وعـــــدالً ورمحـــة

كــا ملئت جـــور ًا ببغي القطارب

إمــــــام عــلــيــم ذو أنــــــاة ورأفـــــة

عــــى ومــنــاقــب
زعــيــم حــلــيــم ذو
ً

وأعـــظـــم حــلــ ًا إن هيــيــج بغضبة

وأعــــى مــكــانــ ًا أن يــنــال بعائب

يــقــوم بــأمــر اهلل يف األرض حــاكـ ًا

عــلــي ـ ًا بفتيا غــامــضــات املــطــالــب

هــو الــعــلــم املــنــصــوب خــر مؤمل

هــو احلــجــة امل ــوع ــود خــر مــراقــب

هــو الــقــائــم املــحــيــي رشائــــع جــده

ونـــارشهـــا يف رشقــهــا واملـــغـــارب

عليك ســـام اهلل يــابــن األطــائــب

مــدار السموات العىل والكواكب
لــواقــحــهــا يــومــ ًا ثــقــال السحائب

وما عصفت برشى الرياح وانشأت

تعانقت األغــصــان عند اهلباهب

الصبا بكرة وما
ومــا نسمت ريــح َ

بــوادي حصيب يف ظــال املضارب

ومــا ســار ركــب أو أقــامــت عشرية

ومــا عشت رش ًا أو تأمرت ضاحي ًا

ومــا عــم مــن يمناك فيض املواهب

عــلــيــك ســــام اهلل يـــا خـــر سيد

ويــا خــر مــأمــول ويــا خــر صاحب

ويـــا خــر مــســتــور تــراقــبــه الـــورى

ويــا خــر حمــجــوب ويــا خــر غائب

ويــــا خـــر ممـــــدوح بــكــل فضيلة

ويـــا خــر مــنــعــوت بــجــم املــنــاقــب
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عــلــيــك ســـــام اهلل يـــابـــن حمــمــد

ويــابــن الـــوالة األوصــيــاء املطائب

ويابن الشموس الطالعات التي انجلت

هبــا عــشــوات الــغــي عــن كــل ذاهــب

وابن النجوم الزاهرات التي اهتدت

هبـــا أولــــيــــاء اهلل عــنــد املــجــالــب

ويــابــن ال ــراه ــن الــذيــن متسكت

هبـــم أن ــب ــي ــاء اهلل عــنــد الــنــوائــب

وابــن العيون الــزاخــرات التي روت

هبــا اخلــلــق طـــر ًا بــاخــتــاف املــراتــب

ويابن النفوس الزاكيات التي هبا

تــوســلــت األرواح عــنــد اجلـــواذب
َعـــ ّلـــو ًا بــاملــعــايل شــاخمــات املــراتــب

أبـــا صــالــح يــابــن اجلــهــابــذة األىل
وأولــــــــــــو احلــــــــــزم والــــنــــهــــى

ذوو الــر والــتــقــوى والة املناصب

أب ــا صــالــح يــابــن اخلــضــارمــة األىل

غ ــدا بــحــاهــم يلتجي كــل هــارب

أبـــا صــالــح يــابــن الــغــطــارفــة األىل

يــــروم نــداهــم كــل ســـار وســـارب

مناخها
متى ســأل الــركــب الـــرا َة َ

أشـــارت إليهم راكــب بعد راكــب
روت عن نداهم هاطالت السحائب

أبـــا صــالــح يــابــن الــقــاقــمــة األىل
دالئـــــل عــلــم اهلل خـــــزان وحــيــه

مفاتح كنز الــرشــد سبل الرغائب

أبــا صــالــح يــا خــرة اهلل يف الــورى

وعـــروتـــه الــوثــقــى لــنــيــل املــطــالــب
متى ُب ِسطت آن انبساط املواهب

وآيـــتـــه الــعــظــمــى ورايــــتــــه الــتــي
أبـــا صــالــح أنـــت اإلمــــام الـــذي به

تدور رحى اإلمكان ما دون واجب

وأنــــــت أمـــــن اهلل وابــــــن أمــيــنــه

ومــكــنــون رس اهلل يف خ ــر قــالــب

وأنــت الــراط املستقيم إىل اهلدى

وأنـــت وأنـــت املــرجتــى للمواهب

وأنـــت ابـــن ســــادات الــريــة كلها

وأنــت ابن أربــاب النهى واملناصب
83

وأنــت الــذي لــوال قــواعــد رشعكم

لتاهت عقول اخللق يف كل جانب

وأنـــت الـــذي لـــوال مــآثــر وحيكم

حلــار الـــورى يف مــرديــات املــذاهــب

وأنــــت الــــذي لـــوال مــنــار هــداكــم

لضل عــى الـــرواد رسب الرغائب

وأنـــــت ويل األمـــــر وابـــــن والتـــه

وأنت شهاب العلم وابن األشاهب

وأن ــت ربــيــع اجل ــود وامل ــن والسخا

ومــعــتــمــد يف قـــادحـــات الــنــوائــب

وباب اهلدى ركن التقى كوكب احلجى

منار العىل حصن النهى واملناقب

وشمس الضحى طالت دهور احتجاهبا

فــتــاه الــرايــا يف شــعــوب املــذاهــب

وشايف الصدور الشاكيات من اجلوى

وحمــى القلوب الــواهلــات النواعب

وبدر دجى العدوى ونجم سام العىل

وقــاعــدة الــتــقــوى وروح القوالب

ونـــارش أعـــام اهلـــدى كــل شاهق

وبــاتــر أغــصــان الــعــدى والنواصب

وقاطع أصالب األوىل استأصلوا اهلدى

وغـــاظـــوا مــزايــا آل فــهــر وغــالــب

وقـــامـــوا عــى ســـوق بــكــل مكيدة

عــى ابــن أيب شيخ األبــاطــح طالب

وجــامــع شــمــل الــديــن بــعــد شتاته

وفــاتــق رت ــق الــكــفــر ي ــوم التغالب

أحامي محى الدين القويم ورشعه

تــعــالــت ع ــى أديـــاهنـــم وامل ــذاه ــب

فــأيــنــك مــنــهــا وهـــي خــامــلــة العىل

وقـــد أفــلــت أقــارهــا يف املشاغب

وشمس ضحاها يف سواد انكسافها

وبـــدر دجــاهــا يف ظـــام الغياهب

تــثــر إلــيــهــا شــبــهــه بــعــد شبهة

ريـــاح األعــــادي راقـــب بعد راقــب

فــإن أحكمتها بــاملــوايض رجالكم

فقد مزقتها الــيــوم أيــدي األجانب

وإن أتــقــنــتــهــا بــارقــاتــكــم الــتــي

علت باملنايا يف رؤوس الركائب
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فــا انــشــبــت فــيــهــا ال ــذئ ــاب خمالبا

حـــداد ًا تــرى استيصاهلا باملخالب

وإن نــرهتــا مــنــكــم خ ــر عصبة

فــدهتــا بــــأرواح زواكــــي الــرائــب

قــد استهدفتها جــانــبـ ًا بعد جانب

فــقــد ضيعتها الــيــوم رش عصابة
وإن أطلعتها ثــاقــبــات عقولكم

فقد حجبتها واهــيــات احلــواجــب

وإن عــرفــتــهــا بــيــنــات أصــولــكــم

فــقــد نــكــرهتــا مــلــهــيــات املــاعــب

وإن أظــهــرهتــا عــالــيــات رؤوســكــم

فهاتيك أخفتها ســتــور العناكب

وإن رفــعــتــهــا فــالــقــات سيوفكم

فقد وضعتها الهــيــات العراطب

وإن أثــبــتــتــهــا مــنــكــم خ ــر عصبة

فقد لعبت فيها رشار العضالب

وإن نــرت مــن مــاجــد بعد ماجد

فقد صد عنه غاصب بعد غاصب

وإن ذاد عنها ص ــادق بعد صــادق

فقد دس فيها ك ــاذب بعد كــاذب

وإن مجــعــتــهــا مــنــكــم خـــر ســـادة

فــقــد فــرقــتــهــا بــاطــات الــشــوائــب

وإن ص ــاهن ــا مــنــكــم كـــــرام أعــفــة

فقد خــان فيها خــارب بعد خارب

وأشــيــاعــهــا ذلــت وأنــصــارهــا فنت

وأعــواهنــا أمــســت رهـــان الكرائب

وع ــاهل ــا كــلــت وعــشــاقــهــا غــدت

أس ــارى املنايا أو حــيــارى النوائب

وعــكــامــهــا بـــادت وقــوامــهــا عيت

وطــاهبــا جــاشــت رسايـــا الكتائب

وروادهــــا صــدت ووفــادهــا رست

وأعالمها خــرت بأيدي النواصب

وحــفــاظــهــا قــلــت وأســيــافــهــا نبت

وحامي محاها يف الدياجي الغياهب

فـــذاك عــاكــم خــافــق ـ ًا وأصــولــكــم

هــبــاء وعـــدوكـــم تــــراث املــقــائــب

ورشعــكــم أمــســى غــريــب ـ ًا مــوبــخـ ًا

زنــيــنـ ًا طعين ًا يف رشـــاق األجــانــب
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وشيعتكم أمــســت أيـــادي سبا وال

جمــر لــداعــيــهــم بــضــنــك املــجــالــب

أيعسوب حــوز املؤمنني وغوثهم

وحامي محى املستضعفني األشائب

أغـــثـــنـــا وقــــــاك اهلل كــــل مــلــمــة

وفـــرج عــنــك الــكــرب هن ــزة طالب

أتغىض وأهــل البغي يستضعفوننا

يسوموننا ســوء الــعــذاب املعاقب

يــضــاق بــنــا جـــهـــر ًا وأنــــت محينا

وأنت ابن هيجاء وأنت ابن قاضب

فــديــنــاك أدركــنــا مــن الــر والعنا

وعــــرج بــنــا عـــا بــنــا مـــن كــرائــب

أبـــا صــالــح ســمــع ـ ًا ضجيج رعية

غــدت تتفانا يف وطيس العواطب

أبـــا صــالــح أدرك رؤوســـــ ًا رفيعة

غــدت بــن مقهور وهـــون ورائــب

تـــقـــاد نـــواصـــيـــهـــا بـــــذل وخــفــة

وتــغــلــق أيـــدهيـــا إىل مــتــن غـــارب

أبـــا صــالــح أدرك صـــــدور ًا كئيبة

حتــن مــن الــبــلــوى حنني السحائب

ومل يــلــق إال قــاطــب ـ ًا فـــوق قاطب

فكم راقب يرجو اخلالص من األسى

أبـــا صــالــح أدرك قــلــوب ـ ًا وجيعة

تئن مــن الــشــكــوى أنــن النجائب

أبــــا صـــالـــح أدرك انــــوفــــ ًا محية

عىل الرغم أمست يف صغار املعاطب

عــلــيــك بـــأكـــبـــاد حــــــرار لــذيــعــة

بــا هــو أدهــى مــن سموم العقارب

عــلــيــك بـــإنـــجـــاب كــــــرام اعــفــة

تــعــادت عليها قــارعــات املصائب
بــــاد ًا وأفــنــوا عــاكــب ـ ًا بــعــد عاكب

وكــم أرسوا منهم نــســاء وخــربــوا

عليك هبم جرحى اجلفون السواكب

عليك هبــم عــر العيون مــن األســى
أبــــا ص ــال ــح أدرك نــفــوســ ًا أبــيــة

غ ــدت بــن مــطــرود مــهــان وهــائــب

وكــم مــؤمــن آذوا وحمــجــوبــة جفوا

وفــاحــشــة أبــــدوا بــا عــتــب عاتب
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فــيــا غــــرة اهلل اغــضــبــي ملحمد

وعـــرتـــه واملـــؤمـــنـــن الــعــيــاهــب

وال صـــر إال أن تــقــوم بــثــارهــم

بحرب يشيب الطفل عرش الشطائب

وال صـــر إال أن نـــــراك ممــلــك ـ ًا

تذيق العدى كأس الردى غري هائب

فــديــنــاك أدركـــنـــا فــهــاك نفوسنا

فـــدى دون مـــايض رأيـــك املتألب

وهــاتــيــك أرواح أطـــل ارتــقــاهبــا

وقــــاء بــأمــى ســعــيــهــا املــتــحــاذب
ال وبـــك ي ــا رح ــبــ ًا بــمــثــلــك أئــب

ت ــراق ــب ــك األمــــــاك جـــم قبيلها

فــنــهــض ـ ًا بــعــن اهلل يف خ ــر شيعة

خيوضون أغــار الــردى والعواطب

وفـــتـــيـــان جمـــد كــالــلــيــوث أعـــزة

وفـــرســـان هــيــجــاء وأقـــــار غــالــب

رجـــــال كـــــرام ال تـــبـــايل محــامــهــا

إذ الــعــزم نـــاداهـــا لــنــيــل املــطــالــب

إذا غضبت الن احلــديــد لقهرها

فكيف بأعناق األع ــادي النواصب

ترى املوت فوز ًا يف محى شمس عزها

فــأيــن يــدانــيــهــا عــثــار الــتــجــانــب

ويضحون غلب ًا يف قــراع الكتائب

يبيتون غــرى يف خــشــوع وخشية

كـــأهنـــم قـــــوم دعــــــوا لــلــمــآدب

إذا ما دعــوا للحرب خفوا وابــروا

تــراهــا إذا ك ــرت أســــود ًا ضــواريــا

عــى مهــة الشهب الــعــوايل الثواقب

قــواضــب يــــذرون الــــرؤوس كأهنا

عواصف تــذري طافحات اجلنادب

رساة إذا غـــابـــوا كــــاة إذا لــقــوا

محـــاة إذا نــــودوا كــــرام الــرائــب

أســـود إذا صــفــوا ســيــول إذا رسوا

ســيــوف إذا مهــوا حـــداد املــضــارب

فــنــهــضــ ًا بــعــن اهلل يـــابـــن حممد

ويــابــن أمـــر املــؤمــنــن األشــاهــب

إىل كم تغض الطرف عن أخذك األوىل

تــواصــوا عليكم باجتياج املآثب
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فــديــتــك طــــــود ًا راســـيـــ ًا ال هتــزه

عــواصــف أعــبــاء العنا والعواطب

عواطب لو هارت عىل الصخر فتتت

رشارشة مـــشـــورة يف اجلـــوانـــب

فــديــتــك مــكــروبــ ًا كــئــيــب ـ ًا جمــرع ـ ًا

كــؤوس العنا من كل بــاغ وناصب

مصائب هــانــت عندها كــل كربة

رضــــيــــت هبــــا هلل غــــر مــعــاتــب

تـــدور رشيــــد ًا مهمها بــعــد مهمه

مصاب ًا بــأدهــى فــادحــات املصائب
وحتــلــم عــنــهــا صـــابـــر ًا غ ــر واث ــب

لــك اهلل كــم تلقى ج ــوى وكريبة
تبيت عــى ضــيــم وتــصــبــح خائف ًا

وأنـــت أمـــان اهلل وابـــن العصالب

وهت ــض ــم غـــابـــ ًا وتــظــلــم ق ــاه ــر ًا

لعمرك هــذا مــن غريب العجائب

فــديــتــك مــــوىل ذا أنـــــاة ورمحـــة

ونــيــل والـــطـــاف خــفــايــا املــذاهــب

رمـــتـــه يــــد الـــدنـــيـــا ب ــك ــل رزيــــة

تــذوب ألدنــاهــا صعاب األخاشب

وبغي ًا وإرغــام ـ ًا وأنــت ابــن قاضب

إىل كــم تــقــايس مــن عــــداك شامتة

فــنــهــضـ ًا بــعــون اهلل ســعــد ًا ممـ ّكــنـ ًا

عزيز ًا عىل استيصال رسم التصاخب

أطــلــت علينا االنــتــظــار فــهــل إىل

مـــآدبـــك املـــــأى ســبــيــل لــطــالــب

بــمــن يستغيث املــرمــلــون ملــا هبم

وأيـــن يــلــوذ الــوتــر يـــوم التكاثب

وأيــــن يــريــح الــــوافــــدون ركــاهبــم

وهــل لسوى ناديك نــري براكب

نــرى بــك عــز ًا بعد طــول التجاذب

وهنــضــ ًا بــنــر اهلل عــضــب ـ ًا مــؤيــد ًا

وأيــن جيــوب العيهب اهلــائــم الــذي

يــرى الــدهــر سجن ًا ال يــؤب بأيب

بــــأي فـــنـــاء يــســتــجــر أبــــو املــنــى

وأي محــى تـــأوي لــدفــع املشاغب

ببابك يــابــن اخلــر الذ ابــن حاجة

ومــســكــنــة يـــدعـــوك دعــــوة الئــب
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بــبــابــك عــبــد أمـــل يشتكي اجلــوى

إلــيــك وأنــــت املــرجتــى للمواهب

أديــــم إىل فــيــاض ســيــبــك نــاظــري

وأرجـــــوك أن تــقــي مجــيــع مــآريب

أنـــاديـــك حمــتــاجــ ًا واســـــأل نــائ ـ ً
ا

وآمــــل م ــن يــمــنــاك نــيــل مطالبي
وأقــصــد ظــ ً
ا غــر تــلــك املــضــارب

وهــل يل أن أرج ــو س ــواك حلاجتي
ومــثــلــك يل مــن ســــاديت وعــشــريت

وصــفــوة أشــيــاخــي وخـــر أقـــاريب

وكــيــف وإين ال أنــــال ب ــك املــنــى

وأنــت زعيمي يف األن ــام وصاحبي

وأنـــت مـــاذي يــابــن أم وملجأي

إذا استضعفتني شــديت وشوائبي

وأنــــت ولــيــي يف األمــــور ومــوئــي

ومــعــتــمــدي يف خــــريت ونــوائــبــي

ومثلك يل واستوحشتني مرافقي

وســــدت ع ــى الــغــائــات مــهــاريب

وأظــلــم دهـــري مفجعات نـــوازل

ختطفني مــن جــانــب بــعــد جانب

ومثلك يل والــدهــر أحصد ضيعتي

بـــا عــائــد غـــر الــعــنــا واملــتــاعــب

ومــثــلــك يل وال ــف ــادح ــات تكيدين

وأخــنــت عــى احلـــادثـــات حالئبي

عييت وهــانــت عــديت دون منيتي

وخــادعــنــي رأيـــي وكــلــت مذاهبي

وهــــا أنــــا حمــتــاج إلــيــك وهــــارب

والج بـــــأوىف ســيــبــك املــتــواكــب

وأنـــت حقيق أن جتيب استغاثتي

وترحم ضعفي وانكساري وساكبي

وح ــاش ــاك فــض ـ ً
ا أن أيفء بخيبة

وفــيــئــك واف كـــل دان وغــائــب

أصــاحــب هــذا األمــر يــا خــر راجــع

بــأعــظــم ســلــطــان ويــــا خـــر أئــب

أقـــائـــم أهــــل الــبــيــت هــالــك ذمــه

عــى وعــهــد إنـــك الــيــوم صاحبي

ُأبـــايِـــ ُعـــهـــا نــفــي ومـــــايل وعـــديت

لــيــومــك ي ــا ش ــوقــ ًا لــيــوم مــراقــب
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وأبـــذل عــن صــدق الـــوداد جالئبي

أفيك بمجهودي وأفــدي بمهجتي

فــو اهلل رب الــعــرش أقــســم صــادقـ ًا

بــــأين عـــى مــنــهــاجــكــم وأقـــــاريب

نـــــوايل مــوالــيــكــم ب ــص ــدق واليـــة

ونــــرأ م ــن شــانــيــكــم ك ــل نــاصــب

ول ــس ــت إلــيــنــا ي ــاب ــن طــــه بــائــب

تـــروح وتــغــدو يف رجـــاك نفوسنا
فـــأقـــدم فـــهـــذا ثـــائـــر لـــك راقـــب

عـــى قــــدم ثــبــت وعــــزم غــشــارب

فــإن حرمتني سوئتي منك صحبة

فذكرك ما دامــت حيويت مصاحبي

ـت عــن عــن الــريــة غائب ًا
وإن كــنـ َ

ـت عــن قلب البصري بغائب
فــا أن ـ َ

فــبــوركــت مــهــديـ ًا وبــوركــت سيد ًا

ـت قــمــقــامـ ًا محــيــد املناقب
وب ــورك ـ َ

وله أيض ًا هذه يف التاريخ الشعري:
ــــــلــــــت ظـــهـــورهـــم
ح
ْ
ثـــــاثـــــة ُ ّ

وزر الـــرايـــا فــبــئــس مـــا يــــزرون

أرخ تــــارخيــــهــــم مـــؤرخـــهـــم

(إنــــا مـــن املــجــرمــن مــنــتــقــمــون)

وقال مادح ًا السيد حممد بن اإلمام عيل اهلادي:
بـــســـوى طـــوف ــه ــا ولـــثـــم ثـــراه ــا

ب ــق ــع ــة ال حيــــــام حــــــول محــاهــا

بـــعـــا قــــــــدره عـــلـــت غـــراهـــا

هـــــي مــــثــــوى حمــــمــــد بـــــن عــي

مــن رصوف الــدهــر الــتــي تلقاها

يـــــا ويل اهلل املـــغـــيـــث أغــثــنــا

ودهــــانــــا مــــن الـــطـــعـــام ده ــاه ــا

أدهـــشـــتـــنـــا غـــــوائـــــل وهـــيـــاج

***
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 -5الشيخ 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.

ولد يف كربالء يف النصف الثاين من القرن الثالث عرش اهلجري ،وتويف هبا سنة

1332هـ ونشأ يف أرسة كربالئية ال حيسب الكتاب واملؤرخون هلا حساب ًا ،فقد ولد
فقري ًا دفعه أبوه منذ نعومة أظفاره كسائر الصبيان إىل كتاب من الكتاتيب القريبة فتعلم

القراءة والكتابة والقرآن الكريم ،فشب خطيب ًا ذاكر ًا لإلمام احلسني ،امتاز عن غريه
بفصاحة التعبري وحسن األسلوب وجهورة الصوت ،وقرض الشعر فأمل به إملام ًا واسع ًا،

وكان يشهد مناظرات األدباء وما يتخلل جمالسهم من األخبار والسري واألشعار ،ونظم

قصائد ال تتعدى أغراض املدح والرثاء والتهاين فالشعر عنده جمال للكسب ووسيلة
للقمة العيش ،فقد كان يتصل بوجوه كربالء ،ويأخذ بأسباهبم ،ومعظم هؤالء سبب
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

مرتىض قاو فقال :ألقى الشاعر الشيخ مهدي اخلاموش قصيدة يف دار العالمة السيد

كاظم البهبهاين يف كربالء ،فلم حيصل عىل إعجاب السامعني والتشجيع الذي كان

يتوقعه  ،حيث سبقه بذلك الشعراء الشعبيون ونالوا القدح املعىل ،فكاد شاعرنا أن خيتم

قصيدة بقوله (قد ضعت بني شويعر متشاعر).
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وعاش الشاعر بني أحضان البؤس والفاقة ،ومل تسعفه الظروف القاسية لتدوين شعره،

وال غرو فإن معظم شعراء تلك الفرتة قد أمهلوا تدوين شعرهم ونرشه بني الناس ،وهذا سبب

من أسباب ضياع تراثنا األديب ،وقد تفضل جدنا السيد أمحد صالح آل طعمة((( مشكور ًا
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 ،فكثري ًا ما آثر التطواف يف ربوع البحرين
واإلحساء والقطيف واهلند ،وذلك انتجاع ًا للرزق والتالوة يف املجالس احلسينية هناك سيام

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 أغراض ًا عديدة واقترص عىل رثاء أهل البيت

ومديح بعض رساة كربالء ورثاء رجال العلم واإلصــاح ،فشعره يعرب عن بيئته

وعرصه الذي تدرع بالصناعة والتكلف هبا.

ويف قصيدة كتبها بخط يده قال( :ومما قلته مهنئ ًا زبدة األكارم ونبعة األفضال من آل

هاشم السيد أمحد السيد صالح آل طعمة يف عرسه املبارك) وقد بدأها بالغزل:
شبيهة بــدر الــتــم أخجلت الــبــدرا

سفور ًا وقد أزرت بنرش الصبا نرشا

شــائــلــهــا حتــكــي الـــشـــال وإنـــا

يــضــوع هب ــا ن ــر ال ــش ــال إذا مــرا

هبوب ًا ومن نرش الصبا مل تزل سكرى

الصبا
وماست كغصن البان رنحه ُ

وقــرط هلا اجلــوزا وعقد هلا الشعرا

فــبــدر الــدجــى وج ــه وثــغــر نجومه

((( تويف سنة 1388هـ.
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وزارت عىل رغم العواذل يف الدجى

معنى حلمالن النوى مل يطق صربا

ويــزهــو هبــا الــلــيــل البهيم نــضــارة

زهو عــراض الطف يوم زهت نرشا

سقي ًام وكم أحيت به من قىض هجرا

بنفيس خـــود ًا كــم شفت بوصاهلا

بــعــرس أجــل اخلــلــق جـــد ًا ووالـــد ًا

وأرشفـــهـــا أمـــــ ًا وأرفـــعـــهـــا ذكـــرا

فتى شكرت معروفه سائر الــورى

ومن صنع املعروف يستوجب الشكرا

وشه ًام عىل هام السها قد سام فخرا

فــتــى قــد ســا ه ــام الــســاكــن رفعة

فــتــى قــد أرانــــا طــائــر الــنــر واقــع ـ ًا

بــرامــح عــزم رد عــن السها جرسا

فــأنــعــم هبـــا مـــن عــصــبــة هاشمية

ألنــوارهــا خــر العال ســاجــد ًا شكرا

فــيــا غــاديــ ًا إن جــئــت ســاحــة ربعه

فأبلغه عــنــي قــائ ـ ً
ا مــنــشــد ًا شعرا

ويــا أســمــح املعطني كــف ـ ًا فبحرها

لـــوفـــاده ال زال يــقــتــذف الــــدرا

هلا النسب الوضاح من مرض احلمرا

فــتــى مــا انــتــمــى إال نــمــتــه عصابة

يــيء ســن ـ ًا مــن نــور طلعته الغرا

(بــأمحــدهــا) أضــحــى ســاء عالؤها

له املجد بيت ًا جــاوز األنجم الزهرا

أال يــا ربــيــب املــكــرمــات ومــن بنى

ويــــبــــدل رضاء الــــريــــة ب ــال ــرا

ليهنك عرس قد جال النحس سعده

وورد ًا لــورد قد ذكا بالعال عطرا

وقـــد زف فــيــه املــجــد غــصــنـ ًا ملثله

()1

وله خماطب ًا السيد السالف الذكر يف يوم عيد:
فــيــهــم بــســابــق مــفــخــر ال يسبق

يـــابـــن الـــذيـــن ســـا لــــؤى رفــعــة

أســـــــد ًا بــــأحلــــاظ املـــنـــيـــة تــرمــق

قـــوم إذا ركــبــوا اجلــيــاد حسبتهم

((( جمموع السيد امحد السيد صالح ال طعمة (خمطوط) .
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ال يــنــتــهــي عــــــدد ًا و ال يــتــفــوق

حــلــف ـ ًا نـــدى للسائلني عــطــاؤهــم

أوىف من الفجر األخــر وأصــدق

يـــا أمحــــد املـــــوىل الـــــذي يف وعـــده

()2

وقال مرحب ًا بمقدم السيد حسن االعرجي من إيران:

ِ
جيحد
والــعــز والــفــضــل الــــذي مل

حــيــيــت يــا رب الــنــهــى والــســؤدد

أهـ ـ ً
ا بمقدمك الــريــف ومرحب ًا

وبــعــزك الــســامــي الــرفــيــع األســعــد

ولقد سمت فيكم إىل أن طاولت

هـــــام الـــثـــريـــا رفـــعـــة وال ــف ــرق ــد

يف نــعــمــة عــظــمــى وعــيــش أرغـــد

والــيــوم أصــبــح كــل مــن يف كربال

قــــــدر ًا وأي عــلــيــة مل حتـــســـد

حسدت عالها املــدن ملــا أن سمت

()3

وقال مهنئ ًا الشاعر الشيخ جواد اهلر يف عرسه:
عـــطـــر األرجـــــــــــاء يف زورتــــــه

ف ــغ ــدت تـــــأرج بــاملــســك وبــالــنــد

يف غــد عـــرس (جــــواد) ذي العال

والـــتـــهـــاين يف غـــد تــتــى وتــنــشــد

قـــال بــــراك فـــإن الــوصــل يف غد

قلت عــد بالوصل يــا بــدر الدجى

عـــرس يف روضـــة الـــرح املــجــرد

(فــســلــيــان) و(بــلــقــيــس) اهلـــوى

ورسور بـــالـــغ الــبــهــجــة أرغــــد

يــــا أبـــــا الـــكـــاظـــم دم يف نــعــمــة

والـــــــقـــــــواين تـــتـــغـــنـــى هــــزجــــ ًا

مــثــل مـــا غــــرد بــــاألحلــــان معبد

يــا أب ــا (مــوســى) أخ ــا الــعــلــم ومــن

بــالــعــلــوم الــغــر ق ــد أصــبــح مــفــرد

وبــــه بــيــت الــعــى أضــحــى مشيد

حـــبـــذا عـــــرس بــــه نـــلـــت املــنــى

((( املصدر السابق .
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قال خماطب ًا ومعاتب ًا العامل السيد جواد السيد هاشم الكشوان املوسوي:
أال يــا سليل املــاجــديــن األطــايــب

ويــا نبعة األفــضــال مــن آل غالب

ويــا ســيــد ًا ســاد الـــورى كلها ُع ـ ً
ا

بــآبــائــه م ــن عــجــمــهــا واألعـــــارب

حــكــى ه ــاشــ ًا يف بـــره وامل ــواه ــب

ويابن أبــر اخللق (هاشمها) الذي

أمـــوالي تنسى مــا بــه قــد تفوهت

شفاهك يف إنــجــاز بعض مطالب

فــــاذا عـــدا ممــا بـــدى وغــــدا اهلــدى

يــصـ ّـوت يب ليس (اجلـــواد) بكاذب

فـــأقـــوالـــه طــبــقــ ًا ألف ــع ــال ــه الــتــي

لــنــا عنعنتها واض ــح ــات املناقب

وقال راثي ًا حجة اإلسالم الشيخ حممد طه نجف((( املتوىف يوم  13شوال سنة 1323هـ،

وأوهلا:

مـــا لــلــعــيــون ح ــداق ــه ــن دوامــــي

فــكــأهنــا حـــدق الــســحــاب اهلــامــي

وأرى فـــــؤادي خــافــقــ ًا وعــهــدتــه

مـــن قــبــل ذا جـــلـــد ًا عـــى اآلالم

أفــهــل أصــيــب بــفــادح مــنــه اكتسى

ث ــوب الــضــنــا نــســجـ ًا مــن األســقــام

إي واإل لــــــه بـــفـــادح أضــحــت له

مــــســــودة طـــــول املــــــدى أيـــامـــي

أســـى أعـــوام دهـــري تبكه
وغـــدت
ً

بـــمـــدامـــع هتـــمـــي ك ــغ ــي ــث هـــام
الــــيــــوم طـــاحـــت قـــبـــة اإلســـــام

واســتــعــرت تــنــعــاه رشعـــة جعفر

الــيــوم قــد ّ
فـــل الــــردى يــا للهدى

يف الدهر غرب حسامي الصمصام

((( 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  -1241وله آثار علمية مهمة تويف
سنة .-1323
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الــيــوم قــد جــذ الــــورى يـــدي التي

فــيــهــا أصـــــول ُعــــا بــنــي اآلثــــام

الــيــوم مـــات حمــمــد احلــســن الــذي

نــــرت جـــواهـــر عــلــمــه أعــامــي

الــيــوم مـــات املــرتــى عــلــم اهلــدى

الـــيـــوم مـــاتـــت رشعــــة األحـــكـــام

أفــهــل درى يــا لــلــورى نعش رسى

فــيــه رسى بــالــفــضــل واإلنـــعـــام

ـى
الــيــوم جعفري الكبري قــى أسـ ً

الـــيـــوم قـــد ط ــوي ــت ســـا أحــكــام
يف الــدهــر كــانــت مــنــهـ ً
ا للضامي

الــيــوم غيضت أبــحــر الــعــلــم التي

الـــيـــوم مــــات حمــمــد طــــه الــــورى

واحلـــجـــة الـــكـــرى عـــى اإلســــام

أم قــد رسى باحللم والــتــقــوى مع ًا

أم ق ــد رسى يف عــيــلــم األعــــام؟

يا صــاح إن جئت الغري فطف به

والــــثــــم ثـــــــراه وحــــ ّيــــه بــســام

أم قــد رسى بالكعبة الــغــرا عـ ً
ا

أم قـــد رسى يف ك ــاف ــل األي ــت ــام
وافــــــاك حـــامـــي رشعــــة اإلســــام

وأعـــمـــد إىل قـــر الـــــويص ونــــاده

هلل مــــن حـــــام عــــى ختــــت الــعــا

ســــارت ب ــه ال ــب ــرى لــــدار ســام

لــبــســت رشيــعــة جــعــفــر ب ــن حممد

ثـــوب األســـى حــزنــ ًا لــيــوم املــوعــد

حـــزنـــ ًا عـــى عــامــهــا يف حكمها

بــل نـــور ســعــد الــكــوكــب املــتــوقــد

ومن شعره قوله راثي ًا العامل الفاضل الشيخ مهدي الشيخ خلف:

قــد غــالــه خــســف الــــردى ملــا هــوى

ٍ
نــحــس أنــكــد
ع ــن بــرجــه يف يـــوم

وتــضــعــضــعــت هلــــو ّيــــه أركـــاهنـــا

وتـــزعـــزعـــت أعــــــواد مــنــر أمحــد

ومنها قوله:

ولقد نعى الــرضــوان هيتف منشد ًا

قــــد جــــاءنــــا مـــهـــدي آل حمــمــد
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وله أبيات نقشت بالقاشاين عىل باب مسجد السيد جواد السيد مهدي الصايف الكائن

خلف محام املالح ومؤرخ ًا تشييده عام 1329هـ:
هــــــلــــــل الـــــــــديـــــــــن وكــــــر

حــــــن وجــــــــه احلــــــــق أســـفـــر

آل

املـــصـــطـــفـــى والــــطــــهــــر ح ــي ــدر

ســــــــادة فـــيـــهـــم مــــــدى األيــــــام

أضــــــحــــــى الـــــفـــــخـــــر ي ــف ــخ ــر

ســـــــــــــــادة لــــــيــــــس جيـــــــــاري

جمــــــدهــــــم كـــــــــرى وقــــيــــر

ســـــــــــادة فــــيــــهــــم قـــــــى الـــــر

محــــــــن مــــــــا شـــــــــــاء وقــــــــدر

كــــــونــــــوا مــــــن قــــبــــل تـــكـــويــــ

ن الـــــــــــورى يف عـــــــامل الــــــذر

آل صـــــــــايف خـــــــر مـــــــن ق ــد

شــــــــــاد لـــــــأخـــــــرى وعــــمــــر

هـــــم أشــــــــــــادوا بـــــــاب قــــدس

البــــــــن داحـــــــــي بــــــــاب خــيــر

شـــــــادهـــــــا املـــــــهـــــــدي كـــيـــا

عـــــنـــــدهـــــا إن مـــــــــات ي ــق ــر

كـــــــــي لــــيــــســــقــــيــــه حـــســـن

جــــــــــده يف احلــــــــــر كــــوثــــر

واقـــــــتـــــــدى فــــيــــه (جــــــــــواد)

شــــبــــلــــه الـــــــنـــــــدب لـــيـــؤجـــر

عــــــمــــــر املـــــســـــجـــــد شـــــوقـــــ ًا
ّ

نـــــعـــــم مــــــــا شــــــــــاد وعــــمــــر

بــــــنــــــجــــــوم

األرض

كـــــــي بـــــــه اإلســـــــــــــام طـــــــر ًا

ِ
اخلــــــــمــــــــس حتـــر
لــــــصــــــاة

والــــــتــــــقــــــى فـــــيـــــه يـــــنـــــادي

مــــــعــــــلــــــنــــــ ًا :اهلل أكــــــر

قــــــائــــــ ً
ا يــــــا صــــــــاح أرخ:

(مل ــس ــج ــد ف ــي ــه اســـــم اهلل يــذكــر

1339هـ
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قال مهني ًا العامل الفاضل السيد مهدي شمس الفقهاء بمجيء أخيه السيد هادي:
صدح الورق عىل األغصان والزهر استنار
وغـــدا األلـــف بــخــديــه يــضــاهــي اجللنار
وب ــال اخل ــال يف اخلــد مــن الــنــار استجار
ٍ
مــــاء ونــار
مــــاء وهـــو مــن
ظــن إن اخلـــد
ً

***

غنت الــورق عىل األغصان يا أهل احلجا
لــــورود الــســيــد (اهلـــــادي) اهلـــام املــرجتــى
لورود الندب زاكي األصل كهف االلتجا
من جنت من دوحــه أهــل الــكــاالت ثامر

***
س ــي ــد قــــد ذلـــلـــت كــــل عـــزيـــز قــومــه

قــد رســا حــلـ ًا وضــاهــى كــل طــود حلمه

حـــاذقـــ ًا يــعــجــب ق ــســ ًا لـــو رآه فهمه
حسن األفــعــال واخلــلــق زكــي ذو فخار

***
الــرضــا زار وقـــد زار الــنــبــي املصطفى
حيث بالفرع عن األصل من احلب اكتفى
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فــــروى قــلــبــه الـــصـــادي ووافـــــاه الشفا
مذ غــدا من شوقه يطوي الفيايف والقفار

***
ثــم واىف مــرعــ ًا يسعى لــــوادي كربال
راجي ًا يسقى من احلــوض رحيق ًا سلسال

قــســ ًا عــنــهــا يــمــيــن ـ ًا صـــادقـــ ًا لـــو رحــا

مــــأ الــــعــــامل عـــلـــ ًا ومــــعــــايل ونـــجـــار

***
جاء من أشواقه يسعى اىل القرب الرشيف
واثق ًا يف حب من فيهم سام الدين احلنيف
خلقه واخلــلــق لــلــنــاس ظــريــف ولطيف
مــن ســا أهــل املــعــايل ووقــا الــنــاس العثار

***
حــيــث مل يــبــق لــنــا ملـــا رأيــــنــــاه شــعــور
هــيــبــة مــنــه ولــــوال لــطــفــه جـــزت شــعــور
قــد سقانا مخــر أشـــواق عــى العقل جيور
مــالــه مــن ســيــد فــيــه غـــدا يــزهــو الــوقــار

***
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ضــمــن اجلــنــة مـــوالي الــرضــا لــلــزائــريــن
واملــحــبــن لـــه مـــن عــنــد رب الــعــاملــن
وأخــو (املهدي) من قد جاء بالفتح املبني
ح ــاز مــن مـــواله مــا فــيــه حــبــاه حــن زار

***
أهيا الندب اهلامم (املهدي) ذو الوجه احلسن
أنــــا وافــيــتــك إذ أنــــت األمــــن املــؤمتــن
لــك أخلصت وداد القلب رس ًا وعلن
ٍ
خلــــوض مــن عــطــايــاك جمــار
وتــقــحــمــت

***
أهيا املوىل الكريم السيد الشهم الويف
خذ نظام ًا كالآليلء حيكي نظم البحرتي

ك اهلل من اللطف ٍ
عم َ
بنور حيدري
َّ
من به الروح دعا ال سيف إال ذو الفقار

***
وقال راثي ًا املرحوم املربور احلاج حممد عيل الطهراين:
م ــا لــأمــاجــد عــنــا كــلــهــم رحــلــوا

وأصبح الدهر عنهم يف الورى يسل

يا دهر قل يل أهل املجد أين مضوا

وأين هم قد غدوا أم أين قد نزلوا؟
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يــا دهـــر قــل هلــمــو هـــذي وفــودهــم

عــى فِــنــا دورهـــم قــد نــاخــت اإلبــل

وذي دمـــوع بــنــي اآلمــــال بعدهم

أضحت هتامى كام هيمى احليا اهلضل

(فأفصح الدهر عنهم حني ساءهلم)

(باألمس كانوا معي واليوم قد رحلوا)

اهاجني فقدهم فقدان من رضبت

فــخــر ًا عــى هــامــة اجلــــوزا لــه كلل

حمــمــد املــاجــد الــنــدب الــعــي ومــن

ضاقت بنا يف الــرايــا بعده السبل

لـــــه مـــــكـــــارم غـــــر مــــاهلــــا عـــدد

مثل الــنــجــوم ســا فــخــر ًا هبــا زحل

كــريــم ننسى تـــزان املــكــرمــات به

ومـــنـــه تــنــشــأ بــالــدنــيــا وتــنــتــقــل

قىض فــأورى بقلب املجد يوم قىض

نــار ًا غدت يف حشى العلياء تشتعل

قىض وفيه رسوا فــوق الــرتــاب عىل
رسوا بــه واملــســاعــي الــغــر معول ًة

نــعــش بــه قــد ســا ا َمل ـ ّـري ــخ واحلــمــل

مــن خلفه ودمــــوع الــعــن تنهمل

تــدعــوه يــا زيــنــة الــدنــيــا وواحــدهــا

جمــــد ًا تــنــاســت بــه أجمـــادهـــا األول

هل تدري إن العال واملجد قد رحال

ملــا رحــلــت فأضحت تــنــدب املقل

فــهــل تــعــود لليالها الــوصــال لنا

ويصبح الــدهــر مــرور اهلنا جزل

ٍ
ســـايـــر ســــار الـــعـــاء به
هلل مـــن

إىل جــنــان الــعــى حيـــدو لــه العمل

ي ــا صـــاح فــاملــم بــنــا نــبــكــيــه إن له

يف القلب جــرح فــراق ليس يندمل

أسى
ـوىل قد بكته ً
وكيف ال تبكي مـ ً

دنــيــاه يف مــدمــع كــالــغــيــث ينهمل

بكى شموس ضحاها بل وأنجمها

لــيـ ً
ا وأوقــاهتــا األســحــار واألصــل

فــــاهلل لــــوال الــتــســي ب ــع ــده بفتى

أحــيــا مــكــارمــه ضــاقــت بــنــا السبل

أعــنــي بــذلــك مــهــدي األنــــام ومــن

أضحى رجانا به يف الدهر واألمــل
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حتكي السحاب الغوادي حني ينهمل

والكاظم الغيظ من أضحت فضائله

ٍ
معرفة
ربيب حجر املــعــايل شمس

وروحــهــا الــايت عنه ليس تنفصل

ٌ
كـــل روى عــن أبــيــه كــل مــكــرمـ ٍـة

قـــد عــنــعــنــتــهــا لـــه آبــــــاؤه األول

هلل مـــن ذي ٍ
رست برحلته
أب ّ

األخــرى غــداة به الدنيا به ارحتلوا
إىل جــنــان الــعــى حيـــدو لــه العمل

من فــوق أكناف أمــاك السامء عال

وقال راثي ًا املرحوم احلاج حمسن كمونة:
أعــلــن املــجــد بــالــبــكــا والــعــويــل

ِ
وكــفــيــل
نــــادبــــ ًا خــــر حــــــارس

نـــــادبـــــ ًا خــــر مــــاجــــد وكـــريـــم

أبـــــد الــــدهــــر مل يـــقـــس بــمــثــيــل

عــقــمــت أن جتـــــيء أم املـــعـــايل

بـــنـــظـــر لــــــه وحـــــــق اجلـــلـــيـــل

هـــــذه بـــعـــده األمـــــاجـــــد حــقــدا

قــد رمــاهــا الــــردى بــكــر الذليل

محــــى حيــــوط محــاهــا
ال تــــرى مـــن
ً

أيــن عنها قد غــاب حامي النزيل؟
ذا لــســان ع ــى ال ــع ــدى مستطيل

أيــن منها قــد غــاب مــن فيه كانت
أيــن عنها قــد غــاب مــأوى األيامى

وســحــاب الــنــدى بــحــدب مهول

أي يـــوم فــيــه األمـــاجـــد أضــحــت

تـــذري محــر الــدمــوع مثل السيول

ٍ
والــــــه مــثــكــول
(حمـــســـنـــ ًا) نــعــي

يوم أضحى اإلحسان يف الدهر ينعى

يـــصـــوت شــجــو ًا
الطـــــ ًا وجـــهـــه
ّ

مــات مــأوى العفاة ملجا الدخيل

مـــات واجلـــــود ق ــد نــعــاه اكــتــئــاب ـ ًا

وبــــكــــاه الــــنــــدى بـــدمـــع مهـــول

يــــوم ســـــاروا بــنــعــشــه فــــوق ختت

زفـــــه املـــجـــد بـــالـــثـــنـــاء اجلــمــيــل
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ينحو فــيــه اجلــنــان شــوقــ ًا ليحظى

بـــجـــوار احلـــســـن نــجــل الــبــتــول

ســـــار فـــيـــه واملــــكــــرمــــات وراه

وهـــي حـــرى جت ــر فــخــر الــذبــول

تــــــارة تــبــكــيــه وطــــــــور ًا ت ــن ــادي

ي ــا خــلــيــي ق ــد آن وقـــت الــرحــيــل

ورحــــال الــوفــود حــطــت وج ــاءت

ت ــب ــت ــغ ــي عــــزهــــا بـــــا تــعــطــيــل

ويــتــامــى الـــزمـــان هــا هــي أمست

بــــن هـــــذا الـــــــورى ب ــغ ــر كــفــيــل

أفـــرجـــو الــــزمــــان بـــعـــدك نــدبــ ًا

فــيــه يــزهــو مـــدى الــزمــان الطويل

ال وحــــق الــعــلــيــا ال ــت ــي ورث ــاه ــا

عــنــك ش ــب ــاك دون قــــال وقــيــل

بــالــنــصــوص الــــايت روهتــــا املــعــايل

إنـــــا األســــــد إرثــــهــــا لــلــشــبــول

أو يــــدري قـــر حــــواك افــتــخــارا

أي طــــود مـــا بـــن تــــرب مهيل

فــــاح مـــن مــســك تـــربـــه عــبــقــات

هــــي بـــــرء ال ــض ــن ــا ل ــك ــل عــلــيــل

ـي ف ــامل ــح ــاك ــي تــعــزّيــا
يــــا خ ــل ــي ـ ّ

آل كـــمـــونـــة كــــــــرام الــقــبــيــل
واقــــتــــفــــى إثــــــــره بـــكـــل مجــيــل

س ــي ــا شــبــلــه الــــــذي قــــد حــكــاه
صنو فخر الدين الــذي صــار فخر ًا

يــفــخــر الــفــخــر فــيــه يف كـــل جيل

فاجعلوا الصرب يا بني املجد بــرد ًا

حيــمــد الــصــر يف املــصــاب اجلليل

وله راثي ًا أيض ًا:
أهــل عــودة فيها لنا يسمح الدهر

ولــو بعد حــول كي هبا القلب يسرت

ون ــس ــع ــد يف رؤيــــــا مهـــــام ممــجــد

بطلعته الـــغـــراء ق ــد ســعــد الــقــر

فــطــوبــى لــقــر يف ثـــراه قــد انــطــوى

فــتــى كــل عــضــو مــن أنــامــلــه بحر
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نىض حوله واملجد يف الدهر نادب

كام قد بكاه الفضل والعز والفخر

وعــطــلــت اآلمــــال مــن بــعــده أســى

وأصبح مفجوع ًا به احلمد والشكر

فيا صــاح كــم للدهر يــا ويــل فتكه

هيـــد هبـــا طــــود وهيـــــوي هبـــا بــدر

عىل أي ندب يا له الويل قد غدت

عــواديــه تعدو ليت الجــازهــا العقر

عىل (املحسن) الندب الذي غري بالغ

أقــــل مــراقــيــه الـــســـاك أو الــنــر

هو البدر هال اعتاظ بالشهب دونه

هــو الــبــحــر هــا عــنــه أقــنــعــه الــدر

أغــــرت ب ــه الــعــلــيــاء وهـــي حــريــة

بــأن ال تــرى بـــر ًا أراين لــه البرش

لقد قعدت مصباحها السري الذي

أنــــار وال صــبــح مــنــر وال فجر

الــفــنــاه دهـــر ًا ال نــرى الــضــد ساعد

وملــــا ف ــق ــدن ــاه أحـــــاط بــنــا الــر

فـــيـــا حـــبـــذا أيــــامــــه الـــغـــر إهنـــا

أعــــد لــيــايل الـــدهـــر ســاعــاهتــا غر

حــــاوة هــــذا الــعــيــش بــعــده مــرة

نــعــم كـــل حــلــو يــــوم فــارقــنــا مر

مــى طاهر األثـــواب مــن كــل ريبة

وأخـــاقـــه طــهــر وأعــــراقــــه طهر

كــــأن لــك يف غـــدر ال ــك ــرام تــو ّلــع
ْ

نعم قد رووا من بعض شيمتك الغدر

(ستفقدين قــومــي إذا جــد جدهم

ويف الليلة الــظــلــاء يفتقد الــبــدر)

فيا صاح إن الدهر أحــرن يف الورى

ورب الورى فكري وقد حيزن الفكر

أهـــنـــىء ســلــيــلــيــه بــعــيــدمهــا وذي

حمــاســنــه الــــغــــراء غـــرهـــا الــقــر

وقال مهنئ ًا احلاج حمسن كمونة بمجيء أخيه احلاج جواد من مكة املكرمة:
يـــا راكـــبـــ ًا نـــضـــو ًا مـــن األن ــض ــاء

دعـــهـــا جتــــوب فـــدافـــد الــبــيــداء
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تــطــوي الــفــيــايف والــقــفــار بسريها

حـــتـــى حتــــل بـــســـاحـــة الـــــــزوراء

قــف نــاد فيها أيــن مصباح اهلــدى

ب ــل كــوكــب الــعــظــاء يف الــظــلــاء

شــيــخ الــعــشــرة كبشها ورئيسها

وك ــف ــي ــل ــه ــا يف شــــــدة ورخــــــاء

بــل درعــهــا بــل نصلها يــوم الوغى

ب ــل ســيــف نقمتها ع ــى األعــــداء

م ــن أهبـــر الــعــر الــعــقــول بعقله

وبـــجـــوده أحــيــا ســخــاء الــطــائــي

هــو زبــدة األجم ــاد بــل غــوث الــورى

واحل ــج ــة ال ــك ــرى ع ــى الــكــرمــاء

مـــذعـــن ملــقــالــه
وقــــس الــفــصــاحــة
ٌ

ويـــقـــول هــــذا أفــصــح الــفــصــحــاء
اآلبــــــــاء إرثــــهــــم إىل األبــــنــــاء

ورث الفصاحة مــن أبــيــه وهكذا
كم ألسن خرست لديه وأصبحت

خـــرســـا تـــــرد الــــقــــول بـــاألســـاء

قــف نــــاده يــا حمــســن الــفــرد الــذي

ج ــل ــت مــنــاقــبــه عــــن اإلحـــصـــاء

يــابــن الــذيــن بــنــوا عــى هــام السهى

بــيــت ال ــع ــا بـــل ه ــام ــة اجلـــــوزاء

أمـــنـــاء بــيــت الـــوحـــي بـــل خــزانــه

هلل هــــــم مــــــن مــــعــــر أمــــنــــاء

بــيــت بــه جــريــل أضــحــى خــادمــ ًا

يف كـــل صــبــح بـــل وكــــل مــســاء

يكفي هلــم رشفـــ ًا قــضــوا أعــارهــم

فـــيـــه بـــخـــدمـــة ســـيـــد الـــشـــهـــداء

مـــاذا أقـــول وكــربــاء أضــحــت بال

ٍ
نــــاه لــكــي يــنــهــى عـــن الــفــحــشــاء

إين أتــيــتــك قـــاصـــد ًا مـــن كــربــا

احلـــمـــد ذكـــــري واهلــــنــــاء ثــنــائــي

من خري من لبى وطــاف ومن سعى

ومــــن ارتـــــدى بــالــشــكــر واآلالء

ســعــدت بــه الــتــقــوى رسور ًا مثلام

ســـعـــدت مــنــى مــنــه بــخــر مــنــاء

أعــنــي اجلـــواد الــقــرم والــفــرد الــذي

األخــــــوة يف عــظــيــم وفـــاء
حــفــظ
ّ
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وقال مادح ًا الشيخ حمسن كمونة أيض ًا:
أصــبــح ال ــك ــون مــســتــنــر ًا رسورا

يــــتــــهــــادى نـــــظـــــارة وحـــــــورا

مــــذ أتـــــى حمـــســـن يـــلـــوح عــلــيــه

عــلــم الـــنـــر خـــافـــقـــ ًا مــنــشــورا

مـــذ أتــــى حمــســن يــمــيــس ط ــروبــ ًا

قـــد كــســتــه اآلداب مــنــهــن نـــورا

مـــذ أتــــى حمــســن ربـــيـــب املــعــايل

يــــا لـــقـــومـــي مــــؤيــــد ًا مــنــصــورا

مــــذ أقــــــر اإللـــــــه مـــنـــه ع ــي ــونــ ًا

مـــن ذويـــــه أهــــل الــــوفــــاء نــفــورا

ٌ
عــطــش إلــيــه سقاهم
حـــن واىف

مـــن نــــدى كــفــه رشابــــــ ًا طــهــورا

شــــاكــــر ًا ســعــيــهــم إلـــيـــه وقـــدمـــ ًا

كــــان يف اهلل ســعــيــهــم مــشــكــورا

وحــــذاهــــم بــصــرهــم يف الـــراي ــا

نــــــور خــــديــــه جـــنـــة وحــــريــــرا

يـــا ربـــيـــب الـــعـــى يـــابـــن مـــن قد

كـــان يف الـــنـــاس هـــاديـــ ًا ونــصــرا

رفــــرف الــنــر فــارتــضــاك حليفا

أبــــد الـــدهـــر وارتــــضــــاك وزيــــرا

فــاغــد لــلــعــزم يف رقــــاب الــلــيــايل

ودع الـــدهـــر ط ــائ ــشــ ًا مـــذعـــورا

بــل كــريــ ًا يــا لــلــورى بــل غــيــورا

إذ وفــــت أمحـــقـــ ًا وخـــانـــت حليام

ِ
ســائــ ً
مـــع كريم
ا هــا
أهـــل وفـــت ْ

صــــور الـــــورى تــصــويــرا
ال ومـــن
ّ

يـــا لــقــومــي أهــــل ســـــواه رئــيــس ـ ًا

يــــا ل ــق ــوم ــي أهـــــل ســــــواه أمــــرا

رضـــع احلــلــم يـــا لــقــومــي صــغــرا

فــــلــــذا قــــد نـــشـــا ع ــل ــي ــه كــبــرا

حــلــمــه وازن اجلـــبـــال الـــــروايس

ســـائـــ ً
ا عــنــه يـــا لــقــومــي بــشــرا

ونـــــــداه أحـــيـــا الـــــكـــــرام مجــيــعــا

مــثــل مـــا أحـــيـــا ال ــع ــف ــاة دهــــورا

مـــن غــــدا لـــأنـــام كــهــف ـ ًا وســــورا

يـــا لــقــومــي ألـــيـــس حمــســن هــذا
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أو غـــــدا نـــاطـــقـــ ًا يـــشـــابـــه قــســا

أو س ــط ــا دمـــــر الــــعــــدا ت ــدم ــرا

ال أقــــــر اإل لـــــــــه أعــــــن قـــــو ٍم

نــــافــــســــوه جــــهــــالــــ ًة وغـــــــرورا

قـــد أبــــى املـــجـــد أن يـــــراه ذلــيــا

واملـــــعـــــايل بــــــأن تـــــــراه ح ــق ــرا

وقال يمدحه أيض ًا:
يـــا مـــن تــشــيــد فــيــه لــلــعــا طنب

وقــد تسامت بــه الــغــايــات والرتب

ومــن له الفخر منسوب وليس إىل

ســـواه مــن مفخر يــعــزى وينتسب

وفــارســ ًا شــهــدت يــوم الــكــفــاح له

السمر العواسل واهلندية القضب

إذا لظى احلرب يف صمصامه استعرت

فــا هلــا غــرهــا مــات الــعــدى حطب

هــو الــكــمــي ســا فـــوق الــســاك له

عـــزم هتـــد لـــه األطــــــواد واهلــضــب

إذا استديرت رحى اهليجاء فهو هلا

عــنــد اســتــدارهتــا ي ــوم الــوغــى هلب

لـــه مـــكـــارم عـــز قـــط مـــا اتــصــفــت

ومهــــة دوهنــــا األفـــــاك والــشــهــب

ربيب حجر املساعي الغر حمسنها

الذي تقارصت عن عطايا كفه السحب

ألنــــه لــيــس يــعــطــي غـــر مبتسم

والسحب تعطي حياها وهي تنتحب

واألصيد األجمد القرم السخي ومن

أحيا مــن اجلــود ميت ًا ضمه الكتب

شمس اجلــال وعــن الــكــال وبحـ

َ
لـــلـــنـــوال وأم لــلــعــى وأب
ــــــرٌE

بــدر الــتــام ومــصــبــاح الــظــام ومن

تــنــجــاب عــنــا بــه الــغــاء والــكــرب

أضحت به عرصات الطف مرشقة

وقــد تكامل فيها األنــس والطرب

ف ــا حــجــاز وال م ــر يــقــاس هبا

وال دمــشــق وال صنعا وال حلب
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إىل رفـــيـــع مــعــالــيــه وال عجب

َمــن مثله ورقـــاب الــنــاس خاضعة

ِ
الـــــر مــنــه ومـــنـــه اجلـــــود منبعه

واحللم منه ومنهام البأس واألدب

مــا عــابــه يف الــنــدى بــخـ ٌـل وال جبن

يـــوم اهلــيــاج وال يف وعــــده كــذب

كــل ابــن انــثــى لــه بــن الـــورى لقب

وهـــو الــــذي جـــود كــفــيــه لــه لقب

بــــاهلل يـــا صــاحــبــي قــــوال لــشــائــنــة

ال يستوي الرأس يا مسكني والذنب

وال تــقــاس الــثــريــا بــالــثــرى أب ــدا

والــذر كيف يضاهي ويلك اهلضب

مثل الــذي شهدت يــوم الكفاح له

البيض الرقاق وسمر اخلط واليلب

خــذهــا قــصــيــدة عــبــد مل جيــد أبـــد ًا

نــدب ـ ًا ســـواك إىل اخلـــرات ينتسب

وقال مادح ًا الشيخ فخري كمونة:
فــيــا غـــاديـــ ًا بــــاهلل خـــذ يل شــكــايــة

إىل الندب فخر الدين أعىل الورى قدرا

فــــإن جــئــتــه قـــف عـــنـــده مــتــأدبــا

وأبــلــغــه عــنــي قــائ ـ ً
ا مــنــشــد ًا شعرا

أال يــا ربــيــب املــكــرمــات ومــن بنى

له املجد بيت ًا جــاوز األنجم الزهرا

ويــا بحر أهــل اجلــود يــا مــن بجوده

أفاض الــروايس القود والرب والبحرا

ويا قطب أهل الفضل والبذل من له

مناقب ال حتــى األنـــام هلــا حرصا

ويــا أســمــح املعطني كــف ـ ًا فبحرها

لـــوفـــاده ال زال يــقــتــذف الــــدرا

أتنسى وهــذا عبدك الدهر قد عدا

عــى عبدك املــهــدي بفادية الكربى

أثــاث ـ ًا ســوى ٍ
دار لــه أصبحت قفرا

فــلــلــه مـــن ذي غـــــارة مل تــــدع له

لــه حصلت رس ًا وقــد هنبت جهرا

وأعـــظـــم مـــا قـــاســـاه ثــقــب عــبــاءة
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وهــــذا رســــول الــــرد وافـــــاه ت ــارة

هيـــــدده زجــــــر ًا ويــشــتــمــه أخـــرى

ـى
فقلت لــه ويـــك اتــئــدْ إن يل محـ ً

إذا مــا قــســا دهـــر فيجعله يــرى

وقــلــت لــكــانـ ٍ
ـون امـــط عــن بيوتنا

أمل تــر فخر الــديــن حيرسها جهرا؟

فــقــال نعم هــذا ال ــذي قــد بنى ع ً
ال

وقد شاد للعلياء دون الــورى قرصا

***

 -6السيد 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.

كان طبيب ًا حاذق ًا ونطاسي ًا بارع ًا ،مارس الطب واشتهر به اشتهار ًا فائق ًا منذ القرن

الثالث عرش اهلجري ولقب عقبه بآل احلكيم وصاهر أرسة آل السيد مهدي الشهرستاين،
فانتقل إليه هذا اللقب أيض ًا.
ذكره البحاثة اجلليل السيد صالح الشهرستاين ضمن سلسلة بحوثه (شخصيات

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 كثري ًا 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 يد ًا بعد يد وخلف ًا عن سلف إىل حفيده األديب الشاعر السيد

حممد عيل صدر الدين احلكيم الذي حيتفظ هبا إىل اآلن(((.

ترك لنا تصانيف قيمة تعد ثروة فكرية ذات فائدة كبرية للمكتبة العربية ومن أشهرها:
1.1الطب املجدول :ذكره العالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين يف (الذريعة) فقال :السيد مهدي
الطبيب بن السيد خليل الشهرستاين احلسيني املوسوي املتوىف باحلائر 1318هـ عن قرب

سبعني سنة ،يوجد عند السيد حممد عيل هبة الدين ،بدء فيه بأمراض الرأس ثم سائر
األعضاء حتى ينتهي إىل الرجل يف جداول :املوجود يف أوله :الصداع أمل واألمل ال يكون

إال بسوء املزاج ...الخ(((.

2.2حتف السلف ومعارج الرشف كشكول تناول فيه مجيع الفنون كالطب اليوناين والتاريخ
واألدب ،يقع يف  864صفحة من قطع الوسط(((.

3.3هياكل احلكمة وصور النعمة ،جملد ضخم يف الطب اليوناين تربو عىل  600صفحة من
قطع الوسط.

4.4فقه األطباء

5.5الرسالة الوبائية.

6.6مسودات يف اختباراته الطبية.
((( راجع جملة (اإلخاء) التي تصدر بطهران  -العدد  6 - 99صفر  1387سلسلة (شخصيات أدركتها)
للباحث الشهري السيد صالح الشهرستاين.
((( الذريعة إىل تصانيف الشيعة (.)142 :15

((( يراجع بشأن هذه املخطوطة واملخطوطات التي تليها جملدات (خمطوطات كربالء) للمؤلف.
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7.7ديوان شعره باللغتني العربية والفارسية.

هذا العامل اجلهبد الذي زاول حرفة الطب طوال حياته مسامهة فعالة يف خدمة

اإلنسانية عن طريق معاجلة األمراض البدنية ،أقول إن هذا العامل الفاضل مل يفته يف يوم

من األيام من أن يستجيب لنداء عاطفته الرقيقة وشعوره الفياض ،ومل يشغله العلم
والطب عن ممارسة نظم الشعر الوجداين الرائع ،فقد عرب عن مشاعره أحسن تعبري
وصور آماله وأحالمه وخلجاته النفسية ،فأجاد التصوير وترك لنا ديوان ًا خمطوط ًا حوى

كثري ًا من القصائد التي تتناول مواضيع شتى قد اقتبسها من البيئة التي عاشها واستمدها

من احلياة التي قضاها يف جو من األفراح واألتراح ،فجاء شعره مطبوع ًا خالي ًا من التكلف
والصنعة ،اسمعه يف هذه األبيات التي يقول فيها:

إذا قطعوا حبل الرسائل يف البني

فــا عــذر لــأحــبــاب حــن تباعدوا

وأي فتى يف احلــب مل يــوف من دين

فـــــإن وفــــــاء املــــــرء ديـــــن أللــفــه

وقال:
()1

مطبوعة الوجه من روم ومــن مرض

جتـــور غ ــي ــداق ــة ....عــى كـــري

ق ــد طـــال لــيــل خــيــايل يف معثكله

مــســلــس ـ ً
ا يف ســــواد آخـــر العمر

ت ــيء كــالــكــوكــب الــــدري جنتها

ووجهها يف ســواد الشعر كالقمر

يــا شــادنــا قــد رمـــاين قــوس حاجبه

بأسهم مــن جــفــون مــن ذوي حور

وضــيــغـ ًا يف أجـــام العشق مفرتس ًا

لــكــل واش عــنــيــد لــلــهــوى نكر

فض ً
ال عن اهلجر إن الوصل يقتلني

إن شئت عجل بــه أو مل تشأ فذر

ارحـــم كــبــر ًا صــغــر ًا حــن تــأمــره

حليف ود قرين العشق مــن صغر

أرشفت من سهري منه عىل خطري

يا ناعس الطرف ال تعجل عيل فقد

((( هكذا ورد صدر البيت يف ديوانه املخطوط .
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وقال يف خلف امليعاد هذين البيتني:
ما بال صحبي إذا ما أوعدوا نقضوا

والــود يقيض بحسن الظعن مفتقرا

وذاك يمكن مــع تصحيح حممله

ومـــا أتـــى حمــمــ ً
ا إال وقـــد كــرا

وقال يف مدح النبي وآل البيت خممس ًا من قصيدة مطولة اوهلا:
ويف الــقــلــب هــجــر لــأحــبــة الذع

قــائــص صــري أخلفتها املــدامــع

وصالح طريف السهد والنوم شاسع

وذائــــب قلبي فـــوق خـــدي ناصع

فتلك شــهــود ليس يــأبــوا إذا دعــوا
تقضت ليايل العمر والرسم قد عفا

إىل كم أقــايس البعد يا جبرية الوفا

أهــــذا جــفــاء ال ولــكــن ال اجلــفــا

فذاك ضمريي عن سواكم فقد صفا

بــرأفــتــكــم إين مـــدى الــدهــر قاطع

وله:

قلب املحب عىل املحبوب متعوب

وجــســمــه بــيــد األســـقـــام منهوب

وقــائــل كيف طعم احلــب قلت أال

احلــب عــذب ولكن فيه تعذيب

()1

ذلك هو الشاعر الذي عرف يف مواهبه الشعرية ونبوغه الفكري وتصانيفه القيمة،

وسيظل اسمه خالد ًا 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.
((( جملة رسالة الرشق الكربالئية ج 17( 4رمضان 1373هـ) ص. 158
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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.

ولد يف كربالء سنة 1297هـ املوافق 1877م وتويف هبا يف شهر رجب 1381هـ

املصادف 1961/12/2م ودفن يف النجف األرشف.

نشأ يف بيئة علمية ،فوالده السيد عيل املفرس يرجع له الفضل يف تربيته وتعليمه ،درس

العربية وتفقه يف آداهبا ،ومل يكد يدرج يف السن ويبلغ مبلغ الرجال ،حتى أحسن يف

طبعه مي ً
ال 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

قسط ًا وافر ًا من املوهبة والثقافة ،ثم أقبل عىل دراسة الفقه وانرصف إىل قول الشعر فطار
خياله يف أجواء متعددة ،ونظم يف أغراض خمتلفة ،وجاء مدفوع ًا بالرغبة يف حتقيق الشهرة

لنفسه كشاعر يشار إليه بالبنان ،فكانت حياته حياة حافلة بالعطاء ،توىل القضاء الرشعي
يف كل من منديل واحللة وكربالء فرتة من الزمن ،وعرف بـ(نائب اجلعفرية) .وهكذا
جاهد يف سبيل الفكر والوعي الثقايف ،حتى كان من أشهر أدباء املدينة وأخصبهم إنتاج ًا.
أدركته آخر أيامه ،فرأيته رجل زهد وتقوى ،أرشف عىل الثامنني عام ًا ،قصري القامة،

ذا جبني وضاح وحلية كثة ،وهو يعتم بعاممة سوداء ،ويلبس قميص ًا رحب األردان،
ٍ
بتؤدة.
يعيش ببساطة وتقشف ،ويسري
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نرش قصائده يف صحف وجمالت حملية ،عىل رأسها جريدة (العراق) الصادرة يف

العرشينات ،ولقد أنفق العمر كله يف سبيل لغة العرب وثقافتها.

خزانته(((:

كان السيد مهدي يقتني الكتب النفيسة يف علوم اللغة العربية وآداهبا وكتب الفقه

والقانون والطب وغريها ،ثم حيفظها يف خزانته.

وقد اشتملت هذه اخلزانة عىل طائفة حسنة من املخطوطات القيمة((( يف خمتلف

ألوان املعرفة والثقافة.

آثاره:

استطاع شاعرنا أن يقتنص من بعض أوقاته فرص ًا يسرية فألف وكتب وترك عدد ًا

كبري ًا من األعامل يف شتى العلوم واملعارف ،لعل من أشهر مطبوعاته:

1.1رحلة شمس الفقهاء ،طبعت بمطبعة الغري يف النجف سنة 1934م ،بقلم كاتب
عراقي ،وهي رحلته إليران.

2.2مرآة القضاء  -طبع القسم األول منه يف النجف سنة 1360هـ.
3.3تنبيه األمة  -طبع بمطبعة الطف بكربالء سنة 1360هـ.

أما آثاره املخطوطة فهي كثرية نذكر منها عىل سبيل اإلمجال:

1.1منجزات املريض.

2.2من املياه إىل آخر الطهارة.
((( خزائن كتب كربالء احلارضة  /للمؤلف ص.14
((( املخطوطات العربية يف خزائن كربالء ص576

114

3.3أصل الرباءة واالستصحاب.

4.4من ملك شيئ ًا ملك اإلقرار به.
5.5الرشوط يف ضمن العقود.
6.6رشح قصيدة بانت سعاد.

7.7رشح قصيدة المية الطغرائي.

8.8ديوان السيد مهدي شمس الفقهاء.

شعره:

قصائد الشاعر جمموعة جتارب عاشها بوعي من خالل معاناة هلا أبعادها ،وقد تكون

معاناة شخصية أو عامة .مهر يف فنون الشعر ،وكتب األراجيز ،وقصائده بمجملها
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

(((

ٍ
زمــن
مـــايل ومــالــك ال حييت مــن

وال سقتك رضوع اهلــاطــل اهلتن

لئن تكن نلت مني مــا ت ــروم فكم

نــــال الــغــبــي أمــانــيــه مـــن الــفــطــن

ال راق عييش وال ساغت مشاربه

يوم ًا وال اكتحلت عيناين بالوسن

((( نرشت يف جريدة (العراق) العدد  1( 256نيسان 1921م  22 -رجب 1339هـ) .نرشت يف جريدة
(العراق) العدد  1( 256نيسان 1921م  22 -رجب 1339هـ).
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وال بكيت عــى األطـــال والــدمــن

وال ص ــب ــوت إىل هــيــفــاء غــانــيــة

والــغــيــث ال جـــاد غــاديــه بــرائــحـ ٍـة

داري وال بــاكــرهتــا درة املـــزن

إن مل أنــلــهــا ِعــلــومــ ًا ُتــلــك ـنِّــي هبا

يـــراي دون يميني مــقــود الــزمــن

واجــتــنــي مــن ثـــار الــعــلــم أينعها

واحتيس كــأس فضل ال يــزال هني
ِ
ـي
هــبــوا فــإن أســـاس املــكــرمــات ُبــنـ َ

فــقــل ألبــنــاء أهـــل الـــرق وحيكم

قــومــوا عــجــاالً ولكن نــارشيــن عىل

ـم اآلداب والفطن
رؤوســكــم عــلـ َ

واستمسكوا بحبال العلم واتبعوا

آثــــــاره لـــيـــزول الــقــبــح بــاحلــســن

أحــيــوا املـــدارس والــتــدريــس إن هبا

إحــيــاء مقصدكم مــن غــرة الوطن

جدّ وا بني الرشق للعلياء واجتهدوا

فجوهر الفضل ال يــرى بال ثمن

وشــمــروا للمعايل عــن سواعدكم

فــالــعــز فــيــهــن ال يف املــــال والــبــدن

فــطــالــب املـــال يــمــي وهـــو مفتقر

وطالب العلم عن كل األمــور غني

وال تــغــضــوا حلــاظــ ًا دون جمدكم

وال متيلوا إىل األحــقــاد والضغن

فــإن هــذا زمـــان الــعــدل قــد نرشت

راي ــات ــه شــكــروا مــن كـــان ذا منن

وله أرجوزة يف الفقه كقوله:
ال ريـــب يف كـــون الــنــبــي املــرســل

حمــــمــــد جــــــــاء بــــــــرع مـــنـــزل
ِمــــن حــجــة تُـــلـــتـــز ُم أو بــرهــانــا

أركـــــانـــــه حمــــصــــورة يف أربـــعـــة

البــــــد مــــن ذي ســــــرة مــتــبــعــة

َمــــــن اإل لـــــــــه بـــعـــد مـــــا أبـــانـــا

قـــد احـــتـــوى تــكــلــيــفــه ووضــعــه

ل ــك ــل مــــا احــــتــــاج إلـــيـــه خــلــقــه

أوهلــــــا نـــــوع الــــعــــبــــادات أتـــت

كـــتـــبـــه يف عـــــــرة انــــحــــرت
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طـــهـــارة قــبــل الـــصـــلـــوة رشعــت

ب ــع ــدمه ــا الــــزكــــاة قــــد ت ــق ــررت

ثــــم اجلــــهــــاد وجــــهــــاد الــنــفــس

أكــــــره قــــد عــــد م ــث ــل الــشــمــس

واحلـــــــج والــــعــــمــــرة ال تــعــاف

اخلــمــس والـــصـــوم واالعــتــكــاف
والــفــعــل مـــعـــروف ومــنــكــر أتــى

فــــاألمــــر والـــنـــهـــي لـــكـــل ثــبــتــا

ثــانــيــهــا نــــوع الــعــقــود انــعــقــدت

يف مخـــســـة وعـــــــرة انــضــبــطــت

رهـــــن وحــــجــــر وضـــــــان رابــــع

والـــصـــلـــح خــــر لـــلـــذي ي ــن ــازع

ال تــنــســهــا واضــــبــــط ملــــا ق ــررن ــا

هـــــا عـــــــرة كــــامــــلــــة ذكــــرنــــا

حمـــتـــمـــل لـــلـــربـــح واخلـــــســـــارة

كــــتــــبــــه أوهلـــــــــــا الـــــتـــــجـــــارة

رشيـــــك أو مـــــــزارع أو مــدعــي

ثـــــاثـــــة يــــنــــتــــز ْعــــن مـــــن َيـــــ ِع

ثـــم اهلـــبـــات الــســبــق والـــرمـــايـــة

بــــإثــــرهــــا كــــــــذاك الــــوصــــايــــة

كـــــذا الــــوقــــوف فـــاتـــبـــع آثـــــاره

إن الـــــوكـــــاالت تــــي اإلجــــــاره

وفـــيـــه أحــــكــــام غـــــدت مــســتــنــة

مــتــمــهــا الــــنــــكــــاح وهــــــو ســنــة

ْــــس يــــا صـــــاح ملــــا ق ــررن ــا
ال تَــــن َ

هــــا مخـــســـة مــــع عـــــرة ذكـــرنـــا

إال إذا بــقــصــد اإلنــــشــــاء وقــع

ثــالــثــهــا اإليـــضـــاح وهــــو ال يقع

فـــهـــن إحــــــدى عـــرة
وواحـــــــد
ّ

كـــتـــبـــه انـــــحـــــرت يف عــــرة

أوهلــــــا الــــطــــاق ل ــك ــن قــــد ورد

بـــأنـــه أبـــغـــض يشء يف الــســنــد

أمـــــا الـــلـــعـــان فـــعـــى األعـــــــداء
كــــذلِــــك الــــتــــدبــــر واإلقــــــــرار

والـــعـــتـــق خم ــت ــص بـــــذي الـــــوالء
ي ــث ــب ــت مــــا كـــــان بــــه اإلنــــكــــار

فــــهــــذه الـــــعـــــرة مـــــا ذكــــرنــــا

تـــنـــس مـــا قــررنــا
مـــع واحـــــد ال
َ

كــــــذاك اإليــــــــداء حيـــــذو حــــذوه

اخلــــلــــع بـــنـــد والــــظــــهــــار تــلــوه

والــــنــــذر يف الـــــذي لـــه رجــحــان

وبــــــعــــــده اجلــــعــــالــــة األيـــــــان
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رابــعــهــا األحـــكـــام وهــــي تشمال

ملـــــا مـــــى ومـــــــا ســــيــــأيت قــبــا

الــغــصــب والــشــفــعــة واإلحـــيـــاء

ألرض مـــــــوات مــــاهلــــا الـــفـــاء

جـــريـــا ملــــا عــلــيــه ابـــعـــض ســبــقــا

لـــكـــنـــا خت ــص ــي ــص ــه ــا ملـــــا بــقــى

مـــا األمــــر أو مل يــفــصــل الــقــضــاء

لــــقــــطــــة فـــــــرائـــــــض قــــضــــاء

إن الـــشـــهـــادات بــســمــع وبــر

أو قــطــع انـــكـــار وإال فــاحلــذر

آخـــرهـــا الـــديـــات وهــــي يف الــنــبــأ

يف خــطــأ جتــــري ويف شــبــه خطأ

ع ــى الــــذي يــســتــمــع الــــرط أتــى

إن احلـــــــدود والـــقـــصـــاص ثــبــتــا

ف ــأح ــف ــظ وال ت ــن ــس ملــــا ق ــررن ــا

هــــا عـــــرة واثــــنــــان قــــد ذك ــرن ــا

يف أربـــــــعـــــــن وثـــــــــــان ب ــن ــد

وكـــتـــب فــقــهــنــا بـــــدت يف الــعــد

تـــرتـــيـــبـــه ونـــــعـــــم مـــــا رت ــب ــن ــا

ثـــــم بـــحـــمـــد اهلل مـــــا أردنـــــــا

وقال يف قصيدة مهني ًا أحد السادة األرشاف:
أبــنــفــحــة األزهــــــار يف األس ــح ــار

أو نــغــمــة األطـــيـــار يف األشــجــار

أم ح ـ ّلــت احلــســنــاء فــضــل مخــارهــا

فـــالـــنـــاس مــــن نــفــحــاهتــا بــخــار

هـــل عــــادت الــدنــيــا بــعــيــد ثــالــث

فــلــذا نـــرى هـــذا اهل ــن ــاء الــطــاري

مــأ الفضا طيب ًا وقــال أخــو النهى

طـــربـــ ًا وطـــــاب لــعــيــش لــلــســار

عــبــقــت بــه دار الــســام وعــطــرت

ســـكـــاهنـــا بــــأرجيــــهــــا املـــعـــطـــار

أتـــرى الــســاء غ ــدت جت ــود بغيثها

م ــن بــعــدمــا بــخــلــت ع ــن املــــدرار

أم عطرت أرض العراق وأصبحت

تـــبـــدي حم ــاس ــن ــه ــا إىل الــنــظــار
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ومنها قوله:
بـــــتـــــاره الــــفــــتــــاك واخلـــــطـــــار

ذو هــيــبــة تغنيه يـــوم احلــــرب عن

مجع الفصاحة والصباحة والشجا

عـــة والـــســـاحـــة نــخــبــة األبـــــرار

تــتــطــايــر األمــــــوال عــنــه فتغتدي

وهلــــا أكــــف الـــوفـــد كـــاألوطـــار

ه ــو كــعــبــة اجلــــود الــتــي م ــن أمــهــا

ألــقــى بــســاحــتــهــا ع ــى األســفــار

ٍ
ضـــار
اســتــنــجــدتــه لــيــث هـــزبـــر

غــيــث إذا اســتــجــديــتــه غـــوث إذا

هـــربـــ ًا عـــــداه وأنـــــت يـــا أمـــوالـــه

مـــن جــــود كــفــيــه حـــــذار حـــذار
رمــتــهــم كــفــه بــالــتــر رمــــي مجــار

وإذا الـــــوفـــــود بــبــيــتــه طـــافـــوا

بـــرى لــبــغــداد فــكــم قــد فــاخــرت

مــــن أجـــلـــه بـــعـــواصـــم األغـــيـــار

عـــــوذت طــلــعــتــه وجـــــود يمينه

بــاملــصــطــفــى مـــن أعــــن الــنــظــار

زهــــو الـــريـــاض الـــزهـــر بــالــنــوار

قــد ازهــــرت وزهــــت بــه اكنافها

جتـــري فــيــا بـــرى ذوي اإلعــســار

يف كـــل كـــف مــنــه مخــســة أبــحــر

وقال راثي ًا امللك فيصل األول ،والقصيدة مؤرخة يف  1939/4/7م:
رسج ال ــع ــى بــبــاطــكــم ال ختمد

إن يــطــف مــصــبــاح فــآخــر يــوقــد

مل خيــل صــدر الــدســت منكم سيد

إال بـــمـــســـنـــده تــــصــــدر ســيــد

مــا زال مــنــكــم صــــارم بــيــد العىل

ســيــف يــســل لــكــم وســيــف يغمد

إن غــاب عن فلك اإلم ــارة كوكب

فــقــد اســتــنــار الــكــوكــب املــتــوقــد

ي ــا دهـــر جــئــت بــفــرحــة وبــقــرحــة

نــــــر بــــه وآخـــــــر يــكــمــد
خــــر
ّ
وغـــروب ذاك الــبــدر ليلك أســود

بطلوع هــذا الشمس يومك أبيض
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بـــن املـــــرة واملــــــرة رصت يف

حـــالـــن أنــــــدب تــــــارة وأغـــــرد

فلذكر غــازي كــأس صــاب احتيس

ولـــذكـــر عــبــد اهلل ي ــول ــد رصخــد

وقوله يف هذين البيتني:
ســــــام اهلل مــــا هــــب الــنــســيــم

عـــى مـــن وجـــدهـــم عــنــدي مقيم

وم ــن ســلــبــوا قــــراري واصــطــبــاري

فـــهـــا أنــــــا يف صـــبـــابـــايت أهــيــم

وقال جميب ًا عىل رسالة صديق له:
مـــثـــلـــا

واىف لـــــيـــــعـــــقـــــوب بـــشـــر

واىف

كــــــتــــــابــــــك

وكــــــــأنــــــــا اإلقـــــــــبـــــــــال أقــــــ

ــــبـــل والــــشــــفــــاء أو ال ــن ــش ــور

وكــــــــأنــــــــا رشخ الــــشــــبــــا

ب وعـــيـــشـــه الــــغــــض الــنــضــر

وأضـــــــــــــاء يل مـــــــن كـــــــل ف ـــ

ـــــــــجٍ مــــنــــه فــــجــــر مــســتــطــر

ِء بــــكــــل مـــــا أهــــــــوى تـــــدور

ورأيــــــــــــــت أفــــــــــــاك الــــســــا
خــــــــــط وقـــــــــــرطـــــــــــاس كــــأ

هنـــــا الـــــســـــوالـــــف والــــثــــغــــور

فـــــــكـــــــأنـــــــه لـــــــيـــــــل يــــمــــو

ُج خــــــالــــــه صـــــبـــــح م ــن ــر

َب تــــكــــاد مـــــن طــــــرب تــطــر

وبـــــــــدايـــــــــع تــــــــــدع الــــقــــلــــو

وقال متغزالً:
غني عن الــراح يل يف ريقك اخلرض

ويف حمــيــاك عــن شــمــس وع ــن قمر

ويف خــــدودك مــا مـــاج اجلــــال هبا

لــلــطــرف أهبـــج روض يــانــع نرض
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وقال يف حماورة رشعية صاغها بشكل سؤال وجواب:
أهيــــا الـــعـــامل الــفــقــيــه الـــــذي فــاق

ذكـــــــــــاء فــــــا لــــــه مــــــن شــبــيــه
ً

رجـــل مـــات ع ــن أخ مــســلــم حـ ٍـر

تــــــأتــــــى مـــــــن أمـــــــــه وأبـــــيـــــه

ولــــــه زوجــــــــة هلـــــا أهيــــــا احلـــر

اخ خــــــالــــــص بـــــــا متــــويــــه

فــحــوت فــرضــهــا وحــــاز أخــوهــا

مـــا تــبــقــى بــــــاإلرث دون أخــيــه

فــأشــفــنــا بــــاجلــــواب عـــا ســألــنــا

فــهــو نـــص ال خــلــف ي ــوج ــد فيه

كــــل قـــــاض وحـــــــار كــــل فــقــيــه

أفـــتـــنـــا يف ق ــض ــي ــة حـــــاد عــنــهــا

***
قــــل ملــــن ي ــل ــغ ــز املــــســــائــــل إين

كــــاشــــف رسهـــــا الـــــــذي ختــفــيــه

إن ذاك املــــيــــت الـــــــذي قـــدم

الـــرع أخـــا عــرســه عــى ابـــن أبيه

رجـــــل زوج ابـــنـــه عــــن رضــــاه

بـــــحـــــاة لــــــه فــــــا غـــــــرو مــنــه

ثـــم مــــات ابــنــه وقــــد عــلــقــت منه
فـــهـــو ابــــــن ابــــنــــه بـــغـــر مـــــراء

يــــــر ذويـــــه
فـــــجـــــاءت بــــابــــن
ّ
وأخـــــــــو عـــــرســـــه بــــــا متـــويـــه

وابــــن االبــــن ال ــري ــح أدنــــى إىل

املـــيـــت وأوىل بـــارئـــه مـــن أخــيــه

فــلــذا حــن م ــات أوجـــب للزوجة

ثــــمــــن الـــــــــــراث ت ــس ــت ــوف ــي ــه

وحــــوى ابــــن ابــنــه الــــذي هـــو يف

األصــــل أخــوهــا مــن أمــهــا بأخيه

وختـــى األخ الــشــقــيــق مــن اإلرث

وقـــلـــنـــا ي ــك ــف ــي ــك أن تــبــكــيــه
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وجاء يف (موسوعة الكنايات العامية البغدادية) ما هذا نصه:
قال املحامي الكربالئي شمس الفقهاء هيجو قايض كربالء:
ويل كشكول موسى ئي سه رنكك

كــشــاكــيــل الـــقـــضـــاة م ــل ـ ّـون ــات

بــرانــكــه قـــايض مــاهــا َد َبــنــكــك

وألــــــــــوان ثــــــاث دلــــيــــل قــطــع

()1

يقول :لكل قاض كشكول بلون ،ولكن كشكول موسى بثالثة ألوان ،وهذه األلوان

الثالثة دليل قاطع عىل أن قاضينا جاهل أمحق ولفظة (دبنكك) فارسية تعني بالعربية

جاهل أمحق.

وجاء يف جمموعته قوله (ومما قلته يف صباي) وهي قصيدة طريفة من بحر الرجز

فقال:

يــزجــيــه شـــوقـــي لــــأخ الــشــقــيــق

ســـــــام صـــــب دنـــــــف مـــشـــوق

فــتــكــتــي مــــن نــــــوره ابــتــســامــا

تــــضــــوع مــــن غــــرتــــه اخلــــزامــــى

ذاك الــــذي يــعــرف فــيــنــا املــهــدي

يـــبـــث شــــوقــــي حل ــل ــي ــف املــجــد

ويــنــر الــعــتــب لــــدى األحــبــاب

يــلــف ثــــوب الـــشـــوق والــتــصــايب

بــجــنــبــه زدتـــــــم لـــنـــا اجــتــنــابــا

أكـــــلـــــا زدنـــــــاكـــــــم اقـــــرابـــــا

ف ــاه ــج ــره هـــجـــر ًا ســـيـــدي مجيال

فـــيـــك فــــــــؤادي مل يـــــزل عــلــيــا

نــــــار اهلـــــــوى ب ــق ــل ــب ــه اخلـــفـــاق

فـــامـــنـــن عـــــى مـــتـــيـــم مــشــتــاق

ف ــن ــوم ــه عــــن طـــرفـــه قــــد قــوضــا

ي ــذك ــر دهــــــر ًا فــيــكــم قـــد انــقــى

تــكــون نصف العيش يف املواصلة

ألـــســـت تــــــدري لـــــذة امل ــراس ــل ــة

((( موسوعة الكنايات العامية البغدادية  /عبود الشاجلي ج 2ص. 19
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عــــاهــــم وجـــــــــاوز األفــــاكــــا

يــابــن األوىل قــد وطـــن السكاكا

وبــــــن عـــيـــنـــي وأنـــــفـــــي س ــامل ــا

الزلــــت م ــن ريـــب الـــزمـــان ســاملــا

وخ ــض ــت يف أب ــح ــره ــا اخلــضــمــه

قــــد نـــلـــت بـــاجلـــد عـــــ ً
ا مــــا مجــه

قــــد هبــــر الــــطــــويس واملــحــقــقــا

رصفـــت م ــن نــحــو الــبــيــان منطقا

فــــــازداد قــلــبــي يف هــــداك تــبــره

وجـــئـــتـــنـــا عــــامــــة يف تـــذكـــره

ويف يـــديـــك ســلــمــت إرســـاهنـــا

لــــك املــــعــــاين أطـــلـــقـــت عــنــاهنــا

وأدركــــــت فــيــك املــنــى املـــداركـــا

ومــــهــــدت لــعــلــمــك املــســالــكــا

ألنــــــــك املــــفــــيــــد بــــــاإلرشــــــاد

بـــنـــور ع ــل ــي ــاك أضــــــاء الـــنـــادي

فــيــك وفـــاقـــت شــهــب الـــــدراري

وأرشقــــــــت مــــشــــارق األنـــــــوار

مــنــظــومــة تــــزري بــشــعــري الــنــامــي

إلــــيــــك مــــن جــــواهــــر الـــكـــام

وأودعـــــــت يف لــفــظــهــا الــنــهــايــه

قـــد ارتـــقـــت فــيــك ألعــــى غــايــة

عــنــي بــه األوصــــاب هتــمــي ساكبة

فــــــا تــــــردهنــــــا إيل خـــائـــبـــة

هيــــدي الـــــرور يل ولــأصــحــاب

واجـــــر فـــــؤادي مــنــك يف كــتــاب

ونــــــوركــــــم مـــتـــقـــد ال يــطــفــا

بــــرحــــت لـــلـــرايـــا كــهــفــ ًا
فــــا
َ

وفاته:

أدرك شاعرنا احلامم بعد عمر حافل بجالئل األعامل وذلك يف شهر رجب سنة

1381هـ املصادف يوم 1961/12/2م ،ودفن يف كربالء وأعقب ثالثة أوالد هم
السادة يونس وكامل وكاظم .ومن احفاده اليوم الباحث الفاضل صاحب يونس
املوسوي وحمسن وحسن وعيل.
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واكبت اجلاليات غري العربية التي نزلت يف هذه األرض املقدسة النهضة األدبية فيها،

ولذلك نجد كثري ًا من شعراء اجليل املايض هم من غري العرب ،ولكنهم تثقفوا ثقافة

عربية ،وحرضوا جمالس العلامء والندوات األدبية ،فنبغ منهم عدد غري قليل من شعراء
وأدباء تركوا آثار ًا عفى عليها الزمن ومل يبق منها إال النزر اليسري ،ومن هؤالء السيد
حسني مري رشيد الرضوي تلميذ السيد نرص اهلل الفائزي والسيد جواد اهلندي خطيب

كربالء وغريمها كثريون ،وهؤالء الذين ورد ذكرهم تركوا آثار ًا استدللنا هبا عىل جمريات
حياهتم وسني والدهتم ووفاهتم.

ولكن السيد مهدي السيد حممد تقي اهلندي الذي يعد من هذا الرعيل أيض ًا 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:

اهلل مــــا هـــــذا ال ــب ــك ــا وال ــع ــوي ــل

هــل قــتــل الــنــدب ومــــوىل جليل؟

مــــن آل طــــــه قــــد عــــا فــخــره

يف شـــأنـــه ل ــي ــس لــــه مــــن بــديــل

قــــد كـــــان ذا يفء وظـــــل ظــلــيــل

وأمحـــــد الــفــضــل قـــى بــالــضــبــا
قـــد احـــتـــوى ع ــلــ ًا وفـــضـــ ً
ا عال

أهـــل تـــرى يف فــضــلــه مـــن عــديــل
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قــــد كـــــان بـــــــدر ًا زاهــــــــر ًا نــــوره

والـــيـــوم يف الــقــر تـــــوارى نــزيــل

قــد حــاز فــخــر ًا وهــو حلف التقى

هــيــهــات أن تــلــقــى لـــه مـــن مثيل

مــــن خـــصـــه اهلل ب ــم ــج ــد أثــيــل

نـــفـــي فــــــدا أمحــــــد عــــز الــعــى

ومــرفــد الــوفــد وكــهــف الــدخــيــل

قـــد قــتــلــوا الـــنـــدب مــــاذ الــعــا

عــــلــــ ًا وطــــــــــور ًا وبــــعــــز نــبــيــل

راح الـــــذي فــــاق الــــــورى كله

وض ــج ــت الــدنــيــا تــــرن الــعــويــل

لـــقـــتـــلـــه أرضم قــــلــــب الـــعـــى

بـــأمحـــد ال ــف ــض ــل قــتــيــل ال ــع ــدى

خــلــفــتــنــي مــضــنــى وعـــــان ذلــيــل

يـــا كــوكــب الــفــضــل أبــــا مــرتــى

مـــعـــفـــر اخلــــــد شــــهــــيــــد ًا قــتــيــل

يف القتل واملـــوت وصــنــع اجلميل

حمــــمــــد قــــــد اقــــــتــــــدى أمحــــــدا

فــــأنــــت واهلل لـــنـــعـــم اخلــلــيــل

واســـيـــت يف الــقــتــل أبــــا قــاســم

ي ــن ــدب يف الـــوجـــد أبـــــاه اجلــلــيــل

هلـــفـــي عـــــى قـــاســـمـــه إذ غـــدا
تــــبــــ ًا لــــقــــوم قــــتــــلــــوا كــهــفــنــا

َب ّ
ـــــر هلـــم خـــزي وويــــل طــويــل
ــش ْ

صـــــــر ًا أبــــــا قــــاســــم يف رزئـــــه

ف ــأن ــت يـــا مـــــوالي نــعــم الــبــديــل

أشـــكـــو إىل اهلل صــنــيــع الــعــدى

وح ــس ــب ــي اهلل ونـــعـــم الــوكــيــل

وقــــاســــم الــــنــــدب لـــنـــا كــافــل

يــا حــبــذا الــنــدب ونــعــم الكفيل

لعن ًا عليهم بالضحى واألصــيــل

قــــد قـــتـــلـــوا رب الـــعـــا أمحــــدا

()1

وهذا النموذج يلقي الضوء عىل شاعرية السيد مهدي ويتضح لنا أنه كان أحد

الشعراء املجيدين ،له أسلوب رائق ونظم فائق حافل بالنزعات النفسية اجلياشة القلقة
املعذبة.

((( جمموع ال الرشتي .
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هو السيد مهدي بن السيد باقر بن السيد حسني النقوي اهلندي النصري آبادي

احلائري ،كان فقيه ًا بارع ًا شاعر ًا بليغ ًا ،وكان حسن املعرفة بالعربية واألصول ،له شعر

يف غاية اجلودة ،ذكره العالمة الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته بقوله:
وكــالــفــتــى املـــهـــدي نــجــل الــبــاقــر

والــــصــــارم اهلـــنـــدي ذي املــآثــر

الــــنــــقــــوي م ــن ــت ــق ــي األشــــعــــار

يف مــدح ســـادات الـــورى األطــهــار

مـــــدخـــــر ًا حلـــــره حــــب الـــغـــرر

ف ــرد ًا فــأرخــه (التجى للمدخر)

()1

وقد ورد له ذكر يف كتب الرتاجم إذ خصه العالمة السيد حمسن األمني بدراسة قال

فيها :ولد يف نصري آباد من اهلند  5حمرم سنة  1287وتويف  2رجب سنة 1349هـ ونقل
إىل كربالء ودفن هبا ،يف [الطليعة] فاضل متفنن يف العلوم النقلية والعقلية بارع فيها

خصوص ًا األصولية الفقهية حفظه ولده يف اهلند وأتى مع أبيه لطلب العلم إىل العراق
فسكن احلائر ونال يف الفضل حظ ًا وافر ًا وله شعر كثري يف األئمة  مجعه يف ديوان

سامه (املختار يف مديح بني املختار) .كان مشهور ًا بالفطنة والذكاء وصفاء القرحية وتوقد
الذهن ،وهو متوسط بني شعراء طبقته ،تعوزه مقومات التجديد واإلبداع.
ومن شعره قوله يمتدح آل البيت ويذكر سمو خصاهلم:

((( جمايل اللطف بأرض الطف ،79-16 ،ط ،2ص. 579
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قـــلـــب يــقــلــب غـــربـــه عـــزمـــات

لــلــدهــر دون مــضــائــهــا وثــبــات

والـــدهـــر يــعــلــم إن ــن ــي حــــرب له

ل ــل ــده ــر عـــــــادات ويل عـــــادات

قــد ضــقــت ذرعــــ ًا بــالــزمــان وأهــلــه

واملــــــــــوت فــــيــــه لـــــــأيب حـــيـــاة
هـــــذا الــــزمــــان ب ــل ــؤم ــه قـــــدرات

طــهــر ثــيــاب الــنــفــس فـــاآلمـــال يف

س ــأل ــوذ بــالــصــر اجلــمــيــل تــكــرمـ ًا

وأغــــض حــتــى ختــضــع احلــاجــات

فالنخل قــد محــدت بــا نفعت وما

انتفعت وقــد حفت هبــا الثمرات

ع ــرضــ ًا وإن مل تــبــلــغ الــشــهــوات

حسب الفتى مــن ده ــره مــال وقى

وقوله:

ويــــدي قــد عــلــقــت بــحــبــل والكــم

يــــا آل أمحــــــد إنــــنــــي مـــوالكـــم

مــن ذا الـــذي مل يأتكم فنجا ومن

ض ــل الــســبــيــل وتــــاه ح ــن أتــاكــم

مــا استغنت الــدنــيــا بـــيء عنكم

كـــــا وال رضاهتــــــــا بـــســـواكـــم

ف ــض ــل وعـــنـــد اهلل مــــا أس ــاك ــم

أنـــتـــم كـــــرام ال يـــــداين فضلكم

أنــتــم صــنــائــع ربــكــم واخلــلــق بعــ

ـــــد ص ــن ــائ ــع ل ــك ــم فــــا أغــنــاكــم

إال كأكمه ناعت شمس الضحى

حــرصــ ًا ومـــن ذا يستطيع ثناكم

كــلــت ومل تبلغ حضيض عالكم

مــالــت ضــعــون ملجدكم وعقوهلم
رشفــــــ ًا ب ــن ــي خــــر األنـــــــام حمــمــد

اهلل فـــضـــلـــكـــم بــــــا آتــــاكــــم

واىل الشقاء يــعــود مــن عــاداكــم

ســعــد الــــذي واالكـــــم وأطــاعــكــم

()1

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 مستقبالً.

((( أعيان الشيعة  /ج 48ص125و . 126وانظر  :الطليعة يف شعراء الشيعة ج 2ص. 351
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 -10الشيخ موسى األصفر
املتوىف عام 1289هـ

يعد الشاعر الشيخ موسى بن قاسم األصفر

(((

من شعراء كربالء املنسيني يف

القرن السابق ،الذين أمهلهم املؤرخون والباحثون والدارسون ألدب العراق يف تلك
الفرتة ،وليس القصد هنا رسد أسامء شعراء ذلك القرن الذين قدموا للرتاث العريب
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 شيئ ًا 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 مالزم ًا هلام ،وله فيهام قصائد عدة دونت يف جمموع السادة

آل الرشتي ،كام إنه اتصل بالعالمة الكبري السيد عيل نقي الطباطبائي ،فنال عليه قسط ًا
وافر ًا من املعرفة ،وعمل عنده كاتب ًا ،كام عثرنا عىل تواقيع له يف بعض األوراق التي

حيتفظ هبا بعض بيوت العلويني((( وطفق بعيش أهوال احلياة وشدائدها ،ولكنه مل يثبط
((( حدثني كاظم بن جواد بن جعفر بن مهدي بن موسى بن قاسم األصفر أن آل األصفر هم من بني حجيم
القاطنني يف ضواحي الساموة.
((( وجدت توقيعه يف ورقة استشهاد لدى السادة آل ثابت مؤرخ سنة  ،1245كام وجدت توقيعه يف بعض
وثائق للسادة آل لطيف وتارخيه سنة 1272هـ.
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عزمه عن مواصلة حتصيله العلمي واألديب ال الفاقة وال الفقر ،ومل يثن عزمه يف أن
يلحق بركب الشعراء الذي سبقه أشواط ًا بعيدة تارك ًا 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 كاتب ًا عند السيد عيل نقي

الطباطبائي يف كربالء ،وهو من املعمرين تويف سنة 1289هـ((().

أما شعره فقد تناول فيه أغراض ًا متنوعة يف الرثاء واملديح والعتاب واملداعبة والغزل،

وهو يف كل تلك األغــراض نحا منحى األقدمني لدى حترياتنا الكثرية يف املجاميع
الكربالئية عن آثار الشعراء استطعنا احلصول عىل نامذج من شعر ونثر الشاعر الشيخ

موسى األصفر يف جمموعة خطية للسادة آل الرشتي ،وقد رأيت أن أثبتها نص ًا مراعي ًا يف

ذلك الدقة ،عل ًام بأن هناك أبيات ًا ركيكة ال تصلح للنرش ،وقد حذفتها ،جاء يف املجموعة:
وملا كان ذو الفضل األزهر الشيخ موسى األصفر من خدم والده العالمة  -أعىل اهلل

مقامة  -وكان السيد كثري ًا ما يامزحه ويداعبه ويالطفه يف أنواع املالطفات واملزح فلم

يتحمل الشيخ فكتب إليه يوم ًا ما هذه صورته :فلام كرب السن فلج الذهن ومن امتد

عمره ضعفت قوى فكرته وهيهات أن يساوي من شاب جوده مدرك الشباب ألن
الفكر له آالت وبالشيب تتالشى وتصدو والقدم حيطها قرس ًا وإن بقت تعلو فكن يا بن
األطايب بار ًا 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.

وشــــــأو جمــــد مت ــن ــى نــيــلــه الــنــر

يـــا مـــن إل ــي ــه م ــق ــام نــلــت غــايــتــه

((( ديوان الشيخ حمسن اخلرضي ،ص ، 147احلاشية.
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وطــــــول بـــــاع بـــــــآداب وســابــقــة

يف كــل عــلــم تــســامــى أن جتــد فكر

لــكــن ذلــــك أمــــر غــــاب غــركــم

عــــن فــهــمــه كــــرمــــاد حتـــتـــه مجــر

غـــشـــاوة ولــســمــعــي ي ــع ــري وقــر

بــــــأن ق ــل ــب ــي ريب كــــي تــغــشــيــه

أم ذاك رس فــــا يب مــثــلــه رس

ج ــن ــون ج ــاب ــر أمــــر أنــــت تــعــرفــه

وقال:

أرى الــزمــان عــى مــا فــيــه مــن غري

حــكــى انـــقـــاب لــيــالــيــه بــأهــلــيــه

فــالــرجــل تبرص مــرفــوع ـ ًا أسافلها

والـــــرأس يــبــر حمــفــوظ ـ ًا أعــالــيــه

خـــيـــال قــــوم متـــشـــوا يف نــواحــيــه

غـــديـــر مـــــاء تــــــرآى يف أســافــلــه
فــلــيــتــنــي مل أشـــاهـــد مـــا أش ــاه ــده

أو كــنــت يف عــزلــة ع ــا أرى فيه

أرى اجلــفــاء عــى خــديــك قــد الحا

واهلـــــزل صــرتــه لــلــصــد مفتاحا

وكــــل عــطــر إذا جتــهــلــه تــنــســاه

وإنــــــه قــــط مل جت ــه ــل إذا فــاحــا

جزمت باملزح ما حاولت من إرب

فــــإن أصــبــت بـــه مـــا كــنــت مــاحــا

اين امــــرؤ مل أكـــن ك ــا ع ــى أحــد

ومل أكـــن طــالــبــ ًا بـــالـــذل أفــراحــا

وقال أيض ًا معاتب ًا السيد:

وقال يمدح السيد أمحد:
فــا خــر يف مـــال إذا هــو مل يكن

لــعــرض ذويــــه حــامــيــ ًا ثـــم وافــيــا

فــا كــان ذو مــال شبيهك مل تكن

تــشــاهــد مــهــجــو ًا هــنــاك وهــاجــيــا

فــيــالــك مــن شــهــم أصــــان لعرضه

بـــبـــذل أيــــــاد خــلــتــهــن غـــواديـــا

فــامــتــع بـــا عـــــودت نــفــســك إنــه

مــقــام تــنــاهــى يف الــعــلــو املــعــالــيــا
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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 عل ًام وأمحد عرصه حل ًام فبينام يشنف

األسامع برطب حديثه يذهب الصداع ونثر دراري األدب وذكر ما وصل من بالغة

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 حل ًام منه أشفق وسكن بعد أن أرعد وأودع صارمه جفنه وأخذ يلوم
ويعتب ويعزل و ُيؤنّب 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
فاستطار من ذلك لبي إذ ال شاهد من قديم صحبي بل كان من حرض نبت جمتث ما

له من قرار يدور مع الزمن حيثام دار فلزمت األدب وامتطيت زي الصرب وال عجب
وعللت ذاك حلكمة هناك وقلت يا هذا بث شكواك إليه واعتمد يف جالء درن مهك عليه

فخاطر خاطري تلك خماطب ًا جاللة قدره لغسل وصمة وسمها الطالع يف صدره وفقت
لرضائه وحسن والئه:

أال إن الـــــــويف فــــدتــــك نــفــي
ومـــــن لــــو ك ــن ــت ع ــن ــه يف غــنــاء

ويف يف امل ــغ ــي ــب ويف احل ــض ــور
ّ
يـــكـــون عـــنـــه يف شـــعـــب شــطــر

ول ــك ــن إن عــــدت ع ــض ــاء واىف

يــقــيــك الــضــيــم كــالــلــيــث اهلــصــور

وي ــغ ــن ــي ع ــن ــك يف ف ــت ــك ورتــــق

ويــرخــي مــا اســتــضــاق مــن األم ــور

فـــــا يـــــغـــــررك مـــــن ود تـــــراه

تــــواصــــل بـــكـــرة ثــــم الــســمــور

وإن زاد الــــتــــزاور مـــن أنـــاس

فـــتـــزويـــر تـــــــردد يف الــــصــــدور
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لــقــد عــــارصت مـــن أوالك جمـــد ًا

وكـــــــان احلـــــــزم ال بــاملــســتــطــر

وأودع مــن شــكــكــت بــه اعــتــاد ًا

فــكــان ال ــده ــن م ــن ذاك العصري

فــــا تــــــدري زمــــانــــ ًا ك ــن ــت فــيــه

تــقــلــب يف األكــــف ويف احلــجــور

فــامــتــع حــيــث مـــا تـــرضـــاه مني

فــــإين الـــفـــن مـــن قــــدم الـــدهـــور

م ــت ــى ضــــل الــــريــــر فــــا م ــام

وإن الـــلـــوم حيــســن يف الــبــصــر

وكتب له يف صدر كتاب جواب ًا لرسالة وردت منه:
ســـيـــدي ســـيـــدي ك ــت ــاب ــك اح ــى

م ــن زالل ع ــى فـــــؤادي الــصــادي

خــلــت فــيــه قــمــيــص يـــوســـف ملا

الـــصـــقـــتـــه أنـــــامـــــي بــــفــــؤادي

نــعــمــة ســمــيــت كـــتـــابـــ ًا جمـــــاز ًا

أنــا نبت وهــي السحاب الــفــوادي

كــــرر الــلــثــم يـــا فــمــي وتــرشــف

مــنــه آثـــــار فــضــل تــلــك األيـــــادي

قــالــت الــعــن وهــــي تــقــذف در ًا

نــــاظــــر ًا مـــن بـــحـــار ذاك املــــداد

أنــــــا أنـــــــدي بـــيـــاضـــه بــبــيــاض

أنـــــا أفــــــدي ســـــــواده بـــســـوادي

وعــلــيــك ال ــس ــام م ــا غـــرد الــطــر

وغــــنــــى شــــــاد ورجـــــــع حــــادي

وله يف نفس الغرض واملقصد:
فــــا أدري ملــــا أبــــــدي وف ــك ــري

وحــــــق اهلل يف أمــــــر ال ــش ــت ــات

أأرشح مـــا ج ــرع ــت ب ــي ــوم غنم

مـــن الــبــلــوى ومــــا أش ــج ــى هلــايت

ومــــهــــا ارجتـــــــي قــــربــــ ًا إلــيــكــم

حيــــول الــبــعــد مـــن كـــل اجلــهــات

فـــهـــل هـــــذا لـــذنـــب كـــــان مــنــي

فـــاقـــيـــت جــــزائــــي يف حـــيـــايت؟
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أم الـــــواشـــــون ســـاقـــتـــه إلــيــنــا

ب ــن ــص م ــن ــك يــــا رب اهلـــبـــات؟

فـــــإين راقــــنــــي يف الــــنــــاس حــي

ولــــكــــن بـــعـــد بــــعــــدك يف ممـــات

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  29ليلة الفطر سنة 1281هـ وممن رثاه شيخنا الشاعر فقال:
خذ بالبكاء وال تسأل عن السبب

وعـــزين أو فــدعــنــي يف هلــى الــنــوب

ويــومــهــا قــد طـــوى فــيــه احلـــام لنا

صحف البالغة بل صحف ًا من األدب

يف ليلة فجرها قــد بــان عــن عطب

وأي قــاصــمــة للظهر قــد طرقت

قد غيض بحر لغات الفرس والعرب

والفضل بادي شجا يف عربة سفحت

وصوحالروضروضاملكرماتضحى

وغــودرت قصبات السبق يف قضب

وكـــم بــيــوت مــاهــا مــن قــصــائــده

مفاخر ًا قد سمت فيها إىل الشهب

عن ذكرها لــذوي األلباب والرتب

أورى اجلــواد الــذي أغنت فصاحته

وفطنة مــا استمدت قــط مــن كتب

نـــــال املــــعــــايل يف ف ــك ــر وت ــب ــرة

قـــل لــلــبــاغــة ال تــبــغــي بـــه بــدال

قــد غــاب مفزعها باملنطق الــذرب

لــو كــنــت أعــلــم غــر اهلل خالقها

لقلت ذا واضـــع األلــفــاظ للعرب

أودى زعيمك فانحادي عن الطلب

قل للفصاحة قري يف الصدور لقد

فــيــه تـــزان كــزيــن الــســبــك للذهب

يلقى املــعــاين عــى األلــفــاظ مــن قدر

مــن لــلــدراري ومــن للؤلؤ الرطب

يــا أبــحــر الشعر غييض بعد موتته

مــن ال يميز بــن الــرب والظرب

إن الــعــروض حــواهــا بــعــد غيبته
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قــد غــاب منتقد األشــعــار حافظها

مــن غ ــدر منتحل للشعر منتهب

يـــا ب ــح ــري زمـــــان كــنــت نــزهــتــه

مل ــا قــضــيــت زمــــاين عـــاد يف رهــب

ســلــبــت مــنــه عــــاه غـــر مستلب

ظــنــنــت يــا دهـــر ملــا أن ظــفــرت به

قــد كنت يف حمفل اآلداب متقد ًا

كالشمس يف رشق والبدر يف الشهب

جزيت عــن روضــة أودعــتــهــا درر ًا

مـــن املـــدائـــح ج ــن ــات بـــا نصب

بــل قــره هــل درى مــن فيه منطوي ًا

فــيــك انــطــوت شــيــم مــا نــاهلــن أيب

تغديك من نــوب تغديك من كتب

لو أنصفتك بنو اآلداب البتدرت

ث ــم انــقــلــبــت إلــيــهــا خ ــر منقلب

لــنــعــم خـــامتـــة األعــــــال أبــرهــا

بــســيــد ق ــائ ــد مـــن ســـــادة الــنــجــب

لكنام اخلــطــب قــد بــاخــت حــرارتــه

وقال عندما أمره السيد أمحد بإنجاز يشء فاعتذر لكرب سنه:
أفــــغــــذ األمــــــــر كـــــا تــشــتــهــي

قـــــدرتـــــه أم كـــنـــت ال أقـــــدر

ورب أمــــــر قـــــد أتــــــى مــنــكــم

لــــبــــاه ق ــل ــب ــي فــــــوق مــــا يــشــعــر

وإن تـــوانـــيـــت بــبــعــض األمــــور

فــــــإين شـــبـــت والـــــرجـــــا تــعــذر

رضــــــــاك تــــأمــــيــــي وال أوثـــــر

عــى رضــــاك الــيــوم مــن أحــــذر

()1

وقال:
ِ
ٍ
سكر
سكر بال
حتى غدت منك يف

دوخ ــت أعــيــان هــذا الــعــر قاطبة

حــك ـ ًا وأبــرهــا يف كــل مــا جيــري

ف ــع ــدت أثــبــتــهــا قــلــبــ ًا وانــفــذهــا

وكتب املرحوم الشيخ موسى إىل العالمة احلاج السيد مريزا عيل نقي الطباطبائي وقد
((( التقطنا هذه النامذج الشعرية والنثرية عن جمموع السادة آل الرشتي .
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قارب حلول شهر رمضان املبارك:
وأنــــــــت فـــيـــهـــا ســــيــــدي أخـــر

مــــســــألــــة أتــــعــــبــــنــــي حــلــهــا

رمـــضـــان شــهــر جـــاءنـــا مــرعــ ًا

يـــصـــومـــه املـــفـــلـــس أم يــفــطــر؟

رمـــضـــان شــهــر واجـــــب صــومــه

وغـــــر ذات الــــعــــذر ال يــعــذر

الــــصــــوم إمــــســــاك وكـــــف ومـــن

أفـــلـــس يف إحــــــــرازه أجـــــــدر

وكان الشيخ حمسن اخلرضي حارض ًا ،فأجابه بدهية عن السيد املذكور:

()1

وقال خممس ًا قصيدة الشيخ عبد السادة الطفييل النجفي التي أودع هبا السيد عيل تقي

آل بحر العلوم إىل كربالء أثناء زيارته للنجف فقال الشيخ موسى:
ومــهــجــة صــب مــا حــيــيــت جرحية

ويل مــقــلــة مــذ شــط عــــادت قرحية

وملــــا الــتــقــيــنــا لــــلــــوداع صبيحة

أقــمــت عــى احلــالــن أبــغــي مرحية

ورويـــت ثغري مــن ثناياه بالرشف
وق ــدم مــهــر ًا فــوق صهوته استوى

تــســاقــط دمــعــي يـــوم أرفـــع للنوى

وجــاذبــتــه حتى التقينا مــن اهلــوى

مسكت عنان ًا كــان يف كفه التوى

بــنــحــر ع ــى نــحــر وكـــف ع ــى كف
وقــــال تــــزود قــد علمتك عــاشــقـ ًا

وقــبــلــت خــــد ًا فــانــيــ ًا مــنــه رائــقــ ًا

وراح عىل روض من االرض رامق ًا

وآب بــوجــه خيــجــل الــبــدر شــارق ـ ًا

لنصب نأى عن قرب مغناه بالطرف

ثم شطرها أيض ًا بقوله:
((( ديوان الشيخ حمسن اخلرضي  :ص149و. 150
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وملــــا الــتــقــيــنــا لــــلــــوداع صبيحة

وللعني وكــف بالدموع عىل وكف

فــقــبــلــت مــنــه وج ــن ــة بــعــد وجــنــة

ورويــت ثغري من ثناياه بالرشف

وجــاذبــتــه حتى التقينا مــن اهلــوى

بــخــد عـــى خـــد وكــــف عـــى كف

وراح اعــتــنــاقــي مــســتــمــر ًا دوامـــه

بــنــحــر عــى نــحــر وكـــف عــى كف

وراح عــى تلع مــن الـــروض رامق ًا

بعيني غـــزال تستدير إىل اخلشف

ومــهــا خــطــا يــبــدي الــتــفــاة بحرقة

لصب نأى عن قرب مغناه بالطرف

وقد ذيلها بقوله:
واحتـــفـــنـــي مـــن جــلــنــاء خــــدوده

بــرمــانــة مــا دنــســت قــط بالقطف

ّ
تــســى بــعــد بــعــدي بلوهنا
وقــــال

ففيها غــن ـ ًا مــا ذكــرتــنــي بالوصف

فقلت مــتــى أغــنــى املــجــاز حقيقة

لشتان مــا بــن انتباهك والطيف

فلو كــان ذا جيــري ملــا كنت واجــد ًا

هتم بك النساك يف الــرع والعرف

وعـــدت مــــزار ًا بــل مــــاذ ًا خلائف

وبــرء سقيم قــد أتــى بــك يستشفي

ورامــــك بــعــض أن تــــزور جــهــاره

وآخـــر يــرجــو أن تـــزوره مستخف

فــإيــاك ال تــأمــن عــيــوين وخطفها

فــــإن هلـــا فــتــك األســـنـــة بــاخلــطــف

ألــــــوم أهـــيـــل احلـــــب ّيف وتـــــارة

أتــابــع ّيف ال ــواهل ــن عــى الــوصــف

عجبت ملذبوح عىل الرغم ذابحي

لــذلــك إعــجــاز تعاظم عــن وصف

فــــوا هلــفــتــا ممـــا لــقــي مـــن هــجــرتــه

وهيهات جيدي َمن هجرته باللهف

وآخــر أودى من صــدودي باللهف

وكــــم الهــــف رويـــــت هلــفــة قلبه
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حتــن عــى يعقوب حبك بالعطف

عليك بــمــن أوالك رتــبــة يوسف

فـــا خـــر يف بــحــر طـــا وعــبــاتــه

يــمــر بــا ورد حــا مــنــه بــالــعــزف

عليك ســامــي مــا جــرى قلمي بام

يزينك من حسن املالحة بالصحف

ف ــذاك لعمري ال خيــاطــب بالعرف

إذا العرف ال يستنشق الناس طيبه

وله مقرض ًا كتاب (شواهد الغيب):
شــــواهــــد فــــاقــــت بــمــضــمــوهنــا

()1

شـــواهـــد املــعــنــى وف ــه ــم الــلــبــيــب

رشـــيـــقـــة الــتــصــنــيــف مــطــبــوعــة

مــعــجــزة جـــــاءت بـــأمـــر عجيب

مــــن طـــلـــب الـــنـــحـــو بــــا كــلــفــة

فمنتهى الــغــايــات منها نصيب

أوفـــــر حـــظ بـــل وأوىف نصيب

لــلــمــنــتــهــى فــيــهــا ولــلــمــبــتــدي

()2

وقال مهنئ ًا احلاج حمسن كمونة برجوعه من بغداد:

وال ــط ــرف مــنــي جــانــب التسهيدا

الــــيــــوم فــــر فـــــــؤادي املـــنـــكـــودا

يـــــوم بــــه واىف ال ــب ــش ــر مــعــلــن ـ ًا

وفــــد الـــبـــاد رئــيــســهــا املــحــمــودا

الــنــر واإلقــــبــــال يــســعــى خلفه

مــســعــى غـــــام طـــايـــع وفـــريـــدا

بـــيـــمـــن يـــمـــن إلــــــه مـــعـــقـــودا

وعــلــيــه تــــاج الـــعـــز يــقــطــر هيبة

شـــبـــه لـــكـــوكـــب نــــــوره ممـــــدودا

واىف إلــيــهــا (حمـــســـن) وأمـــامـــه

بـــــاق عــلــيــه مل يـــــزل مـــوجـــودا

قـــد ألــبــســتــه يـــد املـــعـــايل عــزهــا

(بــحــمــيــد ح ــظ ســعــده مــســعــودا)

واىف بـــاد الــطــف حمــســن أرخـــوا

1303هـ

((( شعراء الغري :لالستاذ عيل اخلاقاين  ،ج 5ص. 424
((( شواهد الغيب  :للسيد امحد الرشتي  -خمطوط .
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وقال مهنئ ًا الفاضل الشيخ صادق اهلر:
ســــام كــنــر امل ــس ــك ّ
رق كــأنــا

بــأنــفــاســه وهــنــ ًا نسيم الــصــبــا هبا

أت ــى لــكــم مــن مــغــرم الــقــلــب والــه

عــى حبكم ن ــار الــصــبــابــة قــد سبا

إذا اتــقــدت مــا بــن جنبيه جــذوة

مــن اهلــم يف تــذكــاركــم روح القلبا

ٍ
بأعني
لقد بــات يرعى النجم لكن

أبى الشوق إال أن تذوق الكرى غبا

مـــر مــنــكــم فــيــه ســانــح فــكــرة
إذا ّ

لكم كــاد فيه أن يطري اهل ــوى حبا

أبــــا (جــعــفــر) ال فــــرق اهلل بيننا

وال عبثت أيـــدي الــبــعــاد بــنــا لعبا

فــو اهلل ال أنــســى لــوجــهــك طلعة

هي البدر يف لئالئها تكشف الكربا

وواهلل ال أنـــســـى لــكــفــك نــائــ ً
ا

به عاشت اآلمــال قد فضح السحبا

وقال مرجت ً
ال ملا حرض يوم ًا يف إحدى املتنزهات:
ورب حـــديـــقـــة ف ــي ــه ــا أصــبــنــا

لــذيــذ الــــرب يف طــــرف الــنــهــار

أديـــــــرت بــيــنــنــا كــــاســــات راح

نــــضــــار ًا قـــد أذيـــبـــت يف الــعــقــار

وتـــســـر مـــا هتـــت َ
َّـــك مـــن حــجــاب

غـــــصـــــون جــلــلــتــنــا بـــالـــوقـــار
ٌ

هـــم الــــســــادات مـــن ســـــادوا حم ـ ً
ا

ألعــــــام هبــــم نـــلـــت اعـــتـــبـــاري

هبــــم ع ــل ــم الـــريـــعـــة ب ــع ــد طــي

حيــاكــي فــضــلــهــم يف االن ــت ــش ــار

()1

وشاعرنا الشيخ موسى األصفر من املكثرين املجيدين ،وال نعلم أن للشاعر ديوان ًا،

ومل يذكر ذلك ،بيد أن أحفاده يؤكدون عىل وجوده ،ويبدو أنه قد ضاع يف مجلة ما ضاع

من كنوز العربية وتراثها الثقايف.

((( 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.

ومهام يكن فإن الشاعر بلغ مكانته يف احلقل األديب ،وحظي باملقام املحمود الذي

رصف جهده من أجله ،بعد أن ذاق مرارة العيش ورشب كأس املهانة حتى ثاملتها.
***

 -11الشيخ 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،
فشب بعد أن تلقى عنه وعن أساتذة آخرين علوم العربية والدين ،ونظم الشعر يف

مناسبات عدة ،ويف أواخر أيامه أجري له راتب من بلدية كربالء وقدره ( 20روبية)
تقدير ًا خلدماته الدينية.

عارصت الشيخ املذكور فرأيته رج ً
ال متوسط القامة يربو عمره عىل اخلمسني،

وكان يمتاز بالوداعة وحسن السرية ،أذاب نفسه يف سبيل إعالء راية الدين ورفع شأن
اإلسالم ،وكان كثري ًا ما يرتاد مدرسة الرسدار حسن خان.

القى الشاعر ِحامه يف كربالء يوم عيد الغدير  18ذي احلجة عام 1369هـ املصادف

عام 1949م وجرى له تشييع حافل ودفن يف مقربة خاصة يف مسجد احلاج حسون
املعامر احليل يف حملة باب الطاق.
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ورثاه العالمة الشاعر الشيخ عبد احلسني احلويزي بقصيدة منها:
كيف ذاك الطود يف األجــداث حال؟

ٍ
عقدة للخطب حالّ؟
وهــو كم من

مل أكــــن أعـــهـــد طــــــود ًا شــاهــقــ ًا

يــا رزيــــن احلــلــم يف ريـــث ُ
اخلــطــى

َو ّســــدت جنبيه كــف احلــتــف رمال
بـــك خــفــت مهـــة لــلــمــوت عجىل

رست نــحــو املـــوت مــــرور ًا وقــد

أصــبــحــت أم امل ــع ــايل فــيــك ثكىل

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) :
مصاب دهى اإلسالم والرشعة الغرا

فأمست برغم الدين أعينها عربى

مصاب له شمس العلوم تكورت

وأنــجــم سعد الــديــن قــد نثرت نثرا

مــصــاب لــه عــن الــنــبــي بــكــت دمــ ًا

وحــيــدرة والــطــهــر فــاطــمــة الــزهــرا

وقامت أصــول الدين تنعى فروعه

ب ــح ــادث ــة ف ــق ــاء زلـــزلـــت الــغــرا

وأصــبــح وج ــه الــغــي مبتس ًام ثغرا

فأضحت عيون الرشد هتمل بالدما

اســال عقيق الدمع من مرض احلمرا

فهل نــاهبــا مــن فـــادح الــدهــر فــادح

بــه أصــبــح اإلســـام منقص ًام ظهرا

وعـــــادت لــنــا األيـــــام يــــوم مــذلــة
أجل جل رزء الدهر هدم قبورهم

له انبجست عني الــورى أدمع ًا محرا

غــــــدوت حمــرمــ ًا
أثــــامــــن شـــــوال
َ
َ

وقد نصبت فيك املآتم يف الشعرى

02
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وله تقريض لكتاب (رسالة املعجزة واإلســام يف أصول الدين وفروع الدين)

لسامحة العالمة السيد حممد هادي احلسيني اخلراساين:
هــــادي األنــــام ومــرجــع األحــكــام

نـــر اهلــــدى يف مــعــجــز اإلســــام

قــــرم لـــه يف الــعــلــم أوفـــــر قسمة

وال ــع ــل ــم كــــــــاألرزاق بــاألقــســام

عــلــم الــتــقــى اهلــــادي يـــيء كأنه

ص ــب ــح تــبــلــج مــــن خـــــال ظ ــام

فــخــرت رشيــعــتــنــا بــمــفــخــر سيد

فــخــر الـــرايـــع فــيــه واألحـــكـــام

اهلل أكـــــــر أنـــــــت أكـــــــر آيــــة

ظــــهــــرت بــــأكــــر آيـــــة األعـــــام

مــا أظــهــر الـــبـــاري حقيقة فضله

إال لــيــظــهــر م ــع ــج ــز اإلســـــام

تــقــف الــعــقــول حــــوارس ًا مــن دونــه

مــــا بــــن إقــــــــدام إىل إحـــجـــام

بــمــبــاحــث لــلــحــق يف مــيــداهنــا

إحــــجــــام كــــل س ــم ــي ــدع م ــق ــدام

بـــبـــاغـــة مــــقــــرونــــة بــفــصــاحــة

تــرمــى فــصــيــح ال ــق ــوم بــاإلعــجــام

أقــامــه افــتــخــرت عــى ســمــر القنا

فــــرأيــــت كــــل ال ــف ــخ ــر ل ــأق ــام

هلل درك أي در غـــصـــت مــن

بــحــر ال ــع ــل ــوم زهــــا كـــبـــدر متــام

وقال مقرض ًا كتاب (هنضة احلسني) للعالمة السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني

الشهري بالشهرستاين:

مـــرشـــد احلــــق إىل الـــرشـــد دعــا

فـــاهـــتـــدى مــــن لــــنــــداه اســتــمــعــا

قـــائـــ ً
ا ســـــروا بــمــنــهــاج اهلـــدى

وأطـــلـــبـــوا ســبــل املـــعـــايل أمجــعــا

كــــــم لــــــه هنــــضــــة عــــــز دوهنــــــا

أنـــجـــم اخلــــــراء تــعــنــو خضعا

(هنــــضــــة) ت ــف ــق ــد مــــن أقــــرانــــه

كــــل مــــن لــلــعــز ي ــم ــي مــرعــا
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أحـــيـــت الــســنــة مـــا بـــن الــــورى

وأمــــاتــــت يف هــــداهــــا الــبــدعــا

(هـــبـــة الــــديــــن) بـــــدت أرساره

شـــهـــبـــ ًا يف اجلـــــو تـــزهـــو طــلــعــا

شــــب يف ح ــج ــر املــــعــــايل يــافــعــ ًا

ولــــكــــم مـــنـــهـــا لــــبــــانــــ ًا رضــعــا

مل يــــــزل يــــبــــذل أقــــــى جــهــده

لــلــهــدى حــق ـ ًا ويــبــدي الـــورعـــا

()1

وقال مقرض ًا جملة ( املرشد):
جمــــلــــة رشــــــــد مــــــن املــــرشــــد

هبــــا يــــا مجـــيـــع الــــرايــــا أقـــتـــدي

بـــــدت يف ســـــاء الـــعـــى تــســتــنــر

فــغــطــى س ــن ــاه ــا س ــن ــى الــفــرقــد

وبيضاء كالشمس متحي الشكوك

إذا احلــــــن يف فــــاحــــم أســـــود

تـــــــود الـــــثـــــريـــــا بــــأحــــداقــــهــــا

ثــــــراهــــــا ومتــــســــكــــهــــا بـــالـــيـــد

أقــــــول إذا طــالــعــتــهــا الــعــيــون

خـــذي الــســهــر لــي ـ ً
ا وال تــرقــد

()2

وله أيض ًا:
وكـــــفـــــت بــــعــــرهتــــا الـــــدمـــــوع

فـــســـقـــي بــــوابــــلــــهــــا ال ــب ــق ــي ــع

وتـــــنـــــكـــــرت مــــنــــهــــا املــــعــــامل

وانــــمــــحــــت تــــلــــك الـــــربـــــوع

وجــــــــوانــــــــح الــــعــــلــــيــــا ع ــى

آثـــــــــارهـــــــــا فــــيــــهــــا ولــــــــوع

يف الــــــدهــــــر جــــــل مـــصـــاهبـــا

واع ــص ــوص ــب اخلــطــب الفضيع

حـــفـــظـــوا الــــظــــال هبــــا وثــقــل

حمـــــمـــــد مجــــــعــــــ ًا أضــــيــــعــــوا

((( املرشد :اجلزء  10املجلد  / 4رجب  ، 1348كانون األول 1329هـ .
((( املرشد :اجلزء  9املجلد 1346 / 2هـ 1927 -م .
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هـــــــدمـــــــوا قــــــبــــــورهــــــم ومل

محــــــــر أو قـــريـــع
يـــنـــهـــضـــن
ٌ

هلل حــــــــــــادثــــــــــــة يــــشــــيـــــ

ــــــب هلـــوهلـــا ال ــط ــف ــل الــرضــيــع
ُ

وعــــــــــى مـــــضـــــاضـــــة حــــزنــــه

ضـــاق الــفــضــا الـــرحـــب الــوســيــع

عـــــدمـــــت رسايـــــــانـــــــا الــــرفــــا

ق وهــــــــم يــــوفــــقــــهــــم مجــــوع

ولــــنــــا الـــــزمـــــان غــــــدا عــصــيــ ًا

والــــــــــزمــــــــــان هلــــــــم مـــطـــيـــع

لـــــــو أنــــصــــفــــتــــنــــا احلــــــادثــــــا

ت بـــيـــأســـنـــا يف احلـــــــرب ريـــع

يـــــــا فـــــيـــــض دمــــــعــــــي الــــتــــي

ســـــالـــــت هبـــــدمـــــك يــــــا بــقــيــع

فـــــالـــــرشـــــد أعـــــيـــــنـــــه ف ــق ــئ ـــ

ــــــن وم ــع ــط ــس الــعــلــيــا جــديــع
َ

وانــــــحــــــط فــــيــــهــــا لــلــخــفــيـــ

ِ
ــــض لـــوا اهلـــدى الــســامــي الرفيع

قـــــف لــــســــت أنــــــــدب لــلــقــبــو

ِر ولــــــو هبـــــا رقــــــد الــشــفــيــع

أبـــــكـــــي الـــــــرفـــــــاق وأهــــلــــه

مـــــن مــــــات كـــلـــهـــم أضـــيـــعـــوا

وقال راثي ًا الشيخ فخري كمونة:
بــفــخــر الـــديـــن قـــد غــربــت ذكـــاء

يـــعـــز عـــــي مــــفــــارقــــة الــــعــــزاء

م ــض ــت أح ــب ــاب ــن ــا ع ــن ــا رساعـــــ ًا

إىل األخـــــرى ومـــا نــحــن الــبــطــاء

ولــــو نــبــكــي دمـــــ ًا حـــزنـــ ًا عليهم

ملـــا اســـتـــوىف حــقــوقــهــم الــبــكــاء

فــقــدنــا ال أبـــــ ًا لـــك مـــن فــقــدنــا

حمــــل الـــــــرزء إذ عـــظـــم الـــبـــاء

ســتــبــكــيــك األيــــامــــى والــيــتــامــى

وتـــرثـــيـــك املـــــكـــــارم والــــعــــاء

وكــنــت علمت أن ــك س ــوف متيض

ويــبــقــى الــفــخــر ب ــع ــدك والــثــنــاء
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فــقــم ِ
عــــز أخـــــاه الــشــهــم مـــن قد

صــفــى لــلــمــكــرمــات بـــه األخــــاء

اعـــــزيـــــه وإن عــــزيــــت نــفــي

بـــمـــن فـــيـــه املـــــدائـــــح والــــرثــــاء

امــــــــام تـــســـتـــظـــل بـــــه الــــرايــــا

لــــه املــــجــــد املــــؤثــــل والـــــــوالء

تـــــفـــــوز بـــــــرك اآلمـــــــــــال مــنــا

ويـــرفـــع بـــاألكـــف لـــك الـــدعـــاء

إذا وردت إىل مــغــنــاك فـــازت

ذوو احلـــاجـــات واتـــصـــل احلــبــاء

وإن جــفــت رضوع الــســحــب در ًا

فـــراحـــتـــه بــبــســطــتــهــا الـــــــرواء

ِ
الــشــمــس يف األفــــق اخلــفــاء
حمــيــا

وإن ظـــهـــرت مــنــاقــبــه تــغــشــى
أقــــــول إذا دعـــــت ع ــل ــي ــاه ق ــوم

فــــدعــــوهتــــم جي ــل ــي ــه ــا اقــــتــــداء

عــى البحر اخلــضــم طغى وأجــرى

لــــه كــــرمــــ ًا وغـــمـــر ال ــب ــح ــر م ــاء

تــــفــــرع مـــــن بـــــــدور زاهـــــــرات

يــشــق الـــدامـــســـات هلـــا انــجــاء

(محـــيـــد) قـــد زكــــا أصــــ ً
ا وفــرعــ ًا
إذا زكـــت األصــــول زكـــت فــروع

ف ــط ــاب الـــ ُعـــود مــنــهــا والــلــحــاء

ومـــــا يف طـــيـــب عـــنـــره مــــراء

ـاء
هــو الــشــمــس الــتــي بــزغــت ضــيـ ً

فـــا غ ــرب ــت وال غــــرب الــضــيــاء
إذا اهل ــي ــج ــاء حـــارهبـــا اصــطــاء

بــــــدور جمـــالـــس وأســــــــود غــيــل

وبـــــاألنـــــوار كــــاألقــــار جـــــاءوا

بـــنـــو كـــمـــونـــة أجـــــيـــــال حــلــم

وله راثي ًا الشيخ فخري أيض ًا ،وقد أنشدها يف عيد األضحى:
أكــــــــرر مــــأمتــــي يف كـــــل ع ــي ـ ِـد

لــنــدب قـــد ثـــوى وســـط الــلــحــود

ودمــعــي مــن ســويــدا القلب جيري

ونـــــار احلـــــزن شــبــت يف وقــــودي
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ونـــوحـــي دائــــــ ًا لــيــي وصــبــحــي

وجتـــــري أدمـــعـــي فــــوق اخلــــدود

وكــــنــــا يف اجـــــتـــــاع ك ــال ــث ــري ــا

رمـــانـــا الــبــن بــالــطــرف احلــســود

فـــــداء
ف ــل ــو رام الـــــــردى م ــن ــي
ً

فـــديـــنـــا بـــالـــطـــريـــف وبــالــتــلــيــد
إذا قــــال الـــــردى هـــل مـــن مــزيــد

وازدد بــــالــــفــــدا نـــفـــي وآيل

فـــــإن الــــولــــد تــعــطــى لــلــعــضــيــد

وال تــعــجــب إذا أعــطــيــت ولــدي

ِ
عــــدت فــــذاك ال ــي ــوم عــيــدي
فـــإن

فــــأيــــام الـــتـــهـــاين الــــيــــوم عــيــدي

وأخـــلـــع نــــازعــــ ًا أثــــــواب ســود

وأصـــبـــح خ ــاض ــبــ ًا لــلــعــيــد كفي

وأرفـــــــل البــــســــ ًا ثـــــوب اجل ــدي ــد

وأص ــب ــح ضــاحــك ـ ًا لــلــعــيــد ثــغــري

ِ
ٍ
الــرغــيــد
بـــعـــود مــنــك يـــا عــيــي

ومـــــن يل واملـــطـــامـــع مــهــلــكــات

كـــا جيــــري عـــى الــســبــط الشهيد

أخ ــاط ــب صــنــوء والـــدمـــع جيــري
(حمـــمـــد) مـــن لـــه ِ
غــــر املــســاعــي

ويــعــلــو ال ــن ــاس ب ــال ــرف التليد

جــــــاالً لــلــعــمــيــد ابـــــن الــعــمــيــد

فــحــيــي بــالــســلــو لـــــدى امل ــع ــايل
فـــكـــفـــاه جـــــــــداول لــلــعــطــايــا

ومــــغــــنــــاه ريـــــــــاض لـــلـــوفـــود

وتــــــــــأوي كــــلــــا آوت إلـــيـــه

ومــــــأواهــــــا إىل ركــــــن ش ــدي ــد

وحــلــف الــفــخــر أن يــبــدو ســنــاه

ف ــي ــخ ــض ــع كـــــل جــــبــــار عــنــيــد

مــنــاقــب يف الـــعـــى أورثــتــمــوهــا

مــــن اآلبــــــــاء فــيــكــم واجلــــــدود

(مح ــي ــد) الــفــعــل وهــــاب الــعــطــايــا

أيب راغــــــــم أنـــــــف احلــــســــود
ٌ

فـــا انــفــك حمــســن مـــن أنـــــاس

أقــــ ّيــــد مــــن نــــداهــــم يف قــيــود

()1

((( هكذا ورد يف األصل .
145

وقال خممسا:
بــحــاك قــد نــامــت سكينة واحل ــرم

عباس يــا حامي الضعائن واخليم

أعــــن ب ــك مل تنم
(الـــيـــوم نــامــت
ٌ

رصخت ونادت يوم قد سقط العلم

وتــســهــدت أخــــرى فــعــ ّز مــنــامــهــا)
ّ

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.

***

 -12السيد نصر اهلل احلائري
استشهد عام 1168هـ1755 /م

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 قائالً:

مـــــــــدرس احلــــــائــــــر نــــــر اهلل

فــكــالــشــهــيــد ذي الـــعـــا واجلــــاه

نــجــل احلــســن الــفــائــزي املنتمى

ف ــك ــم وكـــــم مــــن املــــراثــــي نــظــا

فــأرخــوا استشهد نــارص اهلـــدى

جــاهــد يف نــقــص ال ــث ــاث مــفــردا

((( جمايل اللطف بأرض الطف  :للعالمة الشيخ حممد الساموي  .ط ،2ص. 577
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()1

شاعريته:

أما شعره فإنه ينحو منحى األقدمني يف األسلوب والنهج ويقتفي أثر األقدمني

من الشعراء يف األخيلة واملعاين فهو مقلد دون شك ،غري إنه عىل الرغم من تقليده،
فقد حفل شعره برقة الطبع ورهافة احلس وبعد النظر وصدق العاطفة ودقة الوصف.
ويقترص شعر السيد احلائري عىل حب آل البيت ومراسالته مع أدباء زمانه ،فقد

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 ،شاعر ًا أديب ًا أهلته كفاءته أن يكون من األعالم املربزين يف ذلك

القرن .ذكره كثري من املؤرخني وأرباب اآلداب فأثنوا عليه ،قال صاحب الروضات:
(املدرس يف الروضة املباركة احلسينية كان كام ذكره بعض األركان آية يف الفهم والذكاء
وحسن التقرير وفصاحة التعبري ،شاعر ًا أديب ًا ،له ديوان حسن وله اليد الطوىل يف التاريخ
واملقطعات وكان مرضي ًا عند املخالف واملؤالف مبج ً
ال عند األكابر واألصاغر سافر

إىل العجم مرار ًا ،ورزق منها احلظ العظيم وكان حريص ًا عىل (مجع الكتب) موفق ًا يف

حتصيلها ،وحدث املرحوم السيد عبد اهلل التسرتي أنه اشرتى يف أصفهان زمن مروره
عليها يف أيام سلطنة نادرشاه زيادة عىل ألف كتاب صفقة واحدة بثمن قليل ،ورأيت
عنده من الكتب الغريبة ما مل أره عند غريه ،وملا دخل النادر املشاهد املرشفة يف النوبة
الثانية ،وتقرب إليه السيد أرسله هبدايا وحتف جليلة إىل الكعبة املعظمة فأتى البرصة
ومشى إليها من طريق نجد وأوصل إليها ،فأتى عليه األمر بالشخوص سفري ًا إىل سلطان

الروم ملصالح تتعلق بأمور املاملك وامللة ،فلام وصل إىل قسطنطينية ويش به إىل السلطان
بفساد املذهب وأمور أخرى فأحرض واستشهد فيام بني اخلمسني والستني ،يعني بعد
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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.((( )....

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 ِس ّيال ،إال أنه أخذه الدهر( ،وصده
كف العرص ،فأخذه ومل يراع) صفوة شبابه ،وال كثرة علمه وآدابه((().
ومما جيدر ذكره أن شعر السيد نرص اهلل يأخذ بمجامع القلوب رقة وانسجام ًا وقد

ولد صالت مع أدباء زمانه ،ساجله وطارحه األدباء بشوارد النظم والنثر ،ومن اشعاره:
هـــذا الـــذي مل يــكــذب قــط حــامــده

هــذا الــذي مل خيب يف الدهر قاصده

هـــذا الــــذي أمحـــد املــخــتــار والـــده

هذا الذي ما ونى يف احلرب ساعده

واب ــن ال ــويص ال ــذي يف سيفه النقم
((( راجع (روضات اجلنات) للسيد حممد باقر اخلونساري ج 8ص( 146بريوت ،دار املعرفة ،بدون تاريخ).
((( الروض النرض يف تراجم أدباء العرص :لعثامن الدفرتي العمري خمطوط يف خزانة األستاذ عباس العزاوي
املحامي ص 852 - 846وفيه يشء من شعره ،طبع الكتاب يف ثالثة أجزاء سنة 1975م بتحقيق الدكتور
سليم النعيمي.
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ه ــذا الـــذي ك ــرم الــبــاري فضائله

هــذا الــذي ليس حيكي البحر نائله

هــذا ابــن فاطمة إن كنت جاهله

وشـــابـــه الـــزهـــر الـــزاهـــي شــائــلــه

بـــجـــده أنـــبـــيـــاء اهلل قــــد خــتــمــوا

هـــذا الــــذي لــلــمــوايل دائــــ ًا عضد

هــذا الــذي حل منه يف العدى كمد

هــذا الـــذي مــا حــوى إِقــدامــه أسد

ه ــذا اب ــن حــيــدرة الــكــرار ال أحــد

إال هبــــذا عــلــيــه الــفــضــل وال ــك ــرم
هــذا الـــذي إن يصل فــاهلل عاضده

هــذا الــذي إن يقل فالذكر شاهده

وقال متغزالً يف أبيات أقل ما يقال عنها إهنا يف منتهى الدقة وحسن التصوير:
ملــــا تـــبـــدى يف الـــقـــبـــاء األص ــف ــر

كالشمس يف شفق الصباح املسفر

حــارت عقول ذوي النهى ال سيام

مل ــا انــتــى صــمــصــام حل ــظ أح ــور

مجــع الــتــثــنــي مــنــه كــل الــطــرف إذ

قـــد كــــان فــــــرد ًا يف مجــــال املــنــظــر

أفـــديـــه بــــــدر ًا لـــو ي ــب ــاع وصــالــه

يــوم ـ ًا بــبــذل الـــروح كنت املشرتي

شــفــتــاه والــثــغــر األنـــيـــق بنفسج

عــطــر الــشــذا وأقــــاح روض أزهــر

مـــــاء احلـــيـــا يف خـــــده ووشـــاحـــه

يف خـــره جـــاال كــدمــعــي األغـــزر

ال يــنــتــهــي عـــن حــبــه قــلــبــي وال

وجــدي عليه وال يطيع تــصــري

()1

وكان عمه السيد زين العابدين بن السيد عيل املوسوي الفائزي احلائري ذكره جامع

ديوان ابن أخيه السيد نرص اهلل احلائري فقال :ساللة األماجد األكرمني شمس سامء

الكامل الخ.

((( املصدر السابق ص 125و . 126
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ال جلي ً
ويظهر من ديوان ابن أخيه املذكور أنه كان فاض ً
ال وقال ابن أخيه املذكور

حمرض ًا عىل خماصمة بعض الطاغني.

وكــالــرق من حي األحبة المعا

ســام كنرش العنرب الـــورد ساطع ًا

()1

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.((( ...

وجيد القارئ سرية حياته وشعره مفص ً
ال يف كتابنا (تراث كربالء) ويف كثري من

املراجع.

وقال السيد نرص اهلل احلائري مشطر ًا بيتي أيب نؤاس يف الرضا:
(إذا عاينتك العني مــن بعد غاية)

ونورك يسمو البدر والشمس ال خيبو

وأدهشت األبصار من عظم ما رأت

(وعارض فيك الشك أثبتك القلب)

(ولـــو أن قــوم ـ ًا يمموك لقادهم)

سنا وجهك الوضاح والسائق احلب

وإن خسئت أبصارهم بالسنا يقد

(نسيمك حتى يستدل بك الركب)

وله مشطر ًا أبيات أيب نؤاس يف اإلمام الرضا:
والــذكــر يشهد والـــقـــرآن والــســر

(مـــطـــهـــرون نـــقـــ ّيـــات ثــيــاهبــم)
((( أعيان الشيعة  /السيد حمسن االمني ج 32ص. 335

((( معارف الرجال  /الشيخ محمد حرز الدين ج 3ص.188
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جتـــري جمــــاري نــداهــم لــأنــام كام

(جتــري الصالة عليهم ك ّلام ذكــروا)

(م ــن مل يــكــن عــلــوي ـ ًا حــن تنسبه)

فــلــيــس يــعــلــو لـــه قـــدر وال خطر

وكيف يسحب ذيل الفخر يوم عال

(ومــا لــه مــن قديم الــدهــر مفتخر)

(اهلل ّملــــا بــــرى خــلــقــ ًا فــاتــقــنــه)

والّكـــــــم أمــــــره ف ــال ــك ــل مــفــتــقــر

وحـــيـــث كــنــتــم لـــر اهلل أوعــيــة

(ص ّفاكم واصطفاكم أهيــا الغرر)

(فــأنــتــم املـــأ األعــــى وعــنــدكــم)

تــوراة موسى ومــا قد أودع اخلرض

والصحف أمجــع واإلنجيل يتبعها

(علم الكتاب وما جاءت به السور)

مخسها
وقال يف مدح اإلمام عيل وتاريخ تذهيب قبته الرشيفة عام 1155هـ وقد ّ

الشيخ أمحد النحوي احليل ،وإليك األصل والتخميس:

إىل ك ــم تــصــول الـــرزايـــا جــهــارا

وتــوســعــنــا يف الـــزمـــان انــكــســارا

ـدهـ ِـر ينعى انتصارا
فيا مــن عــى الـ َ

(إذا ضــامــك الــدهــر يــوم ـ ًا وجــارا

فــلــذ بحمى أمــنــع اخلــلــق جــــارا)

()1

ويف (شهداء الفضيلة)( :السيد نرص اهلل بن احلسني بن عيل بن إسامعيل احلسيني

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(((.

((( شعراء احللة أو البابليات  /عيل اخلاقاين ج 1ص. 57

((( شهداء الفضيلة  /الشيخ عبد الحسين األميني ص.215
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وذكره بسام عبد الوهاب اجلايب فقال:
(نرص اهلل بن احلسني املوسوي احلائري ،أبو الفتح (1166 - 1109هـ) - 1697

 )1753فاضل إمامي كان مدرس ًا يف احلائر) (((.

وله خممس ًا قصيدة الفرزدق يف مدح عيل بن احلسني زين العابدين:(((
هــذا الـــذي تــرهــب اآلســـاد صولته

هــذا الـــذي ضمن الــقــرآن مدحته

(هذا الذي تعرف البطحاء وطأته)

هــذا الـــذي حتسد األمــطــار راحته

(والــبــيــت يــعــرفــه واحلـــل واحلــــرم )
وأوضــحــوا ديننا يف صبح علمهم

هــذا ايــن من زينوا الدنيا بفخرهم

(هـــذا ابـــن خــر عــبــاد اهلل كلهم)

وأخــصــبــوا عيشنا يف قطر جودهم

(ه ــذا التقي النقي الطاهر العلم)
هـــذا الـــذي مل يــكــذب قــط حــامــده

هــذا الــذي مل خيب يف الدهر قاصده

(هـــذا الـــذي أمحــد املــخــتــار والـــده)

هذا الــذي ماونى يف احلــرب ساعده

((( معجم األعالم  /بسام عبد الوهاب اجلايب ص.895

((( 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 تربك ًا باإلمام متقربني إىل اهلل به وبجده وممن مهد هلا األستاذ الشاعر
الشيخ أمحد النحوي تلميذ العالمة صاحب الديوان بمقدمة نفيسة مطلعها:
يـــا رب كـــاتـــم فــضــل لــيــس ينكتم

والــشــمــس مل يــمــحــهــا غــيــم وال قتم

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
النحويني الثالثة املخطوطة واملوجودة منها يف النجف نسخ متعددة ولوال خوف اإلطالة لذكرنا هنا
املقدمة والتخميس املذكورين.
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(وابــن الــويص الــذي يف سيفه النقم)
ه ــذا الـــذي ك ــرم الــبــاري فضائله

هــذا الــذي ليس حيكي البحر نائله

(هــذا ابــن فاطمة إن كنت جاهله)

وشـــابـــه الـــزهـــر الـــزاهـــي شــائــلــه

(بـــجـــده أنــبــيــاء اهلل قـــد خــتــمــوا)

هـــذا الــــذي لــلــمــوايل دائــــ ًا عضد

هــذا الــذي حل منه يف العدى كمدٌ

(هــذا ابــن حــيــدرة الــكــرار ال أحــد)

هــذا الـــذي مــا حــوى إقــدامــه أسد

(إال هبـــذا عليه الــفــضــل والــكــرم)
هــذا الــذي إن يقل فالذكر شاهده

هــذا الـــذي إن يصل فــاهلل عاضده

(هــــــذا عــــي أمـــــن اهلل والــــــده)

هــذا الـــذي جحد الــرمحــن جاحده

(أمــســت بــنــور ه ــداه هتــتــدي األمــم)
هــــذا الــــذي نــثــرت در ًا يــراعــتــه

وحـــــرت ك ــل ذي عــقــل بــراعــتــه
ّ

ومــــن قــــاه فــلــم تــربــح بضاعته

(هــذا اإلمــام الــذي ترجى شفاعته)

(يـــوم املــعــاد إذا مــا الــنــار تضطرم)
هذا الــذي فاض بحر اجلــود من يده

هــذا الـــذي ذاب منه قلب حسده

(مـــا قـــال ال ق ــط إال يف تــشــهــده)

هــذا الـــذي قــط مل يــكــذب بموعده

الء ُه (نــعــم) )
(لــوال التشهد كانت َ

هــذا الــذي مــن رجــاه مل يصبه أذى

هذا الذي منه سيف احلق قد شحذا

(مــن يــعــرف اهلل يــعــرف أولــيــة ذا)

ومـــن يــعــاديــه يف ال ــن ــران قــد نبذا
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(فــالــديــن مــن بيت هــذا ناله األمــم)
كالغصن هيتز إذ ريح الثنا خطرت

كالبدر يزهر والظلام قد اعتكرت

(ينمى إىل ذروة العز التي قرصت)

كالطود يثبت واألرمــاح قد شجرت

(عــن نيلها عــرب اإلســام والعجم)
هذا ابن َمن قط مل حتجب فضائلها

َمــن ذا يفاخرها َمــن ذا يساجلها

هــذا ابــن َمــن عم كل الناس نائلها

إذا رأتـــــه قـــريـــش قــــال قــائــلــهــا

(إىل مــكــارم هـــذا ينتهي الــكــرم)
هـــذا الـــذي ألــســن الــتــنــزيــل تنعته

هـــذا الـــذي فــاقــت األقــــار طلعته

(مــشــتــقــة مــن رســــول اهلل نبعتُه)

مــن لــيــس تــرقــا خلـــوف اهلل دمعته

وفــــاق (ح ــات ــم طـــي) يف سامحته

هــذا الــذي فــاق (قــسـ ًا) يف فصاحته

عـــرفـــان راحــتــه)
(يــكــاد يمسكه
ُ

فهل درى البيت َمن يميش بساحته

()1

تاهت عقول الورى يف حسن سريته

(طــابــت عــنــارصه ِ
واخلــيــم والشيم)

(ركـــن احلطيم إذا مــا جــاء يستلم)
ُ

حــارت عيوهنم يف حسن صورته

((( هذا البيت مثبت يف إحدى النسختني :

قـــد ش ــاب ــه الــبـــــدر إال فـــــي مــذاقـــــتــه

وشـــاكـــل الــلـــــيــث إال فـــــي قــســـــاوتــه

(إذا دجــا الليل يرخي سجف ظلمته)

يــنــشــق ثــــوب الـــدجـــى مـــن نــــور غــرتــه

كالشمس ينجاب عن إرشاقها القتم
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(يــغـ ِ
ـي حياء و ُيغىض من مهابته)
ُ

إذا أتـــى نــحــوه ال ــع ــاين بحاجته

(فــــا يــكــ ُّلــم إال حـــن يــبــتــســم)
يف قــولــه قـــول كــل الــنــاس متفق

ويف حمـــ ّيـــاه بــــدر احل ــس ــن متسق

ويف شــــذاه أريــــج املــســك منتشق

(يف كــفــه خـــيـــزران رحيــــه عــبــق)

ِ
(مـــن كــف أروع يف عــريــنــه شمم)

وب ــال ــب ــه ــاء وبـــــاألنـــــوار مجـــلـــه

بـــرغـــم مــبــغــضــه الـــرمحـــن كـ ّـمــلــه

()1

ولــلــعــلــوم ال ــل ــدن ــي ــات محـــلـــه

(مــن جــدُ ه دان فضل األنــبــيــاء له)
َ

()2

(وفـــضـــل أمــتــه دانــــت لـــه األمــــم)

هـــذا الــــذي مل يـــزل بــاملــجــد متسام

هــذا ال ــذي ق ــدره فــوق الــســاك سام

عـــم نفعهام)
(كــلــتــا يــديــه غــيــاث ّ

يــمــيــنــه مل تــــزل هتــمــي لــنــا كــرمــا

(يــســتــوكــفــان فــا يــعــرومهــا عــدم)

م ــك ــرم خ ــال ــق األكـــــــوان نـــارصه

مفخم كل من يف األرض شاكره

(ســهــل اخلليقة ال ختشى بـــوادره)

مــــهــــذب مــــالــــه مـــثـــل ي ــن ــاظ ــره

()3

(يــزيــنــه اخلصلتان اخلــلــق والــكــرم)
حــســاده قــط مــا فـــازوا وال ربحوا

من معرش عن عظيم اجلرم قد صفحوا

(محـــال أثــقــال أقـــوام إذا فــدحــوا )

أتباعه يف بــحــار اجل ــود قــد سبحوا

((( يف النسخة الثانية  :جلله ،وهو خالف التزام الشاعر .

((( ورد هذا الشطر يف النسخة الثانية هكذا( :وهو الذي مل خيب من قد تأمله).

((( ورد هذا الشطر يف النسخة الثانية هكذا( :مفخم ليس كل الناس شاكره) وهو كام ترى غلط رصيح .
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(حــلــو الــشــائــل حتــلــو عــنــده نعم)
()1

قــلــوب أهـــل الــــوال طــــر ًا أســرتــه

(ال خيلف الــوعــد مــأمــون نقيبته)

وشـــاهبـــت ســــرة املــخــتــار ســرتــه

ومن حمياه شمس الدين قد طلعت

لــه الفضائل يف الــداريــن قــد مجعت

ـم الربية باإلحسان فانقشعت)
(عـ ّ

ورايــــة اجلـــود يف كفيه قــد رفعت

وكيف ال وهو قد طابت رسيرته

(رحـــب الـ ِـفــنــاء أري ــب حــن يعتزم)
ُ

(عنها الــقــتــارة واإلمــــاق والــعــدم)

قـــد فـــاق فــهــو فــريــد يف مــفــاخــره

يف حسن باطنه مــع حسن ظاهره

(فليس قــولــك َمــن هــذا بضائره)

()2

ففضله ليس ذو علم بِــحــارصه

(العرب تعرف من أنكرت والعجم)
مــبــجــل مـــن أنـــــاس عــــ ّز جــارهــم

قوم سمت فوق هام النجم دارهم
ِ
(مــن معرش حبهم ديــن وبغضهم)

وشــــاع يف ســايــر اآلفــــاق مدحهم

(كــفــر وقــرهبــم مــنــجــى ومعتصم)
ٌ

واهلل مــن كــيــد مــن عــــاداه يعصمه

السيف والــرمــح واألقــــام ختدمه

(لو يعلم (البيت) من قد جاء يلثمه)

قد رس قلب (الصفا) و(احلجر) مقدمه

((( ورد هذا البيت يف النسخة الثانية هكذا :

لـــــذاك تـــرهـــب يــــوم احلـــــرب صــولــتــه

مــــن هــيـــــبــة اهلل مــشـــــتــق مــهــابـــــتــه

ال خيـــــلــف الــــوعــــد مــــأمــــون نــقــيــبــتــه

ق ــد ان ــش ــأت ســحــب األفـــضـــال راحــتــه

رحــب الفناء أريــب حــن يعتزم

((( ورد هذا الشطر يف النسخة الثانية هكذا ( :ففضله ليس ذو عقل بناكره) والذي أثبتناه اليق باملقام.
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(لــظــل يلثم مــنــه مــا وطـــى الــقــدم)
()1

مــن معرش أوضــح الــبــاري حمجتهم

وأحــكــم اهلل يف الــقــرآن حجتهم

(إن ُعــد أهــل التقى كانوا أئمتهم)

ومل ي ــزل قــارنــ ًا بــالــصــدق هلجتهم

(أو قيل من خري كل اخللق قيل هم)

قــد أبـــروا بصباح ِمــن هدايتهم

املـــؤمـــنـــون مجــيــعــ ًا حتـــت رايــتــهــم

(ال يستطيع جـــواد بعد غايتهم)

وقــد رعــوا يف ريــاض مــن رعايتهم

(وال يــدانــيــهــم قـــوم وإن كــرمــوا)

أفعاهلم بالتقى والرشد قد ُو ِسمت

مهاهتم قد علت فوق السها َو َسمت

بني الندى والوغى أيامهم ُق ِسمت

(هــم الغيوث إذا مــا أزمــة أزمــت)

(واألسد أسد الرشى والبأس حمتدم)
ال يطلع السعد إال أفــق مدحهم

ال يثمر الــرشــد إال غصن هدهيم

(ال ينقص العرس بسط ًا من أكفهم)

ال يــذبــح الــفــقــر إال ســيــف بذهلم

(ســيــان ذلــك إن اث ــروا وإن عدموا)
وانـــقـــاد كـــل أخــــي عــلــم لــعــزهــم

قــد طـــرزوا حلل العليا بفخرهم

( ُيستدفع السوء والبلوى بحبهم)

قـــوم إذا طــرقــت أبــوابــنــا النقم

(و ُيـــســـتَـــزاد بــه اإلح ــس ــان والــنــعــم
مل ِ
شمس الضحى يوم ًا صباحتَهم
حتو
ُ

كــا وال حــاز ذو حلم رجاحتهم
((( يف النسخة الثانية  :وأوثق اهلل .
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وال حــوى الغيث هطاالً سامحتهم

(يــأبــى هلــم أن حيــل الــذم ساحتهم)

(خــيــم كــريــم وأيـــد بــالــنــدى هضم)
أكــفــهــم غــمــرتــنــا يف ســحــائــبــهــا

عــلــومــهــم حــرتــنــا يف عــجــائــبــهــا

(بــيــوهتــم مــن قــريــش يستضاء هبا)

أنــــوارهــــم هبــرتــنــا يف ثــواقــبــهــا

وكـــف أعــدائــهــم كــف بــا عضد

أيــــام أتــبــاعــهــم خــفــض بـــا نكد

(يف النائبات وعند احلكم اِ ُذ حكموا)

وشمس علياهم مل ختـ َ
ـف عن أحــد

((بدر) هلم شاهد (والشعب) من (أمحد))

()1

(و(اخلدقان) ويوم (الفتح) إذ صدموا)
ويــوم (صفني) كم أروى ذوابلهم

يوم (البصرية) كم أرىض مناصلهم

و(خــيــر) و(حــنــن) يــشــهــدان هلم

ووقعة (النهر) كم أصفت مناهلهم

()2

ويف (قـــريـــض ــة) يــــوم صــلــيــم قتم
مــســلــم عــنــد كــل الــنــاس فخرهم

جيــــري بــأمــر إ لــــه اخلــلــق أمــرهــم

(مـــقـــدم بــعــد ذكـــر اهلل ذكــرهــم)

عــا عــى ســائــر األقـــدار قــدرهــم

()3

(يف كــل بـــدء وخمــتــوم بــه الــكــلــم )
ولــلــذي جــاء بالتخميس متسق ًا

يــا رب فاغفر ملنشيها الــذي سبقا

()4

((( ورد هذا الشطر يف إحدى النسختني هكذا ( :إن انكروا شمس علياهم ذو حسد) وغلطه واضح .

((( كذا وردت هذه الكلمة مصغرة يف مجيع نسخ القصيدة وهو يشري هبذا اليوم إىل يوم اجلمل بالبرصة .

((( 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
((( ورد هذا التخميس (واألصل ليس للفرزدق) يف إحدى النسختني .
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ومـــن قــراهــا وغــــايل طيبها نشقا

(والسامعني وسلم ما السحاب سقى)

(عــى النبي كــذا اآلل األىل كرموا)

وله يف رثاء أمري املؤمنني:
أال يــــا ق ــل ــب ال تـــــدع احلــنــيــنــا

ويــــا عـــن أصــفــحــي مــــاء معينا

وال ختـــمـــدن يــــا نــــــران قــلــبــي
ومـــــا عــــــذري وشـــهـــر اهلل واىف

ـن يـــا ن ــوم ــي اجلــفــونــا
وال تــلــجــئـ ّ
ف ــه ــل يــبــقــي ل ــن ــا رس ًا مــصــونــا

وفــــيــــه خـــــر خـــلـــق اهلل طـــــر ًا

ســـقـــاه ذلـــــك الــــرجــــس املــنــونــا

ٍ
قـــــان
فــــخــــر وشـــيـــبـــه بـــــدمـــــاه
ّ

وقـــد أبـــدى مــن الــشــكــوى األنينا

ومل يــلــبــث ســــوى يـــومـــن حتى

دعـــــــاه إلــــيــــه رب الــعــاملــيــنــا

فــزلــزلــت األرايض الــســبــع ذعــرا

وأجـــــرت مـــن مــصــيــبــتــه الــعــيــونــا

و(كـــعـــبـــة) ربـــنـــا لــبــســت عــلــيــه

حــــــداد ًا ضــافــيــ ًا طــــول الــســنــيــنــا

وقد كسفت عليه (الشمس) حزن ًا

وأدمــــى الــبــدر (بــالــلــطــم) اجلبينا

وقـــــد نـــــرت ذوائــــبــــهــــا عــلــيــه

نخيل األرض واضــطــربــت جنونا

وقـــــد خــــر اجلــــبــــال الـــشـــم هــــد ًا

وقــــد أبـــــدى احلـــــام لـــه الـ َّـرنــيــنــا

وال عــجــب فــقــد فـــقـــدوا إم ــامــ ًا

مــــودتــــه غــــــدت حــــبــــ ً
ا مــتــيــنــا

فــيــا أســـفـــ ًا لــشــامــخ طــــود حلم

بــبــطــن األرض ق ــد أمــســى دفينا

ويـــا حــزنــ ًا لــبــحــر الــعــلــم غاضت

ٍ
جيــــــر الــســفــيــنــا
مـــنـــابـــعـــه فـــلـــم

ولـــــو محــــل األنـــــــام عــلــيــه طــــر ًا

وقــــد لــبــســوا الـــســـوابـــغ أمجــعــيــنــا
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ألفــــنــــاهــــم بـــــيـــــراه رسيــــعــــ ًا

ومل يــــمــــدد حلــــرهبــــم الــيــمــيــنــا

ولـــكـــن يف الـــظـــام ســطــا عليه

خبيث األصـــل وانــتــهــز الكمونا

بــنــفــي أنــــت مـــن حـــــران قلب

يـــــروى األرض مــدمــعــه هــتــونــا

بــنــفــي أنـــت م ــن مــغــصــوب حـ ٍـق

بـــه دون الـــــورى أضــحــى قمينا

ٍ
قـــلـــب رقــيــق
بــنــفــي أنـــــت ذا

عــلــيــه قــســت قـــلـــوب الــظــاملــيــنــا

بــنــفــي أنـــــت مـــــونـــــور ًا رمــتــه

بــنــبــل الــبــغــي أيـــــدي املــبــغــضــيــنــا

ٍ
نـــور
لــقــد رام الـــعـــدى إطـــفـــاء

لــكــم أضـــحـــى ج ــلـ ـ ّيـ ـ ًا مستبينا

الــضــيــاء لــكــم ويــعــمــي احلاسدينا

ويــــــأبــــــى اهلل إال أن يــتــم

وقــال جماري ًا قصيدة الرشيف الــريض املقصورة يف رثــاء سيد الشهداء االمــام

احلسني: 

واغــــــريــــــبــــــ ًا فـــطـــنـــه شــيــبــتــه

إذ غــــدا كــــافــــوره عــفــر الــثــرى

واطـــعـــيـــنـــ ًا مـــالـــه نـــعـــش ســـوى

الــرمــح يف كــف (ســنــان) ذي اخلنا

واســـلـــيـــبـــ ًا نـــســـجـــت أكـــفـــانـــه

دبــــــور وصــبــا
مـــن ثــــرى الـــطـــف
ٌ

واحــــــيــــــد ًا مل يـــغـــمـــض ط ــرف ــه

كــــف ذي رفـــــق بــــه يف كــربــا

واشــــهــــيــــد ًا دمـــــه كـــاملـــســـك يف

ط ــي ــب ــه قــــد فـــعـــم اجلــــــو شـــذى

وارصيـــــعـــــ ًا أوطـــــــــأوا خــيــلــهــم

ٍ
صــــــدر م ــن ــه لــلــعــلــم ح ــوى
أي

واذبـــــيـــــحـــــ ًا ي ــت ــل ــظ ــى عــطــشــ ًا

وأبــــــوه صـــاحـــب احلـــــوض غــدا

واط ــرحيــ ًا يف الــثــرى وه ــو اب ــن من

قــــــاب قــــوســــن مـــــن اهلل دنـــا

واقـــــتـــــيـــــ ً
ا حـــــرقـــــوا خــيــمــتــه

وهـــــو لـــلـــديـــن احل ــن ــي ــف ــي وعـــا
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وبـــنـــوه وهــــو ال خيــشــى الــعــدى

واحــــزيــــنــــا ذبــــحــــت أنــــصــــاره

كيف خيشى وهــو نجل (املــرتــى)

أســــد اهلل الــفــتــى وابـــــن الــفــتــى

وهـــو ظــــا ٍم والـــعـــدى قــد أوردوا

مــن دمـــاه الــســمــر مــع بــيــض ال ُظبا

آه ال أنـــــســـــاه فــــــــــرد ًا مـــالـــه

مــــن مـــعـــن غــــر دمـــــــ ٍع وأســــى

قــــائــــ ً
ا هــــل رشبـــــة أطـــفـــي هبــا

حـــر قــلــب ذاب مـــن فــــرط الــظــا

إنـــنـــا مل نــنــس (بــــــــدر ًا) والــــذي

ق ــد ده ــان ــا م ــن أبــيــك (امل ــرت ــى)

كــــــر عــلــيــهــم أشـــبـــهـــوا
فـــــــإذا
ّ

محــــر ًا ق ــد ش ــاه ــدت لــيــث ال ــرى

بــكــؤوس الــبــيــض أو ســمــر القنا

فــــأجــــابــــوه ســنــســقــيــك الـــــردى

وهــــــم أكــــثــــر مــــن قـــطـــر احلــيــا

فـــغـــدا بــســطــو عــلــيــهــم وحــــده
ثـــــم أردوه رصيـــــعـــــ ًا آه يــا

لــيــت ك ــل اخلــلــق ق ــد ك ــان ــوا فــدا

فــــدنــــا الـــشـــمـــر إلــــيــــه وجــــرى

مــــا جـــــرى شـــ ّلـــت يــــــداه وكــبــا

فــبــكــتــه اإلنـــــــس واجلـــــــن مــعــ ًا

والـــســـا بـــالـــدم مـــن حـــر اجلـــوى

ولـــقـــد زلـــزلـــت األرضـــــــون من

شــــق الــــردا
جــــزع والــــدهــــر قـــد
ّ

شبه بــدر التم بــل شمس الضحى

ثــــم عـــلـــوا فـــــوق رمــــــحٍ رأســــه

يف احلــشــا بــاحــت بـــأنـــواع الــرثــا

وعـــلـــيـــه اجلــــــن نــــاحــــت وبـــا
وثـــيـــاب احلـــــزن ســــــود ًا لبست

كـــعـــبـــة اهلل لـــــه طــــــول املـــــدى

ولــقــد فتت قلب (احلــجــر) احلــزن

(واحلــــــجــــــر) بـــكـــى ممــــا جـــرى

وشــجــا (املــشــعــر) ذا الــــرزء الــذي

مــا صفا مــن بــعــده عيش (الصفا)

بـــعـــده مــــا بــلــغــت ط ــي ــب املــنــى

ولــــه (زمــــــزم) غــاضــت و(مــنــى)

أســـفـــ ًا والــــبــــدر مـــعـــدوم الــضــيــا

وغــــدت شــمــس الــضــحــى كاسفة
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نــــاعــــيــــ ًا يــــنــــدب ممـــــا قـــــد دهـــا

وعــــــــدا املــــهــــر إىل نـــســـوانـــه

فــــرأيــــن الـــــــرج مـــنـــه خ ــال ــيــ ًا

وهـــو خمــضــوب الـــنـــوايص بــالــدمــا

ثــــم مــــن ب ــع ــد س ــب ــاه ــن ال ــع ــدى

فـــــوق أقــــتــــاب املـــطـــايـــا ك ــاإلم ــا

مــا جـــرى وال ــدم ــع يف اخلـــد جــرى

فــلــطــمــن (الـــفـــاطـــمـــيـــات) عــى

فـــــتـــــواقـــــعـــــن عـــــــى جـــثـــانـــه

مـــذ تـــبـــدى عــــاريــــ ًا فــــوق الــعــرا

مـــــا عـــلـــيـــهـــن لـــــبـــــاس ســـاتـــر

غـــر نــــور مــنــه يــعــشــو مـــن رنــا

حــيــث تــدعــو تــلــك ح ــزنــ ًا وا أبــا

هـــــذه تــــنــــدب وجـــــــدا وا أخـــا

ركّــــبــــوه أعـــجـــفـــ ًا عـــــاري املــطــا

لــســت أنـــســـى ســيــد الـــعـــ ّبـــاد إذ

والــــدمــــا تــشــخــب مـــن أفـــخـــاذه

وهــــــو يف قـــيـــد ثـــقـــيـــل وعـــنـــا

إن رأى رأس أبــــيــــه شــفــه

نــــــار وجــــــد دوهنـــــــا حــــر لــظــى

تــــــارة يــبــكــي وطــــــــور ًا يــغــتــدي

رافـــــع الـــطـــرف إىل رب الــســا

عــــز مـــنـــه الـــصـــر ممــــا قــــد رأى

لــــــو رأى نــــســــوتــــه يف ذلــــة

لــبــاد (الـــشـــام) مــن فـــرط الشقا

وهبــــــذا احلــــــال قــــد ســـــــاروا هبــم

فــانــثــنــى الـــطـــاغـــي يـــزيـــد جــذال

ضــاحــك ـ ًا يــرشــف كــاســات الطىل

ي ــا بــنــي املــخــتــار ي ــا م ــن مدحهم

مل يـــزل جيــلــو عــن الــقــلــب الــصــدا

نــاكــث ـ ًا ث ــغ ــر ًا حلــامــي الــثــغــر وال ـــ

آيــــة الــعــظــمــى ومــصــبــاح اهلـــدى

رشبــــة يــطــفــي هبـــا حـــر الــصــدى

إن (نـــــر اهلل) يـــرجـــو مــنــكــم
فــــأغــــيــــثــــوه هبــــــا يــــــومــــــ ًا بــه

(لــيــس لــإنــســان إال مـــا ســعــى)

ملــــع الــــــرق ومـــــا الـــغـــيـــث مهــى

وعـــلـــيـــكـــم صـــــلـــــوات اهلل مــا
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وله راثي ًا احلسني وأهل بيته:
َ
تــــرض أفـــق الــســاء
ي ــا بـــــدور ًا مل

كــيــف غــيــبــت يف ثــــرى كــربــاء

يا شموس ًا يف الرتب غارت وكانت

تــبــهــر اخلـــلـــق بــالــســنــا والــســنــاء

يــــا جــــبــــاالً شـــواهـــقـــ ًا لــلــمــعــايل

ك ــي ــف وارتـــــــك تـــربـــة الـــغـــراء

يــا بــحــار ًا يف عــرصــة الــطــف جفت

بــعــدمــا أروت الـــــورى بــالــعــطــاء

ي ــا غــصــونــ ًا ذوت وكــــان جناها

دانـــــيـــــ ًا لـــلـــعـــفـــاة يف الـــــــأواء

يــــا لـــيـــوثـــ ًا ب ــن ــو كـــــاب عــلــيــهــا

قــــد س ــط ــت ب ــع ــد مــنــعــة وإبـــــاء

يـــا أخـــائـــي إن رعــيــتــم ذمــامــي

فــاســعــدوين عــى األســـى والــبــكــاء

مـــســـتـــعـــريـــن عـــــن كـــــل خــي

وحــــشــــاه لـــلـــدمـــع والــــرحــــاء

آه ال ي ــط ــف ــىء الـــبـــكـــاء غــلــيــي

04

ولــــو أين اغـــرفـــت مـــن دأمـــــاء

كيف يطفى والسبط نصب لعيني

وهـــــو يف كـــربـــة وفــــــرط عــنــاء

لــســت أنــســاه يف الــطــفــوف فــريــدا

بــعــد قــتــل األص ــح ــاب واألق ــرب ــاء

فــــر جــيــش األعـــــادي
كــــر ّ
فـــــإذا ّ

وهــــــم كــــثــــرة كـــقـــطـــر الـــســـاء

كيف ال وهــو نجل ســم األعـــادي

(أســــــد اهلل) قـــامـــع األدعــــيــــاء

ف ــس ــق ــى م ــن ــه ــم ألـــــوفـــــ ًا مــــدام

احلــتــف مخـــر ًا بــالــصــعــدة الــســمــراء

فــــرمــــوه ب ــأس ــه ــم الــــغــــدر بــغــي ـ ًا

قـــي الــشــحــنــاء والــبــغــضــاء
ع ــن
ّ

ومــن اجلــد َمــن دنــا (قــاب قوسني)

ِمــــــن اهلل لـــيـــلـــة (اإلرساء)

مــن أبــيــه شــمــس اهلــــدى والــعــاء

طــالــبــن األوتــــــار يف يـــوم (بـــدر)

رصيـــــعـــــ ًا خمــــضــــبــــ ًا بــــالــــدمــــاء

فـــاتـــاه ســهــم رمـــــاه عـــن الـــرج
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وجــــرى مـــا جــــرى فــيــا لــيــت كل

الناس كانوا (للسبط) بعض الفداء

ف ــب ــك ــت ــه الــــســــا دمـــــــ ًا وعــلــيــه

الشجن ناحت يف صبحها واملساء

وغــــــدا مــــعــــوالً لـــذلـــك جــريــل

وكـــــل (املـــــائـــــك) األصـــفـــيـــاء

إىل أن قال:
يــــا بـــنـــي أمحـــــد ســـــام عــلــيــكــم

مـــن حـــزيـــن مــقــلــقــل األحـــشـــاء

()1

يف هـــواكـــم ومــدحــكــم والـــرثـــاء

يشتكي مــن حــواســده قــصــبــوه

طــيــنــتــي ُخِ
ــــــــرت بـــــاء والكــــم
ّ

وأبـــــونـــــا مــــا بــــن طــــن ومــــاء

وله راثي ًا االمام احلسني:
يـــا بــقــاع الــطــفــوف طــــاب ثـــراك

وســـقـــى الــــوابــــل الـــلـــث محـــاك

ومحـــــاك اإل لــــــه مـــن كـــل خطب

فــلــقــد أخ ــج ــل الــنــجــوم حــصــاك

مــشــهــد بـــك ٍ
ٍ
زاك
طــــاق إيــــــوان

ومتــــنــــى اهلــــــــال لـــــو جــعــلــوه
ووجــــــوه املـــلـــوك حتــســد فــرشــ ًا

حتـــــت أقـــــــــدام زائــــــــر وافــــــاك

حــيــث قـــد رصت مـــرقـــد ًا إلمـــام

واطــــــيء نــعــلــه لـــفـــرق ِ
الـــســـاك

ِ
ِ
ــــاك
كـــعـــبـــة اهلل أذعــــنــــت لــــ ُع

ِ
قــــــدرك املـــفـــخَّ ـــ ِم حتى
قـــد ســـا
(احل ــس ــن) الــشــهــيــد روحــــي فــداه

نـــجـــل خمــــــدوم ســـائـــر األمـــــاك

أفــتــك الــنــاس يـــوم طــعــن ورضب

الــنــســاك
وهــــو مـــع ذاك أن ــس ــك
ّ

وحـــديـــث كـــالـــدر يف األســــاك

ذو ســــاح كــالــبــحــر عـــم ال ــراي ــا
((( قصبه يقصبه  :قطعه  ،رضبه بالقصب أو بغريه .
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كـــلـــا شـــئـــت مــــن مـــديـــح فــقــل

فــيــه وجـــانـــب مـــزالـــق اإلرشاك

فــهــو ن ــور اإل لــــه جــل عــن اخلسف

وعـــــن أن يــــلــــوح يف األفـــــاك

نــجــل خ ــر الــنــســاء بــضــعــة (ط ــه)

مـــن ســمــت ذاهتـــــا عـــن اإلدراك

إىل أن قال:
مـــن عــلــيــه فــلــيــنــدب اخلــلــق طـــر ًا

وعــلــيــه فــلــتــبــك عـــن الــبــواكــي

مـــا كــفــاهــم قــتــل املــطــهــر حتى

أوطـــؤا الــصــدر منه جــرد املــذاكــي

كــــــان ضـــيـــفـــ ًا لــــدهيــــم فـــقـــروه

ال سقاهم  -حــيـ ًا  -بطعن دراك

طــلــبــوا ثــارهــم (ب ــب ــدر) و( ُاحــــد)

مــــن أبـــيـــه الــغــضــنــفــر الــســفــاك

و(بــصــفــن) حــيــث أردى ألــوفــ ًا

مــــنــــهــــم بــــاملــــهــــنــــد الــــفــــتــــاك

***
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 -13الشيخ نعمة البيضاني
1323هـ 1385 -هـ

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.

ولد الشيخ نعمة بن صالح بن غايل البيضاين يف النجف األرشف سنة 1323هـ/

1903م من عائلة (البيضان) التي يرجع أصلها إىل العامرة ،وقد تعلم القرآن واخلط
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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وقد أجرى له احلاج أغا حسني القمي امتحان ًا مع البعض من زمالئه إثر وشاية

وردت إليه باهتامهم باجلهل فكانت النتيجة أن أدى االمتحان بصورة جيدة أعجبت
السيد القمي فشهد له بالتفوق والقدرة ،وأجازه بخمس وعرشين دينار ًا.

وفاته:

تويف املؤمئ إليه يوم  1964/2/5بكربالء ودفن يف النجف ،وأعقب أربعة أوالد

هم املهندسان أمحد وجميد واملدرس محيد ومهدي ،وأ َّبنه رهط من الفضالء واألدباء.

ومن أشهر من تتلمذ عليه الشيخ حسني القامويس والشيخ حممد حافظ الكربالئي

والشيخ حسني املهناوي وشقيقه الشاعر الشيخ حسني البيضاين.

يمكننا القول إن شعره من النوع التقليدي وأغراضه تقليدية أيض ًا وهو أقرب إىل

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:
الزمـــت قــرك وســط ذاك الـــوادي

لـــــوال احلـــيـــا وشــــاتــــة احلـــســـاد

وبــكــيــت فــقــدك ق ــائــ ًا أو قــاعــد ًا

وندبت شخصك رائــحـ ًا أو غادي

أحــــــد ًا مـــن األخــــــوان واألوالد

قــدمــا الــــوم الــفــاقــديــن إذا بــكــوا

وأطـــالـــب الــثــكــى عـــى اإلســعــاد

والـــيـــوم أســعــد ك ــل بــاكــيــة شجا

ومطلع الثانية:

وكـــنـــت الــــرجــــاء وفـــيـــك االمـــل

طـــــواك الــــزمــــان كــطــي الــســجــل

لـــفـــقـــدك مل يـــبـــق إال الـــوشـــل

وغـــاضـــت مـــيـــاه بـــحـــور الــنــدى
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وقال مؤرخ ًا من قصيدة أخرى:
حـــري إذا مــا اخلــلــق تــوســعــه ذمــا

وعــاتــبــت دهــــر ًا ال يصيح لعاتب

حيــوز مــن الــفــردوس أرفــعــه قسام)

وملـــا م ــى أرخــــت (أي ــق ــن نعمة

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:

نشبت فــــؤادي مــن هـــواك جــروح

يــــا ظـــبـــي هــــا يف محـــــاك تــلــوح

يــا ظبي رفــق ـ ًا هــل تــلــوح لناظري

أرجـــو الــوصــال وأنـــت جــدُّ مجوح

كــيــف الــتــجــلــد يف هــــواك فدلني

إين بــحــبــك يف الـــعـــرى مــطــروح

والــصــر أعــيــاين وطــرفــك ساحري

هــيــهــات يف بــلــوى هــــواك أبـــوح

وإغــاثــنــي منك الــصــدود ونــاظــري

يـــرنـــو إلـــيـــك ودمــــعــــه مــســفــوح

هـــــا تـــلـــن ملــــدنــــف يف قــلــبــه

نــــار يــؤجــجــهــا اهلـــــوى فيصيح

يــــا ظ ــب ــي ارحــــــم ذلـــتـــي وت ــأمل ــي

إين لـــوصـــلـــك آمـــــل وطـــمـــوح

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:

أحــبــتــنــا لـــيـــايل ال ــع ــم ــر تــطــوي

ولـــكـــن يف مــــدى األيــــــام تــغــري

فــكــم أغــــرت شــبــابــ ًا أدهــشــتــهــم

بـــــوادر خــطــبــهــا واخل ــط ــب ي ــزري

وكـــــم راقــــــت ألعــيــنــهــم ربــــوع

عــلــيــهــا الـــريـــح قـــد هــبــت بقرس
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فــــغــــرت الــــــربــــــوع وصـــرهتـــا

إىل مــــا قـــيـــل مــــن بــــيــــداء قــفــر

وكـــم مــن نــــايشء أضــحــى يــنــادي

ـت عمري
يل ال ــوي ــات قــد ض ـ َّيــعـ ُ

حــســبــت الــعــمــر ق ــد وىل بخرس
ُ

وإين مل أفــــــق ويــــــــاي حــتــى

وإين يف غـــــد ُأدىل بـــقـــري

وهـــل مــا حــل مــن نـــدم سيجدي
وقــــد أصــبــحــت م ــرهت ــنــ ًا بــذنــبــي

ومــــــايل شـــافـــع يف يـــــوم ح ــري

ســــوى (املـــخـــتـــار يـــاســـن) الين

وثـــقـــت بـــقـــولـــه مــــن غــــر نــكــر


إهلــــــي إن عـــفـــوت فـــأنـــت أوىل

وإال رصت يف فــــــزع وذعـــــر

وأحــظــى بالشقا والــســخــط دومــ ًا

ومـــــا الــــقــــاه مل خيـــطـــر بــفــكــري

وحتــــــــدق يب زبــــانــــيــــة جـــفـــاة

فــتــزعــجــنــي بــــا يــعــيــيــه ص ــري

وعاتبه بعض أصحابه من فضالء كربالء عىل عدم سفره معهم إىل حج بيت اهلل

احلرام فكتب هذه األبيات:

أزف ســـامـــي بــالــثــنــاء مــعــطــرا

إىل َمــن سام يف األفــق مرتبة الشهب

فـــرت مـــثـــاالً لــلــذيــن تــســابــقــوا

إىل ذروة العلياء ِمن سالف احلقب

بــلــغــت مــقــامــ ًا ســامــيــا ال يــنــالــه

ســـواك مــن األجمـــاد إال ذوو اللب

إلــــيــــك بــــيــــانــــ ًا يــــا مهــــــام ابــئــه

لتعرف ما يف النفس من باعث القلب

مــى ركـــب أصــحــايب يـــؤم بشريه

واقعدين رصف الزمان عن الركب

أنــادهيــم يا صحب مه ً
ال فأعرضوا

الصحب
كأن ندائي الوفر من أذن َ

وهــل تستفز املــيــت قــارعــة العتب

أعــاتــبــهــم واملـــــوت ح ــل بركبهم
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 -14الشيخ هادي الشيخ صاحل اخلفاجي
1412 - 1326هـ

هو الشيخ هادي بن الشيخ صالح بن مهدي بن درويش من بيت (عجام) الذي

ينتسب إىل قبيلة (خفاجة).

ولد يف بغداد سنة 1326هـ 1908 /م ،وانتقل به أبواه إىل كربالء فنشأ يف حجر

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
والنقلية فقصد مدرسة الصدر األعظم ومدرسة الزينبية فدرس لدى الشيخ حممد بن

داود اخلطيب علوم العربية وعلوم الدين وقرأ رشح القطر وألفية ابن مالك عىل الشيخ
حممد العامري يف مدرسة اخلطيب الرسمية.

واغرتف من نمري فضلهم وزالل أدهبم ،وتفوق يف مضامر اخلطابة تفوق ًا منقطع

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 متفنن ًا ومؤثر ًا ،ألنه جييد هلجات الوافدين عىل جمالسه
أولئك الذين ينتمون إىل أقطار عربية شتى كالعراق واخلليج العريب وغريها ،وكان

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.
والشيخ هادي ممن َج ّللته الثقافة والتوجيه السليم حتى صار كاملرآة ،إنه من بني

تلك األسامء التي استأثرت ،اهتاممنا واستحوذت علينا يف ميدان اخلطابة املنربية ،ويكاد
يسحرنا بأسلوبه املتني ،ويثري إعجابنا بسعة إطالعه وعمق ثقافته عىل امتداد عرشات

السنني ،فهو رجل وديع يغمر قلبه اإليامن ،وتزخر روحه بمبادئ اخلري واإلحسان،

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.

كان خطيب ًا مصقع ًا ،عطر املحافل طيب ًا ،اخذ عليه كثري من الفضالء ،وخترج عليه

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:

1.1ديوان الشيخ هادي اخلفاجي 1424هـ.

2.2الدموع اجلارية يف مراثي النبي العرتة اهلادية 1428هـ.
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وفاته:

لفظ أنفاسه الزكية ليلة يوم األحد 1992/1/4م املوافق  28مجادي الثانية سنة

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:

من يتأمل أشعار الشيخ هادي الكربالئي ،يالحظ ّ
أن له آثــار ًا شعرية منوعة يف

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.

ديوان شعره يقع يف جزئني((( ،اجلزء األول منه ينسج فيه أحلان املحبة آلل البيت

الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا ،أما اجلزء الثاين فهو يتضمن مدح ورثاء

شخصيات عراقية معروفة وأشعار املناسبات التي أنشدها يف حمافل كربالء.

ويدلنا شعره عىل متكنه من عرض الصور الشعرية اجلميلة والتعبري الدقيق عن

خللوه من
خياراته ،ويكاد يكون أقرب إىل األسلوب القديم منه إىل احلديث األديبّ ،
عنارص الوجدان.

((( صدر ديوان الشيخ هادي اخلفاجي الكربالئي سنة (1424هـ 2003 /م) 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 نصوص ًا من شعره:
قال خماطب ًا اإلمام احلسني بن عيل هبذين البيتني:

حـــاشـــاك يف يــــوم اجلـــــزا تــنــســاين

مـــا زال يــلــهــج يف عــــزاك لــســاين

وابـــــن الــبــتــولــة خــــرة الــنــســوان

يــا ابـــن الــنــبــي املــصــطــفــى ووصــيــه

وقد وفق لنظم هذه األبيات يف حالة مرض متوس ً
ال ومستغيث ًا باإلمام احلسني

سنة 1354هـ:

ٍ
غــــــــــد بــــــــل كــــــــل حـــن
يف

أهيــــــــــا الـــــــــراجـــــــــي نـــــجـــــا ًة

ٍ
حـــــــــصـــــــــن

إنـــــنـــــي أهــــــديــــــك إن شــئــت

إىل

يـــــــــــــــــاء مــــــــــن عــــي
ثــــــــــم
ً

ثــــــــم نــــــــونــــــــ ًا مــــــــن مـــبـــن

خـــــــذ مـــــــن الـــــــرمحـــــــة حـــــاء

حــــصــــن

ثـــــــــم مـــــــــن يـــــــاســـــــن ســـن

فـــــهـــــو يف الــــــطــــــف غــــيــــاث

رمحـــــــــــــــــــة لــــــلــــــعــــــاملــــــن

مــــــن بـــــيـــــوم الـــــطـــــف فــــــــرد ًا

كــــــــم محــــــــى حـــــــــــــوزة ديـــــن

لـــــســـــت أنــــــــســــــــاه يـــــنـــــادي

مــــــــفــــــــرد ًا هـــــــل مـــــــن م ــع ــن

ذاك ســــبــــط الــــطــــهــــر طــــه

عــــــــــــــــــر ٌة لـــــلـــــمـــــؤمـــــنـــــن
ثــــــــم يف قــــــطــــــع الــــــوتــــــن

بـــــــــــــذويـــــــــــــه ونـــــــــســـــــــاه

مــــــــــن طــــــــغــــــــاة مـــــركـــــن

لـــــــــيـــــــــذب الـــــــــيـــــــــوم عـــنـــا
ّ

مــــــا رأى الــــســــبــــط جمـــيـــبـــ ًا

لــــيــــتــــنــــي أفــــــــــــدي احلــــســــن
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ٍ
بــــصــــوت
عــــنــــدهــــا نــــــــــادى

تـــــــــــرك الــــــــكــــــــون حــــزيــــن

هـــــــــذه نـــــفـــــي لــــــديــــــن الــــــ

ــــمـــصـــطـــفـــى جـــــــدي األمــــــن

وألجــــــــــــل الـــــــديـــــــن هـــــذي
ٍ
نـــــــــســـــــــاء نــــــــادبــــــــات
يف

زيـــــــنـــــــب تــــــبــــــدي احلــــنــــن
ٌ

ثــــــــــم أهـــــــــــــي الــــطــــيــــبــــن

ومحـــــــــــــــــايت ثــــــــــم ولــــــــــدي

حــــــــــول آســــــــــــاد الــــعــــريــــن

وقال يف هيئة حبيب بن مظاهر األسدي:
م ــوق ــف بــالــطــفــوف فــيــه مــفــاخــر

حلــبــيــب احلـــســـن وابـــــن مــظــاهــر

ف ــخ ــره يف الــــــورى جـــي وظــاهــر

نـــــرة لــلــحــســن خــــر الـــرايـــا

تطلب الــنــر منك يــا خــر نارص

هــيــئــة بــالــطــفــوف فــيــك تــســامــت

وقال يف حجرة اإلمام زين العابدين يف املخيم:
دع دمــــــوع الـــعـــن ت ــن ــه ـ ّـل دمــــ ًا

هــهــنــا خــيــمــة زيـــــن الــعــابــديــن

مــلــقــى عـــى الــنــطــع قفى
هــهــنــا
ً

وله أيض ًا يف حجرة القاسم بن احلسن:

م ــن هــنــا جــــروه مــغــلــول الــيــديــن

ي ــا زائـــــر ًا خــيــم الــشــهــيــد بكربال

ط ــف يف جــوانــبــهــا بــدمــع ســاجــم

مل أنـــســـه ملــــا هـــــوى عــــن مــهــره

والـــــرأس مــفــلــوق بــحــد الــصــارم

يف يـــوم ع ــاش ــورا لــعــرس القاسم

فــــإذا وصــلــت خلــيــمــة رضبـــت هبا

وقال يف سبيل:
أفــــرات متــنــع ســبــط طـــه املصطفى

منك الــــورود وقــد خلقت ألجله

يف ك ــرب ــا هـــا ســمــحــت لطفله

إن مل تــكــن للسبط جـــدت برشبة
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وقال يف هيئة أسست باسم (اخليام اخلالية) سنة 1388هـ:
هــــذي خــيــامــهــم فـــأيـــن رجــاهلــم

ونــســاؤهــم ب ــاألم ــس فــيــهــا عاليه

والـــيـــوم شــتــتــهــا الـــزمـــان بــرفــه

ق ــتــ ً
ا وس ــب ــيــ ًا فــهــي مــنــه خــالــيــه

وقد طلب منه بعض املحبني أبيات ًا يكتبها عىل مرقد السيدة رقية بنت احلسني بالشام

سنة 1394هـ فقال:

كــن يف األمــــور مــســل ـ ًا ومــفــوض ـ ًا

هلل إذ حتــــى بــــــأرشف مــقــصــد

نــتــلــو مــــن الــــقــــرآن دومـــــــ ًا آي ــة

فــيــهــا خمــاطــبــة الــكــريــم ال ــس ــؤدد

فــاصــر كــا صــر الــذيــن تــقــدمــوا

مــن رســل أهــل الــعــزم ضــد امللحد

فـــلـــذك قــــد صــــر الـــنـــبـــي وآلــــه

صـــــر ًا خلــطــب مـــن زمـــــان أنــكــد

وأجــلــهــم صـــر احلــســن بــكــربــا

قــاســى مــن األمل الــعــظــيــم املكمد

مــــن فـــقـــد أنــــصــــار وأوالد لــه

مـــع أخـــــوة طـــاحـــوا بــكــل مهند

ونـــســـاؤه لــلــشــام بــعــد الــقــتــل قد

سيقت أســــارى يــا لــه مــن مشهد

فانظر عــواقــب صــرهــم مــن رهبم

ت ــش ــي ــي ــد أرضحـــــــة آلل حمــمــد

ٍ
مرقد
يــا قــاصــد ًا يف الــشــام أقـــدس

لـــرقـــيـــة اكـــــــرم بـــــــذاك املـــرقـــد

ٍ
عـــرة
هــــذي الــيــتــيــمــة مل تــــزل يف

تبكي أبــاهــا يف املــســاء ويف الغد

وت ــق ــول أيـــن م ــى أيب ي ــا عمتي

فــتــجــيــب يف ســفــر طـــويـــل جمهد

وبــوســط ذاك الطست ملــا أن رأت

رأس احلــســن يــيء مثل الفرقد
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وله يف قرب رقية بنت اإلمام احلسني ايضا:
ٍ
ملـــــــراقـــــــد
يـــــــــا زائــــــــــــــــــــر ًا

أعــــــــامهــــــــا رب الـــــريـــــة

هــــــــم مــــــــن ســـــــالـــــــة أمحـــــد

مــــــن فــــاطــــمــــي وفـــاطـــمـــيـــه

ِ
بـــــمـــــرقـــــد

يـــتـــيـــمـــة تـــــدعـــــى (رقـــــيـــــه)

بـــــنـــــت احلــــــســــــن وجـــــدهـــــا

اهلــــــــــادي وجـــــدهتـــــا الـــزكـــيـــه

مــــــن بــــعــــد والـــــــدهـــــــا رست

حــــــــرى وعــــمــــتــــهــــا ســبــيــه

واآلن

أنــــــــــت

ٍ
بــــــغــــــربــــــة عــــــــــرى شـــجـــيـــه

شــــــــاء اإل لــــــــــــه بــــــــأن متــــوت

وقال راثي ًا اإلمام احلسني بن عيل:
وبــــه كـــم شــمــمــت طــيــبــ ًا وريـــا

كــــم بـــنـــعـــان قــــد رأيــــــت نــعــيــا

ٍ
شــــوق
وبـــــه كــــم رشبـــــت مخـــــرة

واهلــــــــوى حـــولـــنـــا هيــــب نــســيــا

هــــو عـــــذب لــلــعــاشــقــن ولــكــن

مــــن يـــذقـــه يـــــذق عــــذابــــ ًا ألــيــا

كــيــف هيـــوى اهلـــوى فــــؤادي يــومـ ًا

ولـــــرزء احل ــس ــن أض ــح ــى سقيام

لــســت أنــســى احلــســن حــن تلقى

مــن عــــداه بــالــطــف خــطــب ـ ًا جسيام

طــلــبــوا مــنــه أن يــبــايــع رجــســ ًا

مـــن بــنــي حــــرب فــاســقــ ًا وزنــيــا

فـــأبـــى الــســبــط شــــاهــــر ًا حلــســام

فــيــه يــســقــي ال ــع ــدى رشابـــــ ًا محيام

م ــره ــف فــيــه قـــد أبـــــاد األعـــــادي

مــاســطــا بـــاســـ ًا عـــى اخلـــيـــل إال

صـــب اجلحيام
وعـــى الــكــافــريــن
ّ
تــــرك الـــشـــوس يف الـــرغـــام رمــيــا

بــعــدمــا شـــاد لــلــهــدى م ــا تــداعــى

ووىف لـــــإ لـــــه عـــــهـــــد ًا ق ــدي ــا
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جــســمــه بــالــضــبــا جـــرحيـــ ًا كليام

خـ ّـر قطب الــوغــى عــى الــرب ظام

فــبــكــتــه الـــســـا هـــنـــاك نــجــيــع ـ ًا

وهبـــــــا مــــأتــــم الــــــعــــــزاء أقـــيـــا

وبـــنـــات اهلـــــدى بـــــرزن حــيــارى

تــنــهــب الـــنـــدب واهلـــــام الــكــريــا

وأمــــــام الــنــســاء حــلــف الـــرزايـــا

زيــنــب مــن غ ــدت تــقــايس العظيام
ٌ

تــنــدب الــســبــط والـــدمـــوع هـــوا ٍم

ولــظــى الـــوجـــد يف الـــفـــؤاد أقــيــا

حـــــر قــلــبــي لــقــلــبــهــا مــــذ رأتــــه
ّ

وبــنــو الــــرك مــنــه حــــزوا الــكــريــا
بــعــدكــم َمـــن تـــرى حيــامــي اليتيام

يــا أخـــي َمـــن تـــرى يـــرد األعــــادي

وله راثي ًا اإلمام احلسني أيض ًا:
ويــبــيــت طــــريف ســـاهـــر ًا مل يــرقــد

اخلـــرد
يــصــبــو الـــفـــؤاد إىل املــــاح
ّ

وأبــيــت أرجــــو مــن حبيبي زورة

أح ــي ــا هبـــا لـــتـــزول نــــار تــوجــدي

لــكــن مـــن اهــــــواه يـــوعـــدين بــأن

يـــأيت ،فيخلف بالتامطل موعدي

يــــا لــيــلــة بــتــنــا ي ــع ــان ــق بــعــضــنــا

بــعــضــ ًا ويف لــيــلــن بــتــنــا نــرتــدي

فطفقت أرشــــف بــاملــحــبــة ثغرها

ومـــن اخلــــدود الــــورد جتــنــيــه يــدي

حتى الصباح فغاب عن عيني وهل

يــبــقــى حــبــيــب لــلــمــحــب بمشهد

لـــو كــــان يــبــقــى لــلــمــحــب حبيبه

مـــا عــــاد حــــرانــــ ًا ســلــيــل حممد

ف ــق ــد األحــــبــــة واحلـــــــاة بــكــربــا

وبــقــى ف ــري ــد ًا ال يـــرى مــن منجد

مل أنـــســـه ملــــا رأى أهـــــل ال ــوف ــا

رصعـــى ع ــى ح ــر ال ــث ــرى املــتــوقــد

نــــاداهــــم يــــا أخــــــويت وأحــبــتــي

شــمــي انــثــنــى م ــن بــعــدكــم بتبدد
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قوموا انظروا ما حل يب من بعدكم

فــفــراقــكــم يــا أهـــل ودي جمهدي

قــطــع الــرجــا منهم وعـــاد مــودع ـ ًا

حـــرم املــهــيــمــن م ــن عــقــائــل أمحــد

فـــــرزن مـــن حــــرم اإل لــــــه بــنــدهبــا

وهلــــى بــنــعــمــى مـــوجـــع وتــوجــد

وعــلــيــه درن صـــوارخـــ ًا ونـــوادبـــ ًا

ولــنــعــيــهــا ق ــد ذاب ص ــم اجللمد

وأشـــدهـــا حـــرقـــ ًا عــقــيــلــة حــيــدر

تدعو أخاها السبط يف قلب صدي

َمــــن بــعــد فــقــدك يـــا محــانــا ملجأ

لــلــحــائــرات ولــلــيــتــامــى الــف ـ ّقــد
ِمـــن رضب أع ــداه ــا تــدافــع باليد

َمــن ذا تــرى حيمي محاها إن غدت
ِمــن بعدكم قد عيل صــري وانفنى

ع ــم ــري لــرزئــكــم وبـــــان جتــلــدي

هل كيف سلواين وخيل بني الشقا

تعلو صــدوركــم تـــروح وتغتدي

يـــــا آلــــــه طــــــه هــــاكــــم مـــرثـــيـــ ًة

واىف هبــا (هــــادي) ويــرجــو يف غد
ِ
ومـــن احلــمــيــم ويف هــداكــم هنتدي

يــنــجــو مــن الــعــقــبــى ومـــن أهــواهلــا

وقد رثى اخلطيب الشيخ حمسن بن الشيخ حممد حسن أبو احلب سنة 1357هـ فقال:
فـــــأزال حـــزنـــ ًا بــاملــصــيــبــة أدمــعــي

رض ٌم أقـــام مــن األســـى يف أضلعي

تــســامــت يف الـــريـــة أربــعــي
فــيــه
ْ

مــــررت وق ــد خــا الــربــع الــذي
ملــا
ُ

فــوقــفــت أنــشــد والـــدمـــوع بـــوادر

والــــقــــلــــب حمــــــرق وملــــــا جيـــزع

هــل عـــودة تــرجــى ألحــبــاب مضوا

عــن حبهم أم هــل هلــم مــن مرجع؟
ِمــن بعدما بــاألمــس قــد كــانــوا معي

الــيــوم قــد رحــلــوا واقــفــر ربعهم

وأراك ِمــــن أحـــواهلـــا يف مطمع

ي ــا َمـــن تــــروم ِمـــن الــلــيــايل هبجة
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أقـــــر فـــــإن س ــه ــام ــه ــا فــتــاكــة

يف كـــل ذي شــــأن مــنــيــع أرفـــع

رمـــت بــاملــوبــقــات مــعــارش ًا
كــم قــد
ْ

وسقتهمو كــأس الــردى أفــا تعي؟

ـت بسوء احلــال والسوء انتهى
ُعـ ِـرفـ ْ

مــنــهــا ملحسننا اخلــطــيــب املصقع

يف ذروة األعـــواد حــاز ذرى العىل

مــن شــبــل حــيــدرة الــبــطــن األنـــزع

وضحت بــمــرأى للعيون ومسمع

فـــمـــى ب ــع ــاق ــب ــة جتـــلـــت بــيــنــنــا

ما غــاب من أحيا النفوس بوعظه

وأفــــــــاد أفــــئــــدة ملـــقـــولـــه نــعــي

مل يــرض من أرض العراق خروجه

ويـــكـــون عــنــه بــالــقــي الــشــاســع

تــنــعــاك يـــا حــلــف املــنــابــر كــربــا

أن ــع ــاك ي ــا حــلــف املـــكـــارم والــــد ًا

تنعى املــجــالــس يف غــزيــر األدمـــع
أن ــع ــاك ِمـــن قــلــب شــجــي مــوجــع

وأخـــص شبليك األكــــارم بالعزا

حسن املطلع
رجـــوت الــيــوم
وهلــم
ُ
َ

خصت ثــراك سحائب الرضوان إذ

جــــاورت مــدفــون ـ ًا ألكـــرم مضجع
َ

ّ
قــــى عــمــره
ومــــذ احل ــس ــن رآه

بــعــزاه إذ قــد ح ــاز أســمــى موضع

حــامــي الــظــعــيــنــة ســاقــيــا للرضع

فــاخــتــار مــدفــنــه بــجــنــب شقيقه

أخصص أخاك وشبله السامي معي

نــفــي أعـــزهيـــا بــفــقــدك بــعــدمــا

وتـــر ًا أتــى بــك عــرنــا يــا ذا العىل

وم ــث ــال شــخــصــك بــيــنــنــا مل يشفع

وقال يف املناجاة خالل شهر رمضان املبارك:
ارشبـــــــوا املــــــاء هــنــيــئــ ًا مــؤمــنــن

وأمــســكــوا مــن بــعــده يــا صائمني

***
هـــو لــطــف لـــك مـــن رب الــعــبــاد

أهيـــــا الـــصـــائـــم عــــن مـــــاء وزاد
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مـــن إ لـــــه اخلـــلـــق رب الــعــاملــن

ســوف تلقى الــفــوز يف يــوم املعاد

***
قــد كسبت اخل ــر مــن رب الــســاء

أهيـــــا الـــصـــائـــم عــــن زاد ومــــاء
فــلــك األمـــــن غـــــد ًا يــــوم اجلــــزاء

***

ٍ
خـــص فــيــه املــجــرمــن
عــــذاب
مــن
ّ
ـــحـــر ًا طــيــب الــطــعــام
وتـــنـــاول َس َ

قـــم ونـــــاج اهلل دع طــيــب املــنــام

ظــامــيــ ًا مـــا ذاق مـــن مــــاء املــعــن

ارشب املـــــاء وال تــنــس اإلمــــام

***
شـــاء رب الــعــرش أن يــقــي ظـ ًا

ويـــــــرى اآلل عـــــذابـــــ ًا م ــؤمل ــا

ويــــرى الــطــفــل خــضــيــب ـ ًا بــالــدمــا

طـــاوي األحــشــاء دامـــي الــودجــن

***
ارشب املــــاء لــقــد جـــاء الــصــبــاح

وأنــظــر األفـــق عــمــود الــفــجــر الح

وادع بــانــراح
قــم وصــل الصبح
ُ

ي ــغ ــف ــر اهلل ذنـــــــوب اخل ــاط ــئ ــن

***

رحـــم اهلل امـــــرء ًا أدى الـــص الة
ولـــــه الــــصــــوم غــــــد ًا خــــر نــجــاة

فــهــي لــلــعــبــد مـــع الـــبـــاري ِصـــاة
يــــوم جيــــزي اهلل أجــــر الــعــامــلــن

***
وقال راثي ًا الشيخ فخري كمونه:
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قــد ســال مــن دمــع األمــاجــد جامده

مــذ شــل مــن ليث العرينة ساعده

ملــصــاب فخر الــديــن أعــولــت املال

فـــغـــدا كـــيـــوم مــــات فــيــه والــــده

قـــد هـــز أســـــاك الـــريـــد مــصــابــه

يف كــــل مــــر عــبــقــتــه حمـــامـــده

وتــفــاقــمــت أهـــل الــطــفــوف لــرزئــه

لــكــنــهــم ألســــى األمـــاجـــد فــاقــده

عــمــت مجــيــع الـــعـــاملـــن فـــوائـــده

هل كيف تنساه الــورى وهــو الذي

إذ ب ــع ــده هــــدت عــلــيــه ق ــواع ــده

والـــيـــوم يــبــكــيــه الــفــخــار لــفــقــده

قد كــان سيف ًا صــارمـ ًا فــوق العدى

ونـــحـــور أعـــــداه الــلــئــام مــغــامــده

يــا حــارس ـ ًا أرض الطفوف بعزمة

فيها خلصمك يــابــن حمسن حائده

يف ســيــفــه لــلــخــصــم عــنــهــا زائــــده

بل سور أهل الطف كان أخا الندى

للفخر غ ــرك حــيــث إن ــك واح ــده

من بعد فقدك للطفوف غــدا ومن
ٍ
شــــاة قـــد مىض
خــلــفــتــنــا كــقــطــيــع

عـــنـــه حمـــامـــيـــه وأبــــعــــد راشـــــده

و(محــيــد) بــعــدك قــد غــدا متفجع ًا

يــبــكــي ل ــه حـــزنـ ـ ًا عــلــيــه مــشــاهــده

ذا صــنــوه كــهــف الــطــريــد (حمــمــد)

مــبــســوطــة لـــلـــوافـــديـــن مـــوائـــده

بــل أنــت يــا مــردي الضياغم والــده

إذ كــنــت أن ــت ل ــذي املــفــاخــر عمه

وعــادنــا فليقض غــيــضـ ًا حــاســده

هــو شمسنا إذ غـــاب عــنــا بــدرنــا

إذ مـــات عــنــه ع ــزي ــزه ومــســاعــده

ف ــت ــأس يف ســبــط الــنــبــي بــكــربــا

وقال أيض ًا راثي ًا إياه:
قــاين الــدمــوع لــه بــاحلــزن ينسكب

وفيك تنرشح األخـــوان والصحب

ودونــــه حــالــت األقـــــدار والـــرب

ي ــا غــائــب ـ ًا ق ــد ع ــران ــا رزؤه فــغــدا
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ذا فخركم يف مضيق اللحد حمتجب

ه ــا تــعــود وت ــزه ــو فــيــك أربــعــنــا

قد حال بني أخيك املــوت والكثب

هيهات يا أخويت شخيص يعود لكم

عــى رضحي ــي لتبكي واحلــشــا هلب

بلغ سالمي عىل أهل الطفوف وقل

يــا شهم عمك فــخــري غــافــر ترب

بلغ سالمي عىل الشيخ الشقيق وقل

وابــكــوا عىل فتية بالطف قد سلبوا

عــي يــا عــضــدي صعب بــأن تقفوا

أخــــاه يف دمـــه املــســفــوح خمتضب

بلغ سالمي عــى عبد احلميد وقل

1355هـ
وقال أيض ًا يف رثائه:
هــاجــت تــزاحــم بالضلوع شجوين

وهبـــا يــشــب لــو قــد مــن يسجيني

ملــــا وقـــفـــت عــــى ديــــــار أحــبــتــي

ورأيـــتـــهـــا قـــفـــراء طــــال حنيني

وذكـــــرت أيـــامـــ ًا مــضــت بفنائها

كـــم بـــت مــــــرور ًا ق ــري ــر عــيــوين

فــبــقــيــت أســـأهلـــا ودمـــعـــي عــنــدهــا

جيـــري كــغــيــث مــن ســحــاب جــون

قد كنت أعهد فيك فخر ًا للورى

ورسور قــلــب الــاجــئ املــحــزون

ما عــذر من قد بــات مكتئب احلشا

لــو عــنــك يــا حــلــف الــعــى ســألــوين

أأقـــول فخر الــديــن غــاب مسافر ًا

أم حتــت أطــبــاق الــبــســيــط معني؟

وأبـــــو محــيــد مـــن بــكــتــه صــفــاتــه

كــــل الـــــــراع ب ــح ــرب ــه ويــمــيــنــي

ال تــبــك مـــن بــالــعــز شــيــع نعشه

ولــــه الــفــخــار بــكــى بــكــل فــنــون
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قابلت سبط املصطفى ملا ثوى
بل
َ

ٍ
ٍ
غـــســـل وال تــكــفــن
عــــــار بــــا

مـــا شــيــعــت البــــن الــنــبــي جــنــازة

بــل ســــروا بــالــرمــح رأس الــديــن

وقال راثي ًا املغفور له احلاج حسن الكواز:
يـــا مـــن أقـــــام بـــكـــربـــاء مـــؤديـــ ًا

هلل فــــــرض صـــيـــامـــه وصـــاتـــه

ومــــؤديــــ ًا ل ــل ــوال ــدي ــن حــقــوقــهــم

وحــــقــــوق أخـــــــوان لــــه بــصــاتــه

يـــا مـــن قـــى يف كـــربـــاء جمــــاور ًا

س ــب ــط اهلــــــدى بــحــيــاتــه ومم ــات ــه

قــد فـــزت مــن رب الــســاء برمحة

وحـــب ــاك رب الـــع ــرش يف جناته

***

 -15هادي الشربيت
املولود سنة 1931م 1354 /هـ
املتوىف 1994م 1415 /هـ

وشاء القدر أن يقبل كربالء من سباهتا العميق الذي دام سنوات بعد مخود اجلذوة

األدبية التي اتقدت فيها ،وشاء أن ينفخ فيها روح ًا من نفحات عبقر ،فتفتحت بني

ظهرانيها إمكانيات أدبية أخذت تثبت موجوديتها رغم قلة االمكانات وعدم توافر
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
إىل املدارس الرسمية ،حيث حصل عىل شهادة الدراسة االبتدائية فاإلعدادية ،ودخل

سلك الوظائف احلكومية ،ومكث فيها ردح ًا من الزمن ،حيث رسح من اخلدمة ،واصل
دراسته اجلامعية فدخل كلية القانون والسياسة يف اجلامعة املستنرصية ببغداد ،وحاز عىل

شهادة البكالوريوس وذلك سنة 1972م 1973 /م ،ثم زاول املحاماة فرتة قصرية،
وأخري ًا فقد برصه ،ومل يعد بإمكانه مواصلة نشاطه األديب.

يمتاز شاعرنا بسعة إطالع وغزارة مادة ،ومتكني من اللغة العربية وآداهبا ،إضافة

إىل كونه ضليع ًا باألدب الفاريس ،ومل ًام إملام ًا كافي ًا بفنونه وأغراضه ،كام أن له مقاالت
وبحوث ًا 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:

1.1أهازيج اجلنوب  -ديوان شعر (خمطوط).

2.2رباعيات الشاعر الفاريس بابا طاهر عريان (ترمجة شعرية) بالفصحى والعامية.
3.3جماميع فولكلورية خمطوطة.

شعره:

يمتاز شعر هــادي الرشبتي بواقعيته ،حيث يغور فيه إىل أعــاق مشاعر الناس
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ومشاكلهم يف غالب إنتاجه ،كام أنه طرق فنون الشعر كافة ،والصفة الغالبة لشعره قوة
السبك ومتانة اللغة مع سالسة يف اللفظ وتدفق يف األحاسيس ،وكذلك يمتاز نثره

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:
لــيــس مــن طــبــعــي الــشــكــاة ولكن

انطقتني ال ــظ ــروف بــالــرغــم مني

لــســت بــاملــســتــكــن أط ــل ــب رفــقــا

م ــس ــت ــغ ــي ــثـ ـ ًا بــــذلــــة املــســتــمــن

أو ذلـــــيـــــ ً
ا مـــــن حـــبـــه حل ــي ــاة

يغمس الــعــيــش مــن صــغــار جلبن

أنـــا مــن زمــــرة الـــدراويـــش أحيى

دونــــــا ســــــوءة تـــلـــوث ضــغــنــي

مـــفـــريش قــطــعــة احلـــصـــر وقـــويت
إن تــبــلــغــت لــقــمــة يف صــبــاح

ـن
كـــــرة متــــأ احلــــشــــا دون م ـ ّ
احلــــس َصــحــنــي
فـــطـــوال الــنــهــار
ُ

مــــن يـــكـــن قـــانـــعـــ ًا فـــهـــذا غــنــي

ومتـــــن
عـــــن طـــــــاب ورغـــــبـــــة
ّ

مــــن شـــمـــوخ لـــديـــه ح ــب ــة دخ ــن

جيـــد الـــدهـــر لـــو يـــقـــاس ببعض

وقال من قصيدة طويلة:
فــســوف لــن جتـــدي نـــد ًا يساويني

نـــــوار عــقــبــى الــــذي تــنــويــنــه نــدم
ّ

ِ
ِ
فأنت يف كل حـ ٍ
لست من ديني
ـال

ِ
كـــفـــرت ب ــدي ــن تــؤمــنــن به
وإن
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غــد ًا َسيذ ُبل مــن ضعف ومــن ٍ
كرب

مــا يف خــــدودك مــن ورد ونــريــن

ـور
وخيــمــد الــنــور يف عينيك ال خـ ٌ

فــيــهــا وال هـــدب حــلــو ليسبيني

ويــضــمــحــل شــبــاب كــــان رونــقــه

غــد ًا ستبكني حسن ًا كــان مــن زمـ ٍ
ـن

لــــب احلــــور والــعــن
حيــــر َّ
يـــومـــ ًا ّ

يــؤجــج الــنــار يف قــلــبــي ويبكيني

أمــــــا أنــــــا فـــكـــا بــيــنــتــه ســلــفــ ًا

س ّيان عندي (نيساين) و(ترشيني)

سأنتحي إن ربــيــعــي م ــات زاويـــ ًة

اجـــر ذكــــرى ربــيــع غ ــر ميمون

تأثر الشاعر بتائية ابن الفارض فاحتفنا هبذه اللوحة الرائعة التي أحسن فيها اختيار

املفردة اجليدة ،والشك إن هذه القصيدة مرآة صادقة حوت جمموعة جتارب عاشها

الشاعر بوعي وبصدق وبرؤيا مؤمنة.

يف حمراب ابن الفارض

أعــادتــنــي ال ــذك ــرى أليـــام صبويت
فـــإن كـــان مــنــي ال ــع ــود حيــمــد إنــا

إل ْلـ َفـ ْ ِ
فعدت إىل ا ِ
ـن سهدي ودمعتي

سعيت بنفيس نــحــو عـــودة حمنتي

ومـــا رضين إذ لــســت أول عاشق

ي ــؤوب إىل وادي اهل ــوى بعد توبة

ولــكــن مــا قــاســيــت مــن أمل اجلــوى

بــســالــف أيـــامـــي يــعــكــر عـــوديت

وما حيلتي واحلــب يغري جوانحي

وي ــري بــأعــراقــي ويلهب لوعتي

يــزيــن يل مـــا بـــت أخــشــى عــذابــه

فقلت عىل رغــم اصطباري حيلتي

ووســــوس يف نــفــي بــشــتــى فتونه
سعيت إىل حتفي بنفيس ومل يعد

إىل أن وهـــى منها الــزمــام فل ّبت

يــفــيــد الــــذي أظــهــرتــه م ــن تعنّت

أجيــــــدي ف ــت ــيــ ً
ا أن متــــد يــــد إىل

غــريــق رمــــاه املــــوج يف قــلــب جلة
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وهــل دمعة الثكىل يعيد انسكاهبا

مــرت
فــقــيــد ًا عليه أشــهــر احلـــول ّ

ٍ
زمـــــان بـــه حيــلــو الــربــيــع وعــيــشــه

وتــســعــد أيـــامـــي وتـــزهـــو فــتــويت

كساين الصبا مــن نسجه خــر حلة

أعــادتــنــي الـــذكـــرى إىل زمـــن به
لــبــســت بـــه بــــرد الــشــبــاب مــنــعـ ًا

فكنت املجيل بني صحبي ورفقتي

وتــصــفــو لــنــا كـــأس احلــيــاة ن ُع ّبها

ـصــة
بــا كـــدر يــغــشــى صــفــاهــا وغـ ّ

فال الليل يدري كيف نطوي ظالمه

وال الشمس تدري كيف ح ّلت وو ّلت

وال العمر يدري كيف تطوى سجله

فـــا ع ــام ــه يف عــيــشــنــا غـــر حلظة

وإن بـــقـــايـــا جمـــلـــس ومــــدامــــة

وأطـــيـــاف ســــار وأوشــــــال مخــرة

تـــدل عــى أن كـــان يف احلـــي سامر

ورنـــــة كـــاســـات وأصــــــداء نغمة

وفــتــيــة هل ــو أفــــرغ ال ــده ــر كاسها

فنامت عــى ذكــر الــدنــان وأغفت

حــلــفــت يــمــيــنـ ًا بــاملــدامــة واهلـــوى

وبالدمعة اخلــرســاء يف اخلــد سحت

بـــــأين م ــه ــا يف احلــــيــــاة تــنــوعــت

صنوف صبابايت وأســبــاب نعمتي

فــلــم أك خـــال الــبــال يــومــ ًا وإنــا

دهــاين الــذي منه احلشاشة ضجت

وذاك بــــواكــــر لــعــهــد خــيــالــه

إىل اآلن ال ينفك يسكن مقلتي

تــربــلــت مــن نــســج الــصــبــابــة حلة

كستني بــثــوب مــن ضــنــاي وعلتي

وما برمت نفيس وال خافقي ارعوى

وال ذقــت ذرعــ ًا من عــذايب وشقويت

وج ــدت نعيمي يف اهل ــوى وشقائه

فلم ينصدع قلبي وال الــروح م ّلت

فإن كنت خايل القلب كانت شبيبتي

رسابـــــ ًا ب ــه ك ــل الــلــبــانــات ضلت

فــتــطــرب ســــاري وت ــوق ــد نــشــويت

تــغــنــي لــنــا األيـــــام عــــذب حلــوهنــا
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عذاب اهلوى سلوان نفيس ومدمعي

ســمــري متى ســود الــلــيــايل أطلت

قد استعذبت نفيس األذى يف سبيله

فـــإن شــفــائــي يف ســقــامــي ولوعتي

فيا شــوق زدين حــرقــة بعد حرقة

عسى أن تنال النفس مــا قــد متنت

عجبت لقلب مــا كفاه الــذي رأى

ومل يــتــخــذ يف الــعــمــر أيــــة عــرة

وما زال غض ًا يشتهي مسلك اهلوى

واســــقــــامــــه لــــــآن ملـــــا أبـــ ّلـــت

عـــنـــود فــــا يــثــنــيــه عــــن نـــزواتـــه

وعــيــد ومل تــنــفــع لــديــه نصيحتي

فــفــي كــل عـــرق فــيــه ألـــف وسيلة

إىل ال ــش ــوق يــذكــيــه بــألــف فتيلة

هيــيــم عــى رغــمــي بــــوادي صبابة
متـــــرد حـــتـــى مل يـــعـــد يف متــكــنــي

بــه مــن مــهــاوي املـــوت ألـــف بل ّية

لــه ال ــروع حتى استنفدت قابليتي

ومل ي ــك طــوعــي ك ــي أرد مجــاحــه

فــطــاوعــتــه ك ــرهــ ًا ع ــى غ ــر رغــبــة

وجلــــت وســلــمــت الــقــيــاد ألمـــره

وإن فنيت روحي ونفيس اضمحلت

ركبت متون العشق استعذب الردى

بنفيس عــى حــد احلــســام استقرت

ولــلــيــأس حـــال إن متــلــك مهجة

فـــامـــا إىل حــيــث األمــــــاين جتلت

ٍ
حلــــد يــشــق وصــخــرة
وأمـــــا إىل

هلا السحب ناحت واألعاصري غنّت

ســمــعــت نــشــيــج املــــاء يف غليانه

يـــنـــوح ويف ذراتــــــه الـــنـــار شبت

يــنــادي أهــيــل احلــي مــن يف ديــاركــم

فــــؤاد يــواســيــنــي ويـــرثـــي حلالتي

زالالً فــأحــيــت أدمــعــي كــل ميت

سفحت عىل الشعب اخلضيب مدامعي
وكانت صبايا احلي تقصد موردي

فــرادى ومثنى عند شاطيء ترعتي

ويــقــصــدين الــعــشــاق يف أمسياهتم

فــكــانــت جم ــايل هلــوهــم يف ضيافتي
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وكــان عــى جــريف لــدى الليل حمفل
وأحييت بطن األرض من كل ممرع

ُيــمـ َّـو َن مــن كــأيس ورصف مدامتي

ولــــوالي مل تــزهــو الــبــقــاع وتنبت

فــكــان نصيبي أن صليت بحزمة

وتقوت
من العشب من ثديي نمت
ّ

جــــزاين بـــر رطــــب عــــود سقيته

فــأحــرقــنــي ملـــا اس ــت ــح ــال جلــمــرة

رضــيــت بـــا قـــد قــــدر اهلل قــانــع ـ ًا

فــا حيلتي إن كانت الــنــار قسمتي

فشأين شأن املــاء والعشب يف اهلوى

وجوزيت رش ًا رغم طهري وعفتي

أضـــعـــت كـــيـــاين كــلــه يف رحــابــه

فــــؤادي وآمــــايل وعــقــي وراحــتــي
إذا عــهــدهــا و ّل مــضــت وتَــو َّف ِ
ــت
َ

فــا احلـــب يف رشعـــي مــقــالــة قائل
وال كـــأس مخــر حــن دب مخــارهــا

ف ــزه ــو وإبــــــداع وإفــــــراط نــشــوة

وإن سخنت منها الـــرؤوس فنغمة

تــغــنــى وإن تــلــق األبـــاريـــق ختفت

وال حلــظــة يسمو اخلــيــال فينتيش
ولـــكـــنـــه مـــــزج لــــروحــــن كــلــا

حلــمــى لــظــاهــا لــلــجــوارح هــزت
ً

تـــقـــادم عــهــد شــمــلــه مل يــش ـ ّتــت

وهــل ممكن لــلــاء فضل عــن الطال

إذا مخ ــرة بــاملــاء يف الــكــأس شنّت

كــذلــك دأب الــعــاشــقــن تالمحت

قــلــوهبــم بــعــضــ ًا بــبــعــض ولــــزّت

حبيبي فــــؤادي فــهــو يف مستقره

حــن أعضائي بنجواه حنّت
متى
ّ

تزعمت ركــب العاشقني فحيثام

أســر وســر الــركــب رهــن إشــاريت

ومـــا ذاك مــنــي نــــزوة أو جهالة

أريـــد هبــا إرضــــاء نــفــي وشــهــويت

ولــكــنــنــي بــاحلــق أصــبــحــت قــائــد ًا

جلـــيـــش هلـــــام ســـائـــر يف مــعــيــتــي

إذا عــقــد الــعــشــاق لــلــحــزن حمف ً
ال

وكـــل مهـــوم الــقــوم بــاحلــق قيست
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فــلــم تـــك إال عـــر هــــ ٍم محلته

لــوحــدي فــأعــجــب بــاتــزاين وقــويت

جن من فرط حبه
فصاحب (ليىل) ّ

ومل يــك إال جــارع ـ ًا بعض حرقتي
فــحــرتــه يف احلـــب أعــثــار حــريت

شــج بــالــفــأس رأســه
و(فــرهــاد) ملــا ّ

واســطــورة (احلـــاج) يذهب رسها
إذا دخل (ابــن الفارض) احلــال مرة

هـــبـــاء إذا مـــا قــســتــهــا بحقيقتي
ً

وعـــاد ...فحايل ينقيض عند ميتتي

حــيــايت (حـــال) كلها منذ أن وعى

فؤادي ورس احلب يف األرض صنعتي

عىل رغم ما أسلفت ال زلت مالك ًا

عــنــاين ومل أفــقــد كــيــاين وهيبتي

تعشقت َمـــن صــى اجلـــال حلسنه

فــصــار عــى رغــم املــعــاديــن حصتي

ٍ
عمران عن الطور عندما
سها بخل

ســنــا بـــرقـــه لـــف الـــفـــاة بــوقــدة

ومل يــــــواري الــشــعــلــتــن حقيقة

أ جــنــتــه أم نــــار رب جتــلــت؟

وعــاف اليد البيضاء حني تبسمت

ثـــنـــايـــاه بـــرهـــانـــ ًا لـــصـــدق نــبــوة

ف ــع ــاد فـــا لــلــوحــي هيــفــو فــــؤاده

فــلــم يــســرق ســمــع ـ ًا ومل يتلفت

وآنـــس نـــار ًا ال مــن الــطــور وقدها

ولــكــنــه مـــن بـــن جــنــبــيــه شعت

وخــــر ع ــى رغـــم الــنــبــوة ســاجــد ًا
ّ

آليـــــة ح ــس ــن بــــن عــيــنــيــه رف ــت
تــفــوق عــى ريـــح مــن اخلــلــد هبت

كأنفاس عيسى الــروح أنفاس لطفه

وما (يوسف) الصديق حيوي هباءه

وإن أغرمت فيه (زليخا) وهامت

ومــا سلسبيل اخللد يصفو كنفسه

كـــأن هب ــا م ــن مــعــدن اهلل صيغت

كلفت بمن أهــوى إىل أن أضلني

عن الــدرب فاستعذبت فيه غوايتي

وهـــبـــت لـــه عــقــي وديـــنـــي فحبه
ُ

مــنــاي وأشـــواقـــي لــه فـــوق طاقتي
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مــصــاي أضــحــى وجــهــه فعباديت

لــــه وإلــــيــــه تـــوبـــتـــي وإنـــابـــتـــي

صـــــايت تــســبــيــح لـــقـــدس مجــالــه

ووج ــن ــت ــه عــنــد الــتــهــجــد قبلتي

ومــا لــســواه أسبل الــطــرف خاشع ًا

ويف موضع الرجلني حمراب سجديت

ض ــايل إذا خلفت عــن ذك ــر حبه

وإن مهــت وجـــد ًا فيه متــت هدايتي

خـــيـــال حمـــيـــاه نــديــمــي ومــؤنــي

وطـــيـــب ذكــــــراه يـــبـــدد وحــشــتــي

وتــلــك إحــســيــي وك ــل جــوارحــي

ودب دبــيــب اجلــمــر يف لــب فكريت

ولــســت بــســال إن متــكــنــت سلوة

فــفــي حــبــه أدركــــــت قــمــة لــذيت

وإن غــاب عــن قلبي هـــواه هنيهة

فــذلــك يف عــــريف دلــيــل ضــالــتــي

وقال من قصيدة يف ذكرى مولد االمام احلسني بن عيل:

حسني اإلباء

خــــيــــال أطــــــل عـــــى الـــشـــاعـــر

تـــــضـــــوع بـــــــــــاألرج الـــعـــاطـــر

وحـــــام كـــا ح ــام ــت الــذكــريــات

بـــمـــقـــلـــة ذي أرق ســـاهـــر

تـــــربـــــل يف حــــلــــل تــــزدهــــي

شــعــاعــ ًا كــنــجــم ال ــدج ــى الــزاهــر

كـــــأن ســــنــــاء نــــجــــوم ال ــص ــب ــاح

تــــبــــدي عــــى وجــــهــــه الـــســـافـــر

وطـــــــــاف عــــــى خمـــــــدع عـــنـــده

ثـــــوى جـــســـد الـــشـــاعـــر احلـــائـــر

فـــــألـــــفـــــاه هـــــيـــــان يف حــــرة

يـــفـــكـــر بـــــاألمـــــس واحلـــــــارض

ثـــــوى ل ــي ــس يـــلـــوي عــــى دهــــره

وأوغــــــــــــــل يف عـــــــــامل آخـــــر

حمـــت شــكــلــه عــــاديــــات الــســنــن

وقـــــد بـــــان كــالــشــبــح الــضــامــر
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ي ــق ــل ــب طـــرفـــيـــه عــــر الـــظـــام

ويـــبـــحـــث عــــن حـــظـــه ال ــع ــاث ــر

ويـــنـــفـــث بـــــــاآله غــــب الـــزفـــر

ويـــــرنـــــو إىل جـــســـمـــه اخلـــائـــر

فـــألـــقـــى اخلــــيــــال عــــى وجــهــه

شـــعـــاعـــ ًا مــــن األمـــــــل ال ــب ــاه ــر

ووادع يف ســـمـــعـــه حـــاجـــة

هبــــا ردت الــــــــروح لــلــشــاعــر

وقـــــال لـــه قـــم فـــذكـــرى احلــســن

أطــــلــــت عــــى الــــعــــامل الــــزاخــــر

فــــعــــاد يــــرتــــل رشوى اهلــــــزار

عــــى غ ــص ــن الــــروضــــة ال ــن ــارض

فـــكـــان صـــــداه كـــرجـــع الــلــحــون

تــــنــــاثــــر مــــــن وتــــــــر ســـاحـــر

لــقــد عـــاد باليمن ذكـــرى احلسني

فــــأنــــعــــش مــــقــــدمــــه خــــاطــــري

وأي فــتــى كــابــن بــنــت الــرســول

ختـــــلـــــد مـــــــن زمــــــــــن غــــابــــر

ومــــن مــثــلــه يف رفـــيـــع اخلــصــال

ويف نـــســـب اخلــــالــــد ال ــط ــاه ــر
ِ
ومـــــن صــلــب حـــيـــدرة الــطــاهــر

تـــكـــون يف رحـــــم خــــر الــنــســاء
وارضــــع مــن طــيــب ثـــدي الــبــتــول

وأشــــبــــع ِمـــــن عــلــمــهــا الـــنـــادر

رعــــتــــه احلــــــرائــــــر مـــــن مـــريـــم

إىل أم مــــوســــى إىل هـــاجـــر

ِمـــــن اخلـــلـــد يف عـــدهنـــا الــعــامــر

فـــيـــا لــيــلــة فـــيـــك هــــب الـــنـــداء
إىل األرض يــنــهــى بــيــوم احلسني

وفـــضـــ ً
ا عـــى املــنــتــهــى فــاخــري

ويـــــا لــيــلــة قـــدســـت يف الـــزمـــان

وتــــاهــــت عــــى ال ــف ــل ــك الـــدائـــر

وذاك ألن حــــســــن اإلبـــــــاء

تـــــــأأل يف جـــنـــحـــك الــــنــــارش

***
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حتــــــن إىل ذكـــــــــرك الـــســـائـــر

حتــيــي بـــك الــشــيــم الـــطـــاهـــرات

وتـــفـــديـــك مــــن م ــص ــل ــح ثــائــر

يــــقــــول احلـــقـــيـــقـــة مل يــلــتــفــت

جلـــعـــجـــعـــة احلـــــاكـــــم اجلــــائــــر

يــــداوي اجلــــروح بفيض الضمري

ويــــــــــدرء عـــنـــهـــا يـــــد اجلـــــــازر

***
شــهــيــد اإلبــــــاء وهـــــذا الــقــريــض

تـــقـــطـــر مـــــن قـــلـــبـــي الـــنـــافـــر

نــفــثــت بــــه م ــث ــل ش ــج ــو اهلـــــزار

ـص ــب ــا الــعــاطــر
وذوب نــســيــم ال ـ َ
بـــفـــيـــض جيـــيـــش مـــــن اخلـــاطـــر

أحـــيـــي بــــه ذكــــــرك املــســتــطــاب

ويتألق يف قصيدته التي خياطب فيها الشاعر مظهر اطيمش ردا عىل حتيته الطيبة

فيقول:

قــــواف هب ــا جــــادت ي ــراع ــة مــبــدع

أهــاجــت شظايا لوعة بــن أضلعي

وفــاضــت حنين ًا مــن قــرحيــة شاعر

متــشــت ق ــواف ــي ــه إىل كـــل مسمع

تــعــود أن يــزجــي الــقــريــض روائــع ـ ًا
ويسحر ألــبــاب الــرجــال إذا بدت

تــســح بــعــطــر م ــن مــعــالــيــه أض ــوع
ّ
قــوافــيــه متـــي مـــن بــديــع ألبـــدع

متــــر عــلــيــه الــــعــــاديــــات وقــلــبــه

يـــغـــذيـــه إيـــــــان فـــلـــم ي ــت ــزع ــزع

تعشق ص ــوغ الــشــعــر فــهــو سمريه

بــلــيــل مـــن اهلــــم املــهــيــمــن أســفــع

وتــلــك الــقــوايف مل تكن غــر مضغة

جيـــــود هبــــا مــــن قــلــبــه املــتــقــطــع

تفيض وفــاء وهــي مــن دفــق روحــه

فــأكــرم بفيض ســال مــن حــر منبع

***
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حــلــفــت بعيني مــن أحـــب بأنني

ضنني متى تقسو اخلطوب بأدمعي

ولــكــن ذوب الــعــاطــفــات الــتــي هبا

جتــود أقضت رغــم أنفي مضجعي

وال غــرو إذ أذك ــت بقلبي العج ًا

هي اجلمر إن تلمس فــؤادي تلذع

حنينك (لــلــطــف) احلبيب أعــادين

إىل ذكريات عشن يف خاطري معي

إىل زمـــــن حت ــل ــو جمـــالـــس هلــونــا

بــمــرتــبــع مـــن ريــــق اإلنـــــس ممــرع

فمن بيت شعر أنــت تتلو عروضه

تــغــنــي لـــكـــأس بـــاملـــدامـــة م ــرع

وم ــن ضحكة نــشــوى بثغر حمبب

حت ــى م ــن احلــســن الــبــديــع بـــأروع

ومن مهسة ترسي مع الليل والورى

رقــــود وعــــود الــصــبــح مل يــتــرع

ه ــن ــال ــك حي ــل ــو ل ــأح ــب ــة ســامــر

وإغــــراقــــة يف جــــوف لــيــل مقنع

فــكــم صــحــبــوا فيها احلــيــاة رغــيــدة

وكــــم طــلــبــوا مــنــهــا فــلــم تتمنع

***
كلفت بأرض (الطف) منذ طفولتي

وأرجو بأن متيس لدى املوت مهجعي

فـــي عــنــدهــا يف كـــل شـــر لــبــانــة

من العمر تبدو يل عىل كل موضع

وأودعــتــهــا أحــى األمـــاين فــا ابتغى

فــؤادي سواها فهي بيتي ومفزعي

ولــو جبت يف اآلفــاق طــر ًا فلم يكن

إىل غــرهــا يــوم ـ ًا رك ــوين ومرجعي

دف ــن ــت هبـــا خـــر األحـــبـــة مل تــزل

طــيــوف هلــم ت ــرى فينهل مدمعي

ومــن نبتها أحببت غــرس ـ ًا وصاله

لدى الــروح من أحىل األمــاين وامتع

أهاجت شظايا لوعة البني أضلعي

قــــواف هب ــا جــــادت ي ــراع ــة مــبــدع

194

وله ارجوزة طويلة القاها يف الندوة (ندوة اخلميس) التي عقدت بمنزلنا سنة 1967م

تطرق فيها الشاعر اىل رواد كربالء وخارجها من االدباء والفنانني بقوله:

يـــعـــقـــد يف ذراه خـــــر حمــفــل

جمــلــس مـــوالنـــا الـــريـــف االكــمــل

ِ
ٍ
اخـــيـــار
نـــجـــب
اكـــــرم هبـــم مـــن

وهــــــم بــــه كـــاألنـــجـــم الــــــــدراري
()1

بــفــضــلــه يـــذهـــب عــنــك الــغــمــه

يـــديـــر نــــــدوة اخلـــمـــيـــس الـــراقـــيـــة

حــامــل مــشــعــل الــعــلــوم السامية

و(مــرتــى الـــوهـــاب)( )2شــاعــر البلد

تــارخيــه الــشــعــري مــوصــل السند

اوهلــــم (ســلــان هــــادي الــطــعــمــة)

ِ
مـــســـامـــر
يـــــا عـــجـــبـــ ًا ملــــبــــدع

يـــمـــي ســــجــــايــــاه عـــــى اخلــــواطــــر
ومــثــل (عــدنــان بــن محـــــدان)( )3االغــر

يــصــوغ ش ــع ــر ًا مــثــل انــجــم زهــر

فـــشـــعـــره مـــــن غــــــرر الـــقـــصـــائـــد

ونـــــثـــــره مـــــن درر الـــفـــرائـــد

()4

يـــكـــتـــب كـــــل مـــبـــحـــث بـــدقـــة

و (احلــســن) املنسوب (البــن دقـــة)

((( ولد يف كربالء سنة 1935م ودرس يف مدارسها ،وانتقل اىل بغداد فدرس يف كلية الرتبية فرع الرتبية
وعلم النفس وخترج فيها ،اديب شاعر معروف له عدد وافر من املؤلفات اخلاصة بتاريخ كربالء ودواوين

شعرية.

((( احد شعراء كربالء املربزين ولد سنة 1916م ،وله باع طويل يف التاريخ الشعري ،وله يف هذا الباب قصائد
خالدة نرشت يف املجاميع.

((( 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).

((( حسن عبد االمري ابو دكة ويقابلها بالفصحى ابو دقة ،ولد يف كربالء سنة  1920واكب 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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()1

ابــــن احلــكــيــم الـــشـــاعـــر االمـــن

()2

ســلــيــل اهــــل امل ــج ــد واملــحــاســن

()3

ابــــن (ايب احلــــب) عـــى التعيني

وهــو حلف للقلم

(ال ايب احل ــب) االريـــب املحتشم

وكاخلطيب الــفــذ (صـــدر الــديــن)
و(عــــادل) املـــؤرخ ابــن (الـــســـادن)
وذا اخ ــو العليا (ضــيــاء ال ــدي ــن)
كــذا (اجلــلــيــل)

()4

يــنــفــح شـــعـــر ًا ك ــش ــذى االزاهـــــر

والــشــاعــر الــفــذ (عـــي احلـــائـــري)

()5
()6

مــــؤرخ مـــن ارسة (الــقــزويــنــي)

()7

ذي ادب شـــاعـــر اهــــل الــغــزل

ومــثــل (ابــراهــيــم شــمــس الـــديـــن)
وكـــــ(اخلــــفــــاجــــي حمـــمـــد عــــــي)

((( صدر الدين الدين احلكيم الشهرستاين ،ولد يف كربالء سنة 1929م ،ونشأ هبا ودخل مدرسة اخلطيب
الدينية وخترج فيها ودرس عىل يد الشيخ حمسن ايب احلب خطيب كربالء والشيخ عبد احلسني احلويزي،
فربز خطيب ًا بارع ًا ،ساهم يف القاء قصائده يف حمافل كربالء.
((( السيد عادل عبد الصالح آل طعمة سادن الروضة احلسينية ولد يف كربالء سنة 1941م ،وخترج يف
مدارسها ثم دخل كلية احلقوق ببغداد ،له باع طويل يف التاريخ.
((( الدكتور ضياء الدين بن الشيخ حمسن ايب احلب استاذ الصحة النفسية يف كلية الرتبية بجامعة بغداد وهو
اديب شاعر ،له آثار مطبوعة
((( الدكتور جليل ابو احلب استاذ علم احليوان يف كلية الزراعة بجامعة بغداد ،له آثار مطبوعة يف االدب
والرتاث.
((( ولد عيل حممد احلائري يف كربالء سنة 1933م ونشأ هبا ،واكمل االبتدائية والثانوية ونال شهادة الدورة
الرتبوية وعني معل ًام ،واكمل دراسته اجلامعية يف اجلامعة املستنرصية ببغداد ،وظهرت نشاطاته االدبية يف
مناسبات عديدة ،وله قصائد كثرية مجعها يف ديوانه (الركب الضائع).
((( السيد ابراهيم شمس الدين القزويني احلائري ولد يف كربالء سنة 1319هـ املوافق لسنة 1901م مؤرخ
فاضل له :البيوتات العلوية يف كربالء بجزأين.
((( 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 ،مهر ًا لعينها وغريمها.
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قــــد جــــــاء يف اوزانــــــــــه اجلــــديــــدة

ومل يـــــزل لــلــفــكــر مــســتــزيــده

االديــب اللوذعي

(االســـــــــدي) رمـــــز كــــل مــبــدع

يـــنـــتـــشـــل االفــــــكــــــار والــــعــــقــــوال

كــــا تـــــيء االنــــجــــم الــســبــيــا

()2

ايب جمــــاهــــد الـــفـــتـــى احلــســيــب

ومــثــل (داعــــي احلــــــق)( )3ذي املــآثــر

(حمـــمـــد الــــعــــي) فـــخـــر احلـــائـــر

ونـــعـــم اشــــعــــار رواهـــــــا الــــــراوي

()4

(حمـــمـــد عــــي الــــــنــــــراوي)

و(الــــطــــبــــي)( )5الــفــاضــل املــبــجـ ُـل
قـــــــدوة طــــــاب الــــعــــى االمــــاثــــل

حــــــر امــثــل
(حمــــمــــد الــــعــــي)
ٌ

ومـــعـــدن احلــكــمــة والــفــضــائــل

الــفــذ (عــبــد املنعم)

يــزهــو كــبــدر بـــن تــلــك االنــجــم

كــذاك (مشكور)

()1

وكــــاالديــــب (كـــاظـــم الــنــقــيــب)

و(اجلــــابــــري)

()6

((( مشكور مهدي االسدي -كاتب جاد ولد يف كربالء سنة 1919م واهنى حتصيله يف ثانوية كربالء ،ثم
التحق يف القاهرة فنال شهادة الليسانس يف اآلداب وراجع ًا اىل وطنه العراق ،مارس الكتابة الصحفية وبرز
فيها صحفي ًا ماهر ًا ملا يتمتع به من رصيد كبري يف النطاق الثقايف.
((( 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.

((( الشيخ حممد عيل داعي احلق ولد يف كربالء سنة 1940م ،درس يف احلوزة العلمية ،وهو معلم فاضل
واديب وشاعر وخطاط بارع ،يامرس تدريس اللغة العربية يف مدارس كربالء ومن آثاره :فاجعة احلسني.
((( احلاج حممد عيل جميد النرصاوي شاعر شعبي ولد يف كربالء سنة 1932م طرق فنون الشعر وابدع فيها.

((( 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.
((( عبد املنعم عبود اجلابري شاب شاعر ولد يف كربالء سنة 1935م خترج يف قسم اللغة العربية بكلية
اآلداب -جامعة املستنرصية ،تويف يف  1967 /3/21له قصائد منشورة يف الصحف واملجالت.
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فــهــو الــظــريــف ذو الــعــى واهلــمــة

والسيد (اهلـــادي السعيد الطعمة)

()1

حمــــقــــق مــــــن خـــــــرة الـــــــــرواد
ِ
والـــســـؤدد
يــرقــى اىل اوج الــعــى

ومـــنـــهـــم (محـــــــود احلــــــــــــادي)

()2

و(صــــــادق الــطــعــمــة) فــخــر لــلــنــدى

قــــد جـــــاء بـــاأللـــفـــاظ واملـــعـــاين

و(بــاســم اب ــن يــوســف احلـــمـــداين)

()3

جي ــي ــد قـــــول ال ــش ــع ــر كــالــلــتــايل

ومــثــل (عــدنــان) الفتى (الـــغـــزايل)

()4

(أبـــــو املــــعــــايل) بـــــارع يف الــفــن

وكـــان حيــظــى بــاحلــضــور(حــســنــي)

()5

بـــديـــعـــة مــــن نــــثــــره األســــطــــار

ومـــنـــهـــم (تـــوفـــيـــق الــــعــــطــــار)

()6

ســــا ب ــف ــض ــل شــــعــــره ال ــغ ــزي ــر

وشـــاعـــر (ك ــاحل ــس ــن الـــصـــغـــر)

()7

((( 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.
((( محود عبد االمري احلامدي كاتب جيد ولد يف كربالء سنة 1929م ،له آثار نرشت يف الصحف العراقية،
وأغلب ما كتبه عن الرتاث العلمي العريب.
معلام ثم واصل دراسته يف جامعة املستنرصية فرع
((( باسم يوسف احلمداين ولد يف كربالء سنة 1941م خترج ً
الرتبية وعلم النفس ،وهو شاعر جمدد صدر له :مرافئ الظالل (شعر) ،فارس الصمت (شعر).
((( عدنان غازي الغزايل ولد يف سدة اهلندي التابعة للواء احللة (بابل) سنة 1937م ،انتقل اىل كربالء سنة
1952وخترج يف دار املعلمني االبتدائية يف كربالء ومارس التعليم يف مدارسها ،له بعض املجاميع الشعرية
منها :عبري وزيتون ،أرجوحة يف عرس القمر وغريمها.
((( 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 مثقف ًا متحمس ًا خلدمة
وطنه وشعبه ،عن كتاب(حسني أبو املعايل) ص.158
معلام يزاول التعليم يف مدارسها ثم نرش مقاالته يف
((( توفيق حسن العطار ولد يف كربالء سنة  1947وخترج ً
الصحف واملجالت العراقية ،وصدر له :الوطنية يف شعر كربالء ،انتقل أخري ًا اىل كركوك وأستقر هبا.
((( 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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أمــــا الـــــذي قـــد جـــاءنـــا اىل الــبــلــد

يــدعــو اىل نــبــذ الــتــعــايل واحلــســد

وهـــــــزه الــــشــــوق ل ــن ــي ــل املــقــصــد

قــــد جـــــاد بـــالـــرفـــق وبـــالـــتـــودد

()1

أديـــــب بـــغـــداد الــفــتــى املـــغـــوار

حــقــق ديـــــوان (الـــريـــف املــرتــى)

ل ــه م ــن األفـــضـــال ســيــف منتىض

()2

رؤيـــــاه خ ــر لــلــجــلــيــس الــصــالــح

فطن بالفطرة

فــكــيــف ال وهـــو خــطــيــب الــبــرة

()4

ممــــثــــل (لــــعــــبــــقــــر) الـــعـــلـــوم

()5

م ــرش ــد أهــــل الــفــضــل والــبــيــان

()6

يــــنــــر بـــــــالـــــــوالء واملــــــــــودة

حيـــــن مــــشــــتــــاقــــ ًا لـــعـــلـــم وأدب

حــنــن ظــمــآن اىل املــــاء الــعــذب

فــمــنــهــم (رشــــيــــد الــــصــــفــــار)
والشاعر األديــب (خــر الصالح)
(مــهــدي الــســوجيــي)

()3

والــنــجــفــي(ســيــفــي املـــخـــزومـــي)
وكــاخلــطــيــب(حــيــدر املــــرجــــاين)
وناظم األشــعــار (هــادي الرشبتي)

((( رشيد عباس الصفار املحامي حمقق فاضل ولد يف بغداد سنة 1921م ،دخل كلية احلقوق وخترج حمامي ًا،
كرس جهو ْد لتحقيق مجلة من كتب الرتاث.
معلام ،شاعر مبدع وكاتب
((( خرض عباس الصالح ،ولد يف بغداد سنة 1925م ودرس يف مدارسها وخترج ً
مميز له مجلة آثار منها :ضباب احلرمان (شعر) و(شاعرية ايب املحاسن) وغريمها.
((( مهدي السويج خطيب ولد يف البرصة سنة 1924م ،له آثار كبرية ومتنوعة منها :الروضة املهدية ،كفاية
اخلطيب ،وحي الربدة اجلديدة وغريها.
((( سيفي املخزومي ،ولد يف النجف يف اخلمسينات ،وهو ممثل ندوة (عبقر) األدبية يف النجف.

((( الشيخ حيدر صالح املرجاين ولد يف النجف سنة 1926م ،مؤلف مكثر زاول اخلطابة ردح ًا من الزمن ،وله
آثار مطبوعة أمهها :خطباء املنرب احلسيني يف اجزاء عدة.
((( هادي حممد الرشبتي من شعراء كربالء وأدباءها البارزين ولد سنة 1931م ،له قصائد متنوعة نرشت يف
املجالت والصحف العربية .
199

لــــقــــد أتــــــــى هبــــــــذه األبـــــيـــــات

هـــــديـــــة لــــلــــصــــفــــوة األبــــــــاة

فــــــــهــــــــؤالء نـــــخـــــبـــــة أكــــــــــارم

بــفــضــلــهــم أنـــــى حيـــيـــط الـــعـــامل

وكـــــل شـــخـــص قــــد غـــــدا مــطــيــعــا

بــــحــــبــــه نـــــدوتـــــنـــــا رصيــــعــــا

بـــحـــوثـــهـــم تـــــــأرج يف عـــطـــورهـــا

تــنــبــلــج األضــــــواء م ــن ســطــورهــا

حـــديـــثـــهـــم بــــــاق بــــقــــاء الـــدهـــر

مـــا الح يف اآلفـــــاق نـــور الفجر

والتخميس لون رائع من الوان الشعر ،برع به الشعراء القدامى ،وللشاعر الرشبتي

ختميس بعنوان( :تقاسيم عىل انغام احلبويب) األصل :للسيد حممد سعيد احلبويب.
صــــاغــــتــــك إبـــــــداعـــــــة فـــنـــان

مــــعــــجــــزة يف شــــكــــل إنــــســــان

ومـــــــــذ ختــــطــــيــــت بــــريــــعــــان

(طــــــرز خـــديـــك الــــــعــــــذاران )

(تــــــطــــــرزة الــــــــــورد بــــرحيــــان)
ســبــحــان مـــن طــــرز يف ســنــدس

الم الــــعــــذاريــــن عــــى اطــلــس

وأخـــــرج الــكــوكــب مـــن هــنــدس

(خــــداك مــن ورد ومـــن نــرجــس)

(عـــيـــنـــاك والـــقـــامـــة مــــن بــــــان )

ومـــــن دم األكـــــب ِ
ـــــد أغ ــر ْقــ َت ــه ــا
ُ

شــــقــــائــــق الــــنــــعــــان فــ ّتــ ْقــ َت ــه ــا
َ

ّ
الـــعـــشـــاق ش ـ ّق ـ ُق ـ َتــهــا)
ــــرائــــر
(م
َ
َ

جــــر ْد َتــــا
ومــــذ س ــي ــوف اهلـــــدب َّ

األمحـــــر ال ــق ــاين)
(فـــأخـــر مــنــك
ُ
َّ

مـــزجـــت رس اجلـــفـــن بــالــقــرقــف

اســـكـــر لــــب الـــعـــاشـــق امل ــدن ــف

قــلــب زلــيــخــا مــــال عـــن يــوســف

(لــــو كــنــت يف دار كــمــر ويف)
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ٍ
ــــــي كــنــعــان)
ــــــــي
(ح
مــــــــدان ّح ٍ
ٍ
ّ

يف كـــــل مـــــر رسحــــبــــي فــشــا

ف ــل ــي ــق ــل الـــــعـــــاذل مـــهـــا يــشــا

كــنــت يــعــقــوب ـ ًا ســقــيــم احلــشــا
إذ
ُ

كــنــت إال يــوســفــ ًا ي ــا رش ــا)
(مـــا
ُ

ُ
يــــوســــف الـــثـــاين)
(أوفــــقــــتَــــه يــــا
ولــــيــــس مـــــثـــــواه ســـــــوى لــبــه

مل يـــنـــشـــغـــف قـــلـــبـــي إال بــه

ــــي الــــيــــوم يف ح ــب ـ ِـه)
(يـــــا
الئــــم َّ
َ

لــــن تــــرفــــاين قــــط عــــن دربــــه

(مـــــهـــــ ً
ا فـــــا شـــأنـــكـــا شـــــأين)

ـم
وخــــ َّي
ُ
ُر ّدوا ّ
ــــبــــت هلــــم ظــنــهـ ْ

ـم
رامــــــوا ان ــش ــغ ــايل عــنــك لــكــنــهـ ْ

(هـــامـــوا هــيــامــي فــيــك لكنهم)

أرشقـــــت مـــا بينهم
حــلــفــت لـــو
َ
ُ

(قـــــد عــــرفــــوا م ــع ــن ــاك عـــرفـــاين)

يف طــــــور ِســــيــــنــــاك تــبــيــن ـ ُتــهــم

اذا رنــــــا قـــــالـــــوا جتــافــيــتُــهــم

جتـــلـــيـــت فــاعــشــيــتَــهــم
لـــكـــن
َ

(كـــفـــر ًا أتــــوا وحــــن اعــشــي ـ َتـ ُـهــم

(بــــــفــــــرط أنـــــــــــوار ونــــــــــران)

حـــبـــك ال أجـــفـــو ولـــــن أب ِ
ــــــدال
ُ
َّ

حـــلـــفـــت بــــاحلــــب ي ــم ــي ــنــ ًا عــى
ُ

واهلل ال أســــلــــوك يــــومــــ ًا وال

وهــــوى أوال)
(يـــا صــنــو روحــــي
ً

(أمـــلـــك لـــو حـــاولـــت ســـلـــواين)
ويف عـــــروق الــقــلــب مــنــســوجــة

يف م ــه ــج ــة الـــلـــوعـــة مــنــتــوجــة

روحـــــــي يف روحـــــــك ممـــزوجـــة

(واســـمـــك يف ثــغــري اهـــزوجـــة)
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(وربـــــــــــــا متـــــــــزج روحـــــــــــان)
حــــبــــك ال يــــفــــر عــــــن حــــدة

أهــــــــــواك يف يـــــر ويف شــــدة

ٍ
ســــهــــاد وكَـــــــرى رقـــــدة)
(ويف

حـــتـــى كــــــأين مـــنـــك يف وحــــدة

ِ
اثــــنــــان)
(لـــــو صــــح أن يـــتـــحـــدَ

عـــــز عـــــى الــــعــــاشــــق قـــراطـــه

لـــــؤلـــــؤة يف الــــثــــغــــر أســــاطــــه

أغـــــيـــــد كــــالــــدمــــيــــة أقـــــراطـــــه

(يف وجــنــتــيــه الـــــــورد أنـــاطـــه)

كــــأســــ ًا دهــــاقــــ ًا يــســكــر املــبــســا

يــــا قــــوتــــة جـــــاد بــــعــــذب الــلــا

ِ
أوثـــــــان)
تــعــلــيــق
(قـــــد ع ــلِ ــق ــت
َ

(نـــاشـــدت إذ مـــر ُأهـــيـــل ِ
احلـــا)
ُ
ّ

يــا مــن رأى يف األرض بــدر السام

ِ
إنــــســــان)
(أرشق يف صـــــــورة

خيـــفـــق ردف أثــــقــــل امل ــح ــزم ــا

خيـــفـــق قـــلـــبـــي مـــــن هلــــــاث كــا

جـــــال فـــــــؤادي إن م ــش ــى مــثــلــا

(إن أخــــر اخلـــطـــو وإن قــدمــا)

(يف خــــره جــــال الـــوشـــاحـــان)
اســـــــأل مــــن راح ع ــل ــي ــه وجـــا

خــلــفــت قــلــبــي عـــنـــده واحلــجــى

واىف وقــــد شـــع ص ــب ــاح الــدجــى

(حــتــى إذا مــا خ ــاب مــنــي الــرجــا)

(فـــقـــلـــت قــــد شــــع صـــبـــاحـــان)
محـــــــراء مل ت ــغ ــم ــض هبــــا مــقــلــة

طـــالـــت لـــنـــا مــــن وصـــلـــه لــيــلــة

والـــــــــــراح يف راحـــــتـــــه شــعــلــة

(هـــب مــتــى مـــا ابـــتـــدأت جــولــة)
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(تـــــؤجـــــج الــــلــــيــــل بـــــنـــــران )
أبــــقــــت بـــقـــلـــب غـــلـــة أو ظــا

مــــا تـــــرع األقـــــــــداح مخــــــر ًا فــا

خـــفـــف طـــبـــعـــي رشهبــــــا مــثــلــا

(مـــذ مـــزج اخلــمــر بــعــذب الــلــا)

(دبــــيــــبــــهــــا ثـــــ َّقـــــل أجـــــفـــــاين)
وهــــل خـــا ال ــع ــاش ــق مـــن لــوعــة

الحـــــت ســـويـــدائـــي مــــن حــرقــة

أصـــبـــحـــت مــــن حـــبـــك يف جــنــة

(إين وإن ك ــن ــت أخـــــا ل ــوع ــة)

(تـــبـــهـــج يف حــــــور وولـــــــــدان)
رضــــــوان يف بـــابـــك لـــو ســاقــنــي

دخ ــل ــت ــه ــا حـــتـــى وإن عــاقــنــي

ومــــن حـــى صــهــبــائــهــا راقــنــي

(رواء ج ــن ــات ــك قــــد شــاقــنــي)

(مـــــا راق مــــن در ومــــرجــــان)
ب ــال ــرغ ــم مــنــي لــلــهــوى ســاقــنــي

يف مــقــلــتــيــه الــســحــر قـــد راقــنــي

ه ــل شــاقــك احلـــي الــــذي شاقني

(يــــا مــدنــفــ ًا بــاحلــب قـــد فــاقــنــي)

(حـــــلـــــو ًا بــــأعــــى رمـــــل نـــعـــان)
واس ــت ــع ــذب ــت روحـــــي بــايــاهــم

وردي يف الــتــســبــيــح نــجــواهــم

أهــــــواهــــــم مل أهـــــــو إال هــم

حـــــــرم لــقــيــاهــم)
(فــــقــــل ملــــن
َّ

لـــومـــا
خـــشـــيـــت عـــــــــذاالً وال ّ

أذبــــــت روحــــــي يف هــــواهــــم فــا

(هـــــــوى تــــاشــــى فـــيـــه جـــثـــاين)

(غـــــــدوت صـــبـــ ًا هبــــم مــغــرمــا)

أفــــــرح إن يـــدنـــو أهـــيـــل احلـــا
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(وإن نــــآ كــــابــــدت أحـــــــزاين)
نـــــأوا وال لــلــغــر قــلــبــي انــتــمــى

ال عــهــد يل بــالــربــع مـــن بــعــدمــا

ال الـــــــدار داري بــعــقــيــق احل ــا

(ف ــل ــس ــت بـــاحلـــي نــــزيــــ ً
ا كــــا )

(كــــــا وال اجلـــــــــران جــــــراين)

وقصيدته (عرفان باجلميل) لسان شكر لصديق أحسن صنعا معه:
لــلــكــاعــبــات الــغــيــد ثــمــة حــال

أن ال يـــدوم عــى الــصــفــاء وصــال

ف ــك ــأن مـــن قــابــيــل عــــرق نــابــض
وهلــــن مـــن رصف املــــدامــــة رقــة

وفـــــاؤهـــــن حم ــال
فــيــهــن ح ــي ــث
َّ

تــســبــى وســحــر يف اجلــفــون حــال

ورقـــيـــق حــســن يف لــطــافــة معرش

م ــن ــه ــا تــــفــــرد يف احلــــشــــا آمــــال

نــحــن احلــيــاة وه ــن طــيــب رياضها

ويــطــيــب يف وصــــف هلـــن مــقــال

من حسن مبسمهن ينطلق الضحى

مــتــبــلــجــ ًا وتـــضـــاحـــك اآلصـــــال

ويطل خيط الفجر سجدة شكره

حــيــث اســتــبــان مــن اجلــبــن هــال

وإل ــي ــك أشـــواقـــي وإنــــك ع ــارف

س ــل ــفــ ًا بـــأنـــك يف احلـــشـــا متــثــال

أأبـــا ســـا ٍم هــجــت يف قلبي هــوى
قـــــر ًا رم ــت ــه يـــد الـــزمـــان بــغــربــة

ألخــــــي وفـــــــاء ُبـــــعـــــدُ ه َقــــتّــــال

لـــكـــن طـــيـــف رؤاه ال يـــنـــزال

ل ــك ــن يل بـــــرى إلـــيـــك أزف ــه ــا

ولــــربــــا هيـــنـــى الـــــفـــــؤاد ســــؤال

متــت مــعــامــلــة (الـــفـــدان) ويف غد

وعــــى ي ــدي ــك ســتــكــمــل األعــــال
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والـــربـــتـــي لـــســـان ش ــك ــر كــلــه

ألخ مجــــيــــع فــــعــــالــــه أفــــضــــال

وتـــذوب  -ليىل األخيلية  -دوهنــا
وتــبــســم الــــورد الشقيق بصدرها

نــــور خــال
ح ــس ــد ًا مــتــى يف اخلـــد ّ

وعــلــيــه م ــن نــســج الــنــســيــم غــال

خطرت وغصن البان ليس كقدها

ورنــــت فــأغــمــض مــقــلــتــيــه غـــزال

فــقــوامــهــا رخــــص ولــفــتــة عينها

ســحــر حتــلــق يف الــقــلــوب حــال
ٌ

ورقــــيــــق حــاجــبــهــا هـــــال غ ــده

إمـــســـاك مـــن شــهــد اهلـــــال حمــال

ســـمـــراء أفـــدهيـــا بـــألـــف خــريــدة

وبوصلــها تـــتـحــــــقـــق اآلمال

وقال يف قصيدة غزل جاهيل:
م ــن دارمـــيـــة طـــاف أمـــس فــقــادين

ســـحـــر ًا ألكـــنـــاف احلـــجـــاز خــيــال

وملــســت أنــفــاس الـــريض فهاجني

شــــوق وداعــــــب مــقــلــتــي وصـــال

فــكــأنــنــي مـــن بــعــد ألـــفـــي حجة

ســــــاع بــــرقــــة ثـــهـــمـــد جـــــوال

ٍ
بـــغـــادة يف طرفها
كــلــف الـــفـــؤاد

حــــــور وبــــــن قــــوامــــهــــا ق ــت ــال

ســمــراء قــد ورثــــت مــاحــة عبلة
نــشــأت بــأكــنــاف الـــفـــاة غــريــرة

فــالــســحــر مـــن أجـــفـــاهنـــا ســ ّيــال

هــــيــــفــــاء فـــيـــهـــا رقـــــــة ودالل

أضــفــى اهلــجــر بوجنتيها سمرة

هـــي فــــوق آيـــــات اجلـــــال مجــال

وال ــط ــائ ــف املـــمـــراع تــــرد ثــغــرهــا

فــــــــــرواؤه ل ــل ــم ــس ــت ــه ــام نـــــوال

وتــنــفــس الــســحــر الــبــهــيــج فلطفه

ن ــف ــس بــلــطــف حــديــثــهــا خيــتــال
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وقال مقرض ًا كتاب (ألــوان من احلياة) وهو جمموعة قصصية أصدرها األديب

الراحل فائق جمبل الكاميل:

قــــرأت ســفــرك يف فــهــم وإمــعــان

فهاج مــا كــان مــن حــزين وأشجاين

بــذلــتــهــا مهــــة ق ــع ــس ــاء غــايــتــهــا

تصوير بعض مــزايــا الــعــامل الثاين

يف مجع (ألــوان) أحــداث نسجت هبا

ســفــر ًا سيصبو إلــيــه كــل إنــســان

مــتــيــنــة هـــي يف األســـلـــوب رائــعــة

كــصــورة اخــرجــت مــن كــف فنان

ضمنتها صــــور ًا تــزهــو هياكلها

فــأنــت أهـــل لــتــقــديــري وشــكــراين

وقال راثي ًا العالمة الكبري الشيخ أغا بزرك صاحب الذريعة:
واصلت رغم مهوم الشيب والكرب

دربـــــ ًا مــشــيــت ب ــه يف أول العمر

منذ الصبا وطــريــق الــنــور تنشده

ولــيــس عــنــدك غــر العلم مــن وطر

وزادك الــصــر ال مـــاء وراحــلــة

وهــديــك العقل ال نــور مــن القمر

عــرفــت يف السلف امل ــايض رسالته

فكنت خري الــذي يميش عىل األثر

متــــر أعــــــــوام عـــمـــر كـــلـــه كـــدر

وأنــت جــذالن ال تشكو من الكدر

قطعت أوصـــال دهــر ذقــت علقمه

ال فــرق عــنــدك بــن الــيــوم والــدهــر

وكــنــت للشمس خــدنــا يف أشعتها

هتدي إىل الناس زاد العقل والفكر

ملكت قلب ًا يــفــوق الــدهــر يف سعة

مــا ضــاق حتى وال يف ساعة اخلطر

كــــأن جــــرس خ ــل ــود يف جــوانــبــه

ب ــرغ ــم إن خـــلـــود ًا لــيــس للبرش

***
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تسعون عــام ـ ًا ون ــار الــذهــن واقــدة

قــد مــزقــت ظــلــات اجلــهــل بالرشر

سفر (الذريعة) بعض من نتائجها

كمثل بدر الدجى يبدو إىل النظر

عرشون سفر ًا قضيت العمر تكتبها

فــكــنــت أكـــــرم ســـبـــاق ومــبــتــدر

ومـــا رجــــوت جــــزاء غ ــر تكرمة

لــغــر آثـــارنـــا مـــن ســالــف الــعــر

و(لــلــكــرام) األوىل خلدت ذكرهم

بسفر جمــد يضاهي أعظم الــســر

ســطــور جمــد حمــا الــنــســيــان أكثرها

أعـــدهتـــا زاهـــيـــات ح ــل ــوة األطـــر

أعــدت مــن (نقباء) الــقــوم سريهتم

غــراء فهي غــذاء العقل والــبــر

و(لــلــمــجــدد) عـــرفـــان ســيــذكــره

لك الزمان بــزف احلمد والشكر

و(شــيــخ شـــراز) هيــديــك الــثــنــاء ملا

خــطــت أكــفــك مــن إبــــداع مبتكر

(هـــديـــة) ومـــن الــــــرازي تقدمها

إلــيــهــا طــبــق ـ ًا مـــن أطــيــب الــثــمــر

()1

()2

()3
()4

***
أرض الغريني يا مثوى الــويص ويا

دار اهلـــدى ومـــاذ الــبــدو واحلــر

بوركت من قيعة جرداء قد شمخت

عىل الفراديس ذات الظل والشجر

وحــــوزة وض ــع (ال ــط ــويس) لبنتها

حتى غدت رصح فكر خالد الذكر

مـــن قــبــل ألـــف ولـــأفـــذاذ قافلة

للفقه والــعــلــم واآلداب والشعر

((( شارة إىل موسوعة الشيخ أغا بزرك التي تقع يف عرشين جملد ًا وعنواهنا (الذريعة إىل تصانيف الشيعة) .
((( إشارة إىل كتاب (الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة) وهو للمرحوم أيض ًا .
((( إشارة إىل كتاب (الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة) وهو للمرحوم أيض ًا .
((( إشارة إىل كتاب الشيخ أغا بزرك وعنوانه (هدية الرازي إىل املجدد الشريازي) .
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ل ــآن (للمجليس) الــفــحــل مــأثــرة

تزجي (البحار) بموج غري منكرس

()1

والثائر العلم (اآلخــونــد) رصخته

حلت عىل الظلم مثل الصارم الذكر

()2

قد كان والعدل و(الدستور) رائده

يــلــوذ بــالــصــر حــتــى الت مصطرب

فــقــاهلــا قـــولـــة كـــاحلـــق واضــحــة

فاهنار يف احلــال عــرش الظامل األرش

و(املـــوســـوي) الـــذي تــأبــى عاممته

يــومـ ًا مساومة التيجان والـــرر

والـــزاهـــد احلـــق والــدنــيــا تطاوعه

الـــواهـــب اخلـــز واملــلــتــف يف وبــر

مــا مــد صــاحــب عـــرش كــفــه أبـــد ًا

إال ومـــــد إلــــيــــه كــــف مــقــتــدر

أبــى مــســاومــة الــطــاغــن حيث غدا

مــصــره اخلــلــد والــطــاغــون يف سقر

()3

***
يــا (حمــســنـ ًا) خلدت ذكـــراك طائفة

م ــن امل ــآث ــر تــزهــو حــلــوة الــصــور

خــلــدت لــلــعــلــم مل تــركــه يف كرب

ال غــرو أنــت لــه خــدن مــن الصغر

بــضــاعــة الــعــقــل أوىل أن يقدمها

من يقطع العمر يف بحث ويف سهر

كــل اآلنـــام مــن الليل الــطــويــل ومل

هتــن تــواصــل رب ــع الــلــيــل بالسحر

تــنــام كــل صــنــوف الــنــاس يف دعــة

وأن ــت والعقل واملــصــبــاح يف سهر

ذابـــــت ذبـــالـــة مــصــبــاح تــنــادمــه

وراح خيــمــد يف ضــعــف ويف خــور

((( إشارة إىل كتاب (بحار األنوار) للمجليس .

((( الشيخ اآلخوند أبو احلرية والدستور واألب الروحي لألحرار املطالبني بالدستور .

((( هو املرحوم السيد أبو احلسن املوسوي املشهور بمواقفه اجلريئة ضد الطغاة ورفضه الشديد للمساومة مع
العمالء .
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وأنــت سهران تطوي الليل منشغ ً
ال

م ــع الـــــراع ب ــا يـــأس وال ضجر

مل تبق يف الكتب واألســفــار شــاردة

إال وســقــت هلـــا ذكـــــر ًا عـــى قــدر

***
أســفــت أن بــنــي اإلنـــســـان كلهم

يف الــدهــر ســيــان إذ كــل أخــو سفر

ف ــال ــع ــامل األملـــعـــي الــفــكــر أخـــره

كخامل الــذكــر حمــمــول إىل احلفر

وقوله يف قصيدة عنواهنا (دمعة):
دم ــع ــة خـــرســـاء ف ــاض ــت ســحــر ًا

محـــلـــت ألـــــف شــــكــــاة وعـــتـــاب

أطـــلـــقـــتـــهـــا مــــقــــلــــة حــــائــــرة

تــقــطــع الــلــيــل ســـهـــاد ًا وعــــذاب

تــغــمــض اجلـــفـــن عـــى أســـطـــورة

نــســجــتــهــا عـــن أمــانــيــهــا الــعــذاب

فـــــــــــإذا مـــــــا قـــــــدرتـــــــه ح ــل ــم

كــــل مــــا ف ــي ــه رساب يف رساب

***
نــســجــت أحــداثــهــا كــف الــقــضــاء

دمــــعــــة فــــاضــــت لـــــــروي قــصــة

ٍ
أمـــــــــان بـــــاســـــات وم ــن ــى
عـــــن

غـــاهلـــا الـــدهـــر فــأصــبــحــن هــبــاء

وهــــــــوى فــــــاض بـــقـــلـــب حـــامل

ذاب وجـــــد ًا بـــن يــــأس ورجــــاء

وأراجـــــيـــــف يــســمــيــهــا الـــــورى

لــوعــة ..حــبــ ًا ..وعـــهـــد ًا ..ووف ــاء

***
لــبــنــي اإلنـــســـان لـــو شــــاء الــقــدر

قـــــــدر شـــــاء وهـــــل مــــن حــيــلــة
ٌ

طـــفـــح الـــــكـــــأس بــــســــ ٍم ن ــاق ــع

فـــتـــجـــرع هــــكــــذا احلـــــظ األمــــر
209

وانــثــنــي يــا روح ســــورات اجلــوى

وامحــــي مـــا اســطــعــت مهـــ ًا وكـــدر

حــلــت الــبــلــوى فــا جيـــدي األســى

قـــــدر حـــــان فــــا جــــــدوى احلــــذر

***
صــــور األمـــــس وأطــــيــــاف املــنــى

بـــيـــض أحـــــــام بــجــفــنــي مـــرت

وكـــــــؤوس قــــد رش ــف ــن ــاه ــا مــع ـ ًا

صـــافـــيـــات والــــــــورى يف غــفــلــة
ٍ
لــــلــــيــــال حــلــوة
ذكــــــــرى
خــــر
ً

بـــقـــيـــت لـــــــآن يف مــوضــعــهــا

مل تـــــــزل لـــــــآن يف خــــاطــــريت

وبـــــقـــــايـــــا مهـــــســـــات عـــذبـــة

***
كـــــلـــــا الح مــــــســــــاء حـــــــامل ٌ

ٌ
أصــيــل يــزدهــي
الــكــون
واحــتــوى
َ

ِ
ِ
ي الــبــهــاء
ـــري األفــــق ِع
ـــطـــر َّ
شـــاع َّ
فـــيـــه ضــــــــدان ظــــــام وضـــيـــاء

واكــتــســت خـــر الــــــروايب حلة

نــســجــت أبـــرادهـــا شــمــس املــســاء

عــصــفــت يب ذكـــــريـــــات حــلــوة

عـــن أمــــاس هـــن والــعــمــر ســـواء

***
نــفــس األصـــبـــاح مـــا كــــان ســوى

بــعــض مـــا يــنــســاب مـــن مهسته

ومخــــــــار تـــنـــتـــي الــــــــــروح بــه

لــيــس إال الــبــعــض مـــن نــشــوتــه

أي مخـــــر حـــــن مـــســـت ث ــغ ــره

مل تـــــــذب شـــــوقـــــ ًا إىل رقـــتـــه

وكـــــــــؤوس مل تـــعـــربـــد ن ــش ــوة

إذ تـــــذوق الــبــعــض مـــن مخــرتــه

***
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ســـكـــر الـــلـــيـــل فـــأغـــفـــى جــفــنــه

فـــــوق س ــب ــط فـــاحـــم مــــن شــعــره

وطــيــور الــــروض واف ــاه ــا الــكــرى

فـــتـــمـــنـــت دفـــــئـــــه يف صــــــدره

والـــــــه احلــــــب أضــــنــــاه اجلــــوى

فــــــرمــــــى رقــــــتــــــه يف خـــــره

والـــعـــنـــاقـــيـــد وصـــــــايف كــرمــهــا

أودعــــــــت نـــشـــوهتـــا يف ثــغــرهــا

وقوله يف قصيدة عنواهنا (عتاب):
مل أل ــق لــلــحــزن يف عينيك مــن أثــر

أما أهاجك بعض اليشء من خربي

أم إن قلبك قــد جــف احلــنــان به

كمثل قــولــك حــتــى ع ــاد كاحلجر

أم املــــــروءة بـــن الـــنـــاس ضــائــعــة

كـــأن أصــحــاهبــا لــيــســوا مــن البرش

أم املــصــائــب هــانــت بــعــد كثرهتا

حــتــى تــعــودت الــدنــيــا عــى الــرر

ومـــا لــشــدوي مل هيـــززك مــن زمــن

وال يـــثـــرك إرنــــــاين وال وتـــري

قــســا فـــــؤادك ال هيــفــو حلرشجتي

يف حني منها تلظى الكون بالرشر

وه ــل تــضــاءلــت حــتــى ال هي ــزك ما

قــد ذقــت مــن علقم مــر ومــن عرس

أم هــكــذا تــنــزل الــدنــيــا بصاحبها

حــتــى يــقــابــلــه األه ــل ــون بالضجر

وشيمة الدهر هل أدى العقوق هبا

إىل الــتــزحــلــق يف مــســتــنــقــع قــذر

لــكــنــا هـــــذه الـــدنـــيـــا خــائــقــهــا

جمبولة  -منذ أن كانت  -عىل العهر

تــربــت بــاخلــنــا مــن بـــدء خلقتها

فــلــم جتــد بــســوى اآلثــــام والـــورض

يــا مــديــة الــغــدر يــا مــوت ـ ًا يطالعني

جذي ضلوعي وال تبقي وال تذري

ومــزقــي مهجتي إربــــ ًا لتمضغها

ســود الــلــيــايل وال تبقي عــى أثــري
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ال ترمحيني إذا استجديت مرمحة

لــربــا اســتــمــيــح ال ــع ــذر م ــن خــور

فــتــلــك فــرصــة خـــر أنــــت مــالــكــه

هلــا فــصــويل كــا تــبــغــن وابــتــدري

فــــاألرض مــلــكـ ِ
ـك واأليـــــام قائمة

حتــمــيــك مـــن كـــل بـــــا ٍغ آثــــم أرش

فالناس مهل ورب العرص سيدهم

وأنــــت يف كــفــه أقــــوى مــن الــقــدر

ال تــرهــبــي وافــعــي مــا أن ــت راغــبــة

فليس يف الــقــوم مــن ٍ
نـــاه ومــزدجــر

عبي الــدمــاء فقد غـــودرت ظامئة

ووردك اليوم صــاف غري ذي كدر

إن مل تكن شيمة املنصور رشب د ِم

مــا الــفــرق مــا بــن منصور ومندحر

يــا مــنــيــة الــطــهــر يــا فــجــر ًا أراقــبــه

يــا نفثة السحر يف أنــشــودة السحر

يــا بسمة األمـــل املــنــشــود يــومــئ يل

خـــال لــيــل مــن التسهيد معتكر

يــا رقـــة اخلــمــر إذ دبـــت بنشوهتا

يف الــروح فارهتنت يف نشوة اخلدر

يا ضحكة الصبح لو الحت هتش هلا

مــن اجلــفــون الـــوف عشن يف سهر

يـــا نــغــمــة صــاغــهــا داود رقــتــهــا

ذابت بسمع اهلوى يف أحسن الصور

هــبــي نــســيــم حـــيـــاة تــســتــقــيــم به

روحــــي وتــبــعــث آمــــايل مــن احلفر

وقوله يف قصيدة عنواهنا (حتية إىل القنيطرة):
من قلبي الدامي بعثت إليك يا أم احلوارض
أنشودة محــراء يلهب حلنها أنفاس شاعر

***
يا جبهة الوطن اخلضيب ومهد أجماد اجلدود
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أنامنجهادكيفالصميموإنبعدتعناحلدود
سأصب حقدي كله شعر ًا جيلجل يف احلشود
ومعي تــردد حلنه املــرنــان آالف احلناجر
أنــشــودة محــراء يلهب حلنها أنــفــاس ثائر

***
بردى وعذب نمريه الصايف استحال إىل دماء
ونسيمه الــرقــراق إعــصــار هيــدد بالفناء
ورفيف صفصاف عىل جرفيه أحلان الفداء
ورواؤه نار جتلجل يف القلوب ويف الضامئر
أنــشــودة محــراء يلهب حلنها أنــفــاس ثائر

***
يف اجلامع األموي تضطرم ابتهاالت األلوف
تدعو إىل رأب الصدوع وتبتغي رص الصفوف
تدعو لتحويل املسابح يف األكف إىل سيوف
واىل اجلهاد ...إىل الفداء ..تضج أعواد املنابر
أنــشــودة مح ــراء يلهب حلنها أنــفــاس ثائر

***
الشيخ ...والبطريق ..صوت واحد يف الكون رنا
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وتقشع الليل الكئيب فأظهر الفجر األدنا
والكف فوق الكف ..نحن اليوم ...ال كنا وكنا
وبالل...والناقوس..حلنواحديفالدربسائر
أنــشــودة محـــراء يلهب حلنها أنــفــاس ثائر

***
ال لن يمروا ...صوت مطرقة ترن بكف عامل
ال لن يمروا رصخة الفالح ما بني السنابل
ال لن يمروا غضبة اجلندي ما بني اجلحافل
ال لن يمروا يف املدارس واملكاتب واملخافر
ال لــن يــمــروا مجــرة محــراء يف أنــفــاس ثائر

***
يفالقدس..يفالظهران..يفبريوت..يفأقىصعامن
رصخات حقد ..قد رست نار ًا بأسامع الزمان
صبي الدمار ..ومزقي ..باحلقد ..بالدم بالدخان
واستلهمي من بــأس ذي قــار وأجمــاد اجلزائر
أن ــش ــودة محـــراء يلهب حلنها أنــفــاس ثائر

***
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أمح ــاة ســوريــة األبـــاة تلفت ًا  -للعارضية -
ودعي-قنيطرة-الفداءتكونأخت -الرستمية-
وذري هيود الرجس تلحق بالفلول  -التيمسية -
حيث ابتنى أعاممكم للموت آالف القناطر
رمــــز ًا ألجمــــاد تــــردد حلــنــهــا أنــفــاس شاعر

***

ـاء أجمــاد البطولة
بــغــداد ..شبوط بدجلة قـ َ
مستغفر ًا وترضعت جبن ًا زعانفه الذليلة

يف معديت عمد (املضيف) فأين أجماد القبيلة
نــادى دمشق تستباح فأين جلجلة العناتر
يف معديت ثــار سيلهب وقــره أنفاس شائر

***
بغداد ..نوح يف جنني وضجة يف كفر قاسم
وبطوله ..ليست تفيها احلق آالف املالحم
منها إىل أبــد الــزمــان بمسمع الدنيا زمــازم
(صفني)هذي..أين(مالك)أين(عامربنيارس)
أيــن اجلــبــابــرة الــذيــن بكتهم أنــفــاس ثائر

***
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هذا أوان الشد قد وصل اليهود إىل املشارف
فاجلو هيمي بالدماء ..وتلهب األرض القذائف
أيناألىل..باألمسقدرفعواعىلالسمراملصاحف
احلــق لــن يرسى بغري لظى املــدافــع والقنابر
وعزيمة قعساء يلهب وقدها أنفاس شنائر

***
(ال لن يمروا) قاهلا عمي ..وصاح هبا شقيقي
ويقوهلا جاري ..ويشدو حلنها الدامي صديقي
ووجدهتايفالبيت..دوترصخة..وعىلالطريق
وعىل املآذن ..يف الكنائس ..يف املعامل يف البيادر
يف ضحكة األطفال ..يف األسواق ..يف أنفاس ثائر

***
من قلبي الدامي بعثت إليك يا أم احلوافر
أنــشــودة محــراء يلهب وقــدهــا أنــفــاس ثائر

وتتجىل الرباعة يف تصوير لوحة فاتنة يف (أسطورة من هافانا) قوله:
ســفــر م ــن املــجــد ال حت ــى مــآثــره

يــشــع مــاضــيــه إيــــانــــ ًا وحــــارضه

ورصخـــــة لــلــغــد املـــأمـــول داعــيــة

ال تــرهــب املـــوت يــوم ـ ًا أو حت ــاذره

وشــعــلــة مــــرة اإليــــقــــاد أشــعــلــهــا

قلب ســوى احلــق ال حتــوى رسائــره
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يف الــبــأس بــل هــو لــلــفــوالذ قاهره

صلب وليس احلديد الصلب مدركه

ٍ
جـــرد
أطــــل لــلــعــامل املـــهـــزوز مـــن

فـــأوقـــدت فــيــه نـــرانـــ ًا خ ــواط ــره

وحــل لطف ًا رسى يف الـــدرء يــرؤه

كــريــق الــغــيــث إذ هتــمــي بــــوادره

غــابــات كــوبــا وبــاتــســتــا يعيث هبا

جـــور ًا ..وذؤبـــان تكساس تضافره

يمتص مــن قصب شــهــد ًا ويصبغه

دمـــــ ًا ..وتــنــهــب أرواحـــــ ًا أظــافــره

خيـــره
فــأســفــر الــلــيــل عـــن صــبــح ّ

بـــــأن ع ــي ــشــ ًا زهــــيــــ ًا جــــل آخــــره

وإن فــجــر ًا لشعب يلتظي حنق ًا

تــلــوح يف األفــــق ال ــدام ــي بــشــائــره

وزاهـــيـــات قــصــور بـــات يسكنها

تــنــهــدٌ وهــــي بـــا شـــك مــقــابــره

ِ
ــم
مــى رفيقا س ــاحٍ واألديـــم دح ْ

واجلـــــو مجـــر تــلــظــى مــنــه طــائــره
شــــك ،فـــجـــاء عـــى حـــق ت ــواتـــره

يـــســـرشـــدان هبــــدي لـــن يــكــدره

فاحلقل والبيت ملك الناس كلهم

إذ لــيــس يف عــرفــهــم عــبــد وآمـــره

دبــــت هــنــالــك أفـــكـــار تـــداوهلـــا

شعب عىل الضيم ال تغفو نواظره

فزجمرت غضبة الــبــارود وانطلقت

نـــار تــــدور عــى الــطــاغــي حتــارصه

كانت سنون عجاف كــل أشهرها

هــول عــى املــوت قــد فاقت خماطره

فـــــراح جــيــش ظــــام يف مــتــاهــتــه

يـــر الــعــن بــاهــره
وانــشــق صــبــح ّ

وودعـــت نعش طــاغــوت يسري إىل

بــحـ ٍـر يفيض عــى اجلــرفــن زاخــره

حمـــــــرر ًا متــــأ الـــدنـــيـــا عــســاكــره

تــاهــت شــــوارع (هــافــانــا) معانقة
تــبــاركــت دولـــــة تــبــنــي ألمــســتــهــا

رصحـــ ًا يطل عــى الــتــاريــخ عامره

وقــائــد يف الــوغــى هتــمــي مــدافــعــه

نــــار ًا ويف الــســلــم تــوجــيــه مــنــابــره
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أطــل للشعب هيــدي مــن حشاشته

قـــوتـــ ًا لـــه وبــــا يــشــكــو يــشــاطــره

بــنــى هلـــم دولـــــة وزر احلـــيـــاة هبا

ســهــل ..عــى رغ ــم ذؤبــــان جت ــاوره

وأنــبــت ال ــزرع هيــدي اخلــر حاصله

والعقل والصلب واأليــدي عنارصه

ويـــر الــعــلــم فــانــصــاعــت لرغبته

جــحــافــل يف الــــذي يــبــنــي تــــؤازره

ووحــد الشعب يعلو فوقهم علم

الـــعـــدل حيــمــيــه واإليــــــان نـــارصه

فــالــكــل أخـــوتـــه حيـــمـــون دولــتــه

بــــا لـــدهيـــم وحتــمــيــهــم حم ــاج ــره

(جيفار) يا بسمة الفجر التي انطلقت

عــــى الــــزمــــان فــحــيــتــه رسائـــــره

يــا مهــســة مــن فـــ ٍم حــلــو يــبــوح هبا

إىل مـــســـامـــع حمـــبـــوب حيـــــاوره

وحلـــن حـــب طــهــور بـــات يعزفه

قــلــب طــهــور وخ ــر احل ــب طــاهــره

وســمــرة الــقــمــح تــزهــو يف سنابله

إذ موسم احلصد قد حلت أواخــره

ونغمة اجلـــدول الــرقــراق منطلق ًا

يف احلقل ختــر مــن خصب مــآزره

ويــــا رســـالـــة حـــب يف جــوانــبــهــا

شــوق يضوع عىل القرطاس سافره

يـــا آهــــة كــتــمــتــهــا بـــن أضــلــعــهــا

ح ــب ــي ــب ــة خــــــوف نــــــام حتــــــاذره

يــا رفــة الغصن إذ هــف النسيم به

وســـامـــر ًا ال يــمــل الــلــيــل ســامــره

(جــيــفــار) يــا رصخــة مح ــراء دان هلا

بيت احلــاقــات وارتــاعــت قيارصه

دوت عــى حلــج الــكــاريــب داويـــة

بــاســم الــشــعــوب فــلـ َّبــتـ ُـهــا جــزائــره

آمــنــت بــالــنــار يــنــقــاد األثـــيـــم هلا

فــــربــــا رض خمـــــتـــــاالً تـــنـــاحـــره

رست عىل الغاب فاهتزت مشاعره

نفخت روح نــضــال يف فــدافــدهــا

هبــــن ختـــــدم إنــــســــانــــ ًا تـــعـــارصه

ورثــــت مــن قــــادة الــدنــيــا جتــارهبــم
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ت ــن ــام كـــل ع ــي ــون الـــنـــاس هــانــئــة

وأنت يف الليل حتى الطرف ساهره

حزمت أمــرك ال يثنيك عــن هدف

بــيــت عـــى رغــــم حت ــن ــان ت ــغ ــادره

نبذت خلفك بــحــر ًا كنت صانعه

زهـــــر ًا بــزهــو حــيــاة أنـــت حــاقــره

وخــضــت ب ــح ــر ًا أفــاعــيــه مبعثرة

يف ال ــق ــاع واجلــــو غــطــتــه كـــوارسه

فــالــنــر تــســتــل مــن حــقــد قــوادمــه

والـــضـــب مل تـــك حتــمــيــه مــغــاوره

سلبت مــن أعــن الطاغني غفوهتا

ظــــن كـــل أي ــث ــم أنــــت زائــــره
إذ
ّ

أسطورة مذ أقضت من مضاجعهم

فــبــات كــل وهن ــب اخلـــوف خــاطــره

رف للشعب يف مــعــمــورة علم
مــا ّ

إال ورصخــــة (جــيــفــارا) تــنــارصه

وال رسى فــيــلــق يف قــلــب معرتك

إال ومـــن روح (جــيــفــارا) قنابره

حت ــق ــق الـــنـــر لـــلـــثـــوار بــســمــتــه

وتــرســم املـــوت لــلــطــاغــي غــدائــره

ســفــر مــن املــجــد ال حتــى مــآثــره
ٌ

يــشــع مــاضــيــه إيــــانــــ ًا وحــــارضه

***
ومن قصيدة قاهلا بعنوان (أبو رغال):
تعرف من كان أبو رغال ؟

كان طريد ًا يكره احلياة واألطفال

ويمقت البسمة ...واخلري ...ويشتم الرجال
يقيض هناره مع الصالل ..يف الرمال
ويقطع البيد بال نعال
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كان يغني ..يعبد الشيطان ..والنقود

ويكره الوجود

يأكل من نفاية امليتة واجللود

يرقص لو هددت املجاعة ..البالد
وخيطف األوالد

***

تعرف من كان أبو رغال ؟

اخلسة باألسامل
قد كان مسخ ًا يسرت ّ

يطمع النساء ..والضياع ...واألموال

وكان مثل ّ
السل ..والطاعون ..والسعال
ألنه كان أبو رغال

***

وكان أن أغارت األفيال

بالرش ..بالوبال
وهددت (أم القرى)
ّ
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  -دائ ًام ( -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
مسخ ًا يغطي الغدر ..واخلسة باألسامل

يطمع بالضياع ...والنساء واألموال

ختاميسه

قال خممس ًا بيتي قيس بن امللوح:
هـــواهـــا صــــار يل هـــدفـــ ًا وشــغــا

فـــــرت مل ــع ــر الـــعـــشـــاق أه ــا

وحـــن حــرمــت مــن لــيــاي وصــا

(أمــــــر عــــى الــــديــــار ديــــــار لــيــى
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أق ــب ــل ذا اجلــــــدار وذا اجلــــــدارا)
خـــرت احلـــب مــن ســهــل وصعب

ويف ســبــل الـــغـــرام عــرفــت دريب

فـــقـــل ملـــــــــداوم يف لــــــوم صــب

(ومــــا حــب ال ــدي ــار شــغــفــن قلبي

ولــكــن ح ــب م ــن ســكــن الـــديـــارا)

ويتحرق أملا حني سمع بنبأ رحيل شاعر كربالء اخلالد عباس ايو الطوس فراح يرثيه:
مـــررت حــل ـ ًا بجفني نــاع ـ ًا رطبا

وطــفــت حلــنـ ًا بفكري رائــعــ ًا عذبا

نــبــعــت غــصــن حــيــاة مــائــس ـ ًا لــدن ـ ًا

وثــبــت مــنــيــة قـــدس أنــبــتــت عجبا

وكنت مثل الربيع الطلق ذي أرج

يــشــع لــطــفـ ًا وبــــدر ًا خيـــرق احلجبا

ٍ
حــيــاة مل تـــزل ثلث ًا
وكــنــت كـــأس

لــكــن رسعــــان مــا يــنــبــوعــهــا نضبا

عــجــبــت للبلبل الــغــريــد سكتته

قــد أوقــــدت بـــفـــؤادي املــبــتــي هلبا

عجبت كيف استحالت نغمة شحنت

لطف ًا وأتسا وذاك الصوت كيف خبا

آمنت ب ــاهلل ..واستنكرت مــن قـ ٍ
ـدر

قد خط موتك ..يا بئس الــذي كتبا

لعنت ذاك الــغــراب الــشــؤم ينبئني

ب ــا أصـــبـــت ..ويــبــكــيــنــي ب ــا نعبا

***
غــنــيــت لــلــنــاس أحلــــانــــ ًا مــرنــمــة

أرقـــــه مخــــره تــســبــي الـــــذي رشبــا

وقــلــت شــعــر ًا إذا مــا ســال منهمر ًا

تــدفــق الـــعـــزم مــنــه وابـــــ ً
ا سكبا

مـــزيـــة تــلــك يــمــتــاز اهلــــــداة هبا

أن يعرصوا لألنام القلب والعصبا

قد عشت عمر ًا قصري ًا ملؤ أشهره

جــــوع ..وق ــد شحنت أيــامــه تعبا
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قــد ضــاع مــا بــن سقم دائ ــم وأذى

ومهـــــة ل ــرغ ــي ــف يـــدفـــع الــســغــبــا

وصنت شأن األىل كانت مناهجهم

س ــوي ــة ..فلقيت الــويــل واحلــربــا

نافحت والناس مشغولون مندفع ًا

لنرصة الشعب واحلــق الــذي ذهبا

وقــلــت غ ــر مــبــال م ــا ستحصده

قــول احلقيقة واخـــرت العىل سببا

مل تــبــق بــعــدك ال مــــاالً وال نشبا

وال عــقــار ًا ت ــدر املــــال ..والــذهــبــا

لــكــنــهــا ســــرة بــيــضــاء حيــمــدهــا

فــم الــزمــان وجــلــت تلك مكتسبا

قـــدســـت خـــالـــصـــة هلل تــضــحــيــة

ولــلــبــاد ..وقـــد أحــســنــت منقلبا

قدمت غصن ذراع للحديد ِ
ومــن

دم الــفــؤاد خططت املنهج اللحبا

هنــضــت رغـــم ســقــام كــنــت تكتمه

وث ــرت رغــم ف ــؤاد يشتكي العطبا

وجلت ال رشطــ ًا ختشى وال خدم ًا

للبغي أو حــارس ـ ًا يف الليل مرتقبا

أو جلدة من سياط البغي إن نزلت

عــى الــظــهــور يــعــود اجلــلــد ملتهبا

***
مــن قعر مظلمة قــد كنت تسكنها

أخــرجــت للعاملني الشعر واألدبـــا

وفــــوق جـــرد حــصــر كــنــت متلكه

كافحت ال منصب ًا تبغي وال رتبا

قنعت بالعيش مـــر ًا دون مــا ٍ
ملل

ومل تـــرد مــغــن ـ ًا أو مــرتــقــى كــذبــا

تــقــي هنـــــارك يف كـــد ويف تعب

لــلــقــمــة ..وتــقــي الــلــيــل حمتسبا

ترمي الدجى رشر ًا يف الصدر تنفثه

قـــصـــائـــد ًا تــتــمــشــى خــــــرد ًا عــربــا

حـــران ال يشتكي ســقـ ًا وال رعبا

وتكظم الغيظ يف قلب أخــي تعب
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وتــأكــل احلــقــد مــثــل الــنــار متضغه

يف حــن كنت بكذب البرش منتقبا

وتــشــتــكــي مــن أوار ال تــطــيــق هلا

دفــعـ ًا وحتضن مــا بــن الضلوع ظبا

***
وذكــرهــا مل يــزل يف الــعــن منتصبا

عباس تلك سنون قد مضت وقضت

ٍ
رعــد
أيــــام قــد كـــان ثــالــوث عــى

ـــــم يــــورث اللغبا
أنـــا وأنــــت َو ّه ٌ
َيــسـ ُّـل مــن مقلتينا الــدمــع واهلــدبــا

ثالوثنا الــثــالــث املــســعــور مــن هن ٍم
أيــــام ال متــلــك الــفــلــســن تنفقها

وكــنــت مــثــلــك ال مـــال وال نشبا

كــنــا وخـــرق قميص كـــان يسرتنا

إذ يرتدي األرذلـــون اخلــز والقصبا

وجــــل مـــا مــلــكــت أيــانــنــا قبس

مــن الــضــمــر ..يمد املــقــول الــذربــا
وقع ًا عظي ًام يفوق الــصــارم القضبا

أن هلا
وألـــســـن يــشــهــد
ــــاع ّ
ّ
الــــس ّ

مـــواقـــف لـــك ال زالــــت تــرددهــا

أفــواهــنــا إن ذكــرنــا الشعر واخلطبا

ألــســت أنــت الـــذي إن قلت قافية

ضج املكان من التمجيد واصطخبا

حلفت بالكون والسجن اخلضيب دم ًا

من كل حر ..كمثل السيل منسكبا

وأذر ٍع تــتــلــقــى املـــــوت بــاســمــة

وبالصدور انتشت أضالعها غضبا

واملــيــتــن عــطــاشــ ًا دون مـــا جــرم

واملــــاء جيـــري زالال ســائــغ ـ ًا عذبا
طـــــا ٍغ ملــســتــعــمـ ٍـر بــــاغ غــــدا ذنــبــا

وبــركــة مــن دم قــد بـــات يلعقها
بـــــأن ذكـــــــراك ملــــا تــنــجــي أبـــــد ًا

خيطها مــن حكى أو قــال أو كتبا

***
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وله يف قصيدة عنواهنا (خواطر) قوله:
أرى النفس تأبى أن أبــوح هلا رسا

وتأنف إرغــام ـ ًا وإن أزهقت صربا

وتــأبــى خــنــوعـ ًا لــلــزمــان ولــو درت

إذا خضعت تعلو عىل غريها قدرا

ومل تـــــرض إال عـــفـــة وتــرفــعــا

وتــأنــف أن حتيا حــيــاة عــى النكرا

سمت عن حثاالت الورى وترفعت

وأمست حتيل العني تنظرهم شزرا

لــوت جيدها عنهم إب ــاء وادب ــرت

تــدوس بكعبيها خــدودهــم الصعرا

ومـــا جبلت إال عــى الــعــز واإلبـــا

ومل تــرتــفــع يــومــ ًا عــى أحـــد كــرا

وأرغمها الدهر اخلــؤون فأصبحت

تصاحب قــوم ـ ًا مل جتــد بينهم حـ ّـرا

أق ــول هلــا كــوين اللئيمة وأصبحي

كمثل لئام ذقــت من غدرهم عرسا

ف ــق ــال ــت أهــــــذا تــبــتــغــيــه وإن ــن ــي

مقت حــيــاة ت ــورث الــعــاد والنكرا

أأنــقــاد نحو ال ــذل كــي أدرك املنى

وعندي دون العز موت الفتى أحرى

***
عجبت لقوم أفــرطــوا يف حقوقهم

وباعوا نفوس ًا مل تكن تلمس الطهرا

وقد وجهوا شطر اخلديعة وجههم

وقــد ركبوها مركب ًا هيتك السرتا

ضامئرهم كي يبلغوا املجد والفخرا

وشطوا عن احلــق املبني وأرخصوا

لعمري من اإلنصاف واحلق أن تفرى

وقد مألوا من مأكل السحت أكرشا

كتبت لكم يف فضح أرسارهــا سفرا

فتلك نــفــوس لــو أردت هجاءها

فأسحنها مـــلء الــســطــور خمــازي ـ ًا

واجعل اجحاف احلقوق هبا طغرا

أبــت نفيس الــدنــيــا وعــفــت تكرم ًا

ومل تنتجع شخص ًا تضاحكه غدرا
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فــلــن تــشــري مــهــا اســتــزاد ذنــوهبــا

ولـــو دفــعــوا مـــلء األديــــم هبــا تــرا

فــا بعت نفيس كــي أعــيــش مكرما

والثم من يف اخللق من نفسه ترشى

وأرغــمــت نفيس أن تباعدها قرسا

تــركــت هــوى عــزة احلــيــاة وجاهها

وال صــافــحــت كــفــي لــئــي ـ ًا خمــات ـ ً
ا

وال قــلــمــي يــومــ ًا إلطـــرائـــه صــرا

وعــف ضــمــري أن يــبــاع ويشرتى

وعندي نفس حتسد األنجم الزهرا

وال قــلــت يــومــ ًا ق ــول لــن خمــادع ـ ًا

ومل امتدح شخص ًا جترب وأسترشى

***
(سئمت تكاليف احلياة ومل أعش)

مقت هبا العمرا
سوى بضع أعــوام
ُّ

وهـــا سلبتني احلـــادثـــات بضاعة

بكفي كانت تدفع اجلــوع والفقرا

فأفلست منها حيث مل يبق يف يدي

حطام أغــذي النفس أو أدفــع الرضا

سوى نزر ال يدفع السغب والعرى

وال يغن عن جوع ولن يدفع الرشا

شكوت فلن جتــد الشكاة وظــن يب

فــريــق بــأين امتطي الــغــدر واملــكــرا

ســكــت ومل أنــبــس لــئــا يــســوءين

بـــيء قـــول مـــن تــركــت لـــه ثـــأرا

فـــإن وقــــوع الــقــول يف لــبــة احلشا

يفوق أذى آث ــاره الفتكة البكرا

()1

وال خيلو شعره من مقطوعات غزلية ،لنسمعه يقول يف مقطوعة (يا ناعس الطرف):
تــقــتــل مـــن يــــذوب وجـــــد ًا إلــيــك

يــا نــاعــس الــطــرف حــــرام عليك

تــلــتــمــس الــعــطــف عـــى راحــتــيــك

ت ــق ــط ــر مــــن عــيــنــيــه إش ــع ــاع ــة
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وبـــــــن جـــنـــبـــيـــه ثـــــــوى خـــافـــق

يــطــلــب ثــــأر الــــدم مـــن وجنتيك

إن مــــر ريـــــح بـــالـــشـــذى مــثــقــا

أي ــق ــن ــت ــه ق ـــــ ّب ـــ ــل يـــومـــا يــديــك

ســــــواده احلـــالـــك يف خصلتيك

محـــــدت هـــــذا الـــلـــيـــل ملــــا رمـــى

تــســكــب نــــور اهلل يف مــقــلــتــيــك !

زرقـــــــة ع ــي ــن ــي ــك ســــــاء غـــدت

وقوله من مقطوعة (لقاء عىل غري موعد):
رعـــشـــات الــســحــر يف مبسمها

دغ ــدغ ــت ســمــعــي بــلــحــن ســاحــر

واعـــــــــدت لـــلـــقـــائـــي ضــحــكــة

أجــجــت نـــار اهلــــوى يف خــاطــري

وانــــرفــــنــــا وكـــــانـــــا ذاهـــــل

مـــن أالعـــيـــب الـــزمـــان الــســاخــر

ســمــرة الـــوجـــه الــوســيــم الــنــارض

وامحــــــــــرار خــــاطــــف بــــــان عــى

ق ــل ــت يف ذاك الـــلـــقـــاء الــعــابــر

وحتـــــادثـــــنـــــا وال أعــــــــرف مــا

غـــــر وعــــــد يف صــــبــــاح ب ــاك ــر

فـــــجـــــأة كـــــــان تـــاقـــيـــنـــا عــى

وقوله من مقطوعة (هواجس مبعثرة):
عــــفــــت مــــــن بـــــعـــــدك الـــــــدار

فـــــــــــا كـــــــــــــــأس وســـــــــــار

وال مخــــــــر تـــــــديـــــــر الــــــــرأ

س إذ تــــــرقــــــص أنــــــــــوار

وال قـــــهـــــقـــــهـــــة تـــــــري

وال تــــــــصــــــــدح أوتــــــــــــار

وال الـــــــنـــــــدمـــــــان حــــضــــار

فــــــــا املـــــجـــــلـــــس مــــعــــمــــور

ومــــــــــا يف غـــــبـــــش الــــلــــيــــل
وال

بــــــــكــــــــر

ألهــــــــــــــل احلــــــــــــــي زوار
وال جـــــلـــــجـــــل مــــــزمــــــار

رعــــــــيــــــــان

وأهـــــــــــــل احلــــــــــي أحـــــجـــــار

كــــــــــــــأن احلــــــــــــــي مــــــقــــــرة
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وقوله يف مقطوعة (قراؤنا يكتبون):
دب يف قــلــبــي اهلــــوى م ــن جــديــد

حيث تــوجــت بالنسيب قصيدي

ثــم دغــدغــت بــعــد طـــول سكوت

بــالــلــحــون الــعــذاب أوتــــار عــودي

إن يـــك الـــعـــود لــلــصــبــابــة جــرمــا

فـــلـــنـــزكـــيـــه بـــابـــنـــة ال ــع ــن ــق ــود

نــحــن لــســنــا نــعــيــش لــلــنــاس حتى

نــــتــــزيــــا مـــــن الــــتــــقــــى بـــــرود

كــــل مــــا يف احلــــيــــاة عـــيـــش ممــل

مـــنـــتـــهـــاه إىل ظــــــام ال ــل ــح ــود

فــلــنــرق م ــن زمحـــة الــعــمــر وقــت ـ ًا

فــيــه نــنــســى مجــيــع م ــا يف الــوجــود

انموذج آخر للشعر الذي يطلق عليه «الشعر احلر» تتوافر فيه خصائص احلداثة،

فيقول يف قصيدته (أمنيات موظف مفصول):

حــبــذا لــو كــان يل كالناس بيت وحديقة
كــــنــــت أدعــــــــــوك لـــتـــقـــي أم ــس ــي ــه

حيث نقيض الليل يف رسد حكايات رقيقه

أو نــشــد الــســمــع لــلــمــذيــاع يــشــدو أغنيه

أي مــاســاة دعـــت ّيف ج ــراح ــات عميقه
خمجل أن يعجز اإلنــســان أن يدعو رفيقه
يتعشى يرشب الشاي ويقيض بعض سهره

حــبــذا لــو حــقــق الــتــاريــخ هـــذي األمنيه

***

يــا صــديــقــي إنــنــي أخــجــل أن تـــأيت لـــداري
ليس عندي مثل باقي الناس يف هذي الديار
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هبــو اســتــقــبــال ..يــغــي جـــوه عــطــر الــزهــور

وكـــــــرايس زاهــــيــــات غــلــفــوهــا بــاحلــريــر

يــا صديقي ..ليس عندي مثل غــري بوفيه

مــن صنوف اخلــزف الصيني ،وبــلــور مشمر
وقــــــــواريــــــــر حــــــــوت طــــيــــبــــ ًا وعـــنـــر
إنــنــي أخــجــل مــن وجــهــك إن جئت لــداري

أنـــا لــو كــنــت كــبــاقــي الــنــاس يل دار تليق
بــاهبــا مــن خــشــب اجلــــــوز ...ويل هبــو أنيق

كــنــت أدعـــــوك إىل داري وأرجـــــو وألـــح

رغـــبـــة م ــن ــي بـــــأن جيــمــعــنــا خ ــب ــز ومــلــح

ويقول يف قصيدة اخرى عنواهنا (إىل متشاعر)
تــقــيــأ كــل مــا يف جــوفــك املــنــحــوم مــن قيح
ولــــــــــــــــــوث وجـــــــــنّـــــــــة الــــصــــبــــح
ّ

وز ّيــــف منطق الــتــاريــخ واهــــزأ باملقاييس

وتــــــــــــاجــــــــــــر بــــــالــــــنــــــوامــــــيــــــس
أعــد اســطــورة األدب الرفيع وغــن للسلطان
مــــــــــدحيــــــــــ ًا خيـــــــجـــــــل اإلنــــــــســــــــان
ولكن لست تعرف  -يا رخيص النفس  -ما اإلنسان

***
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أيــا متحجر اإلحساس يا عبد ًا لشيطانك
تــــــغــــــن بـــــمـــــجـــــد ســــلــــطــــانــــك

وسبح باسم من اعطاك ما تبغي من النعم
واشبع من متاع السحت ما تشكوه من هنم
تغن بمجلس السلطان معمور ًا بأحلانك

وشــــــــد بــــوســــطــــك املـــــنـــــديـــــل ثــم
ارقــــــــــص عــــــى أشــــــــــاء إيــــانــــك

وابـــــــــــــــــــدع مــــــــــن تــــاحــــيــــنــــك
ففي الغد يصدر السلطان (فرمان ًا) بتعيينك

(خــــــصــــــيــــــ ًا) ضـــــمـــــن عــــبــــدانــــه
وممــلــوك ـ ًا يــلــوك الـــذل يف أعــتــاب إيــوانــه

***
أجب يا أهيا الصعلوك من يف عرفك اإلنسان ؟
ومن مسحت يف اعتابه األشعار واألوزان ؟

ومــــن قــبــلــت مــنــه الـــذيـــل واألردان ؟
ومــــــــــن ســــمــــيــــتــــه اإلنــــــــســــــــان ؟
أيا وجه ًا من القصدير يا مسخ ًا من الصخر

ويـــــــــــــا مـــــســـــتـــــنـــــقـــــع الـــــعـــــهـــــر
تــذ ّكــر مــا جنته كــف مــن سميته اإلنــســان

تــذكــر أي وحــش كــارس سميته اإلنــســان
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خمــــــــــالــــــــــبــــــــــه حلــــــــــــــد اآلن

تـــن ــز دمـــــــــ ًا ...أيـــــا مــســتــنــقــع الــعــهــر

ضـــــــــحـــــــــايـــــــــاه حلــــــــــــد اآلن

تــــــــئــــــــن بــــــظــــــلــــــمــــــة الــــــقــــــر
حتــــــــــــن لــــــــســــــــاعــــــــة الــــــــثــــــــأر

***
نسيت رصاص ًا دمدم وهو خيرق صدر إخوانك
وآه ــات اليتامى وهــي متــأ بيت جريانك
ودمدمة املدافع وهي تعزف رقصة املوت
عىل مفرتق الدرب ..ويف املسجد ...والبيت
نسيت شوارع (القدس) اخلضيبة بالدم احلر
وآالف ـ ًا من البسطاء ذاقــوا املــوت يف صمت
أيا وجه ًا من القصدير يا مسخ ًا من الصخر
أيا متصعلك ًا أنسيت من قتلوا عىل الدرب ؟
مــن اغــتــيــلــوا ...ومــن ثــكــلــوا ...بــا ذنب
فصغ من دمعهم وشقائهم مدح ًا لسلطانك
فهم غرقى إىل األذقــان من أفضال إنسانك

***
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أيـــا عــلــق ـ ًا طــفــيــلــيـ ًا م ــى يــلــتــذ بــاجلــرح
ويمتص الصديد وينتيش من ذائــب القيح
أمـــــا جــــاءتــــك مــــن بــــغــــداد أخــــبــــار ؟
غــداة املــوت يغشاها وتُلهب َجوها النار
غــــــــــــداة اجـــــتـــــاحـــــهـــــا اعـــــصـــــار
حصاد عجاجة موت ...وبرتول ...ودوالر
و(تـــــــــيـــــــــمـــــــــور) و(تــــــــــاتــــــــــار)
وأعــراض تباح ...وباحلراب تشق أرحام
وتفضح ما جنى اجلبناء ...آثــام...وآثــام
ـت (إنــســا َنــك) أفــواج الرساحني
أمــا بــاركـ َ
مـــــــا انـــــتـــــهـــــكـــــوا ومـــــــــا فـــســـقـــوا
أيـــــا فـــــــرد ًا عـــديـــم الـــعـــقـــل والـــديـــن
ويــا متطف ً
ال يلحس (مــاعــون) السالطني
أمل يــوح إىل (شلتوته) اإلفــتــاء ....بالقتل
يــذبــح الــشــيــخ واملـــرضـــع وال ــط ــف ــل...
أيـــــا قـــــــرد ًا عـــديـــم الــــديــــن والــعــقــل

***
أال

ختــــــــــــــــجــــــــــــــــل
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؟

أيـــــــــــــا مـــــتـــــصـــــعـــــلـــــكـــــ ًا حيــــلــــم
بأن يملك يوم ًا مرصف ًا ...أرصدة ...منجم
وأن يومي إليه الناس ذاك املــرف املتخم
وأن يـــرقـــد يف فـــــرش مــــن املــخــمــل
أال

ختــــــــــــــــجــــــــــــــــل

؟

بـــــــأن جتـــــر مـــــــكـــــــرورات أحلــــانــــك
ملن صفق باألمس عىل أشــاء إخــوانــك ؟
ومـــن ص ــف الــبــغــايــا يف (عــــاد الــديــن)
يـــــلـــــقـــــي فـــــيـــــهـــــم اخلــــــطــــــبــــــا ؟
ويستعدي عىل شعب العراق الثائر العربا
ولـــكـــن لــيــس بـــدعـــ ًا مــنــك مـــا تفعل
ألنـــــك يــــا صـــغـــر الـــنـــفـــس ال ختــجــل

						

وفاته:

1965 / 12 / 5

تويف شاعرنا يف بغداد يوم  29نيسان 1994م املصادف سنة 1415هـ ونقل رفاته

إىل كربالء ودفن هبا.
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 -16الشيخ هاشم الكعيب احلائري
املتوىف سنة  1231هـ

كان من شعراء عرصه يف أوائــل القرن املنرصم ،خترج يف حمافل كربالء األدبية

وأنديتها ،فكان فارس احللبات ،شاعر ًا جميد ًا 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((( 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.

وكانت إذ ذاك اخلالفات قائمة عىل قدم وساق وقد بلغت غايتها يف كربالء بني

الفرقتني األصولية واألخبارية فانكب املرتجم له عىل دراسة العلوم الدينية يف املعاهد
العلمية وأصبحت له منزلة سامية وحاز نصيب ًا وافر ًا من الثقافة واملعرفة ،إىل أن قفل

راجع ًا إىل بالده.

ذكره املحقق الثبت شيخنا العالمة أغا بزرك الطهراين يف مصنفه بقوله :هو احلاج

هاشم بن حردان بن إسامعيل الكعبي الدورقي من العلامء الفضالء والشعراء املشاهري،
هاجر من الدورق إىل كربالء ،فحرض عىل علامئها سنني عدة وصار من أهل الفضل

والعلم البارزين وبرع يف الشعر وفنون األدب حتى عد يف مصاف شيوخه واملشاهري

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

((( 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 ((( وأطرى ذكره العالمة
السيد حمسن األمني العاميل يف موسوعته فقال شاعر مفلق متفنن حسن األسلوب،

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.

اشتهر شعره يف أهل البيت يف عرصه إىل اليوم يف العراق وجبل عامل والبحرين

وغريها ،وحفظته الناس وتيل يف جمالس العزاء ،والبد أن يكون له شعر يف فنون أخرى،

لكن مل يصل إلينا يشء منه.

ويف الطليعة كان أديب ًا شاعر ًا بارع ًا شديد العارضة جزل اللفظ واملبنى منسجم

الرتكيب سهلة ،مقتدر ًا يف فنون األغراض مترصف ًا يف املطالب مشبع الشعر من احلكم
واألمثال مقرب ًا عند حكام البرصة حمرتم اجلانب له ديوان أكثره يف األئمة(((.

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

مجيل ،ويف عام 1354هـ أخرجت املطبعة احليدرية بالنجف ديوان الشاعر ألول مرة،

وأعادت طبعه للمرة الثانية عام 1385هـ 1965 -م وقد تصدى األديب الفاضل
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
َّصور به مأساة كربالء.

((( الكرام الربرة  /القسم املخطوط .297 :2
((( أعيان الشيعة (.)58 - 57 :50
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وقال راثي ًا احلسني من قصيدة اوهلا:
إن تــكــن ك ــرب ــا فــحــيــوا ثــراهــا
والــثــمــوا جــوهــا األنـــيـــق عـــى ما

نـــشـــم ثـــراهـــا
واطـــمـــئـــنـــوا بـــنـــا
ُّ

كــان يف القلب مــن حــريــق جواها

واغ ــم ــروه ــا بــأمحــر ال ــدم ــع سقي ًا

فـــكـــرام الــــــورى ســقــتــهــا دمــاهــا

قـــل لــقــلــب حـــن فـــــارق مــغــنــاهــا

ويــــشــــتــــاق بـــعـــد ذاك لــقــاهــا

ك ــن ــت واص ــل ــت ــه ــا م ــل ــيــ ًا قــديــا

فــلــم اخــــرت بــعــد وصـــل جفاها

مـــا بــأحــيــائــهــا عــلــقــت فتجفو

حــيــث حمـــيـــاك يــســكــنــون ثــراهــا

فـــعـــام الـــبـــعـــاد بـــعـــد الـــتـــداين

مــن ربــاهــا وقــد عشقت ربــاهــا

()1

وله ٍ
راث االمام احلسني أيض ًا من قصيدة طويلة وهي ال تقل روعة ومجاالً عن

سابقتها:

أبــــــــــــد ًا بــــــر الــــــوحــــــي هتـــ

ـــــتِ ُ
ــــف بـــالـــصـــعـــود وبـــالـــنـــزول

مــــــن مـــــالـــــك خــــــر الـــبـــطـــو

ن وصــــــنــــــوه خــــــر ال ــق ــب ــي ــل

مــــــن راكــــــــــب ظــــهــــر الــــــرا

ق وممــــتــــطــــى قـــــب الـــفـــحـــول

عــــرفــــت قــــريــــش بـــالـــفـــضـــول

عـــــــرف الـــــذبـــــيـــــح هبــــــم ومــــا

ســــلــــفــــى نــــمــــر أو ســـلـــول

مــــــن هـــــاشـــــم الــــبــــطــــحــــاء ال

مــــن خــــارقــــي ال ــس ــب ــع الــطــبــاق

وخمـــــــــريس الـــــعـــــر الـــعـــقـــول

ركــــــبــــــوا إىل الـــــعـــــز املـــنـــو

ن وجــــانــــبــــوا عـــيـــش ال ــذل ــي ــل

األدنــــــــى ومــــغــــرســــه األصـــيـــل

مـــــــــن آل أمحــــــــــــد رمحــــــة

((( أعيان الشيعة (( ، )84 : 50ديوان الكعبي) ص. 15
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وردوا الـــوغـــى فــقــضــوا و َلـــ ْيــــ

ــــــس تُــــعــــاب ش ــم ــس بـــاألفـــول
َ
ُ
ــــــل هـــنـــاك بــــا الـــصـــر اجلــمــيــل
ِ
لـــــة لــــو دريـــــــت ابـــــن ال ــب ــت ــول

هـــيـــهـــات مـــــا الــــصــــر اجلــمــيـــ

أو مـــــا ســـمـــعـــت ابــــــن الــبــئــو

إذ قــــــادهــــــا شــــعــــث الــــنــــوا

يص عـــــــاقـــــــدات لــــلــــذبــــول

يـــــطـــــوى هبــــــا مــــتــــن الــــوعــــو

ِر مــــعــــارضــــ ًا طــــي ال ــس ــه ــول

ت بـــالـــرســـيـــم عـــــى الـــزمـــيـــل

طـــــلـــــق األعـــــــنـــــــة عــــاطــــفــــا

ِم بـــجـــانـــب املــــرعــــى ال ــوب ــي ــل

مـــتـــنـــكـــب الـــــــــــورد الـــذمـــيــــ
ٍ
جمــــــــــــد بــــاحلــــســــا
طــــــــــــاب

ِم املـــضـــب والــــرمــــح الــطــويــل

حيـــــــــــدو مـــــــآثـــــــر قـــــــــــارص ًا

عــــــن مـــنـــتـــهـــاهـــا كــــــل طــــول

ظـــــلـــــت أمــــــيــــــة مـــــــا تــــريــــد

غــــــــــداة مـــــقـــــرع الــــنــــصــــول

مــــتــــطــــلــــبــــ ًا أقــــــــــى املــــطــــا

لــــب خـــاطـــب اخلـــطـــب اجلــلــيــل
ٍي أو أخــــــي وحــــــي رســـــول

رشف تــــــــــورث عــــــن وصـــــ

مــــــــســــــــتــــــــاق الـــــــــذلـــــــــول

رامـــــت تـــســـوق الــصــعــب هلـــدار

قــــــود اجلـــنـــيـــب أبــــــو ال ــش ــب ــول

ويـــــــــــــروح طـــــــــوع ي ــم ــي ــن ــه ــا

ي الـــطـــهـــر ممـــتـــنـــع احلـــصـــول

رامــــــــت لـــعـــمـــر ابـــــــن ال ــن ــب ــي

وتــــيــــمــــمــــت قـــــصـــــد املــــحــــا

ل فــــبــــارعــــت غـــــر املــــحــــول

وســــطــــا الـــعـــفـــرنـــى حـــيـــث أفــــ

ــــــرد ش ــي ــم ــة الـــلـــيـــث الـــصـــؤل

َب بــــأعــــن يف املــــجــــد حـــول

ورنــــــــت عـــــى الـــســـغـــب الـــــرا

وثــــنــــى اخلــــيــــول عــــى اخلـــيـــول

لـــــــف الــــــــرجــــــــال ب ــم ــث ــل ــه ــا
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وأبـــــاحـــــهـــــا عــــضــــب الـــشـــبـــا

ال بـــالـــكـــهـــام وال الــكــلــيــل

َلـــــــلـــــــســـــــانـــــــه وســــــنــــــانــــــه

صـــــدقـــــان مـــــن طــــعــــن وقـــيـــل

عـــــة فــالــصــلــيــل عــــن الــدلــيــل

خــــلــــط الـــــــراعـــــــة بـــالـــشـــجـــا
ّ
أن
قــــــــل الــــصــــحــــابــــة غــــــر ْ

َن قـــلـــيـــلـــهـــم غـــــر ال ــق ــل ــي ــل

احلــــســــبــــن مــــــعــــــدوم املـــثـــيـــل

مــــــن كــــــل أبـــــيـــــض واضــــــح

مــــــن مــــعــــر رضبـــــــــوا اخلـــبـــا

يف مـــــفـــــرق املـــــجـــــد الـــوبـــيـــل

واحلــــــســــــيـــــــْ
كــــبــــنــــي عـــــــي
َ

ِ
ـــــــن وجـــعـــفـــر وبــــنــــي عــقــيــل

َبـــــــــ َة عـــــزهـــــم كـــــف اجلـــلـــيـــل

وعــــصــــابــــة َعــــــ َقــــــدت عــصــا

ِ
ـــــــر ومـــســـلـــم األســـــــد املـــديـــل

وحــــبــــيــــب الــــلــــيــــث اهلــــزبـــــ

ن اجلــــمــــع يف الــــيــــوم املـــهـــول

آحـــــــــــــــاد قــــــــــــوم حيـــطـــمـــو

ومما سمحت به قرحية األجل األجمد احلاج هاشم بن احلاج حردان طاب ثراه وجعل

اجلنة مأواه يف مدح االمام عيل بن ايب طالب ورثاء ولده االمام احلسني  ويبدأها

بالنسيب عىل عادة الشعراء القدامى:

أرأيـــــت يـــومـــ ًا حتــمــلــنــك ال ــق ــودا

مـــن كــــان مــنــا املــثــقــل املــجــهــودا

وجعلت حظي من وصالك أن أرى

يـــومـــ ًا بـــه ألـــقـــى خــيــالــك عــيــدا

ومح ــل ــت فــيــك اهلــــم والــتــســهــيــدا

محلتنا الــغــصــن الــرطــيــب وورده

ف ــوق الـــذي يب مــا وجـــدت مــزيــدا

لــو شئت أن تعطى حشاي صبابة

حــشــدت عـــى ظــعــائــنــا وحــقــودا

أهــــوى ربــــاك وكــيــف يل بــمــنــازل

مــضــنــى ومل تــســمــع لـــه مــنــشــودا
ً

أمـــعـــرس احل ــي ــن م ــال ــك مل جتب
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أم رصت بــعــد الــظــاعــنــن بليدا

أأصــمــك األضـــعـــان يـــوم حتملوا

قــد كنت تــوضــح باألسنة والضبا

مــعــنــى وتــفــصــح م ــوع ــد ًا ووعــيــدا

مــن ســام عــزك فاستباح مــن الثرى

أســـــــاده ومـــــن اخلـــــــدور الــغــيــدا

عــايــنــت إال أوجــــهــــ ًا وقـــــدودا

حيث الشموس عىل الغصون ومل يكن

انــى انتفى ذاك اجلــال وأصبحت

أيـــامـــك الــبــيــض ال ــل ــي ــايل ســـودا

ٌ
ـوادث
مــا بــعــدت منك الــقــر َيــب ح ـ

عــرضــت وال قــربــن مــنــك بعيدا

فــانــت أنـــت وإن عـــدت بــك نية

عــن نــاظــري وتــركــن دونـــك بيدا

الكمد الـــذي بــك ال يـــزال عميدا

فــاســمــع أبـــثـــك إنـــنـــي أنــــا ذلــك

خــطــي الــشــقــي تــفــرقــا وصــــدودا

ال حتسبنه هـــوى حيـــال وإن غــدا

ولـــئـــن أبـــحـــت جتـــلـــدي فــلــطــاملــا

الــفــيــتــنــي عــنــد اخلـــطـــوب جــلــيــدا

فــلــقــبــل م ــا ال ــت ــزم الــعــنــاد مــعــارش

جـــحـــدوا عــلــي ـ ًا يــومــه املــشــهــودا

مــصــبــاح لــيــلــتــهــا صــبــاح هنــارهــا

يــمــنــى نـــداهـــا تــاجــهــا املــعــقــودا

إثــبــاهتــا فــــوق الــنــحــول شــهــودا

أو رحــت تنكر صــبــوة قــامــت عىل

عـــذبـــ ًا يــمــيــز الـــوافـــديـــن بــــرودا

أخــذوا بمرسوب الــراب وجانبوا

مــقــدامــهــا رضغ ــام ــه ــا املــعــهــودا

مــطــعــاهنــا مــطــعــامــهــا مــصــداقــهــا

ضــلــت قــريــش كــم تقيس بسابق

احلــلــبــات مــلــطــوم اجلــبــن مـــذودا

ٍ
أفـــعـــال إذا استقريتها
لــك َعــــدُّ

ــــي مــــفــــاوز ًا ونــجــودا
أخــــذت َع َّ

عــنــت الـــرايـــا مــبــغــض ـ ًا وعــنــيــدا

ي ــا صــاحــب املــجــد الــــذي جلــالــه

إطــــــاق يــكــشــفــهــا وال تــقــيــيــدا

وصفات فضل اشكلت معنى فال
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ومـــــراتـــــب قـــلـــدهتـــا بــمــنــاقــب

كــالــعــقــد تــلــبــســه احل ــس ــان اخلـــودا

أحــ َبــ ْيــ ُت ــه بــأبــيــك وجــــه خــريــدة

فكسوت أبــيــض خــدهــا الــتــوريــدا

مــا مــر يــومــك ابــيــض ـ ًا عــنــد الــنــدى

إال انــثــنــى بـــدم ال ــع ــدى خــنــديــدا

أنــــى يــشــق غ ــب ــار شـــــاؤك معرش

كنت الــوجــود هلــم وكــنــت اجلــودا

أين هـــم واخلـــيـــل يــنــر وقــعــهــا

نــفــعــ ًا تــظــن بـــه الـــســـاء كــديــدا

الــقــت عــى شــهــب الــعــقــول مخــودا

خيــيــون م ــا عــرســت يــــداك قضية

ومــواقــف لــك دون أمحــد جــاوزت

بــمــقــامــك الــتــعــريــف والــتــحــديــدا

فـــرقـــدت مــشــلــوج الـــفـــؤاد كــأنــا

هي ــدى الــقــراع لسمعك التغريدا

هتــــدى إل ــي ــك بــــوارقــــ ًا ورعـــــودا

فعىل الفراش مبيت ليلك والعدى
فكفتك ليلنه وقــمــت مــعــارض ـ ًا

بــالــنــفــس ال فــشــ ً
ا وال رعــديــدا

رصــدوا الصباح لينفقوا كنز اهلدى

أو مــا دروا كنز اهلــدى مــرصــودا؟

ج ــبــ ً
ا أشــــم وفــــارســــ ًا صــنــديــدا

واستتصبحوا فــرأوا دويــن مرادهم

وغــــــداة بــــدر وهــــي ُأ ّم وقــائــع

كــــرت ومــــا زالـــــت هلـــن ولــــودا

نـــظـــ ًا وال لــنــظــامــهــن عــقــيــدا

قــابــلــتــهــن فــلــم تــــدع لــعــقــودهــا

فــالــتــاح عــتــبــة طـــاويـــ ًا بــيــمــن من

ي ــم ــن ــاه أردت شــيــبــة وولـــيـــدا

وت ــوح ــدت بــعــد ازدواج والـــذي

نــدبــت إلــيــه لــتــهــتــدي الــتــوحــيــدا

تــويل هبــا الطعن الــــدراك ومل تكن

إذ ذاك مـــبـــدي كـــــرة ومــعــيــدا

ك ــان الـــذي رضب ــت عليه ســجــودا

ســجــدت رؤوســـهـــم لــديــك وإنــا

عـــم الــــفــــرار أســــــــاود ًا وأســـــودا

وقــضــيــة املــهــراس عــن كــثــب وقــد
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ركـــبـــ ًا جلــيــش ضـــالـــة مـــشـــدودا

فــشــددت كالليث اهلــزبــر فلم تدع

وكشفتهم عــن وجــه أبيض ماجد

مل يـــعـــرف اإلدبـــــــار والــتــغــريــدا

عدلت عن النهج القويم وأقبلت

حــلــف الــضــال كــتــائــب ـ ًا وجــنــودا

كــالــســيــل مــفــعــمــة تــقــود الــقــودا

وعــشــيــة االحـــــــزاب ملـــا أقــبــلــت

يف الــقــاع تطعمه الــســبــاع حنيدا

فأبحت حرمتها وع ــدت بكبشها

وبــنــي قــريــضــة والــنــضــر وسلعم

والـــــواديـــــن وخـــثـــعـــ ًا وزبـــيـــدا

مــزقــت جــيــب نــفــاقــهــم فرتكتهم

أمــــم ل ــع ــاري ــة ال ــس ــي ــوف عــنــودا

َّ
فاقتنصت رئيسهم
وشــلــت عــر ًا
َ

وتـــركـــت تــســعــ ًا لــلــفــرار عــبــيــدا

وعـــى حــنــن أيـــن يــذهــب جــاحــد

ملـــــا ثـــبـــت بـــــه وراح رشيـــــدا

وخلــــيــــر خـــــر يـــصـــم حـــديـــ ُثـــه

ـجــر اجلــلــمــودا
ســمـ َـع الــعــدى ويــفـ ّ

يوم به كنت الفتى الفتاح والكرار

واملـــــحـــــبـــــوب والــــصــــنــــديــــدا
ُ

َو َ
رأنْـــــك فــانــتــرت لــقــربــك هبجة

فــعــل الــــــودود يــعــايــن املــــــودودا

اإليـــــان تــلــتــحــف اهلـــــوان بــــرودا

مـــن بــعــد مـــا ويل اجلـــبـــان بــرايــة

غـــصـــن يـــرنـــى الـــصـــبـــا ممـــــدودا

فـــنـــرهتـــا ونـــــرهتـــــا فــكــأنــا

فــغــدوت تــرفــل والــقــلــوب خوافق

وال ــن ــر يــرمــى نــحــوك األقــلــيــدا

فــلــقــيــتــهــا وعــقــلــت فــارســهــا وال

عــجــب إذا افـــرس اهلــزبــر السيدا

ويـــل أمـــة أيــضــنــك الــنــكــس الــذي

وىل غــــداة الــطــعــن يــلــوى جــيــدا

ونــبــتــهــا فــحــلــلــت ع ــق ــدة تــاجــهــا

بــيــد ســمــت وز نــاجــهــا املــوصــودا

وجــعــلــتــه جـــر ًا فــقــر واعــتــدت

طــوبــى يمينك جــرهــا املــمــدودا
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وابــحــت حصنهم املشيد فلم يكن

حــصــن هلــم مــن بــعــد ذاك مشيدا

فــهــوت لــعــزتــك امل ــائ ــك ســجــد ًا

تــــوىل الــثــنــاء وتــكــثــر الــتــحــمــيــدا

وحديث أهل النكث عرس عسكرا

هب ــم الــبــهــيــمــة جــنــدهــا املــشــحــودا

القـــــاك فــارســهــا فــبــغــدر ه ــاربــ ًا

لـــو كــــان حمــتــوم الــقــضــا مــــردودا

وع ــى اب ــن هــنــد ط ــار مــنــك بــاشــؤم

يـــوم عـــدا الــبــن الـــــوالء ســعــودا

الــقــى جــحــاش الكرملني فقادهم

جـــهـــ ً
ا فـــابـــش قــــائــــد ًا ومـــقـــودا

ف ــغ ــدوت مــقــتــنــصـ ًا نــفــوس كــاتــه

هلل مــقــتــنـــــص يــصــيــد الــصــيــدا

حتى إذا اعتقد الفتى ورأى القنا

مــذ رويـــت ورأى احلــســام حديدا

لــكــن لــيِــخُ ـ ِـفــض قــدرهــا ويــكــيــدا

رفـــع املــصــاحــف ال لــرفــعــهــا عال
فــجــنــى هبـــا ثــمــر األمـــــان وخــلــفــه

يــــوم جيـــرعـــه الــــــراب صــديــدا

وكـــذاك أهــل النهر ســاعــة فــارقــوا

بـــفـــراقـــهـــم جلـــالـــك ال ــت ــأب ــي ــدا

فــوضــعــت سيفك فيهم فــأفــادهــم

تــلــفــ ًا فــديــتــك مــتــلــفــ ًا ومــعــيــدا

ولــقــد روى مــروقــهــم ع ــن أمــه

واحلـــــق يــنــطــق مــنــصــف ـ ًا وعــنــيــدا

قــالــت هــم رش الــــورى ومبيدهم

خ ــر الـــــورى أكــــرم بــــذاك مبيدا

ســبــقــت مــكــارمــك املـــكـــارم مثلام

خــتــمــت لــعــمــر ف ــخ ــارك الــتــأيــيــدا

م ــا زلـــت اســــأل قــيــد ك ــل قديمة

عـــاد الــقــديــم وبــعــد عـــاد ثــمــودا

الــــقــــاك آدم آدمـــــــ ًا ال صــالــح

يــــدري بــــذاك وال يــزيــلــك ه ــودا

إين ال ع ــذر حــاســديــك عــى العىل

وعــاك عــذري لــو غــدرت حسودا
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فــلــيــحــســد احلــــســــاد مــثــلــك إن ــه

رشف يــزيــد عـــى املــــدى جتــديــدا

مــا انصفتك عــصــابــة جهلتك إذ

جعلت لــذاتــك يف الــوجــود نديدا

ثــم ارتــقــت حتى أتـــاك رىض بمن

مل يـــرض كعبك أن يـــراه صعيدا

بــاعــتــك وابــتــاعــت بــجــوهــر ذاتــك

الـــعـــلـــوى س ــف ــى امل ــب ــي ــع رديـــــدا

ضــلــت أدل ــت ــه ــا تـــبـــدل بــالــعــمــى

رشــــد ًا وبــالــعــدم املــحــال وجـــردا

وبــــا أرست مـــن ق ــدي ــم نــفــاقــهــا

وجـــــرت عــلــيــه طــــارفــــ ًا وتــلــيــدا

بلغ املــــرادي املـــراد وأورد احلسن

الـــــردى ومــــى احل ــس ــن شــهــيــدا

تــاهلل ال أنــســى ابــن فــاطــم والــعــدى

أســــــدوا الـــيـــه م ــواث ــق ــا وعـــهـــودا

قــتــلــوا بـــه بـــــدر ًا فــأظــلــم ليلهم

فــغــدوا قــيــام ـ ًا يف الــضــال قــعــودا

ظــلــ ًا ل ــه ضــامــي الـــرمـــاح ورودا

فحموه أن يــرد الــصــبــاح وصــروا
فــســمــت إلــيــه أمـــا جــد عــرفــوا به

قصد الــطــريــق فــادركــوا املقصودا

نــفــر حـــوت مجــل الــثــنــا وتسنمت

ذلـــــل املــــعــــاين والــــــــد ًا وولـــيـــدا

مــن تلق منهم تلق كــه ـ ً
ا أو فتى

علم اهلـــدى بحر الــنــدى املـــورودا

وتـــبـــادرت تــلــقــى األســنــة ال تــرى

الــغــمــرات إال املــائــســات الــغــيــدا

وكــأنــا قــصــدوا الــقــنــا بنحورهم

درر يــفــصــلــهــا الـــفـــنـــاء عــقــودا

واســتــنــزلــوا حــلــل الــعــى فأحلهم

عــرفــاتــه فــغــدا الـــنـــزول صــعــودا

فـــتـــظـــن عـــيـــنـــك إهنــــــم رصعـــى

يف خــــر دار فــــارهــــن رقـــــودا

وأقـــام مــعــدوم النضري فــريــد بيت

املـــجـــد مـــعـــدوم الــنــضــر فــريــدا
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يلقى الــقــفــار صــواهــ ً
ا ومناصال

ويــــرى الــنــهــار قــصــاط ـ ً
ا وبــنــودا

س ــام ــوه أن يـــرد اهلـــــوان أواملــنــيــة

واملـــــســـــود ال يــــكــــون مـــســـودا

فــانــصــاع ال يــعــبــأ هبـــم عـــن عــدة

كــثــرت عــلــيــه وال خيـــاف عــديــدا

يلقى الــكــاة بــوجــه أبــلــج ساطع ًا

فـــكـــأنـــا أمـــــــوا نـــــــداه وفــــــودا

يسطوا فنلك البيض تفرس يف الطال

فــتــعــود قــائــمــة الـــــرؤوس حصيدا

أســـد تــظــل لــه األســــود خــواضــعــا

فــرى الفتى حيكي الــفــتــاة الـــرودا

ــق
ــس ْ
الــــرق صـــارمـــه ولــكــن مل َي ُ

لـــلـــوبـــل اإلهــــــامــــــة ووريــــــــدا

والــصــقــر هلــذمــه ولــكــن مل يصد

إال قـــلـــوبـــ ًا أوغـــــــرت وبـــنـــودا

بــــــأس يـــــر حمـــــمـــــد ًا ووصـــيـــه

ويــغــيــض نــســل ســمــيــة ويـــزيـــدا

ح ــت ــى إذا حــــم احلــــــام وآن ال

تــلــقــى عـــــــاد ًا لــلــعــى وعــمــيــدا

عــمــدت لــه كــف الــعــنــاد فــســددت

ســهــ ًا عـــدا الــتــوفــيــق والــتــســديــدا

فـــثـــوى بــمــســتــن الــــنــــزال مقطع

إألوصــــال مــشــكــور الــفــعــال محيدا

هلل مـــطـــروح حــــوت مــنــه الــثــرى

نــفــس الــعــى والـــســـؤد َد واملــفــقــودا

ومـــبـــدد األوصـــــــال الـــــزم حــزنــه

شــمــل الـــكـــال فـــــازم الــتــبــديــدا

وجمــــــرح مــــا غـــــرت م ــن ــه الــقــنــا

حــســن ـ ًا وال أخــلــقــن مــنــه جــديــدا

قد كان بدر ًا فاغتدى شمس الضحى

مـــذ ألــبــســتــه يـــد الــــدمــــاء لــبــودا

حي ــم ــي أش ــع ــت ــه الـــعـــيـــون فــكــلــا

حـــاولـــن هنـــجـــ ًا خــلــنــه مـــســـدودا

وتــظــلــه شــجــر الــقــنــا حــتــى أبــت

إرســـــــال هــــاجــــرة إلـــيـــه بـــريـــدا

244

وث ــواك ــل يف الــنــوح تــســعــد مثلها

أرأيـــــت ذا ثــكــل يــكــون ســعــيــدا

نــاحــت فــلــم ت ــر مــثــلــهــن نــوائــح ـ ًا

إذ لــيــس م ــث ـ ُـل فــقــيــدهــن فــقــيــدا

ال الــعــيــس حتكيها إذا حــنــت وال

الـــورقـــاء حتــســن عــنــدهــا الــرديــدا

إن تــنــع أعــطــت كــل قــلــب حــرة

أو تـــدع ص ــدّ ع ــت اجل ــب ــال املــيــدا

ع ــراهت ــا حتــيــى ال ــث ــرى ل ــو مل تكن

زفــــراهتــــا تــــدع الــــريــــاض مهـــودا

وغ ــدت أس ــرة خــدرهــا ابــنــة فاطم

مل تــلــق غـــر أســـرهـــا املــصــفــودا

تــدعــو بلهفة ثــاكــل لــعــب األســى

بـــــفـــــؤاده حـــتـــى لــــــوى مـــفـــؤدا

ختفى الشجا جلد ًا فإن غلب األسى

ضعفت فــأبــدت شجوها املكمودا

نـــادت فقطعت الــقــلــوب بصوهتا

لــكــنــا انـــتـــظـــم الـــبـــيـــان فـــريـــدا

ـــــي يا
إنــســان عيني يــا حــســن ُأ َخ ُ

ــــــان املــنــضــودا
أمــــي وعـــقـــدَ ُج َ

ِ
ٍ
ـــى
أمل ــح ــن ــة شــغــلــتــك عــنــي أم ف ً

بــرحــت ودودا
حــاشــاك إنـــك مــا
َ

ِ
قــبــل ذاك صـــدودا
عــودتــنــي م ــن

مـــايل دعــــوت فــا جتــيــب ومل تكن

فــيــجــيــب داعـــيـــه ويــــــورق عـــودا

أف ــه ــل ســـــواك م ــؤم ــل ي ــدع ــو به
إن اســتــعــن ق ــام ــت إيل ثــواكــل

مل تــــدر إال الـــنـــوح والــتــعــديــدا

وكــفــيــلــهــا فــــوق املـــطـــى مــعــالــج

مـــن حــزنــه ومــــن احلـــديـــد قــيــودا

أوحيد أهــل الفضل يعجب جاهل

أن مت ــس م ــا ب ــن الــطــغــام وحــيــدا

ويــــــام غ ــي ــث مــــا ســـقـــاك وإنــــه

مــن بــحــر جــــودك يستمد اجلـــودا

قــد كــان يعتب عند تركك ضامي ًا

لـــو كــــان غــــرك بــحــره املـــــورودا
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يـــابـــن الــنــبــي إلـــيـــة مـــن مــدنــف

بـــعـــاك ال كــــذبــــ ًا وال تــفــنــيــدا

مــا زال ســهــدي مــثــل حـــزين ثابت ًا

والغمض مثل الصرب عنك طريدا

تــأبــى اجلــمــود دمــــوع عــيــنــي مثلام

يــأبــى حــريــق الــقــلــب فــيــك مخــودا

والقلب حلف الطرف فيك فكلام

أســبــلــت هـــذا ازداد ذاك وقـــودا

طــال الــزمــان عــى لــقــاك فهل مىض

لــلــحــزن واملـــحـــزون فــيــك خــلــودا

أفــلــم حي ــن ح ــن املــــرة أن تــرى

عــيــنــاي ذاك الـــصـــارم املــغــمــودا

وفـــصـــيـــحـــة عـــربـــيـــة مـــأنـــوســـة

مل تـــألـــف الـــوحـــي والــتــعــقــيــدا

ما سامها الطائي الصغار وال الذي

قــد كـــان يــدعــى خــالــد بــن يــزيــدا

أنــزلــتــهــا بــجــنــاب أبــلــج مل خيب

قــصــد لـــديـــه وال يــــذل قــصــيــدا

كـــانـــت بــــه جـــهـــد املـــقـــل وإنــــا

عـــذر الــفــتــى أن يــبــلــغ املــجــهــودا

لــو شـــاء يــمــدح بــالــذي هــو أهله

حــر األنــــام فــا ســمــعــت نشيدا

وله يف رثاء العباس بن عيل:
هل أم طوق كذاك الطوق يف السلم

حتـــن شـــوقـــ ًا إىل أي ــام ــن ــا الــقــدم

أم عاقها بعدنا مــن بعدنا فعلت

ســلــوا البهايم عــن أطــفــاهلــا البهم

أم راعــهــا الــبــن فــارتــاعــت لفرقتنا

فالقلب يف رضم والــدمــع يف سجم

هــل رسحــت احلــي يف أيـــام فرقتنا

هـــل بــعــدنــا لــلــتــصــايب لــــذام لفم

ال واهلــوى ليس بعد القانطني كرى

فــيــســريــح أخـــو شـــوق إىل احللم

وأي ــن ِمــن طيف َمــن هت ــواه عينيك

واألجــفــان منهلة بالدمع كالديم
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فاعجب ملكسالة األعراب إذ خلصت

نــــحــــوي ومـــــن بــنــيــنــا الــعــجــم

وأعجب هلا إذ جتوب املوميات دجى

حتـــــوى وعـــنـــي خـــطـــوه الـــقـــدم

وك ــي ــف بـــــأرض الـــثـــرى مــنــزلــنــا

مـــن مــنــزلــه الــــروحــــاء مـــن أضــم

فأعجب ملــراه واألهـــوال تصحبه

حــتــى الـــوســـادة مل هيــجــع ومل ينم

يـــأيت الـــوســـادة لــيــ ً
ا غــر ملتفت

إىل الــرقــيــب وال حــاش مــن التهم

حــتــى إذا الــفــجــر وافـــــاك منفلتا

مــن حــيــث أقــبــل مل يلبث ومل يقم

مــا عند نـــارضه والــقــلــب مــن أدب

بــعــد احلـــا غ ــر مــنــهــل ومــضــطــرم

أســـوان ليس لــه عند الــنــوى جلد

يــقــوى بــه غــر قــرع الــســن مــن ندم

مــنــاه عــــود املــطــايــا لـــو تــعــود له

بـــا حتــمــلــن مـــن ورد ومــــن علم

ال رأى للركب أن خيشى الضالل دجى

والــصــبــح فــوق املــطــايــا غــر منكتم

وكيف يبغي الشذا والــروض حتمله

أكــوارهــا يف انتشاق الشيح واخلــزم

يف البيت من هاشم العهد نسبتهم

والنعت مــن أمحــد املبعوث لألمم

الــقــوم إن فخر األقـــوام خلت هلم

أنــف الصفا وأع ــايل البيت واحلــرم

شهماملواعفوالجونمنرحماهليجاء

بـــالـــنـــفـــس فــــــراجــــــون لــغــمــم

أه ــل احلفيظة ال يــلــفــوا جــوارهــم

يشقى بــه اجلـــار حــفــاظــون للذمم

عـــف ملـــــآزر ال عــــاب يـــد نسهم

وال خيــــاف عــلــيــهــم زلــــة الــقــدم

تلقى جــفــوهنــم تــفــي حــيــا وتــرى

أسامعهم عن هجني القول يف صمم

ومـــوقـــف هلـــم تــنــســى مــواقــعــهــا

وقــائــد احلــــرب يف أيــامــهــا الــقــدم
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مــن كــل أبــيــض يف كــفــيــه مشبهه

يف اخلــزم واخلــرم واإلمضاء والقسم

قــريــع قـــوم قــــراع الــبــيــض مطربة

لسمعه دون ق ــرع الــنــاي والنغم

مــــاض لـــه بـــن ملــــاع احلـــديـــد له

مستولف مــن أديــم املــوت منقسم

يوم أبو الفضل تدعو الطاميات به

واملـــــاء حت ــت شــبــا اهلــنــديــة اخل ــدم

الضارب القمم بن الضارب القمم

بن الضارب القمم بن الضارب القمم

ي ــوم دعـــاه اهلـــدى اهلــــادي لنرصته

واجلــمــع والــنــفــع والــطــاء مرتكم
فــرســاهنــا قــد غــدت نـــار ًا عــى علم

واخليل تصطك واألعف الدالص عىل

والــــرب خيــلــق أفـــواهـــ ًا مفوهة

حتكي الــدمــاء فكان الكلم للكلم

الــطــعــن يشبه عــن الــظــبــي أنجله

لــكــنــه غـــايـــر األعــــــاق يف قسم

وأقــبــل الليث ال يلويه خــوف مرا

بــــاد الــبــشــاشــة كــاملــدعــو للنعم

فــيــاض مــكــرمــة خــــواض حمــلــمـ ٍـة

فــضــاض معضله عــار مــن الوصم

حــســامــه مــطــع ـ ًا للسيد والــرخــم

جــود الــوغــا ينحر اآلســـاد ضاريه

عـــــــاديـــــــ ٌة تـــــغـــــزى إىل أرم

ثـــيـــابـــه نـــســـج داود وعــمــتــه

يبدو فيغدو صميم اجلمع منصدع ًا

نصفني مــا بــن مــطــروح ومنهزم

فــــعــــال مـــنـــتـــدب هلل حمــتــســب

يف اهلل مــعــتــصــم بـــــاهلل مــلــتــزم

حتى حــوى بحرها الطامي فراهتم

احلـــادي ببحر مــن اهلــنــدي ملتطم

فــحــاذه الــنــدب واألبــطــال تلحظه

تــكــاد أحــشــائــهــا تــنــشــق م ــن ورم

مــرفــ ًا مــنــه يف حــكــم ويف حكم

وأصــبــح املـــاء مــلــكـ ًا ط ــوع راحــتــه
فــكــف كــف ـ ًا عــن الــــورد املــبــاح ويف

أح ــش ــاؤه رضم نــاهــيــك مــن رضم
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كــأنــا الــــرى فــيــهــا أشــهــر احلـــرم

وحــرمــت أن تــنــال الـــرى مهجته

وســلــب ذا اهلــم نفس ًا أكــر اهلمم

ومل هتـــــم لــــــرب املــــــــاء مهــتــه
وهــل تــرى صــادقــ ًا دعـــوى أخوته

روى احلشا وأخــوه يف اهلجري ضمي

ومــا كــفــاه الـــروى دون ابــن والــده

حتى قىض مثله وارى الفؤاد ضمي

حــتــى مــأ مطمئن اجلــــاش قربته

فــصــد ًا وأقــبــل سعي ًا طــالــب احلــرم

فــكــاثــروه فــألــفــوا غ ــر م ــا نكس

م ــاض الــشــبــا غــر هــيــاب وال أرم

فــردهــا والــســيــوف البيض حتسبها

برق احليا والرماح احلضن كاألجم

وكـــلـــا أقــبــلــت تــنــحــو مجــوعــهــم

يــبــدو فــيــنــقــض مــنــهــا ك ــل حمتشم

يستوعب اجلــمــع ال مستفه ًام هبل

عــنــه وال ســـائـــ ً
ا عـــن عــــده بكم
فـــا يــــؤم زحــــامــــ ًا غـــر مــزدحــم

غـــــران تــــأيت يــســر الــطــعــن مهته
فــــراح مــا زال بــاهلــنــدي مشتم ً
ال

بــالــبــيــض مــلــتــث ـ ًا بــالــنــقــع ملتئم

حتى ابتني قلل العلياء مــن قلل

ورم ســاحــتــهــا اجلـــريـــاء بــالــرجــم

عموه بالنبل والسمر العواسل والــ

ـبيض الــفــواضــل مــن فــرع إىل قدم

فــخــر لـــأرض مــقــطــوع الــيــديــن له

مـــن كـــل جمـــد يــمــن غـــر مــنــجــدم

يا جامع ًا شمل أنسى بعد بعدكم

مــن ـ َّفــض شــمــل أمــســى غــر ملتئم

يا أمن كل خموف كل خائفة مدغيت

........................

مــا بــعــد عــيــنــن لــلــراجــن مــا إمــل

وال عــقــيــبــك ل ــاج ــن مـــن حــرم

هيهات مــا حــرم ممــا قضيت ردى

إال وبـــعـــدك أمـــســـى غـــر حمــرم
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هكذا وجدت مسودة غري مهذبة وال كاملة بخطه قدس اهلل رسه بعد وفاته:
وذخري النت الذخر يل حني مل يكن

ملـــدخـــر يــــرمــــ ًا بــنــافــعــه ال ــذخ ــر

وفخري النت الفخر يل حيث ال يرى

ملــفــتــخــر إن مل يــكــن بــكــم فخر

وســـابـــغ ريــــي ال رشاب تسيغه

هلـــاي وقـــويت الـــر ال األرز والــر

وأنـــت الــغــنــى ال بـــدرة تستفيدها

يميني وكــفــى تــعــدهــا أبــــد ًا صفر

وحــايل النت احلــال ال الــرء والشقا

ومايل النت املال ال البيض والصفر

وتريس النت الرتس ال ترس جلدة

وك ــي ــف وممــــن اتــقــيــه هبـــا الــدهــر

ودرعــي النــت الــدرع والنثرة التي

إذا ما التقى اجلمعان غايتها السقر

وشميس النت الشمس ال الكرة التي

يــغــيــبــهــا ل ــي ــل ويــطــلــعــهــا فــجــر

وبــدري النت البدر ال الطالع الذي

يــعــود بــه يف بــعــض أرقــانــه الشهر

وربحي النت الربح ال املتجر الذي

خيــاف عىل راعــي النجاح به اخلرس

وله:
تقول اهلــوى إنــا اقتسمناه بالسوى

وهيهات هذا وهي مل تدر ما اجلوى

سلوا حاهلا عنها وحــايل لــذا النوى

وكنت وليىل يف صعود مــن اهلــوى

وله:
أهـــل بـــدر ركـــب رسوا أنـــت فيه

مـــا عــلــيــهــم مـــن الــضــالــة حــاش

س ــره ــم واهلـــــدى لـــزومـــ ًا ومل ال

والضياحيث هم عىل الكون فاش

حــــــــــاالً فــــــا هـــــنـــــاك حتــــاش

يف املــهــا طــرفــهــا اخلــمــر والــســحــر
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جــــد بـــالـــركـــب ســـكـــره ورساه

فــرحــة الــبــن فــهــو مــــاش ونـــاش

طــربــ ًا تــرقــص املــطــي كـــان اخلمر

مـــــن ريــــقــــهــــا إلــــيــــهــــن مــــاش

كــيــف ال تــطــرب الــركــائــب منها

واهلـــــــوى فـــوقـــهـــا فـــهـــن نــــواش

كــاملــصــابــيــح يف الــدجــى تــتــســارى

وقـــلـــوب الـــــورى إلــيــهــا غـــواش

م ــن ــع ــوا ري ــق ــه ــا الـــــــرود فـــــؤد ًا

قـــد ح ــش ــاه بـــواقـــد احلــــت حــاش

حــكــم قــــاض يــعــل لـــو يــرتــشــيــه

لــو قــى بــالــوصــال لــلــروح راش

كــيــف صــدقــتــم الـــوشـــاة فــهــل ديـــ

ـــن الــتــصــايب قــبــول خ ــروج الــوايش

عـــــروهـــــا بـــأنـــنـــا قـــــد ســلــونــا

........................

وله أيض ًا عفى اهلل عنه:
يـــا شــقــيــقــي وأيــــن مــنــي شقيقي

مطلب عــائــد عــى الــركــب صعب

َع َّ
ــــــل أن يــبــلــغ الــــزفــــر إلــيــه

ودمــــــوع هلـــا مـــع الـــــرب رسب

وجــــوى يف احلــشــا هيــيــجــه الــقــرب

ادكـــــــــار ًا وأيــــــن م ــن ــك ال ــق ــرب

مل يــطــب يل مــن بــعــد بــعــدك طيب

وصــحــيــب فـــا ي ــك ــون الــصــحــب

كـــــل عــــــذب تـــركـــتـــه يل مـــــر ًا

غـــر مـــر اجلـــــوى فــفــي يف عــذب

غـــر ســالــيــك قــلــب صـــب وإن

أبــعــدت هــجــر ًا ففيك ذاك القلب

ف ــط ــع ــام ــي ملــــا نـــائـــت ســقــامــي

ودمــــوعــــي ملـــا قــضــيــت الـــرب

صــبــغــت أدمــــعــــي ثـــيـــايب حــتــى

أهنــــا مـــن نـــضـــارة الـــدمـــع قشب
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وله أيض ًا يف مدح أمري املؤمنني :
هــــــو مــــــن مــــعــــنــــاك مــقــتــبــس

كــــلــــا يف الـــــكـــــون يف رشف

وله أيض ًا يف الزهد والقناعة:
ال يـــــنـــــبـــــعـــــث لـــــــــك مهـــا

فـــــطـــــلـــــب الــــــــــــــــــرزق مجـــا

الــــــــــــــــــرزق يـــــبـــــعـــــثـــــه اهلل

وكـــــــــثـــــــــرة الــــــســــــعــــــي ممـــا

وله أيض ًا يف استعطاف املحبوب:
فــقــلــت وقــــد ســـح مــــاء اجلــفــون

ونــــــار اجلــــــوى بـــاحلـــشـــا تــوقــد

بــــا بــيــنــنــا مــــن عــــهــــود اهلــــوى

عــــى أن عـــهـــد اهلـــــــوى أوكــــد

خــــذوا بــيــنــكــم م ــا بــقــي م ــن دمــي

لــــعــــي أحـــــيـــــا وال تـــــفـــــردوا

فـــا نـــاظـــري بــعــد تــلــك ال ــق ــدود

تـــــــــروق لــــــه نـــــــاظـــــــر ًا أمـــلـــد

ويــــوســــف ح ــس ــن إذا مــــا تــلــت

مــعــانــيــه شــمــس الــضــحــى تسجد

حـــكـــت رقـــــة اخلــــمــــر وج ــن ــات ــه

ويــــقــــر عـــــن قـــلـــبـــه اجلــلــمــد

يــــظــــن بـــــريـــــق عــــــى مــتــلــف

وأهــــــــون مــــا هيـــــذل الــعــســجــد

تـــــــوىل عـــلـــيـــه مخـــــــار الـــصـــبـــا

فــــنــــام كـــــــر ًا والــــصــــبــــا م ــرق ــد

فـــــــنـــــــام ومل يــــــــــدر لـــيـــلـــة

خـــــا ظــــهــــا وجـــــــف امل ــس ــع ــد

كـــــــان الـــــظـــــام عـــــى مــقــلــتــي

وأنـــــجـــــمـــــه مــــــا حــــــل مـــزيـــد
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وله أيض ًا ساحمه اهلل:
هـــذه الــــدار فــقــف يــا ســعــد نبكي

مربع األنــس خــاء أصبحت منها

كـــــــــأن مل تـــــغـــــن بـــــاألمـــــس

وقـــــــــد كـــــــن قـــــــــرى األذين

هــــــو الــــنــــفــــس مــــــع الـــنـــفـــي

........................

بسم اهلل هذه القصيدة قاهلا قايض بغداد يف فضل اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

ملا أهدى هلم فاضل حياة الرسول من السلطان سنة :1257
وافــتــك يــا مــوســى بــن جعفر حتفة

مــنــهــا يــلــوح لــنــا الـــطـــراز األول

رقــمــت عــى الــعــنــوان مــن ديباجها

ديــبــاجــة الــــرف الــــذي ال جيهل

كــا جـــارت قـــر ًا جل ــدك فاكتست

جمـــد إلــــه نــحــط الـــســـاك األعــــزل

وتــقــدســت إذ جللت جــدث ـ ًا ثــوى

يف حلــــــــده املــــــدثــــــر املــــزمــــل

فاشتاق ســر الــعــرش لــو حيلل هبا

يــومــ ًا عــى تــلــك احلــصــرة يسدل

نــرت فــفــاح مــن املــنــبــوت نرشها

مــا املــســك مــا نفحاته مــا الصندل

***
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 -17هنون احلائري
املتوىف بعد سنة 1298هـ

مل تتوفر للشيخ هنون احلائري ترمجة يف كتب الرجال وال يف غريها ،ومل أعرف عن

أحواله شيئ ًا ،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

وفقه اهلل حلج بيته احلرام كان حاج ًا عىل طريق البحر يف سنة واحدة ،فاجتمعا بمكة
املكرمة فحجا مع ًا ورجعا مع ًا عىل طريق البحر ،وقعدا مع ًا ،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:

وممن مدح السيد عباس وذكر بعض أفعاله احلسنة واخالقه املستحسنة الشيخ هنون
احلائري هبذه القصيدة ذات املعاين األنيقة واألبيات الرقيقة والعبارات الرشيقة ،وهي

هذه:
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(أعــبــاس) أنــت اليوم أكــرم خاطب

فــا غــرو أن تــرقــى بــأعــى املــراتــب

تــرفــت بــالــبــيــت احلـــــرام مــؤيــد ًا

وأبــــرزت نفس ًا للهوى مل تقارب

ســعــدت بــفــخــر الــشــهــيــد بكربال

كام سعدت بالبدر أسنى الكواكب

نــمــتـ َ
ـك إىل الــعــلــيــاء خــر عشرية

مــن الــســادة األجمـــاد أهــل املــواهــب

لــيــوث إذا م ــا احلــــرب آن أوانـــه

تــراهــم أســـود ًا يف ظهور السالهب

وإين أنـــا (ه ــن ــون) عــبــدك سيدي

لكم قاصد يابن الــكــرام األطايب

مــــأوى وملجأ
أراك إىل الـــوفـــاد
ً
ٍ
وغبطة
وال زلــت بالعيش الرغيد

ومــن جــاء يستجديك ليس بخائب
خـــي املــصــائــب
وقــلــبــك مـــــرور ًا
ّ

ومـــا الح بـــدر يف ظـــام الغياهب

عليك س ــام اهلل مــا ه ـ ّبــت الصبا

يف األبيات السابقة كام يظهر استعراض عام حلياة السيد عباس املوسوي ،فقد كان

خطيب ًا معروف ًا ببغداد ،لذا فإن الشاعر يؤكد عىل ذلك بقوله (سعدت بفخر بالشهيد

بكربال) ويبدو ّ
أن الشيخ (هنون) كان من تالمذة السيد عباس يف اخلطابة ،وبالرغم من

تتبعي املصادر ،فقد كنت أحسب أنني سأقف عىل نامذج شعرية أخرى ،ولكن قلة ما
عثرت عليه منها جعلتني أكتفي باإلشارة إليها فقط.
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 -18الشيخ يوسف بريطم
كان حي ًا عام 1288هـ

ومن شعراء هذا القرن الشيخ يوسف بن أمحد بريطم الذي مل يتس َن لنا العثور عىل

السنة التي ولد فيها والتي تويف هبا ،عىل الرغم من مواصلة التحري والبحث ،فهو شاعر

فقيه غمره النسيان زمن ًا ليس بالقصري عىل أن احلوادث التي اجتاحت كربالء مل تبق
إلنتاجه أثر ًا إال ما كان خمزون ًا يف العقول ،ورسعان ما يتالشى ويمحى.

تزوج بنت ًا من أرسة (آل دهيمة) عقب منها ولده جميد والذي مات دون عقب.
وآل بريطم أرسة كربالئية عربية معروفة (((تنتسب إىل قبيلة (شمر) ملع بني ظهرانيها

هذا الشاعر الذي اغرتف من علامء عهده وجال يف ميدان الشعر وتفوق فيه ،وارتاد

احللبات االدبية التي كانت حتفل هبا مدينة كربالء آنذاك ،وقد ضاقت بنا سبل البحث

عن سرية شاعرنا وشعره ألن خملفاته الشعرية قليلة جد ًا ،وقد تناولت األغراض القديمة
كالتهنئة والرثاء وتقريض كتاب (شواهد الغيب) ،وعسى أن تكشف لنا األيام عن كنوز
أدبية دفينة تضمنها نتاج هذا الشاعر.

قال مهنئ ًا السيد أمحد الرشتي يف قصيدة مطلعها:
شـــــكـــــر ًا شـــــــذاه دايـــــــم ال ــن ــر

شــــكــــر ًا لــــدهــــر جــــــاد بــالــبــر

((( وجدت تواقيع عدة لرجال هذه األرسة منها :جواد احلاج حسني بريطم يف استشهاد مؤرخ عام 1231هـ،
حسني بن جواد بريطم يف صك مؤرخ  1248و 1272و.1255
256

ويف ختامها يقول مؤرخ ًا:
(فــيــه تـــزف الــشــمــس لــلــبــدر)

أكـــــــرم بــــيــــوم لــلــهــنــا أرخــــــوا

وله راثي ًا احلاج حممد كريم خان املتويف عام 1288هـ

()1

 1279هـ

مــــــن فــــــل مــــــن مــــــر فــــقــــارا

ونـــــصـــــال عــــزهتــــا انــــكــــســــارا

وهلــــــاشــــــم مــــــن ســــــــام أعــــا

جمــــدهــــا الــــســــامــــي انـــــحـــــدارا

والــــــعــــــرش مــــــن أورى بــه

لـــــلـــــعـــــامل الـــــعـــــلـــــوي نـــــــارا

والـــــــبـــــــدر مــــــن أودى بــه

خــــســــفــــ ًا وجــــلــــبــــبــــه غــــبــــارا

والــــشــــمــــس مـــــن غــــربــــت لــه

وهـــــــوت كـــواكـــبـــهـــا انـــتـــثـــارا

قـــــالـــــوا ق ــض ــي ــن ــا مـــــذ ســمــعــنــا

عــــلــــيــــم الــــــعــــــلــــــاء غـــــــارا

بـــــحـــــر خـــــضـــــم ال يــــعــــام

وال حتـــــــــن لـــــــــه قــــــــــــرارا

أم املــــــــعــــــــايل طــــــأطــــــأت

فـــــرقـــــى لـــــغـــــارهبـــــا وطــــــــارا

قـــــــد كـــــــــان قـــــطـــــب رشيــــعــــة

بـــــل كــــــان يف الــــدنــــيــــا مـــنـــارا

ســــــل عــــنــــه لـــــيـــــ ً
ا مــــدجــــنــــ ًا

هـــــل بــــالــــكــــرى عــــنــــه نـــــــوارا

وســـــــــل املــــــســــــاجــــــد ك ــل ــه ــا

هـــل أوجـــســـت مــنــه اخــتــصــارا

بـــــــل واســـــــــــــأل الـــتـــســـبـــيـــح

كــــان بــغــر مــشــعــره شــــعــــارا

()2

((( جمموعة آل الرشتي  ،وحممد بن املرحوم أمحد بريطم املوقع يف ورقة مغارسة يف الدفرت دار عام .1263
((( املرجع السابق .
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وقال مقرض ًا كتاب (شواهد الغيب):
شــواهــد غــيــب طــــرزت بفصاحة

فــنــمــقــهــا قـــس الــفــصــاحــة مــفــرد

شــؤونــاهتــا فــاقــت عــاء عــى العىل

كــا قــد عــا فــوق الفلزات عسجد

ولــيــســت بــبــدع فــالــفــصــاحــة شأنه

أبـــو ع ــي الــطــهــر واجلــــد أمحــــد

()1

لقد دلل هذا الشاعر يف شعره عن إمكانية مبدعة يف صياغة الشعر صياغة حسنة

واصطياد املعاين الرفيعة التي تربهن عىل أنه كان ذا فكر جوال وذهن وقاد يلتقط هبام
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 صائغ ًا يف سوق العباس.
***

((( شواهد الغيب ،للسيد أمحد الرشتي ،خمطوط .
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 -19الشيخ يوسف علي يوسف
املولود سنة 1349هـ 1930 /م
املتوىف سنة 1423هـ 2003 /م

قصتي مع الشاعر تعود إىل مستهل اخلمسينات من هذا القرن ،حيث كان يشارك يف

احلفالت الدينية التي تقام يف احلسينيات واملساجد الكربالئية بمناسبة والدات األئمة

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 نبات ًا حسن ًا ،ودخل االبتدائية واملتوسطة فأكملها ،ثم انرصف إىل دراسة

العلوم الدينية كالفقه واألصول والعربية والتاريخ اإلسالمي وما إىل ذلك فتزود من
زاد العلم واألدب وارتوى من مناهل الفضل ،وما كاد يشهد ستة عرش ربيع ًا من عمره

حتى حتركت نفسه إىل قرض الشعر ،فقد أخذ حيفظ الكثري من غرر الشعر العريب ،كام

أخذ يقرأ للشعراء املعارصين ويتابع إبداعاهتم ،فارتاد املكتبات العامة ليطلع عىل ما
حوت خزائنها من حتف نادرة ونفائس باهرة ،وبعد ذلك أظهر اهتامم ًا واضح ًا باألدب
والشعر إىل جانب العلوم اإلسالمية ،والشك أن املطالعة اخلارجية قد وفرت له فرص

اإلطالع عىل خمتلف جوانب املعرفة ،وليس غريب ًا 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
اجلميع ،تراه دؤوب ًا عىل الكتابة ومجع املعلومات ،ومتتاز كتاباته بالدقة والتحري التام

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

أربعني عام ًا فإين أذكر تلك املجالس فأحن إليها حنني الشيخ إىل شبابه والسقيم إىل
عافيته ،ولكم كنت مأخوذ ًا هبا ملا فيها من دروس وعظات وعلم وفضل ومعرفة فحسب
ويسود فيها الصفاء والوفاء والتأمل.

آثاره

صدر له:

1.1املنظومات الفاخرة (النجف 1375هـ).
2.2املنظومات املنتخبة (النجف 1387هـ).
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شعره

شاعرنا رقيق الطبع ،مليح النظم ،قوي األسلوب ،طلق اخليال ،عذب املعاين ،له

أشعار أنتجتها قرحيته الصافية وفكره الثاقب ،لكنه يتكلف حماكاة القدماء ،ويستعني
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:
من هجره بــات طــريف فاقد الوسن

والــدمــع قــد ســال مــن عيني كاملزن

فــمــن هــــواه فــــؤادي مــا ســا أبـــد ًا

وقـــلـــبـــه لــــلــــذي هيـــــــواه مل يــلــن

نــور بــدا ساطع ًا يف احلالك الدجن

يــا ليلة قــد زهــت يف مــولــد احلسن

ـوى
وم ــن صبابته ذاب الــفــؤاد جـ ً

ملــا غـــدا بــســهــام الــلــحــظ يقصدين
قلت استمع حلديث يف املــا حسن

وقـــائـــل مـــا هلــــذا الـــكـــون مــزدهــر

***
يــا ليلة بــات فيها القلب مبتهج ًا

فيها طــيــور اهلــنــا تــشــدو عــى الفنن

أفـــديـــك مـــن لــيــلــة بــاحلــق عــابــقــة

وفيك قد زال ما يف القلب من شجن

والــكــون أرشق مــن ألالء مــولــده

إذ نــوره اشتق مــن أنـــوار ذي املنن

ولـــدت يف خــر شهر يــابــن فاطمة

ثــم الـــرور بــه والــعــيــش فيه هني

أهــــ ً
ا بــه مــن إمــــام طـــاب مغرسه

وزاد هبــجــتــه يف حـــالـــك املــحــن

***
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يــابــن األىل رف ــع ــوا لــلــحــق ألــويــة

ويف صــوارمــهــم ديـــن الــنــبــي بني

وشــيــدوا للهدى رصح ـ ًا كام هدموا

مـــا شــيــدتــه بــنــو عـــبـــادة الــوثــن

وجــــدلــــوا كـــل جـــبـــار وطــاغــيــة

ببأسهم يف الوغى جيش الضالل فني

ليوث غــاب هم للحرب ما قدموا

إال وأجــــروا دمـــاء الـــرك كــاملــزن

حــتــى غ ــدا دي ــن ط ــه ثــابــت الــركــن

فــهــكــذا ســقــوا الــغــراء مــن دمهم

***

يــا آل طـــه بــكــم أنــجــو غــــداة غـ ٍـد

فــا ســواكــم بــيــوم احلـــر ينفعني

بــــدأت مــنــذ الــصــبــا صــب ـ ًا بحبكم

وحــبــكــم ج ــاء يف الــقــرآن والسنن

والــنــفــس مــا عشقت ت ــاهلل غريكم

مني حللتم حلول الــروح يف البدن

والــشــعــر مــا صغته إال بمدحكم

ومــا الــقــوايف بمدح الناس تسعدين

قــد صــح أن اهلـــوى لــلــمــرء مفتن ًة

إذ حبكم آل بيت الوحي يؤنسني

***
ي ــا آل أمحـــد جــئــتــم ل ــأن ــام هــدى

ت ــدع ــون لــلــحــق يف رس ويف علن

طــوبــى ملــن بــوالكــم فـــاز معتصام

فــأنــتــم ذخــــره مــن ســالــف الــزمــن

فــمــن تـــقـــرب ل ــل ــب ــاري بحبكم

يــدخــلــه جــنــات عـــدن دونــــا منن
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كان حي ًا سنة 1327هـ

شاعر كربالئي عاش أيام الدستور العثامين 1906م 1327 /هـ 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:

رب يــــوم وردت مــــاء ال ــف ــرات

وهــــو جيــــري خــــال أرض فــاة

حتـــســـب الــــريــــح إذ متــــر عــلــيــه

كـــاتـــبـــ ًا مـــولـــعـــ ًا ب ــب ــث الــشــكــاة

مل أجـــــد ف ــي ــه غــــر ف ــل ــك رمــــام

أهنــكــت جــســمــهــا يـــد احلـــادثـــات

لــيــت شــعــري أيـــن الــبــواخــر عنه

هـــل تـــــراه يــضــيــق بــالــبــاخــرات

ال وعــيــنــيــك ال يــضــيــق ولــكــن

عـــــم أقــــوامــــنــــا عـــمـــيـــق س ــب ــاة

أتـــــــراين أرى الـــبـــواخـــر ي ــومــ ًا

غــــاديــــات مـــن فـــوقـــه رائـــحـــات

أهيــــا املـــــاء كــيــف جتــــري ضــيــاع ـ ًا

فــبــك مل تــنــتــفــع ذوو احل ــاج ــات

أهيــــا املـــــاء هـــل رويـــــت ربـــوعـــ ًا

حـــول جمـــراك أصــبــحــت صــاديــات

كــيــف جت ــري يــا م ــاء مــا بــن أرض

قــــاحــــات وأربــــــــع مـــاحـــات
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لـــــرأيـــــت الــــبــــقــــاع كـــاجلـــنـــات

وجـــــــرى مـــــــاؤه ب ــح ــس ــن نــظــام

ٍ
البــــســــات مـــطـــارفـــ ًا مــوشــيــات

لــــكــــانــــت عـــــرائـــــســـــ ًا تــتــجــى

الــــغــــا ِ
ّ
ت
بـــــــدالً عــــن نـــتـــائـــج

ولــــعــــاد الـــنـــتـــاج مــنــهــا نـــضـــار ًا

ِ
الـــطـــف يف عــــداد املــــوات
ــــــع
أر ُب ُ

فــيــه جيــــري مــــاء احلـــيـــاة وهـــذي
كــيــف تــغــدو تــلــك ال ــرب ــوع مــوات ـ ًا

واىل جـــنـــبـــهـــن مـــــــاء احلــــيــــاة

***
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آراء محلة القلم ورواد الفكر يف كتاب شعراء من كربالء
ما إن صدر اجلزء األول من كتاب (شعراء من كربالء) وبرز إىل األسواق حتى

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 مشكور ًا 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 مثمن ًا الكتاب:
متتعت بقراءة جمموعتك النفيسة (شعراء من كربالء) ،ولو كان هنالك من يعرف

لكرموك عىل ما تبذل من جمهود يف إحياء الرتاث األديب هلذه
وضع األمور يف مواضعها ّ
املدينة املقدسة وأكثر ما رسين يف الكتاب أنني عثرت عىل أسامء من الشعراء واالدباء

املغمورين كان الواجب علينا أن نعرفهم قبل هذا التاريخ وندرس أو نلم عىل األقل

بطبيعة ملكاهتم األدبية ،والذي أسفت له غاية األسف هو وقوع األغالط اللغوية
والنحوية فض ً
ال عن األغالط املطبعية يف شعر كثري من هؤالء الشعراء مما يدل عىل

أن االستنساخ قد جرى دون حتقيق ،إذ كثري ًا 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

بغداد1967/2/13 :م

***

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 دائ ًام باحلفاوة واالعتزاز ،شكر ًا عميق ًا عىل فضلك وكرمك

ونبلك ،فأنت دائ ًام حتملني منن ًا جسام ًا ال أطيق أداء شكرها.

حفظك اهلل ووفقك وأعز بك األدب ولغة العرب ،وجزاك كل خري ويسعدنا أن

نلقاك يف أطيب الظروف واألحوال.

حممد عبد املنعم خفاجي
القاهرة1966 / 12 / 7 :م
***
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وكتب األستاذ املحامي توفيق الفكيكي مقالة بعنوان (فصاحة شاعر) وذلك يف

العدد  81املؤرخ يف 1967/4/13م من امللحق األديب جلريدة اجلمهورية نقتطف منها
ما خيص هذا الكتاب:

( ...ولشاعرنا آثار جليلة يف صناعتي النظم والنثر ،فهو يف مقدمة أبناء جيله

الساهرين يف البحث والتنقيب والتأليف يف إحياء تراث األوائل األماثل ،والساهرين

عىل كشف املخبأ من غوايل األدب العريب التليد ونفائس املخطوطات الفنية والعلمية

املطمورة يف الزوايا املهجورة ،وقد بذل جمهود ًا مشكور ًا 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

املبعثرة ،وكل ذلك يف سبيل خدمة أجماد األجــداد ونرش ذخائرهم التي طمستها يد

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  57من 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
الصحف وجمالت العامل العريب ...وال ريب أن نشاطه هذا مما يغدي احلركة الفكرية

وينميها يف العراق.

صدر له مؤخر ًا 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 شاعر ًا 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
***
وكتب األستاذ زهري أمحد القييس حمرر الصفحة األدبية يف جريدة البلد تعريف ًا

بالكتاب هذا نصه:

صدر مؤخر ًا من تأليف اديب كربالء الناهض األستاذ سلامن هادي آل طعمة كتابه

اجلديد الضخم املوسوم بـ(شعراء من كربالء) ويتناول فيه شعراء هذه املدينة املقدسة

من القرن السابع اهلجري حتى مطلع القرن الرابع عرش ،ويقع الكتاب يف حوايل 370
صفحة من القطع املتوسط مطبوع ًا طبع ًا حسن ًا عىل مطبعة اآلداب يف النجف األرشف،

ويشكل هذا الكتاب املهم جزء من جهود مؤلفه يف تقييم الرتاث الفكري واألديب
والديني هلذه املدينة اخلالدة مجع يف تراجم ما ينوف عىل مخسني شاعر ًا أنجبتهم املدينة

عرب تارخيها األديب احلافل مع نامذج حية من إنتاجهم وقصائدهم ...إن جهود املؤلف

الفاضل يف هذا الكتاب يصح اعتبارها ذخرية فكرية قيمة ال غنى للباحثني واملؤلفني
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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 عالي ًا.

سليم طه التكريتي
بغداد
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تعليق ونقد وإطراء (مالحظات حول شعراء من كربالء)

عىل إثر صدور اجلزء الثاين من شعراء كربالء تفضل نخبة خمتارة من نقاد األدب

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
احلمد هلل والصالة والسالم عىل جدنا حممد رسول اهلل وآله وسلم وبعد :فقد

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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التقوى مؤسسة واهلل يسدده ويرعاه بدعاء أخيه الراجي عفو ربه الغني حممد مهدي

املوسوي األصفهاين الكاظمي عفي عنه.

حترير ًا يف  14شعبان سنة 1387هـ
***
كام وتفضل السيد اجلليل الشاعر الكبري سامحة العالمة السيد هادي كامل الدين

فبعث إلينا بتقريض رائع يتضمن أبيات ًا 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

عىل ما فيهام من جمهود أديب يستحق اإلعجاب والتقدير ،وقد أحسنت صنع ًا لبلدتك
املقدسة وحلملة مشعل الثقافة فيها ،والكتاب دليل أمني عىل ثروة كربالء األدبية مل
أحسب أن أحد ًا سبقك إىل املأثرة وال زلنا نطلب منك املزيد من هذه البحوث القيمة

ما زال عندك ذلك القلم السيال وامللكة األدبية الراسخة والوفاء وهذه عنارص متى
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 أيض ًا ،ويف الكتاب أبيات ملحنة وخارجة عن الوزن وبعضها
فاقد للرتابط ولعل ذلك بسبب
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االستعجال واملطبعة التي ذقت منها األمرين.
كتابك يا (سلامن) قد جــاء ساحرا

فمن عجب من ساحر كيف يصدق

ومــن ســحــره إحــيــاؤه املــجــد دائــرا

فــعــاد ج ــدي ــد ًا فــيــه حــســن ورونـــق

أرى كــربــا أمــســت إلــيــك مدينة

وإنـــــك أحـــــرى يف ثــنــاهــا والــيــق

فــا زلــت يف هــذي البحوث حملق ًا

وكـــم طــائــر م ــن ضــعــفــه ال حيلق

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 كثري ًا من رجال التاريخ واألدب والفضل والثقافة قدي ًام وحديث ًا وممن انجبتهم
هذه األرسة اجلليلة السيد املومئ إليه السيد سلامن الذي نبغ مولع ًا يف البحث والتنقيب

عن مجيع ما يتعلق بشؤون مدينة كربالء املقدسة من الناحية التارخيية والسياسية
واالجتامعية والثقافية من ذكر مدارس علمية دينية ومؤسسات خريية وتراجم أعالم
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 آنف ًا  -ليخلد بذلك ذكر املاضني املنسيني بالنبي وبآله الطاهرين .

عبد املوىل الطرحيي
النجف األرشف
***
وبعث إلينا من الواليات املتحدة األمريكية الدكتور الشاعر السيد صالح جواد

الطعمة بالرسالة القيمة التالية التي جاء فيها:

أكتب إليك ،وقد انتهيت من قراءة مؤلفك القيم شعراء من كربالء بعد ان تس ّلمته

قبل أسبوع ،معجب ًا بصربك وجهدك يف مجع هذا احلشد الكبري من أدباء كربالء آم ً
ال أن

توفق يف مسعاك املتواصل للكشف عن معامل التطور األديب والفكري املجهولة يف تاريخ

أدبنا الخ....

واشنطن 1967/10/6 :صالح جواد الطعمة
***
ومما كتبه إلينا البحاثة الشهري السيد عبد الرزاق احلسني هذه الكلمة النفيسة عن

اجلزء األول فقال:

طالعت املجموعة القيمة التي أصدرمتوها عن شعراء كربالء وتفضلتم عيل بنسخة

منها فأعجبت هبذا اجلهد األديب الكريم ،ودعوت لكم بالتسديد والتوفيق متمني ًا لكم
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االستمرار يف هذه اخلدمات النافعة واملسامهة اخلالدة راجي ًا قبول حبي وإطراء جزيل
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 ج 2وقد أعجبت غاية

اإلعجاب بام تضمنه من معلومات طريفة وحتقيقات دقيقة مفيدة ،ولقد خدمتم كربالء

بمؤلفكم هذا خدمة جليلة وأحييتم ذكرى رجال أفنوا حياهتم يف خدمة أجمادهم وما
يعتقدون فلك الشكر عىل هذه اهلدية النفيسة مقرون ًا 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) فشكر ًا عىل ذكرك الدائم يل يبدو

يل إن قلمك ال يمل البحث والتقيص فاخذ اهلل بيدك ،فأنت تنرش كنوز ًا ،وحتيي بالبحث
أعالم ًا ،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.

أما جهودك فإهنا تستحق كل تقدير وثناء ،ولكنك تعمل ملا هو أبقى من كلامت

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.

إن ســــــلــــــان بـــــــن طـــعـــمـــه

شـــــــع

شــــــــاعــــــــر مـــــــــن كــــــربــــــاء

شـــــــعـــــــره حــــــــب وحــــكــــمــــه

وأديـــــــــــــــــــــــــــــب املــــــــعــــــــي

كــــــــلــــــــه عــــــــــــــــزم ومهــــــــه

وصـــــــــــــديـــــــــــــق أرحيـــــــــــــي

يف الــــــــــرزايــــــــــا واملــــلــــمــــه

لـــــــــــه أخـــــــــــــــــــاق جتــــلــــت

لـــــــــذوي اإلنـــــــصـــــــاف نــعــمــه

وســـــــجـــــــايـــــــا رائــــــــعــــــــات

طـــبـــعـــت يف الــــقــــلــــب رســـمـــه

فـــــهـــــو حــــــــــرب لــــــأعــــــادي

وهــــــــــو لـــــــــإخـــــــــوان رمحـــــه

مــــــســــــتــــــعــــــد لـــــلـــــتـــــفـــــاين

حـــــــــــارض يف كـــــــــل أزمـــــــــه
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يف

اآلداب

ن ــج ــم ــه

طـــــــامـــــــح نــــــحــــــو املــــــعــــــايل

ســـــــاخـــــــر مــــــــن كــــــــل غـــمـــه

وعـــــــــــى ثــــــغــــــر الـــــــقـــــــاري

بـــــــــات إيــــــقــــــاعــــــ ًا ونـــغـــمـــه

لــــــــــه أشــــــــــعــــــــــار حـــــســـــان

وتــــــــــآلــــــــــيــــــــــف مـــــهـــــمـــــه

فــــتــــحــــت أفـــــــقـــــــ ًا جـــــديـــــدا

وأنــــــــــــــــــارت كــــــــل ظـــلـــمـــه

شـــــــعـــــــراء الــــــطــــــف ع ــن ــه ــم

قــــــد أمــــــاطــــــت كــــــل غــيــمــة

فـــــــــــــــإذا هـــــــــم كـــــــــل فــــــرد

كـــــــــــان بــــــــــاألعــــــــــال أمــــــه

مــــــــــــاؤا الــــــدنــــــيــــــا فــــعــــاال

كــــــــاهنــــــــار الــــــغــــــيــــــث مجـــه

بــــــــــمــــــــــداد مــــــــــن فـــــخـــــار

ســـــطـــــرت يف اخلـــــلـــــد اســـمـــه

نــــضــــحــــت نـــــبـــــ ً
ا وصـــــدقـــــ ًا

ومـــــــــــــــــــــــــــروءات وذمـــــــــــه

وعــــــــــى الــــــبــــــاغــــــن شـــبـــت

نـــــــــــار أحــــــــقــــــــاد ونــــقــــمــــه

نـــــســـــفـــــت أوكــــــــــــــــار بــــــاغ

نـــــافـــــث يف الــــــنــــــاس ســمــه

نـــــــــــــــرت قـــــــــــــــــــرآن طــــه

وتـــــــعـــــــالـــــــيـــــــم األئـــــــمـــــــه

كــــــافــــــحــــــت عـــــصـــــبـــــة رش

أحـــــدثـــــت يف الـــــديـــــن ثــلــمــه

قــــتــــلــــهــــا لــــلــــســــبــــط عـــــمـــــد ًا

بـــــــــات لـــــــإســـــــام صــــدمــــة

خــــــلــــــدهتــــــم تــــضــــحــــيــــات

يف ســــبــــيــــل اهلل ضـــخـــمـــه

ودواويـــــــــــــــــــــــــــن قـــــريـــــض

فـــــاتـــــنـــــات الــــلــــفــــظ فــخــمــه

هلــــــــــم األجمـــــــــــــــــــاد الحـــــــت

يف شـــــفـــــاه الــــــدهــــــر بــســمــه

خرض عباس الصاحلي
بغداد
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وتفضل البحاثة الشهري السيد صالح الشهرستاين فكتب يف جملة (املكتبة) البغدادية

الكلمة التالية :اطلعت عىل كتاب (شعراء من كربالء) اجلزء الثاين من مجع وتأليف
األستاذ البارع الدائب بنشاطه عىل خدمة األدب والشعر والتاريخ السيد سلامن هادي

الطعمة ،وقد طالعته ملته ًام ما تضمنه من معلومات قيمة وحتقيقات تارخيية عن ()20
شاعر ًا من شعراء مدينة كربالء الذين قلام يستطيع املتتبع احلصول عليها بسهولة يف بطون

الكتب والدواوين واملجاميع املتداولة مما يدل عىل بذل املؤلف البارع جهد ًا جبار ًا يف

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:

وأديــــــــــب شـــــاعـــــر يف ســـفـــره

ع ــن ذوي الــشــعــر حــديــثــ ًا فصال

لــيــس بـــدعـــ ًا إنــــا (ســـلـــان من

أهـــل بــيــت) ذك ــره ــم فــضــ ً
ا عال

ولــــــــذا قـــــد جــــــاء يف تـــارخيـــه

(شــــعــــراء قــــد حـــوهتـــم ك ــرب ــا)

1388هـ

مرتىض السيد حممد الوهاب
كربالء
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وتفضل اخلطيب املبدع الشاعر السيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين فقرض

الكتاب قائالً:

ض ــم ــت مــديــنــتــنــا قــــديــــ ًا قــــادة

لــلــشــعــر فــــازدانــــت هبـــا األوطــــان

خدموا بشعرهم الشعور وها هو الـ

ـــســفــر املـــبـــن ملــجــدهــم بــرهــان

هــو ذا الكتاب يــرى ويف صفحاته

أحــــيــــي مـــآثـــرهـــم لـــنـــا ســلــان

بــوركــت يــا مــن قــد خــدمــت مدينة

شــمــخــت فــــذل لــشــاؤهــا كــيــوان

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 دور ًا كبري ًا يف نشاطه العلمي واالجتامعي وقبل أن

نرى إن اهلواية واملهنة جتمع يف شخص فتحيل منه عبقرية ،لنرتك إذن املمتهنني اهلاوين،
صديقنا األستاذ سلامن الطعمة هاو وهو بذلك خري مثال للهواة الذين لعبت اهلواية

دور ًا كبري ًا يف توجيههم يف املجتمع .ففي مهنته هو معلم يف املدارس االبتدائية ويف
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 جد ًا 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
مع اعرتايف بأنني لست من حمرتيف الكتابة واألدب وال أزيد عن كوين هاوي ًا مطالعة

األدب وتارخيه:

(أوالً) أرجو التقليل من إفاضة املديح والتقريض عىل األشخاص واملحالت

والفرتات ،فمن إطالعي عىل ما جرب االمور يف كربالء اليوم ،أن أشك أن تكون

هناك حركة أدبية ...زاهرة ..وتراث فكري ..ونبوغ يف كربالء يف القرن التاسع عرش

(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
الكايف جد ًا أن نقول إن فالن شاء وقال فيه فالن كذا وجاء ملدح الكتاب الفالين كذا

وفيام ييل شعره ثم جيب حتليل الشعر نفسه وإبراز املحاسن واألفكار والنفحات يف القطع

الشعرية لكي تتكلم هي عن نفسها وعن الشاعر.

(ثاني ًا) :جاء عن السيد حممد بن أمري احلاج (ص 147إنه صاحب رشح قصيدة أيب

فراس احلمداين ولكنه مل يذكر أي قصيدة وهل إن احلمداين له قصيدة واحدة فقط ؟

(ثالث ًا) :قد يبدأ بعض الشعراء قائ ً
ال 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.

(رابع ًا) :أعتقد أن من األحسن جد ًا 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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(خامس ًا) :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.

(سادس ًا) :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 (ص )103قد هنأ الشيخ حمسن أبا احلب الكبري

بميالد ابنه حممد حسن بالبيتني االتيني:

بـــــــرى ملـــحـــســـن ذي الـــعـــا

ب ــم ــح ــم ــد احلــــســــن الـــصـــفـــات

رس الــــــــــــــــــورى مــــــيــــــاده

أرخــــــــــتــــــــــه بـــــــــاخلـــــــــرات

وكان تاريخ امليالد هو 1255هـ ،ولكن املؤلف نفسه عندما يتكلم عن الشيخ حمسن

أيب احلب الكبري (الوالد املهنأ) يقول إنه ولد يف 1245هـ (ص .)168أي يعني إن عمر
الوالد سنة والدة أبيه كان  10سنوات 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 جيد ًا أن سألت مرة املرحوم الشيخ حممد حسن

أبا احلب املتوىف سنة 1939م وكان ذلك حوايل السنة 1937م فأجاب إنه بذلك الوقت

كانت له حوايل الـ 100سنة من العمر وكان عمره يوم مات أبوه  50سنة وقد مىض عىل
وفاة أبيه حوايل  50سنة أخرى .هذا يتفق إىل حد كبري مع بيتي شعر التهنأة بالوالدة
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وجيب أن تكون والدة الشيخ حمسن الكبري يف 1235هـ ،لكي تكون أقرب إىل الواقع من

التاريخ 1245هـ.

(سابع ًا) :أرجو أن يوفق الكاتب للكتابة عن بعض من مل يذكرهم من الشباب

الشعراء املحدثني مثل عبد الستار حمسن اجلواد والدكتور حممد تقي مهدي وصادق
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 معتمد ًا عىل كتابات السيد سلامن نفسه.

الدكتور جليل كريم أبو احلب
بغداد

كلية الزراعة

1967 / 1 / 10
وتفضل الباحث الكبري األستاذ توفيق الفكيكي فأرسل إلينا هذه الرسالة الرقيقة

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،

ثم أعلم سيادتك بوصول ما غمرتني به من أفضالك وهو كتابك اجلليل عن الشاعر
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

أعامر ًا إىل عمره وأن يزيد مآثره األدبية ،وثمراته العلمية ،وبذلك وحده اخللود والذكر
اجلميل وهو العمر الثاين العامر باحلمد والثناء.

أدامك اهلل ووفقك للمحامد واملفاخر وعقائل الفضائل واسلم ملحبك واملعجب

بفضلك.

املخلص

أبو اديب

توفيق الفكيكي

***

بغداد يف 1967 / 9 / 7

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 خملص ًا بانتاجكم الرائع (شعراء من
كربالء) بمناسبة صدور اجلزء الثاين منه ،فقد جاء  -واحلق يقال  -سفر ًا رائع ًا 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 انتزاع ًا ،وهو

اإلعجاب الذي محلني عىل كتابة عدة السطور.

وثاني ًا ،أود أن أستميحكم العذر يف إبداء مالحظة بسيطة خطرت يل وأنا أمعن

النظر يف كتابكم اجلليل املذكور فقد ذكرتم  -أدامكم اهلل  -يف الص  11من اجلزء الثاين

منه ما نصه (يروي لنا العالمة حممود شكري اآللويس يف كتابه (تاريخ مساجد بغداد
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 ).

ورابع ًا ،أما كالمي ،الشاعر املذكور يف الص 10 – 8فإن له ترمجة يف كتاب قاموس

أعالم (الرتكي العبارة) لشمس الدين سامي ،وقد عده من شعراء إيران ،كام ذكر بيتني
من شعره .هذا وإين إذ أحييكم مرة أخرى ،أرجو من اهلل تعاىل أن يديمكم باحث ًا يف
تراث األمة ،منقب ًا 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:
عرف األستاذ األديب السيد سلامن هادي الطعمة بجهوده الكبرية التي يبذهلا

خلدمة األدب العريب وال يقترص نشاطه عىل تغذية احلركة األدبية والفكرية يف العراق
وحده فحسب بل يتعداه إىل أكثر الصحف واملجالت يف الوطن العريب الكبري ،وإن

آثاره التي يعني بتأليفها والدراسات التي يقوم بتحقيقها ونرشها تنال اهتامم وتقدير
خمتلف األوساط العلمية واألدبية داخل العراق وخارجه نظر ًا 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 شاعر ًا من شعراء تلك الفرتة الذين كانت أسامؤهم وقصائدهم

جمهولة لدى الباحثني واملثقفني حتى يف كربالء نفسها وبذلك فقد أحيى ذكرهم وأسدى
خدمة ُج ّل 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 مرجع ًا مه ًام لتاريخ احلركة
األدبية يف كربالء واهلل ويل التوفيق.

طارق اخلاليص
الكاظمية

1968 / 12 / 5
وللخطيب الفاضل الشاعر املجيد السيد عيل اهلاشمي أبيات يؤرخ هبا صدور

الكتاب:

خـــــــــر كـــــــتـــــــاب قـــــــــد ســـا

مــــــوضــــــوعــــــه ومــــــــــا حـــــوى

ســـــــــا كـــــــــــــــــوادي كـــــربـــــا

ســـــــا عـــــــى وادي طـــــوى

ســــــــلــــــــان يف تــــألــــيــــفــــه

نـــــــــوى وخـــــــــــــر ًا مـــــــا نـــــوى

ثــــــــمــــــــة كــــــــــــل فــــــاضــــــل

إلــــــيــــــه طـــــــوعـــــــ ًا انـــــضـــــوى

تـــــــــرجـــــــــم كــــــــــل شـــــاعـــــر

بــــــــربــــــــة الــــــــطــــــــف ثــــــوى

وكـــــــــــــــل عــــــــــمــــــــــاق هبــــا

جلـــــــيـــــــده الــــــــــــــــردى لــــــوى

ســــــلــــــان لـــــلـــــتـــــاريـــــخ (قـــــل

نـــــــرت مـــــا الـــــدهـــــر طـــــوى)

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

ترمجتم فيه بإخالص رجاالً كرسوا حياهتم خلدمة العلم واألدب وقد ضم كثري ًا من
الشعراء املنسيني الذين مل ينصفهم الزمن حتى قيض اهلل هلم شخصك ،فبارشت بإحياء
تراثهم الزاهر ،فكان عم ً
ال مثمر ًا وخدمة إنسانية يتحدث عنها بإكبار واعتزاز.

هذا وكل الذي أرجوه  -أخي سلامن  -أن توفق إىل دراسات جديدة  -تؤيت أكلها

بعد حني .-

بعون منه ،بعد أن كانت لك اليد الطوىل يف إحياء تراث كربالء املقدسة ،فتحية

جلهودك وشكر ًا عىل عملك املتواصل.

حممد رضا آل صادق
النجف األرشف  1387 / 4 / 1هـ
1968 / 3 / 1م
***
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وتفضل اخلطيب الشاعر الشيخ حسني البيضاين فثمن الكتاب هبذه األبيات:
شـــكـــرت هـــديـــة أرســلــتــمــوهــا

تــعــالــت أن تـــقـــاس بـــوفـــر مــال

تــفــاجــئــنــي بــــا وعـــــد صــبــاحــ ًا

عـــى مـــا يف الــصــبــاح مـــن اجلـــال

فــــــا خــــــــود حمــــيــــاهــــا كـــبـــدر

تـــبـــدت مــــن م ــق ــاص ــر احل ــج ــال

هتــــــادى قـــدهـــا مــــا غـــصـــن بـــان

وردف ال كــمــنــعــطــف الـــرمـــال

محــت ال بالسيوف البيض خــدرا

وال ال ــس ــم ــر املــثــقــفــة الـــعـــوايل

ولــــكــــن مـــــا بــعــيــنــيــهــا حـــــوار

هيــــاب املـــــوت يــطــمــع بــالــوصــال

وقــــــد قـــلـــنـــا هلـــــا ملـــــا انــتــهــيــنــا

إىل اســـتـــطـــراد أنــــــواع الـــســـؤال

أم ــن (ســلــان) أنـــت نــعــم أجــابــت

بــغــنــج ذاك مــــن فـــــرط الـــــدالل

أيـــا (ســـلـــان) مــثــلــك م ــن تباهى

بــــه ف ــت ــي ــان ــن ــا غـــلـــب الــــرجــــال

أي ــا (ســلــان) نفسك لــيــس تــرىض

هلـــــا إال املـــــنـــــون أو املـــعـــايل

فــرفــقـ ًا ..يف الطفوف ومــن سواها

فـــلـــم تـــــرك لــــغــــرك مــــن جمـــال

(تـــراثـــك) منهل لــلــنــاس أضحى

بــعــيــد ال ــق ــع ــر يــطــفــح بـــالـــزالل

كــذا (الــشــعــراء) طبع ًا غــر خاف

عــــى أهـــــل الـــنـــبـــاهـــة والـــكـــال

فــــا حتـــــزن إذا الــــــــوراد ن ــال ــوا

فــمــن عــطــش مـــن املـــــاء احلـــال

وحــســبــك ب ــال ــذي أس ــدي ــت فيها

إىل األدبــــــــاء مــــن ت ــع ــب ومــــال

هــي الــزلــفــى وإن الــفــضــل قطع ًا

يــــعــــود ألهــــلــــه يف كـــــل حـــال

ويــــا خـــــود ًا مـــن ال ــرق ــب ــاء خــوف ـ ًا

تــضــن بــوصــلــهــا بــعــض الــلــيــايل

إذا وصــفــوك أه ــل الــشــعــر شمس ًا

فــخــدك ال كــقــرص الشمس صايل
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ومــهــا قـــد بــلــغــت فــلــســت شــيــئـ ًا

بــعــيــنــي مـــثـــل أربـــــــاب الـــكـــال

لـــذكـــرك خــلــد ال ــت ــاري ــخ (رمـــــز ًا

فــــر ســـلـــان قــــدمــــ ًا ال ت ــب ــايل)

474 145 181 340 248

 1388هجرية

حسني صالح البيضاين
كربالء
***
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املصادر املخطوطة
1

اهازيج من اجلنوب

2

احلائريات

3

حدث يف الشارع

4
5
6

ديـــوان السيد مرتىض

القزويني

ديــــوان الــســيــد مهدي
احلكيم

شمس الفقهاء

7
8

جمموع آل الرشتي

10

الــشــيــخ عــبــد املـــوىل
الطرحيي

مكتبه الطرحيي

مهدي جاسم

مكتبه مهدي جاسم

مرتىض القزويني

مكتبة مرتىض القزويني

السيد مهدي احلكيم

مكتبة السيد صدر الدين
الشهرستاين

ديــــوان الــســيــد مهدي الــســيــد مــهــدي شمس مكتبة الــســيــد مهدي

ديوان الشيخ هادي

9

هادي الرشبتي

مكتبه املؤلف

جمموع آل كمونة

الفقهاء

شمس الفقهاء

صالح

الشيخ صالح

الــشــيــخ هـــادي الشيخ مكتبة الــشــيــخ هــادي

حممد السيد حسن

مكتبة آل الرشدي

حممد سعيد الطرحيي

مكتبة املؤلف

آل طعمة

طعمة

جمموع السيد أمحــد آل السيد أمحد السيد صالح مكتبة السيد أمحــد آل

طعمة
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املصادر املطبوعة
األدب املعارص يف العراق

د .داود سلوم

أصداء احلياة

مظهر اطيمش

أعيان الشيعة

البيوتات األدبية يف كربالء

السيد حمسن االمني العاميل
موسى الكربايس

خزائن كتب كربالء احلارضة

سلامن هادي آل طعمة

دراسات أدبية

غالب الناهي

خطباء املنرب احلسيني

حيدر صالح املرجاين

ديوان الشيخ حمسن اخلرضي

حتقيق عبد الغني اخلرضي

ديوان السيد مرتىض الوهاب

حتقيق :سلامن هادي آل طعمة

ديوان الكعبي

حتقيق :السيد حسن الطالقاين

ديوان السيد نرص اهلل احلائري

مجع وتعليق :عباس الكرماين

شعراء الغري

عيل اخلاقاين

الروض النرض

عصام الدين العمري

مايض النجف وحارضها

جعفر آل حمبوبة

معارف الرجال

الشيخ حممد حرز الدين

خمطوطات كربالء

سلامن هادي آل طعمة
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معجم األعالم

معجم املؤلفني
معجم اخلطباء

بسام عبد الوهاب اجلايب
عمر رضا كحالة

السيد داخل السيد حسن

***

290

احملتويات
 -1السيد مرتىض الوهاب 7..........................................................
 -2مظهر اطيمش34................................................................
 -3مهدي جاسم الشاميس (الشاعر املجهول) 50.....................................
 -4السيد مهدي احلسيني الشريازي 70..............................................
 -5الشيخ مهدي اخلاموش91.......................................................
 -6السيد مهدي السيد خليل احلكيم الشهرستاين 109...............................
 -7السيد مهدي شمس الفقهاء113.................................................
 -8السيد مهدي السيد حممد تقي اهلندي124........................................
 -9السيد مهدي النقوي احلائري 126...............................................
 -10الشيخ موسى األصفر 128....................................................
 -11الشيخ موسى اهلر139.........................................................
 -12السيد نرص اهلل احلائري146....................................................
 -13الشيخ نعمة البيضاين166......................................................
291

 -14الشيخ هادي الشيخ صالح اخلفاجي170.......................................
 -15هادي الرشبتي183............................................................
 -16الشيخ هاشم الكعبي احلائري 234.............................................
 -17هنون احلائري 254............................................................
 -18الشيخ يوسف بريطم 256.....................................................
 -19الشيخ يوسف عيل يوسف 259................................................
 -20ص .ن 263...................................................................
آراء محلة القلم ورواد الفكر يف كتاب شعراء من كربالء265..........................
املصادر املخطوطة 288.............................................................
املصادر املطبوعة289................................................................
***

292

