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احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.
وبعد..
فإن مدينة كربالء املقدسة التي اقرتن اسمها باسم االمام احلسني ،

عرفت باالنحياز للحق والوقوف بوجه الظامل  ،منذ صدح فيها صوت سبط
رسول اهلل (: هيهات منا الذلة) و(ال اعطيكم بيدي اعطاء الذليل وال
اقر لكم اقرار العبيد) ،هلذا كانت مع احلق عىل امتداد التاريخ ،وقد وقفت
مدينتنا املقدسة موقفني وطنيني خالدين يف القرن املايض :

اوهلام :موقفها يف اثناء ثورة العرشين ،وثانيهام :يف اثناء انتفاضة شعبان

الباسلة ،وقدمت كثريا من دماء ابنائها قرابني عىل مذبح احلرية والعدالة

االنسانية .

واليوم يعيد مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع لألمانة العامة

للعتبة احلسينية املقدسة طبع كتاب ( الوطنية يف شعر كربالء )،الذي الفه
االديب الفاضل  :توفيق حسن العطار  ،املولود يف كربالء سنة (1947م)،
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مركز كربالء للدراسات والبحوث

وقد نرش كتابه سنة (1968م) ،يوم كان اليزال طالب ًا يف دار املعلمني االبتدائية

يف كربالء .هلذا فان الكتاب ال يتضمن غري نامذج يسرية من سفر الوطنية
الناصع ملدينة ايب الشهداء،ويقترص الكتاب عىل تعريف خمترص لعدد من
ادباء كربالء املقدسة ،ونامذج من شعرهم الوطني  ،عىل ان استقصاء املواقف
الوطنية ،واملشاعر الصادقة ألدباء كربالء  ،حيتاج اىل أضعاف حجم كتابنا
هذا ،ولكن قيمته التارخيية ،وامكانية ان يكون دليال للباحثني والدارسني

 ...كل ذلك حبذ رشوعنا يف اعادة طبعه  ،وكلنا امل ان يكون عملنا هذا
مرضي ًا عند اهلل سبحانه اوال ،وعند االخوة الباحثني والدراسني  ،وان يكون

القراء الكرام
حافزا لدراسات اخرى مماثلة ،كام نود أن نلفت عناية السادة ّ
ان املؤلف يف الطبعة االصلية قد ذكر بعض املصادر يف اهلامش ومل يتطرق اىل
رقم الصفحة املنقول منها وقد سعينا يف احلصول عىل املصادر التي ذكرها

املؤلف بغية إدراج الصفحة إال اننا مل نوفق لذلك مما أضطرنا اىل إبقائها عىل

حاهلا  ...واهلل من وراء القصد واحلمد هلل رب العاملني.

مركز كربالء للدراسات والبحوث
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إىل أرواح شهدائنا األبرار الذين بذلوا نفوسهم الكريمة قربان ًا عىل

مذبح احلق واحلرية وأرخصوا دماءهم الزكية من أجل حترير الوطن  ،وشقوا

بجهادهم الدامي طريق النرص.

إىل الوطنيني األحرار الذين مل تزدهم السجون واملعتقالت إال ثورة
عىل االستعامر ،ومترد ًا عىل العمالء فكانوا نموذج ًا حي ًا لإلخالص الراسخ

والوطنية الصادقة.

إىل كل هؤالء الناس الطيبني ،أقدم كتايب املتواضع.
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إن ثورة احلسني بن عيل يف كربالء ،أرض األجماد والبطوالت ،أرض
الدماء والتضحيات ،مثلت دور ًا رهيب ًا ،ولقنت العامل دروس ًا خالدة ستبقى

منار ًا وضا ًء بتعاقب العصور واألجيال.

ولو تصفحنا تارخيها الطويل اتضح لنا بجالء ما تعرضت له هذه البقعة

املقدسة من حوادث سياسية وغارات ومعارك دامية ُبذلت فيها نفوس زكية
و ُأهرقت دماء بريئة صبغت أرضها بالدم الطاهر منذ استشهاد احلسني،
وتعرض قرب اإلمام الشهيد بصورة خاصة لغارات شنها األع��داء الذين

سولت هلم أنفسهم للعبث بكرامة هذا املكان املقدس ،واإلطاحة بمعامله
األثرية وهدر دم أبنائه الربرة .ومتر األعوام وكربالء تالقي صنوف ًا من الوقائع
الدامية كثورة يزيد بن املهلب ،وخروج الديزج عىل كربالء ،وغارة ضبه بن

حممد االسدي ،وغارة خفاجة ،وحادثة األمري دبيس االسدي ،وهجامت

جيش تيمورلنك ،وحادثة الوهابني ،وثورة املناخور ،وثورة نجيب باشا،
وغريها من احلوادث والوقائع التي أدمت القلوب بام قدمته من ضحايا يف

مركز كربالء للدراسات والبحوث
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األرواح واملمتلكات.

وكانت الصـرخة الوطنية الكربى التي دوت يف سامء العراق قد انبثقت

من كربالء معقل ثورة احلسني ومربض الوطنيني تعلن الثورة العراقية ضد
االنكليز حتى شملت مدن الفرات كلها.

ان الثورة العراقية الكربى عام (1920م) ،وما أعقبتها من حركات

وطنية يف العراق كانت هي الدافع األس��اس لولوج الشعراء يف املعرتك
السيايس واإلسهام يف تلك احلركات التحررية .وكانت لفتاوى اإلمام الشيخ
حممد تقي احلائري الشريازي زعيم الثورة العراقية بإعالن اجلهاد املقدس
ضد املستعمر الغاشم وحتريم طاعته ،أبرز أثر يف ألباب محاس اجلامهري واثارة

العواطف القومية.

وكان أول شاعر ثوري يمثل أدب ثورة العشـرين ،ويلهب العزم

يف نفوس الوطنيني ،من خالل قصائده احلامسية الرائعة هو الشيخ حممد
حسن ابو املحاسن الكربالئي وزير املعارف سابق ًا ،فقد اعتقل مع إخوانه
املجاهدين من أبناء كربالء يف معتقل اهلندية واحللة ،وأعقبت ثورة العرشين

هذه إحداث أخرى َش َه َر فيها الكربالئيون أسلحتهم للذود عن كرامة البلد
املقدس.

ومن هذه األَحداث ثورة رشيد عايل الكيالين عام (1941م) ووثبة

عام (1948م) حيث تم عرض القضية الفلسطينية وقد متيزت بطابع ديني
وقومي مع ًا ،وتعترب قضية فلسطني يف طليعة القضايا القومية ،فقد َس َّخ َر
اغلب شعرائنا أقالمهم إلشعال الروح الثورية يف البالد ،والدعوة ملحاربة
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اإلستعامر والصهيونية ،وهلم قصائد كثرية يف الدفاع عن حرية العامل العريب
وتأييد حقوق شعوبه ،ثم َّ
إن انتفاضة تشـرين عام (1952م) ثم االعتداء

الثالثي اآلثم عىل مصـر عام (1956م) ،ثم انبثق فجر الرابع عشـر من

متوز عام (1958م) ،كل هذه العوامل واألسباب دفعت شعراء كربالء ان
ينطلقوا للتعبري عن مشاعرهم الوطنية ،وأحاسيسهم اجلياشة وان يشاركوا

إخواهنم يف النضال والكفاح.

ان وجود املستعمرين يف أرض الوطن كان حافز ًا قوي ًا للشعور القومي
والوعي السيايس لدى شعرائنا ،كام ََّ
ور األتراك ومظاملهم إب َّان العهد
أن َج َ

العثامين اجلائر كانت سبب ًا آخر دعا اىل ايقاظ عواطف الشعراء فتجلت
عندهم الفكرة للقومية املشبعة بروح الثورة والتنديد باإلستبداد وفساد
احلكم االجنبي يف امة العرب.

درس��ت يف هذا الكتاب شعراء كربالئيني شاركوا الشعر القومي
والوطني ومارسوا نمط ًا منه رغم األغراض التقليدية التي تشوب بعض
قصائد اولئك الشعراء ،جيد القارئ سرية جمموعة كبرية من شعرائنا البارزين
واملغمورين ممن تناولوا يف شعرهم القضايا الوطنية ،وحاولت يف هذا املجال

أن أطلع عىل نامذج حية نقلتها من دواوينهم اخلطية ،واملصادر التي توفرت
لدي خالل البحث املتعب الذي أخذ من وقتي اليشء الكثري.

ومل تقتصـر دراستي عن الشعر الوطني الذي قاله شعراء كربالء يف

املناسبات الوطنية ،وإنام تناولت شعرهم القومي الذي سجلوا فيه حركات

التحرر القومي يف الوطن العريب الكبري ،وصوروا فيه الثورات الشعبية التي
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اندفعت ضد الغزاة املحتلني .النني أعتقد َّ
أن هذا الشعر هو بحد ذاته شعر ًا
وطني ًا ايض ًاَّ ،
وأن البالد العربية كلها وطن واحد ،وقد اختذت املنهج يف
عرض تراجم الشعراء وفق حروف اهلجاء التي ابتدأت هبا ُأرسة الشاعر،
فافتتحت الدراسة بالشاعر (أيب احلب -ضياء) وانتهيت من الكتاب بدراسة

الشاعر (الوهاب  -مرتىض).

وأخري ًا أرجو أن أكون قد اسديت هلذه املدينة جزء ًا من واجب يتحتم

عيل إنجازه يف هذه املرحلة العصبية من تاريخ وطننا ،واهلل اسأل أن يأخذ
َّ
بأيدينا نحو السداد.

االسم

توفيق حسن العطار
دار املعلمني االبتدائية يف كربالء

الوطنية يف شعر كربالء
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الدكتور ضياء الدين أبو ا َ
حلب
من بيت ايب احلب بيت العلم والوطنية ،ينحدر الشاعر ضياء أبو احلب
ليقف جنب ًا إىل جانب مع الركب األديب يف كربالء.
ولد الشاعر ضياء الدين يف مدينة كربالء عام (1913م) ،يف بيت ُعرف

بالزهد والتقوى والعلم والفضيلة إذ صقله عىل الوجهة األدبية السامية،

أكمل الدراسة االبتدائية يف كربالء ودخل دار املعلمني يف بغداد وخترج منها

عام (1930م) ،ثم دأب عىل الدراسة حتى دخل اجلامعة االمريكية يف لبنان
وملا عاد منها عني مفتش ًا يف وزارة الرتبية يف بغداد ،وأخري ًا ُأستاذ ًا يف كلية
الرتبية.

سمعت شعره الغز ّيل
نَظم الشعر وأحسن نَظمه ،وما أحالها لو
َ
والعاطفي فقد نظم كثري ًا فيهام ،ولكنه َن َظم يف الوطن قصائد أنبعثت من
ّ

أحاسيسه ومشاعره ،فاحداث عام (1941م) وعام (1948م) وانتفاضة
(1952م) كانت عوامل مهمة يف ولوج الشاعر يف الوطنية.

ُعرف الشاعر ضياء الدين ابو احلب بنزعته القومية ومواكبته لألحداث

التي تواجه األمة العربية ،وكانت الثورات عمت ارجاء فلسطني قبل قيام
كيان إرسائيل اللقيطة ،وكام هو معروف َّ
أن االستعامر الربيطاين الذي كان
حيتل فلسطني قد اعطى لليهود وعد ًا بتأسيس دولة هلم سمي (وعد بلفور)
وذلك يف اليوم الثاين تشـرين (1917م) ،فاستفز هذا الوعد املشؤوم الشعب

العريب يف فلسطني فأعلن االضطرابات ،وقام باملظاهرات التي حتولت

بعد ذلك إىل إصطدامات دموية حيث استشهد كثري من الشباب العريب

مركز كربالء للدراسات والبحوث
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الفلسطيني دفاع ًا عن تربة الوطن الطاهرة .ويف سنة (1939م) حدثت ثورة

عنيفة يف فلسطني صورها لنا الشاعر ضياء ابو احلب هبذه القصيدة الرائعة،

حيث قال:

ي��اف��ل��س��ط�ين ق���د ب��ل��غ��ت امل���آال

وب���ن���وك ق���د ح��ق��ق��وا االم����اال

هجروا احل��ارضات نحو الفيايف

وع�لى الطامعني ث���اروا عجاال

ع��ب��ث��ت ف��ي��ه��م زم���ان��� ًا خ��ط��وب

(رك���ب���وا أظ��ه��ر احل��م�ام ،وآل���وا

رص���دوا ال��ق��اص��ف��ات م��ن ممكن
امل����ذاوي����د م���ن رج�����ال ك���رام

هن����دوا ل��ل��ف��خ��ار ي��ب��ن��ون ملك ًا

ك��م مخ��ي��س ع��رم��رم م��ن بينهم

ج��ائ��ح��ات وك���اب���دوا االه���واال

ان يعيدوا احل��ي��اة االوب����اال)

()1

ال��ع��ز وع��اث��وا ي��ـ�سرهب��ا اش��ع��اال

هن��ض��وا ل��ل��ج��ه��اد غ�ي�ر ك��س��إىل
ع���رب���ي��� ًا وك����ـ��س�روا االغ��ل�اال
اره��ف��وا للعدى سيوف ًا صقاال

(م��ا اك��ت��ف��وا بالنفوس ب��ذال إىل

ان اتبعوها النساء واالطفاال)

ك���م ب��ب��غ��داد م���ن م���واق���ف عز

ل��ف��ل��س��ط�ين ك���م ه���ت���اف ت��ع��إىل

وجل���ن���د ال���ع���راق س��ع��ي محيد
وش��ب��اب م��ن ال���ع���راق خفاف
ينشدون استقالهلا منذ (بلفور)

وج��ن��ود ال��ع��راق ث���اروا إىل احلر

ما استطاعوا التقصري يف نجدة

()2

ج���اد ب���ال���روح م��ق��وال وف��ع��اال
وع�ل�ى ال��ع��ام��ل�ين ك���ان���وا ث��ق��اال
واي ح��ل��م��ه ف���ك���ان خ��ي��اال

ب م�������رار ًا مح���اس���ة ون��ض��اال
احل��ق،ف��ك��ان��ت ن��ج��داهت��م تتوإىل

 .2 -  1البيتان للشاعر حمسن ابو احلب الكبري ضمن قصيدته (فار تنور مقلتي) ينظر ديوانه ص-122
 123ط/املكتبة احليدرية 1427هـ.
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ن��ح��وه ق��د ت���واف���دوا للتفادي

واس��ت�مات��وا ف��ج��ن��دل��وا االب��ط��اال

اي����ة اب���ن���اء ج���ل���ديت وت��ل�ادي

ج��دوا العزم وارك��ب��وا االه��واال

ص��ف��روه تاجا م��ن العز والغار
وانشدوا العز بعد حرب عوان

وان���ـ�ش�روا م��ب��دأ ال��ع��روب��ة فيها

وع���رش���ا ع�ل�ى امل�����دى ي��ت��ع��إىل
ول��ت��ك��ون��وا ارج���اهل���ا االم��ث��اال
ث���م خ���ف���وا إىل احل���ي���اة م��ث��اال

وقال ايض ًا يندد باإلستعامر وأعوانه اثر نكبة فلسطني لشـر ذمة ذمها اهلل

والكتاب واملأل:

ويح ابن يعرب كم قايس فامالنا
ياغرب تعبث ب��االح��رار متصال
يامغرم ًا بكؤوس العز نكرعها
اج��دادن��ا فتحوا الدنيا بعزمهم
دانت ليعرب هذي األرض قاطبة

ويضحك الغرب بالشدقني جذالنا
منك االذى بأذى اودى فاضنانا
وجرعتنا وصنوف احل��زن الوانا
وط��اول��وا شهب اجل���وزاء بنيانا
وال��ي��ع��رب��ى ل��غ�ير اهلل م���ادان���ا

يا ممتطي الدهر التأمن مصائبه

لن يغمض الدهر عن ابناك اجفانا

عدي عىل (القدس) رزء غري حمتمل

فكل يوم يصيب(القدس) قربانا

أودي فلسطني جرح غري مندمل

ما الغرب أن طمعت فينا ثعالبه

لنيبلغوامننفوسالعربمطالبهم
ويح ابن صهيون أن ثارت فيالقنا

هناك يعرف لألعراب شوكتهم

أال إذا شمرت للحرب اردان��ا
إال لدى الروع أن حققت محالنا

فالغرب قصـر عن إدراك مرمانا

تلقاهم يف جم��ايل احل��رب عميانا
ويزخر الرحب اجناد ًا وفرسانا

مركز كربالء للدراسات والبحوث
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ه��ن��اك ن��ق��س��م ان���ا ال ن��غ��ادره��ا

اال اذا ب��ؤى األع����داء خـرسانا

راقت دماء األع��ادي يف مراشفنا

ياحمـيش اخلمر لست اليوم نشوانا

ال نرشف الكأس اال من دمائهم

ل�لان��ت��ق��ام ب��ث��أر ش����اق ق��ت�لان��ا

***
حمسن حممد حسن ابو ا َ
حلب
هو الشاعر الشيخ حمسن ،بن الشيخ حممد حسن ،بن الشيخ حمسن بن

احلاج حممد ابو احلب ،من آل خثعم ولد يف كربالء عام (1305هـ) ،ونشأ

يف بيئة خصبة حافلة بالنشاط الفكري .ودرس األدب يف أول األمر عىل يد
والده وبعض االساتذة الذين درس عندهم .وأهم أدب امتاز به هو أدب
الطف إذ أن ُأمنيته كانت أن يصبح خطيب ًا بكربالء وفع ً
ال حتقق احللم الذي

ٍ
اسلوب سلس،
كان يف نفس الشاعر وأصبح من أبرز خطباء كربالء .وكان ذا
موفق ًا بني األسلوب القديم واحلديث .وقد عاش شاعرنا فرتة نضال شعب

يطلب احلرية واملساواة حيث األحداث تلو األحداث ومن أمهها ما حدث
يف عام (1941م) ،حيث انتفاضة رشيد عايل الكيالين التي أيدها بربقية

تعظيم وإكبار ،ووقف الشاعر يف االجتامع الذي عقد يف الروضة العباسية
بكربالء مناهض ًا احلكم الربيطاين البغيض ومندد ًا بسياسته اخلرقاء ،حيث

هيتف من أعامق قلبه:

اال فاهنضوا َّ
إن اجلها َد لواجب

والتقعدوا ياعصبة املجدوالكرم

 . 1شعراء من كربالء ،تأليف سلامن هادي آل طعمة ،مطبعة االدب ،النجف(1966م). 1 :

()1
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َ
َّ
شاعر كل إنسان غيور عىل
إن مأساة فلسطني جرح لن
يندمل هزت َم َ
وجه البسيطةَّ ،
وأن املآيس التي خلفها الغاصبون عىل أرض فلسطني دليل

قاطع عىل تعاون االستعامر والصهيونية العاملية إلفناء الشعب الفلسطيني،
ٌ
احلب فقال من قصيدة له بعنوان  -فلسطني
وهنا احتدمت ثورة شاعرنا أيب
َ

يقول فيها:

فلسطني تأبى شيمة العرب ان تبقى

وقد أصبحت تلقى من الظلم ما تلقى

قد اغتصبت أرضالعروبة واعتدت

عليها ومل ت�ترك ال بنائها رزق��ا

فكم هل��م م��ن موقف سحقوا به

حصون ًا ودق��وا فيه اعناقهم دقا

وان هنضت ابناء يعرب للوغى
وما أروع ما يقول:

لردت عداها وهي تسحقها سحقا

فلسطني يا أرض العروبة كيف من

دماء بنيها الصيد قد أصبحت تسقى

ت��زاح��م أب��ن��اء ال��ع��روب��ة معـرش

كساها اخلنا نتيجة اخلزى الفسقا

ت��ش��ي��د ف��ي��ه��ا ل��ل��ي��ه��ود م��ع��اه��د
فلسطني كم للعرب فيها مصارع

بنو يعرب الغلب االشاوس من عىل

وكم جسد للعرب يف ترهبا ملقى

هبا أصبحت أبطاهلا بالدما غرقا

مجيعالورىحازوابمجدهمسبقا

()1

هنا حييي أبناء الفرات ويدعوهم لالستنهاض فيقول من قصيدة له بعنوان

(بني وطني):

اال ه���ب���وا ل��ن��ي��ل امل��ك��رم��ات

ي��ؤم��ل ش��ع��ب��ك��م م��ن��ك��م قياما

ب��ن��ي ال��ع��ل��ي��اء اب���ن���اء ال��ف��رات

ل��ن��ـ�صرت��ه ب��ب��ي��ض م��اض��ي��ات

 . 1ديوان ايب احلب ،حتقيق سلامن هادي ال طعمه ،مطبعة االداب ،النجف(1669م) .138 /

مركز كربالء للدراسات والبحوث

20
م��ت��ى ي���ا أهي����ا ال��ش��ب��ان فيكم

يلم الشعث م��ن بعد الشتات

ب��ن��ي وط��ن��ي إىل ك���م يف رق���اد

وق��د عبثت بكم أي���دي الطغاة

ف�����ان ال���ع���ي���ش يف ع����ز ح��ي��اة

وع���ي���ش ال�����ذل ح��ق��ا ك��امل�مات

ه���ل���م���وا ل���ل���ت���آزر وال���ت���آخ���ي
وخ�ير ال��ن��اس م��ن يسعى جم��د ًا
م��س��اع��دة ي���روم الشعب منكم

وال ت���رض���وا ب����ذل يف احل��ي��اة
ب��ع��ز ب��ال��س��ي��وف امل��ره��ف��ات

ف��ه��ب��وا الت��ك��ون��وا يف س��ب��ات

()1

لقد صدق القائل َّ
بأن النهضة العربية جرس يدق إىل آخر الزمان معلن ًا بأن

العرب أقوى من كل القوى املضادة هلا والغاصبة لكرامتها ..وهنا نلمس ما
جييش بخاطر شاعرنا ايب احلب يف قصيدته العصامء  -النهضة العربية:

هن��ض الشعب يطلب استقالال

ف��اس��ت��ف��ز ال��ض��ـ��راغ��م االب��ط��اال

م���ن ب��ن��ي ي��ع��رب اب����رز رج���ال

ي���ت���ه���ادون ل��ل��وغ��ى إرس����اال

ودع�������ا ه���ات���ف���ا ب���ك���ل ك��م��ى

ن���ـ�ش�روا ل��ل��ع�لى ل����واء وس��ل��وا
هنضوا هنضة األس��ود الضواري

ال هي��اب اخل��ط��وب و االه���واال
دون أوط��اهن��م س��ي��وف��ا صقاال
اب��د ال��ده��ر تضـرب االم��ث��اال

***

 . 1ديوان ايب احلب .55 /
 . 2املصدر نفسه .159 /
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عباس مهدي ابو الطوس
ولد الشاعر الوطني اخلالد عباس ابو الطوس عام (1930م) يف مدينة

كربالء ،وتتلمذ عىل يد الشاعر الشعبي الكبري الشيخ عبد الكريم الكربالئي
يف صحن سيدنا العباس.

وواصل دراسته اخلارجية فرتة من الزمن ثم هاجر إىل النجف االرشف
وعاد بعد ذلك إىل كربالء حام ً
ثوري إذ كان شعره نابع ًا من
ال رسالة شعر
ّ

أحاسيسه الثورية.

وهنا حيدثنا األستاذ سلامن هادي الطعمة يف كتابه (شعراء من كربالء)

بقوله( :وجدير بنا ونحن يف معرض حديثنا أن نوضح ملحات من املواقف
البطولية الرائعة التي أبىل فيها الشاعر ،وواصل النضال ،وقدم التضحيات
سنني طويلة)(((.

ولعل أنباء جهاده يف وثبة (1948م) ،ووثبة تشـرين عام (1952م)،

وغريها هي العامل االسايس الذي سبب شهرته وعىل إثر وثبة (1952م)

أعتُقل الشاعر نتيجة لكفاحه ضد االستعامر الغاشم وظل متنق ً
ال بني جدران
سجن بغداد والكوت(((.

ومات شاعرنا يف مرضه األخري الذي مل يمهله وذلك يف صباح يوم

السبت 1958/12/26م .وبعد ذلك التاريخ انطفأت شمعة كادت أن
 . 1ديوان ايب احلب.159 :

 . 2سلامن هادي آل طعمة ،شعراء من كربالء.330/1 :
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تنري للشعب يف طريق كفاحه الوطني.

وقد َأ ّبنه الشاعر هادي حممد الرشبتي بقصيدة عصامء مطلعها:

م��ررت حل ًام بجفني ناع ًام رطب ًا
نبعت غصن حياة مائس ًا لدن ًا

وطفت حلن ًا بفكري رائع ًا عذب ًا
وث��ب��ت منية ق��دس انبتتا عجب ًا

إن الوطنية أحتلت مكان ًا رحب ًا يف نفسية شاعرنا املرحوم عباس أبو

الطوس وقد عرفت من روعة شعره الذي نظمه يف السجون واملعتقالت
وحياته اهلادفة لنشـر احلرية واإلخاء بني بني اإلنسان ومن مجلة ما نظمه يف

السجون هذه القصيدة التي عنواهنا  -من وحي السجون:
باعامق السجون نظمت شعري

وم��ن وح��ي امل��ع��ارك ال القصور

وم���ن أه��واهل��ا زح��ف��ت صنوف ًا

ل��ت��س��ح��ق��ن��ي ب����أق����دام ال��ق��ب��ور

وم���ن ظ��ل�ماهت��ا اح��ت��ش��دت ثقاال
وم���ن س���وط خت��ض��ب يف دم��ائ��ي

ع��ل��ي ك���أهن���ا ظ���ل���م ال��ق��ب��ور
ّ
ب�����أم�����ره ك�����ل س���ف���ك ح��ق�ير

وم��ن جل��ن القيود يلف سمعي

وي��ل��ه��ب يف ك��آب��ت��ه ض��م�يري

نظمت الشعر للوطن املفدى

ول��ل��ش��ع��ب امل��ق��ي��د ك��األس�ير

ن��ظ��م��ت ال��ش��ع��ر الك��س��ب�� ًا مل��ال

وال ط��ل��ب�� ًا جل����اه يف االم����ور

ل���ذا ان��ت��ف��ض��ت ق��واف��ي��ه ه��دي��ر ًا

ي���ش���ق دوهي������ا ب�����أس األج��ي�ر

ف��ه��م ال ي���ق���درون ع�ل�ى أب��ائ��ي

ك�ما ال جي���رأون ع�لى ش��ع��وري

ف���أن ج���اه ال��ط��غ��اة ع�لى شبايب

وزه����رة ع��م��ري االل���ق النضري

()1

 . 1ديوان شعر عباس ابو الطوس ،هدير الشالل  -خمطوط حمفوظ يف مكتبة األستاذ سلامن هادي آل
طعمة.
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ويف سنة (1948م) ،حيث أحداثها الدامية التي هزت مشاعر اإلنسان
الوطني عباس ابوالطوس فانطلق هبذه القصيدة معرب ًا عن شعوره جتاه وطنه
الغايل:

وم��ا وط��ن��ي س��وى ام�لي املرجى

وغ���اي���ة م���ا أح����ب وم����ا اداين

اذا اخل��ط��ب امل��ري��ر ده���اه ي��وم� ًا

ده�����اين اورم�������اه ف��ق��د رم���اين

ب�ل�اد ال��راف��دي��ن ف��دت��ك نفـيس

واه���ل��ي م��ات��ب��ق��ي ال����راف����دان

ول��و اين ص��ب��وت ه��وى وش��وق� ًا

ب��ل�اد ال���راف���دي���ن ع��ل��ي��ك مني

ص���ب���وت حل���ب���ه ال ل��ل��غ��واين
س��ل�ام م���ا اط����ل ال����ن��ي�ران

()1

وق��د أصبحت قضية فلسطني وحوادثها املؤملة هتز مشاعر كل شاعر

وكاتب يعيش واقع املأساة وكان شاعرنا أيب الطوس ومشاعره أسوة مع كل

عريب عرف ما لإلستعامر من أطامع يف فلسطني فها هو يوجه ندا َء التحرير إىل

بني قومه:

ف��ل��س��ط�ين ت���ن���ادي���ك���م ب��ن��ف��س

ت���ك���اد هت����د زق����رهت����ا اجل���ب���اال

وت��دع��وك��م ل��ن��ص��ـ��رهت��ا فهبوا

ك�ما ش����اءت ل��ن��ـ�صرهت��ا ام��ت��ث��اال

وق��ل��ب ال ي����زال م���ن ال��ب�لاي��ا
وه��ي��ا ك��ال��ع��واص��ف ال تبقى

ومن (صهيون) يلتهب اشتعاال
ي��م��ي��ن��ا ل��ل��ع��دو وال ش��م��اال

()2

وحلظة ثوري ُة ُاخرى نلتقي هبا مع شاعرنا إثر وثبة تشـرين الوثبة العراقية

اخلالدة التي هزت احاسيس كل عراقي أبى أن يركع للظلم فهو يقول:

  . 1ديوان شعر عباس ابو الطوس ،هدير الشالل  -خمطوط حمفوظ يف مكتبة األستاذ سلامن هادي آل
طعمة.

 . 2ديوان نفسه (خمطوط).
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ارس��ل��وه��ا وث��ب��ة حت��ي ال��رج��اءا

وهت���د ال��ظ��ل��م واجل����ور س���واءا

ع��م��ت ال��ن��ه��ري��ن مل���ا عصفت

يف امل���ج���االت ج�ل�اال واب����اءا

وث����ب����ة ص����ام����دة ال ت��ن��ث��ن��ي
وع�ل�ى ال����وادي ان����ارت مشعال
زع����زع����ت ل���ن���دن يف ق��وهت��ا

واث���������ارت ان���ف���س��� ًا ح���اق���دة

وش���ب���اب���ا ال ي����ب����إىل رضم���� ًا

م��ن ي��د البغي ومل خت��ش ال��ت��واءا
مستضيئ ًا يمطر الكون ضياءا
واط������ارت م���ا ت��رج��ي��ه ه��ب��اءا

ت��ت��ح��دى ن���زوة ال��ش��ـ��ر اس��ت��ي��اءا

ورصاص ًا فوقهم هيمي وب��اءا

()1

وهكذا اختطفت يد املنون العاتية شاعرنا الغائر عباس أبا الطوس

فانطوت صفحة مشـرقة من صفحات الوطنية التي كانت تنعكس بصورة
واضحة جلية يف شعر الفقيد الراحل.

***

  . 1ديوان شعر عباس ابو الطوس ،هدير الشالل  -خمطوط حمفوظ يف مكتبة األستاذ سلامن هادي آل
طعمة.

الوطنية يف شعر كربالء

25

حممد حسن أبو احملاسن
هو الشاعر الوطني أبو املحاسن حممد حسن بن الشيخ محادي بن

حمسن بن سلطان آل قاطع ،وهم بطن من آل عيل ،ولد يف مدينة كربالء عام
(1293هـ) ،ونشأ هبا ودرس الفقه واألدب عىل أيادي ُادباء قديرين أمثال
العالمة الشيخ كاظم اهلر ،والسيد عبد الوهاب آل الوهاب والعالمة السيد

حممد حسني املرعيش الشهرستاين.

يقول األستاذ خضـر عباس الصاحلي يف كتابه (شاعرية أيب املحاسن)
نصهَّ :
إن حممد حسن أبو املحاسن أحد مشاهري الشعراء وهو ممن احتل
ما ّ
يف الربع األول من هذا القرن مركز ًا مرموق ًا بني الشعراء العراقيني الذين
عارصوه ،وكان دمث االخالق ،خضب القرحية ،حاد الذكاء ،له شخصيته
الكاملة املتميزة .وقد استهوته املطالعة يف فجر صباه فكان دؤوبا عىل القراءة

والبحث والتفكري ،فتزود بالغزير من العلم ،والعميق من املعرفة ،وأخذ
أوفر قسط من االدب ،وقد فطر عىل النظم منذ مطلع شبابه(((.

أما شعره فقد طرق شتى األبواب كالوصف والغزل واملدح والرثاء،

غري أنه مارس الشعر الوطني وتوغل فيه واشتهر به .

وقد قال عنه االستاذ سلامن هادي ال طعمة يف كتابه( أبو املحاسن

الشاعر الوطني اخلالد) :إنه شعره يمتاز بحرارة العاطفة وصدق التعبري
ورقة الشعور وإن نضاله السيايس العنيف من أجل احلرية واالستقالل ويف

 . 1شاعرية أيب املحاسن لألستاذ خرض عباس ألصاحلي.
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سبيل إنقاذ الشعب من أغالل العبودية واالسرتقاق كل هذه االلوان من
الكفاحات التي قام هبا شاعر اإلنسانية حممد حسن ابو املحاسن يف مجيع

مضامري احلياة ستكتب له اخللود(((.

ولشاعرنا ديوان شعر حققه سامحة الشيخ حممد عيل اليعقويب .
ومن شعره قوله يف احلرب العاملية حيث تتجىل روحه الثورية العارمة

وجتيش من صدره أحاسيس ثائرة:

أهي��ا سيوف ال��ع��رب ال تضـريب

غ�ي�ر ط�ل�ي اع���دائ���ك ال��ط��ام��ع��ة

ي���ا أرسة امل��ج��د ال��ت��ي مل ت��زل

ذائ�������دة ع����ن جم���ده���ا رادع�����ة

واسرتجعي سالف عهد العيل

خ��ل�اف����ة االس����ل����ام م��ب��ن��ي��ة

دول����ة اح���س���ان وع����دل غ��دت

أمل ن���ك���ن ل��ل��ظ��ل��م يف ظ��ل��م��ه

ل��ع��ل اي�����ام ال��ع��ل��م��ي راج��ع��ة
ح��ي��ث ن��ج��وم االف����ق الطالعة
يف ظ���ل���ه���ا آم���ال���ن���ا وادع������ة

أمل ت��ك��ن اس��ي��اف��ه��ا ال��ص��ادع��ة

وهنا يدعو الشعب إىل طرد الطغاة الغاصبني ويستنهض((( اهلمم بكل

جرأة ورصاحة يف قصيدة رائعة يقول فيها:
ي��اأهي��ا ال��وط��ن العزيز ل��ك اهلنا
سيعيد ت��اري��خ ال��ع�لي ل��ك نفسه

ق��د ن��ل��ت أرشف ب��غ��ي��ة وم���راد
وي���ع���ود جم���د رج���ال���ك االجم���اد

 . 1ينظر:أبو املحاسن الشاعر الوطني اخلالد ،تأليف سلامن هادي آل طعمه ،كربالء.
 . 2ديوان ايب املحاسن الكربالئي ،حتقيق حممد عيل اليعقويب (1383هـ ).
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آس���اد غ��اب ليس ينكر بأسهم

وب��ن��وك ن��س��ل اول��ئ��ك االس���اد

الي��ق��ن��ع��ون م��ن ال��ف��خ��ار بتالد

م����امل ي��ض��ي��ف��وا ط���ارف��� ًا ل��ت�لاد

فافخر فانك من ساللة معـرش

من طيب ذكرهم يضوع املنادى

اب��ن��اء ي��ع��رب يطلبون تراثهم

ي��ا ن��اط��ق��ا ب��ال��ض��اد مالفضيلة
إىل ان يقول:

ان ال��ب��ن�ين اح����ق ب���االج���داد

م��ع��ن��ي ي��ت��م ب��غ�ير اه���ل ال��ض��اد

انت ال��ذي انعشت من ارواحنا

ارم��اق��ه��ا ف��ن��ه��ض��ن ب��االج��س��اد

ليس العراق بموطني هو وحده

ف���ب�ل�اد ق���وم���ي ك��ل��ه��ن ب�ل�ادي

ق��ال��وا ام���ا م��ن ب����اذل او مفتد

فبذلت نفـيس حني عز الفادي

ف��م��ت��ى ت��ؤل��ف وح����دة غ��رب��ي��ة

ويـرسين اين عىل ضعف القوى

وط��ن��ي��ة االص������دار واالي������راد

كنت القوي بموفقي وجهادي
()1

وما كان الشاعر إالّ واح��د ًا من الذين زجوا بالسجون واملعتقالت

الرهيبة من أجل احلرية واالستقالل ،وهذه قصيدة أنشأها يف سجن احللة
إ ّب َ
ان الثورة العراقية الكربى سنة (1920م) يقول فيها:
ان����ا وال���ن���ج���م ك�ل�ان���ا س��اه��ر

غ��ي�ر اين م����ف����رد ب��ال��ش��ج��ن

يف س��ب��ي��ل امل��ج��د م��ن��ا ان��ف��س

رخ��ص��ت وه���ي غ���وايل الثمن

ال اب������ايل وامل����ع����ايل غ��اي��ت��ي

وص��ل اش��ج��اين وهجر الوسن

 . 1ديوان ايب املحاسن الكربالئي ،حتقيق حممد عيل اليعقويب ،مطبعة الباقر ،النجف .53-52 /

مركز كربالء للدراسات والبحوث

28
ليس غ�ير الشعب واستقالله
ن��ح��ن ل��ل��ع��ي��اء وال��ع��ل��ي��ا لنا
إىل ان يصل قوله :

يل ش��غ��ل ف��ه��و اض��ح��ى دي��دين

ل���و اق��ال��ت��ن��ا رصوف ال��زم��ن

لست اشكو السجن بل شكره

ف��ه��و ب����االخ����وان ق���د ع��رف��ن��ي

اظهروا ما اضمروا من حقدهم

وب�����دت ب��غ��ض��اه��م ب��األل��س��ن

م���ن رج����ال ن��ق��ض��وا ميثاقهم
وحي��ه��م م��ا ن��ق��م��وا م��ن ناهض

وج����زوا ب��ال��س��وء ف��ع��ل احلسن

ط��ي��ب ال��ـ�سر ك��ري��م ال��ع��ل��ن

()1

هبذه الروح الوثبة وهذا الشعور الفياض تغنى أبو املحاسن بأناشيد

الوطنية واحلرية وأجماد العرب ووقف ضد اإلستبداد واإلستعامر يف سبيل

حترير الوطن.

مظهر عبد النيب اطيمش
ولد الشاعر األستاذ مظهر اطيمش عام (1907م) ،ودخل املدارس

احلكومية فاكمل املتوسطة فيها ،ودخل دار املعلمني يف بغداد و ُعينّ معل ًام
عىل املالك االبتدائي.
أخذ الشعر عن ُأستاذين له من ُأرسة اطيمش مها :الشيخ اطيمش،
والشيخ إبراهيم ،وقد أسهب فيه إذ جعل منه شاعر ًا من الرعيل األول
يستشهد به يف الندوات األدبية التي تعقد يف كربالء ،اذ ان شعره يتمثل

 . 1ديوان ايب املحاسن الكربالئي ،حتقيق حممد عيل اليعقويب .243/
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بالوصف ومديح أهل البيت والوطنية.
َّ
إن األحداث الوطنية التي رافقت حياة الشاعر مظهر هي التي حفزته

إىل نظم الشعر الوطني ،وكان الشاعر ينظم شعره استجابة لألحداث التي

مرت بالعراق واالمة العربية ،وعىل اخلصوص القضية الفلسطينية التي

ليست هتمه فحسب بل هتم كل إنسان غيور.

وعىل إثر ثورة ( )1941نظم شاعرنا قصائد منها هذه القصيدة التي

ُالقيت يف إجتامع اهليئة العمومية جلمعية ندوة الشباب العراقي بكربالء

عام(.)1941

قال الشاعر:

ياشباب العرب يا أسد الشـرى

ومح��اة ال��غ��اب واجل��ي��ش اللهاما

ل��رح��اب امل��ج��د س��ي�روا رسع�� ًا

ل��ت��ن��ال��وا م���ن اع��ادي��ن��ا امل��رام��ا

واث���ي��روه������ا ع��ل��ي��ه��ا ض��ج��ة

ون��ض��اال ي���دع ال��ص��ب��ح ظالما

ك��اف��ح��وا اخل��ص��م بقلب ثابت

ل��ي��س م���ن ي��ع��رب حل�م� ًا ودم��� ًا

وارشعوا يف وجهة السيف احلساما

من هياب املوت او خيشى احلامما

()1

وله من قصائد احلامسية قصيدة (أال تبت يمني ذوي النفاق) ،وقد القيت

عرص يوم 1941/ 5/17يف صحن سيدنا العباس.
أأب���ن���اء ال���ع���راق ال���غ���ر ي��ام��ن

ل��ك��م جم��د ع�لى ال��دن��ي��ا تسامى

ي����رف ع��ل��ي��ه��م ع��ل��م ال���ع���راق
م����ع����امل����ه خم�����ل�����دة ب����واق����ي

 . 1جريدة الندوة الكربالئية العدد يوم  21آيار (1941م).

مركز كربالء للدراسات والبحوث

30
ي����روم ال����غ����ادرون ل���ه اهن��دام��ا
إىل أن يصل قوله:

اال ت��ب��ت ي��م�ين ذوي ال��ن��ف��اق

فهبوا ي��ا أب���اه الضيم وام��ش��وا

إىل س���وح امل��ف��اخ��ر ب��اش��ت��ي��اق

اال ي����ا اهي�����ا االرج��������اس ان���ا

اوىل ب���أس ن��ت��وق إىل التالقي

ول��ب��وا داع����ي ال��وط��ن امل��ف��دى
ون��وق��ده��ا عليكم ن���ار ح��رب

ونمضـي يف سبيل احل��ق حتى

مل��ح��ق امل��ع��ت��دي��ن ع�ل�ى ال��ع��راق

ت��ش��ي��ب هل���وهل���ا س�����ود امل����اق

ننال عليكم قصب ال��س��ب��اق

()1

ويميض شاعرنا يف وطنيته فيجسدها بقصيدة عصامء بعنوان (هو

الغرب) حيث يقول:

نصايف االعادي والقلوب صوارد

وترتاب منها يف القفار االواب��د

ب��ذل��ن��ا هل��ا خ�ير اجل��ه��ود ك��رام��ة

وفاضت عليها من ربانا الفوائد

تسرينا حسب املطالع واهل��وى
فانكرت النعمى وف��وق رقاهبا
وق����د اظ��م��ئ��ت��ن��ا وامل����وائ����د ث��رة

ت��ن��ام ق��ري��رات العيون نفوسها
هو الغرب مل ي��رع احلقوق وانام

ك��أن سلمت منها اليها املقالد
م��ن الفضل اط���واق لنا وقالئد
فكيف اذا جفت لدينا امل��وارد
وان��ف��س��ن��ا مم���ا ل��ق�ين س��واه��د

إىل كل حق يف الربية جاحد

()2

وله قصيدة يفند فيها مزاعم اإلستعامر الغاشم ويدعو العرب إىل اجلهاد

واستنهاض مهمهم وعزائمهم ويندد باملحتلني لفلسطني اجلرحية فيقول:
 . 1جريدة الندوة الكربالئية العدد  1 10حزيران (.)1941

 . 2دراسات ادبية ،غالب الناهي ،مطبعة اهل البيت ،كربالء.126/2 :
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اهي����ا ال��ل�اه����ون يف اوط��ان��ن��ا

وامل��ع��ي��ث��ون ،ومل خي��ش��وا عقابا

اوم������ا ي��ك��ف��ي��ك��م ال��ض��ـ��رن�ما

يف مغانينا القى اضفرت وطابا

م��ن إىل االح�����رار م��ن ابنائها

ط���اردوه���م واذا ق��وه��م ع��ذاب��ا

ه����ذه االوط�������ان م���ن اج��دهب��ا
وإىل االع��ل�اج م��ن م���ال وم��ن

وم���ن ال���ض���ارب م���ا ب�ي�ن امل��ن��ى
وم����ن ال���س���ال���ب م���ن ارب��ع��ن��ا

م��ا رضوب ال��ب��غ��ي اال منكم

من اش��اع البؤس فيها واخلرابا
ت��رك االجم���اد وال��ع��رب الصيابا
وم��س��اع��ي��ن��ا ن��ق��اب��ا وح��ج��اب��ا

كل ما فيها اعتسافا واغتصابا
وع��ل��ي��ه ط��ب��ع��ك��م ش���ب وش��اب��ا

مالكم وال��ع��رب م��ن احالفكم

ق��د ملئتم ك��أس��ه��ا س�م� ًا م��ذاب��ا

وارت�����ك�����م ان���ن���ا ش���ع���ب اذا

م��س��ن��ا ال��ض��ـ��ر ان��ي��ن��ا او نعابا

ان���س���ي���ت���م ب����ال����ف����رات��ي�ن هل��ا

ث���ورة روت م��ن اجل���ور احل��راب��ا

واذا احل������رب دع���ت���ن���ا ان��ن��ا

اهلها الصيد فال نخش الضـرابا

ع�����زم�����ات ك����امل����ق����ادي����ر ل��ن��ا

ان اضميت طلبت منا الوثابا

ان���ف���س م���ا ب�ي�ن ج��ن��ب��ي��ن��ا هلا
مل ت����زدن����ا احل������رب اال ع���زة
ش��ي��م��ة االح������رار م���ن اجم��ادن��ا

وق���ل���وب مل ي���رهب���ا م���ا اراب����ا
وغ���رام���ا واش��ت��ي��اق��ا وال��ت��ه��اب��ا

ق��د ورثناها دم���اء ًا واكتسابا

()1

وهكذا فان شاعرنا بدا لنا مثاال ًحي ًا يف شعره الوطني والقومي الذي
سيصبح منبع ًا فياض ًا يرتشف منه املكافحون األحرار ضد االستعامر.
***

 . 1اصداء احلياة،مظهر اطميش ،مطبعة الغري  -النجف (1966م) .13/
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شاكر عبد القادر البدري

ولد الشاعر شاكر البدري يف مدينة (عيل الغريب) من لواء العامرة سنة

(1936م) ،فاكمل االبتدائية فيها ،وملا هاجرت ارسته إىل كربالء تسنى له

اكامل الدراسة املتوسطة والثانوية يف كربالء والتحق بالسلك اجلامعي وخترج
من كلية االداب و ُعينّ مدرس ًا يف مسقط رأسه عام (1958م) ،وانتقل إىل
كربالء عام (1965م) ،و ُعينّ يف مدارسها املتوسطة ،ويف عام (1967م)
تسنم منصب معاون مدير دار املعلمني االبتدائية يف كربالء.
أستطيع القول بان شاعرنا شاكر البدري قد تأثر يف شاعريته الوطنية

بزميله املرحوم عباس أبو الطوس إضافة إىل ما شاهده من االحداث التي

مرت يف عام (1952م) واالعتداء الثالثي عىل مصـر (1956م) ،وبزوغ
فجر الرابع عشـر من متوز يف العراق سنة (1958م) ،وقد ازدادت الشاعرية

تلمس نضال الشعب اجلزائري يف ثورة املليون شهيد،
الوطنية لديه بعد أن ّ
وكفاح الشعب الفلسطيني يف سبيل طرد الغاصبني الصهاينة من أرضه
يتلمس شعره الوطني جيد ان هناك تشاهب ًا كبري ًا بني نفسية
احلبيبة ،ومن ّ
الشاعر وشعره ،وكم كان شاعر ًا متأثر ًا بام حصل لالمة العربية من عدوان

صارخ عليها يوم اخلامس من حزيران سنة (1967م) ،حيث منيت باهلزيمة
النكراء و ُدنست أرضها الطاهرة بأرجاس الصهاينة املجرمني فيقول:
ث�����وري وخ��ل�ي ال���ن���ار يف م��دد
ه����ذا االوان وغ��ي��ره ك��ذب
(ف��ي��زوف) دع��ه حت��ت ارجلهم

اي���ق���اس ع��م��ر اخل��ل��د ب��ال��زم��ن
الت���ع���ل���ق���ي ال����وق����ت مل حي��ن
ب����دم س��ي��ب��ق��ى دوح�����ة ال��وط��ن
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وع�لى النفوس م��ذاب��ح الشجن
م��ا ذاق ع�ين الشعب م��ن وسن
()1
اح�ل�ى رشاء ال��ع��ز ب��ال��ك��ف��ن

ال���ع���ي���د ..ك��ي��ف ي��ط��ل يف بلد
ت��ب��ق��ى االف���اع���ي ع��ن��د لسعتها
الخت���ل���ف���ي ث���ق���ل احل����دي����د ف�ما

ومل تكن هناك فلسطني وحدها بل كل اجزاء الوطن العريب التي ترضخ

حتت نريان االستعامر الغاشم شتت مجيع العرب .وهنا اشتد هليب شاعرنا

فانطلق يف معأرضة له لقصيدة -اخي  -مليخائيل نعيمه:

اخ���ي ي���ارصخ���ة ال��وس��ن��ان ق���م وارصخ ب��اخ��وان��ك
غ���ب���ار ال������ذل اف���ن���ان���ا وه������دد رصح اوط���ان���ك
ف���ق���م خ��ل��ي ون�������اد ال�����ث�����أر يف حت����ري����ر خ�ل�ان���ك
()2
ح�����رام ان ت���ن���ام ال���ي���وم داع�����ي ال���ن���ور ن����ادان����ا

وجاء متوز العظيم  ..متوز الثورة  ...ولنسمع ما قاله يف عام (1958م)

حيث القضاء عىل االستعامر البغيض:

(((

الشعب قد عرف الطريق وسددا
ومضت هبم شوهاء تلعن يومها
الشعب قد عرف الطريق واكدا
ال��ظ��ل��م م��وط��ن��ه خ��ب��ي��ث م��رت��ع
وغ��دا ال��ف��رات هب��ا يعانق دجلة

فالنصـر حالفه وان ط��ال املدى
لنخبط من نسج الرذيلة مربدا
وحت��ر ال��رك��ب العريض وس��ددا
والظلم لن يبقى وان طال املدى
()3
ويرد يف بردى ويف النيل الصدى

 . 1جملة رسم املعلم ،اصدار دار املعلمني االبتدائية يف كربالء1968( ،م).
 . 2البيوتات االدبية يف كربالء ،موسى ابراهيم الكربايس.107 /
 . 3املصدر نفسه.
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حسني صاحل البيضاني

ولد الشاعر الشيخ حسني صالح والذي ينتمي نسبه إىل معىل امللقب

باالبيض ومنه أخذ لقب االرسة((( ،وهو بن عبود بن حممد بن سعد املروح
العزاوي((( يف النجف االرشف عام (1920م) ،ودرس عىل يد العالمة
الشيخ نعمة البيضاين شقيقه األكرب وبعض علامء النجف األعالم وهاجر إىل

كربالء حيث استوطنها حتى االن.

إن الشاعر البيضاين يتأثر بام يقع من العوأرض التي خيلفها االستعامر

واعوانه مثله مثل كل اديب يشعر بذلك الشعور الوطني املتوخي منه .وبام
َّ
أن اغلب شعره رثاء ومديح ألهل البيت األطهار غري أنه ال خيلو من أدب

الوطنية ،وانه َن َظم يف الوطن ،هزته مشاعره يف عام (1948م) ،وعدوان
اخلامس من حزيران عىل األمة العربية ومن بعدها جعل املعركة هدف ًا لنظم

لرص الصفوف ومجع
الشعر الوطني حيث فيه أبناء األمة العربية واإلسالمية ّ
القوى إلفناء إرسائيل من الوجود.

وأغلب قصائده الوطنية مستوحاة من حبه للشعب العراقي إثر وثباته

اخلالدة ضد اإلستعامر.

لنسمعه يف هذه القصيدة التي يشيد فيها بالعراق ويمثل الشعور الوطني

الفياض جتاه النهضة العربية إذ يقول:
 . 1البيوتات االدبية يف كربالء .127/

 . 2ترمجته املثبتة يف ديوان البيضاين (خمطوط).
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ح��ي ال��ع��راق لغري احل��ق م��ا دان��ا

وم��ا ع�لى غ�يره ق��د ب��اع وجدانا

ح��ي ال��ع��راق عريق يف فضائله

ويف م��آث��ره ال�ل�ايت سمت شانا

حي العراق وحي كل ذي رشف
حي العراق اذا نار الوغى مخدت

هي���واه يف ك��ل أرض اي��ن�ما كانا
يشب للحرب بالصمصام نريانا

وبدأ مع اجلهاد النبيل الذي قام به العراق يف سيبل االستقالل فلنسمعه

يقول:

ي���ا هن��ض��ة ل��ل��ج��ي��ش ق���د ت��رك��ت

للشـرط ك��ل ع��دو ظ��ل حريانا

ي��ا هنضة رص��داه��ا مل ي��زل اب��د ًا

ي��رن للحـرش يف اس�م�اء اع��دان��ا

ال��ي��وم ق��د نسخ ال��رمح��ن آي��ة من

يبغي مضـرتنا رسا و اع�لان��ا

يزيد اه��ل النهي شوقا وعاطفة

مل��ا ي��زي��د اه��ي��ل اجل��ه��ل اضغانا

ال���ي���وم راي����ة اع���دان���ا منكسة

اضحت وحاملها قد صار وهلانا

شمس السعادة يف استقاللنا بزغت

ون��ور هبجتها ق��د س��اد دنيانا

وج��ي��ش��ن��ا راح مل���ا ن���ال منينه

من السـرور طروب احلال جذالنا
()1

وأخ�ي�ر ًا وبعد حزيران املشؤوم عام (1967م) انطلق شاعرنا ينظم

القصائد الوطنية بكل حرارة دم  -وهنا يف هذه اخلريدة العصامء يفندّ مزاعم

الصهيونية وارسائيل يف نيل شرب من األرايض العربية ويشيد بالثوار االحرار
الذين وقفوا وجه ًا لوجه ضد العدو الغاصب حيث يقول:

 . 1حسني صالح البيضاين ،ديوان البيضاين ( خمطوط).
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ي����اع����ون ارب��������اب اجل���رائ���م

اغ����رق����ت ن��ف��س��ك يف امل���آث���م

وت�����رك�����ت ب���ع���ض���ه���م ع�لى

ب��ع��ض ط�����وال ال���ده���ر ن��ائ��م

ك�����م م������رة او ق������دت ن���ار

ل���ك���ن اذا مح����ى ال���وط���ي���س
ت���ب���دي ال�������وداد إىل اجل��م��ي��ع
م����ا ان�����ت وال���ش���ي���ط���ان اال

احل�������رب م�����ا ب��ي��ن ال����ع����وامل

ون���������اره ص���ل���ت اجل�م�اج���م

وان��������ت ل���ل���ش���ح���ن���ا ك���ات���م
واح���������د ًا يف ال���ك���ي���د ق��ائ��م

مل جت���ن���ى غ��ي��ر امل���وب���ق���ات

ورشه��������ا ه���ت���ك امل����ح����ارم

م����ا ان�����ت وامل����ج����د ال��ت��ل��ي��د

ورت���ب���ة االس�����د ال��ض��ـ��راغ��م

وس����ل����ب����ت ن���ع���م���ة م���اج���د

ل����ي����س ال����ل����ق����ي����ط ب��س��ي��د
ه���ي���ه���ات م�����ا ق����وم����ت م��ن

ت���ب���ن���ى وهن��������دم م�����ا ي���ش���اد

ه���ي���ه���ات ارسائ�����ي�����ل ي��ب��ق��ى
ت����ل����ك ال������دي������ار دي�����ارن�����ا

وت����رك����ت����ه ك���ال���ط�ي�ر ج���اث���م
ي���دع���ى وم�����ن ي����دع����وه آث���م

ج������دران������ه ن���ب���ق���ي���ه ق���ائ���م
ومل ي����ق����س ب��������ان هب������ادم

ب��ي��ن��ن��ا يف األرض ن��اج��م
م����ن دوهن�������ا ن���ث���ر اجل�م�اج���م

اق�����ص�����د مح��������اك ع����دون����ا

م����ن ق���ب���ل ان ن���ل���ق���اك ن����ادم

واخ����رج ع��ن ال��ب��ي��ت امل��ق��دس

ال ي�������ل�������وث ب�����امل�����آث�����م

وارف������ع ي���دي���ك إىل االم����ام

ح����ت��م�ا ن����ج����رع����ك ال�������ردى

اذا اردت ت�������روح س���امل

ول���و اس��ت��ع��ن��ت ب��أل��ف ظ���امل

***

 . 1ديوان البيضاين ،حسني صالح البيضاين ( ،خمطوط).

()1
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عبد املنعم عبود اجلابري
ولد الشاعر عبد املنعم اجلابري عام (1935م) ،يف مدينة كربالء

ودخل املدارس احلكومية فأكمل االبتدائية واملتوسطة ودخل دار املعلمني

االبتدائية يف بغداد حيث خترج معل ًام عىل املالك االبتدائي ،ومل تشغله وظيفته

عن مواصلة املطالعة وقرض الشعر ،فقد كان  -رمحه اهلل -دمث االخالق
والسرية وحمب ًا ألهل البيت األطهار فنظم يف رثائهم الكثري من القصائد ،وما

غفل عن وطنه فقد نظم يف الوطنية وأسهب فيها ،وما أحداث اجلـرس يف
بغداد واالعتداء اآل ثم عىل مصـر إالّ حمفز ًا للشاعر ان ينظم الشعر الوطني
بعد اهتاممه بالقضية الكربى يف فلسطني اجلرحية ،إذ كان الشاعر واحد ًا من
االدباء الذين أثاروا الضجة الكربى يف أدب فلسطني.

مات هذا الشاعر ومل يعش حلظات عاشها الشعب العريب يف حزيران

عام (1967م) ،ولكن ما تركه من شعر لفلسطني كفيل بثبات عزيمته يف
سحق املعتدين الصهاينة .

لنسمع من قصيد له خياطب وطنه ويعاهده عىل اإلخالص حيث يقول:

وط����ن����ي ع�����ص�����ارة ادم���ع���ي
ودم���������ي ورود رب���ي���ع���ك
وع���ظ���ام���ي اجل����وف����اء جسـر
وب���ق���ي���ة االع�����ص�����اب ره���ف
وط������ن������ي ح������ي������ايت ك���ل���ه���ا

ت������روى ض��م��اء م����ن ت���راب���ك
ال����ف����ت����ان اس���ق���ي���ه ش��ب��اب��ك
ل���ل���ع�ل�ى ف�����اش�����دد ح���راب���ك
ب���امل���ش���ي���ئ���ة واح���ت���س���اب���ك
ت��ف��دي��ك ف��أه��ن��أ يف رح��اب��ك

***
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وط����ن����ي ه���وي���ت���ك ك���ي���ف ال

اه�������واك خم��ت��ض��ب��ا خ��ض��اب��ك

وان����������ا وان����������ت ع����ص����ارة

مم�����زوج�����ة هب������وى اه���اب���ك

وان اح���ت���ف���ي���ت ب��ن��ص��ـ��رك

ال����دام����ي ف��اس��ت��ش��ع��ر م��اب��ك

يف ي������وم ب����أس����ك اب��ت��ئ��س
سيتيـرس يف ال��ف��رص��ة الكربى

ح��ت��ى او اس��ت��ـ�شرى ع��ذاب��ك
ال ع���������رايس ب�����ب�����اب�����ك

()1

يا ترى ما هذا احلنني إنه شعور كل مواطن ارتوى من ماء حياة وطنه...
وله من قصيدة يفتخر فيها بأمته ويشيد هبا حيث خياطبها بقوله:

س���ج���ل���ت ت���ارخي���ن���ا أي���ام���ن���ا

س��ط��رت��ه ب���م���واد م���ن ذه��ب

اهن�����ا ق���ص���ة ش���ع���ب ن��اه��ض

ي���ذرى امل��ج��د كعلياء الشهب

يف رب�����وع اهل���ن���د يف ان��دل��س
ي��ت��ب��ارى امل��ج��د ف��ي��ه��م رشف��� ًا
ش���ن���ف ال���س���م���ع ب��أي��ام��ه��م

يف ع��م��وري��ة يف س��ل��م وح��رب

اهن����م م���ن خ�ي�ر ام ب��ع��د اب
امم���ا اح��ل�اك اي����ام ال���ع���رب

()2

وكان حلل مشكلة الشامل األثر الكبري يف نفوس الشعب العراق إثر

بيان التاسع والعرشين من حزيران عام (1966م) ،وكان شاعرنا اجلابري

اسوة مع أبناء الشعب يف فرصته الكربى فاسمعه يصور لنا أحاسيسه فيقول:

 . 1اجلابريات ،ديوان شعره (خمطوط).
 . 2املصدر نفسه.
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ال����دم����ع ت���ع���ص���ـ���ره امل���اق���ي

ف�����رح����� ًا ب�����أي�����ام ال���ت�ل�اق���ي

اهن��������اء م���ش���ك���ل���ة ال����ش��م�ال

ب�����خ��ي��ر ح��������ل ووف����������اق

ب��ل اخ����وة يف ال��دي��ن جيمعهم

ب�������ن�������ا خ�����ي�����ر وث�����������اق

وجي������ود ب���ال���ب���ش���ـ���رى ن��س��ي��م

ب��ي�ن ال���ع���روب���ة يف ال���ع���راق
ك���ن���ا وال زل����ن����ا ك��ب��ن��ي��ان

ال����ل����ي����ل ي���ع���ل���ن ب���أت���ف���اق

وب����ي����ن اك�������������راد رف�������اق
اش�����ي�����د ف����ض����ل ب����������اق

()1

هكذا صور لنا هذا الشاعر األحاسيس اجلياشة التي يتمثل هبا كل

إنسان غيور أحب وطنه وامته.

***

عبد الستار حمسن اجلواد
ول��د الشاعر البصري عبد الستار اجل��واد ع��ام (1935م) يف مدينة
كربالء ،ونشأ وترعرع بني احضان والديه ودرس مبتد ًأ يف املدارس الدينية
َفدرس النحو والفقه والصـرف ثم دخل املدارس الرسمية فأهنى اإلبتدائية

واملتوسطة والثانوية ودخل السلك اجلامعي وخترج منه عام (1967م)،
َّ
إن شاعرنا اجلواد أحد الشعراء الذين التهبوا وطنية بعد أن عاشوا نضال
الشعب العريب يف اجلزائر وفلسطني والعهد البائد يف العراق ،وقد هنج هنج ًا
مستقي ًام يف شعره فكان الوطن وصيانته اهلدف االسمى له إذ نظم كثري ًا من
القصائد يف معظم املناسبات الوطنية ،إذ يمتاز شعره برقة االلفاظ وسبكها

 . 1اجلابريات ،ديوان شعره (خمطوط).
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وغزارة معانيها وحسن االسلوب ،وهو غري متكلف به إذ يرسله إرساالً

مستوحي ًا شاعريته من روحيته الوطنية.

َّ
إن الذي نظمه شاعرنا اجلواد دليل قاطع عىل تقسيمه الوطنية التي

تضاهي نفسية الفارس العريب عىل خط النار يف بالد العرب فلسطني.

وقد تاق لنا أن نستشهد هبذه القصيدة التي نظمها يف عام (1958م)
بعنوان -نداء العروبة -يسترصخ الضامئر العربية بالوقوف سد ًا منيع ًا أمام
املستعمر الغادر:

ب���ن���ى ال�����ع�����رب اال ج���دي

إىل امل�����ج�����د إىل امل���ج���د

ك������رام������ا ع�����رف�����ت ف��ي��ك

م��������ن االب���������������اء واجل��������د

وخ��������ويض اب����ح����ر اهل��ي��ج��ا

امل����ج����د

اال س���ي���ري إىل ال��ع��ل��ي��ا

ف����ج����دي يف ط���ل��اب ال���ع���ز

وام����������ى ال����ف����خ����ر ب���اجل���د

واب�����غ�����ى وح�������دة االي������دي

ت������ن������إىل

***

ذروة

ب���ن���ى ال�����ع�����رب اال ه���ب���وا

وع�������ن اوط�����ان�����ك�����م ذب�����وا

إىل ال�������ق�������دام ال ي���ع���رو

ك����م االره����������اب وال����ري����ب

ح�����ي�����اة ال����������ذل ت���ع���ذي���ب

وم�������وت يف االب�������ى ع���ذب

وح�����ام�����وا م����ن اع���ادي���ك���م

ع��ل�ى مج����ر ال����وغ����ي س��ي�روا

ب�����ل�����اد ًا ح���ل���ه���ا ال����غ����رب

ل��ك��م ك���ي ي��س��ه��ل ال��ص��ع��ب

***
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أم�������ا َّ
إن ب����ن����ى ال����ع����رب

ب�����أن ث�������وروا ل���ظ���ى احل����رب

إىل ك������م ن����وم����ك����م حت��ت

ال��ش��ق��ا وال���ض���ي���م وال���ك���رب

ف���ي���ن���ل ال����ع����ز ان ث������وروا

ع�لى االع����دا ل��ظ��ى احل����رب

ع��ل��ى م���س���ت���ع���م���ر ال���دن���ي���ا

ب���ن���ي ق����وم����ي إىل ف��ي��ق��وا

م����ن ال���ش���ـ���رق او ال���غ���رب

وس�����ل�����وا ب�������ارق ال��ق��ض��ب
()1

***

وبعد أن أزيح الكابوس القاتل من عىل صدر الشعب العراقي إثر انبثاق

ثورة الرابع عشـر من متوز العظيم عام (1958م) إنطلق الشاعر اجلواد هبذه
اخلريدة العصامء معرب ًا عن شعوره الوطني إذ قال:
بوركت يا شعب العراق مناض ً
ال

ن��ال��ت بحزمك نيلها األح���رار

ن��ال��ت ب��ث��ورت��ك امل��ج��ي��دة عزها

واسرتجعت ما اغتاله الفجار

بوركت يا جيش العراق مدافع ًا

عن موطن طمعت به األرشار

ال��ع��رب حت��ت القيد مل��ا نحتمل

ض��ي� ً
ما ف��ك��ي��ف وك��ل��ه��م اب���رار

بوركت يا جيش العراق حماميا
ق��د آن للشعب األيب ب��ان يرى
يا أرسة الضيم املسيطر يف الدنا
ولت عصورك والعهود مجيعها

 . 1ديوان شعره ( خمطوط).
 . 2ديوان شعره (خمطوط).

وط��ن � ًا يعيث ب��أرض��ه استعامر
تستل أن��ف��س خصمه األح���رار
وىل ف��ل��ي��س ل��ك��ي ل��دي��ن��ا دار

وعليك يبقى خزهيا وال��ع��ار

()2

***
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وعندما أعلن شعب اجلزائر البطل الصـرخة الكربى يف وجه االستعامر
الفرنـيس ،تيقظ الشعور الوطني عند شاعرنا فانطلق هبذه القصيدة حميي ًا
الكفاح العريب ضد االستعامر مما عاناه العرب من ظلم وجور إثر السيطرة

األجنبية يف البالد:

ثوروا بني العرب ال تلهوا عن الوطن

واستنقذوا حقكم من قادة الفتن
اجفانكم عودت يوما عىل الوسن

ث���وروا لتسرتجعوا حرية سلبت

منكم لكم عرفت يف سالف الزمن

ث���وروا ف�ما ان��ت��م اه��ل امل��ف��اخ��ر ان

هذي بني الغرب جارت يف سياستها

قوموا فال تقعدوا ثوروا بال وجل

ع�لى شعوبكم بالسـر والعلن
سريوا عىل هلب االهوال واحلزن

()1

***
علي حممد احلائري
ولد الشاعر عيل حممد احلائري عام (1933م) يف مدينة كربالء ،وأهنى

دراسته االبتدائية والثانوية ،وخترج من الدورة الرتبوية و ُعني معل ًام عىل
املالك االبتدائي.

نظم الشعر وهو يف املرحلة الثانوية إذ كان قرض الشعر بجانب هواياته

االدبية كمطالعة الكتب الفارسية والعربية.

نشـر قصائده يف الصحف واملجالت العراقية والتزم عمود الشعر،
ولكنه يف نفس الوقت مل يتنكر للشعر احلر إذ كان جيد ًا ،وقد أحب (بدر شاكر
 . 1ديوان شعره (خمطوط).
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السياب ونازك املالئكة) من شعراء هذه االلوان متأثر ًا بالنهج الكالسيكي

ونحى منحى األقدمني يف النهج واإلسلوب وإيراد األلفاظ الغربية وله
ديوان شعر ،أما شاعريته الوطنية فقد عرفت من خالل قصائده الوطنية التي

كانت تنشـر يف جريدة (شعلة االهايل الكربالئية) إ ّبان ثورة الرابع عرش من

متوز (1958م).

ومل يكن الشاعر احلائري غاف ً
ال عن املعركة املصريية للعرب مع فلسطني
إذ نظم كثري ًا من القصائد الوطنية يف هذا الشأن ،مستوحي ًا أفكارها من داخل
األرض املحتلة ،لكنها مل تنشـر بعد ،إذ سبق له أن عاش حلظات استقالل
اجلزائر و نظم هذه القصيدة التي حييي فيها كفاح اجلزائر أرض البطوالت:
حي البطوالت تعنو دوهنا الدول

وجيفل الصارم اهلندي واالسل

حي الضحايا عىل اشالئهم رفعت

اساس جمد و شيد النصـر واالمل

حي املنايا عىل أرض الفداء ومن

ازاه��ر عبقت يف روض ملحمة
ط�لاب حق ص�لاب يف عزائهم

يف اخلافقني رست يف عزمهم مثل

تقاعس النكس عنها وارمتى البطل

ثبت القلوب اذا ما قوض اجلبل

وم���ن ت��دع��م ب���االي�م�ان م��ق��ود ُه
وسائرين إىل اهليجا جوانحهم

هتفو و السنهم بالشوق تبتهل

واحل���ر ي��ائ��ف ان ينقاد مقودة

وان ي��ذال وان ضاقت به احليل

مل يرتضوا اخلسف ما ضيمت نفوسهم

ففي املنايا لصون املجد متسع
وان يطعم نصل السيف يفضله

فليس ي��ق��ع��ده وه���ن وال أج��ل
ويف ال��ش��دائ��د مل تطبق هل��م مقل

ويف ال��ق��راع ل��درا الضيم حمتمل

عيش من اهلون ترجى ادونه الفصل
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فليس غن ًام حياة ال اع��ت��زاز هبا

يرومها فاقد االحساس متكل

()1

***
ويواصل شاعرنا يف كفاحه األديب من قصيدة له ُألقيت يف مقر احلزب الوطني
الديمقراطي يف كربالء حييي فيها كفاح العراق من أجل احلرية واالنطالق:
إي��ه شباب ال��راف��دي��ن وغرسها

وازاه�����ر ًا وش��ت رب��اه��ا وال��ث��را

شدوا عىل اهلدف اجلليل أكفكم

وجت��ن��ب��وا م��ا ك���ان ك��س��ب��ا ب��ائ��را

وطليعة اجليل اجلديد تضافرت

عزماهتم ان ناب خطب واعرتى

وتتبعوا سبل العظام وصارحوا

بالرأى بئس مغالط من ح��اذرا

ان��ت��م هل��م س��ن��د ب�ما استوعبتم

من رشح وهبوا وهم لكم امرا

ك��ون��وا هل��م ه���االت جم��د ساطع

وه��م ال��ب��دور برحبهن دوائ���را
()3-2

***
صدر الدين احلكيم الشهرستاني
هو الشاعر اخلطيب السيد حممد عيل صدر الدين ،بن السيد حسن آل
السيد خليل احلكيم الشهري بالشهرستاين ملصاهرته ُارسة آل السيد مهدي
الشهرستاين ،ولد عام (1351ه��ـ1936/م) يف مدينة كربالء ،عرفته ُأستاذ ًا
ومربي ًا وداعي ًا إىل اإلسالم باعتباره أحد اخلطباء الفضالء يف مدينة كربالء ممن

 . 1جريدة شعلة االهايل الكربالئية ،العدد 13السنة(1965م) االوىل 25حزيران (.)1960
 . 2جريدة شعلة االهايل الكربالئية العدد  17االوىل  10ايلول (1960م).

[ . ]3عجز هذا البيت غري موزون وغري واضح املعنى وهو هكذا يف الطبعة االوىل من الكتاب(.املراجع)
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هلم الشهرة الواسعة يف اإللقاء والتفكري احلسن خترج من الدورة الرتبوية
اخلاصة برجال الدين عام (1959م) ،و ُعني معل ًام يف لواء النارصية لفرتة
وجيزة نقل بعدها إىل مسقط رأسه كربالءَّ ،
وإن التعليم مل يشغله عن أداء

رسالة الشعر واملطالعة ،فكان ُيدعى حلضور معظم املناسبات الدينية التي

تقام يف مدينة كربالء ملا يتمتع به من أداء يف العرض وحسن االلقاء ويدرك

القارئ من شعره روح التقليد وقد اختذ من ارتقاء املنرب واملناسبات خري
ٍ
حافز للولوج يف القضايا الوطنية فقد حيا نضال الشعب اجلزائري أيام قبل
االستقالل وجعل يف قصيدته هذه خري نداء يوجه ألبناء العرب واإلسالم

حيث يقول:

أم���ة اإلس��ل�ام ق��وم��ي وان��ظ��ري

غصبت اع��داؤن��ا م��ن��ا الرباعا

ك��ل ذئ���ب ص���ار ي��رج��و ص��ي��د ًة

وغ���دى الصيد للقواها متاعا

ذي فرنسا اشعلت حربا وذي

الدول الكربى لنا ترجوا الضياعا

وح��دوا الصف وث���وروا وحدة

واكشفوا ع��ن مبدأ هل��ا القناعا

وان����ـ��ش�روا راي�����ة ح���ق ط��امل��ا

ح���ررت ف��ك��ر ًا ون��ف��س� ًا وي��راع��ا

وانسفوا بالعزم ص��اروخ � ًا هلم

واسحقوا املستعمر الغاشم يف

زل��زل��وا منهم هضابا و تالعا
أي شكل جاءكم يبغي اخلداعا

()1

وعىل إثر االعتداءات الصهيونية عىل أرضنا العربية وصداها من قبل
رجال الفتح قد فتح باب ًا جديد ًا للتأمل يف ردع العدوان وهاهو شاعرنا
 . 1ذكرى مولد الرسول األعظم - اجلمعية اخلريية اإلسالمية يف كربالء.
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يستنهض اهلمم والعزائم النقاذ البقعة الطاهرة إسمعه يقول:
رس أهيا اجليش ال ترهب من اللهب

و حطم اخلصم و انشـر راية العرب

حرر فلسطني وانسف كل قاعدة

للغرب فيها فهذا شان كل ابى

واجعل اهل��ك عنوانا تصول به
ال تيأسن من الفتح التي ظهرت

ال تطلب النصـر من أعداك أهنم
رب أنار لنا
بل اطلب النصـر من ّ

جاهد وصل أسد ًا يف كل معركة

كرب وهاجم بني صهيون خمرتق ًا

ع�لى ع���دوك حيفا ويف النقب
آث��اره يف ظ�لام االف��ق كالشهب

يرون حتطيمنا باحلرب والشغب
طريقنا هبدى االس�لام والكتب
وارفععنالقدسكابوس ًابالنصب

كل القالع بال خوف وال رهب

()1

ومرة أخرى وبعد عدوان اخلامس من حزيران عام (1967م) يلتقي

الشاعر مع أبناء شعبه فيحفزهم هبا السرتداد ما اغتصب من بالد العرب

واإلسالم...

اف�����ق اهي�����ا امل���س���ل���م احل���ائ���ر

ف������أن ع������دو اهل�������دى غ����ادر

أخ���ي ي��ارصي��ع اهل����وى فانتبه

أح�����اط ب���ك اخل���ط���ر ال���دائ���ر

إىل ع�����زة س��ل��ب��ت��ه��ا ال���ع���داة

ل��ي��ل��ب��س��ه��ا خ��ص��م��ن��ا اجل���ائ���ر

دع ال���ن���وم واهن����ض إىل ع��زة
وهيهات ه��ل يستطيع الذليل
اخ���ي ل��ق��د غ��ص��ب امل��ع��ت��دون

حي�����ار ب���أوص���اف���ه���ا ال��ش��اع��ر
ت���ق���م���ص���ه���ا وه������و اخل�����ارس

مح������اك وان��������ت هل�����م ن���اظ���ر

 . 1ألقيت يف كربالء يف ميالد االمام عيل1387 ( هـ ).
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اخ����ي ل��ق��د ق��ت��ل ال���ك���اف���رون

اخ������اك وان������ت ه���ن���ا ص��اب��ر

ودم����ر اس��اط��ي��ل��ه��م ب��ال��ث��ب��ات

ف���أن���ت ب�م�ا ت��ت��ب��غ��ي ظ���اف���ر

فشمر حل��رب ت��رى الغاصبني

ه����وان����ا وان�������ت هل����م ق��اه��ر
()1

وهكذا عرفت أهيا القارئ الكريم السيد صدر الدين احلكيم من خالل

شعره الوطني الذي عرب فيه بروح االستنهاض وبث احلمية والقوة يف نفوس

املسلمني.

باسم يوسف احلمداني

***

ولد الشاعر باسم احلمداين عام (1944م) يف مدينة كربالء ،ودخل

امل��دارس الرسمية فاكمل االبتدائية واملتوسطة والثانوية ودخ��ل معهد

املعلمني يف كربالء عام (1967م).

قرض الشعر يف سن مبكرة متأثر ًا برفاق مدرسته أمثال املرحوم بدر

شاكر السياب ،وعبد الوهاب البيايت ،وخليل حاوي وغريهم ،وجعل من

الوطن وما تعرض له من نكبات وآالم سبي ً
ال لقرض الشعر الوطني.

وكتب للصحف واملجالت العراقية وأنذر جزء ًا من نشاطه األديب

للمسـرح العراقي ،فكتب عدة مسـرحيات ختص منها الوطنية بالذكر
(مجاجم السكر) وغريها وكتب قصائد غنائية للنشاطات املدرسية.

 . 1القيت يف احتفال اجلمعية اخلريية االسالمية يف كربالء بمناسبة مولد الرسول االعظم
(1388هـ).

مركز كربالء للدراسات والبحوث

48

َّ
إن من يتعمق يف نفسية الشاعر احلمداين يراها مطابقة لنفسية الفارس

العريب عىل خط النار ملا يتلمسه اإلنسان منه هليب احلامس والوطنية شأنه

شأن كل عريب مسلم غيور تعرض للنكبات التي أحدثها املستعمر الغادر.

وبارشاقة فجر احلرية يف الرابع عشـر من متوز (1958م) ،كان شاعرنا

مع كل مواطن عراقي عادت احلرية له بعد سيطرة اإلستعامر الغاشم .واليك

من قصيدة له يف ذكرى متوز عام(1964م) بعنوان -عودة متوز -فهي تنم

عن أصالة وموهبة:

متوز اضاممة شوق نقي
عدت وعاد العطر للدورق
عدت وعاد الصبح يا مرجتى
آمالنا .فيارؤى حلق
ويا سواد الليل ال حتتشد
ياعصمة االيام ال تطبقي
نحن هضمنا نري اغاللنا
يف افقنا الرحب رؤى تستقي
نحن مع النور عىل موعد
نحن خلقناه ومل نتق
نحن صنعناه بأقدارنا
بألف جرح ناغر ريق
بألف الف منكب واسع
بالدم باالرواح باملنطق
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ماساتنا حتيى باعامقنا
وسلم النصـر بنا يرتقي
غاياتنا وصول غاياتنا
لن ننتهي اال وأن نلتقي
متوز اضاممة شوق نقي
()1
عدت وعاد العطر للدورق
وجاء حزيران عام (1967م) ،وحدث ما حدث وشاعرنا جيسد لنا ما

جيول بخاطر كل فارس صنديد يأبى للضيم أن يركع ،فاسمعه يقول:
لن يمروا

لن يمروا فوق أريض العربية
لن يمروا يف ساموايت النقية

كل عرق من دمائي

يتلظى محام توحي بان األرض
ارث البـرشية

ماإلرسائيل

تبتاع وتشتار ،وجوه الشعب
يف اسواق وهم صريفية

ما إلرسائيل

رس البغي ريح جتمع العقبان
 . 1فارس الصمت ،باسم يوسف احلمداين(خمطوط).
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كي متعن متزيقا مداها الترتيه

غدها املوهوم

الوان من التنكيل غيبوبة صحو ،كهف آثام
آفاعية غبية

()1

ورصخة أخرى يف سامء حزيران يعلنها شاعرنا حرب ًا عىل من سولت له

نفسه العبث بكرامة العرب ولنسمع:
يمينا .باجلراح وبالعتاد

سنحمل عب ما عدت العوادي العوادي
ونحمل ما تروع من رؤانا
ودرب النصـر يفضـي للسداد

سنكتب من مسيل دم الضحايا
إىل جيل التطلع والتفادي

مالحم أمة جتثو املنايا

عىل اقدامها يوم اجلهاد

رفات شبابنا حبات رمل

يفوح ارجيها عرب الوهاد
تنز دماؤنا امال نديا

يصارع يف ترقية االعادي
 . 1القيت يف املوسوم الثقايف لدا املعلمني االبتدائية يف كربالء (1968م).
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لينزع عن سامء العرب ليال
دجي ًا قد تسـربل للسواد

ليندفق الصباح عىل ربانا

وحتتضن الشموس رؤى البوادي

وهكذا عرفناه شاعر ًا وكاتب ًا وطني ًا سيكتب له الزمان املجد.
***
عبد احلسني عمران احلويزي
ولد الشاعر عبد احلسني بن عمران احلويزي عام (1289هـ) ،ونشأ

يف ُأرسة حمافظة ،ودرس عىل يد السيد ابراهيم الطباطبائي آل بحر العلوم
والشيخ حممد حسني الكيشوان ،وهاجر إىل كربالء سنة (1335هـ) املوافق

(1914م) ،واستوطن حملة سادات آل عيسى((( إحدى املحالت الثالث

التي كانت تشكل قصبة كربالء.

حدثني والدي بأن احلويزي كان يمر به كل يوم بعد أداء زيارة االمام
احلسني يف طريقه إىل داره .أنه كان أديب ًا ظريف ًا وله اطالع يف تاريخ

الوقائع واحلوادث التي وقعت يف العراق يف الفرتة االخرية ،وقد طوق اعناق
 . 1وتعرف اليوم بالقسم الغريب من باب الطاق ودور ال الشهرستاين فمحلة املخيم وكان اخر شخصية
من هذه الساللة العريقة العامل الشاعر النسابة السيد حسني بن مساعد الطوغاين من ساللة عيسى

بن زيد حفيد االمام عيل بن احلسني السجاد الذي كان حيا يف عام (917هـ) .ينظر :كتاب
مدينة احلسني.68 /1 :
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األعيان ،واألُمراء واألرشاف بغرر قصائده ،وفائق مدحه وثنائه هلم .وكان
خيتلف عىل داره يومي ًا بعض أدباء كربالء أمثال السيد صدر الدين احلكيم

والشاعر عباس أبو الطوس ،والسيد سلامن هادي آل طعمه ،والسيد مـرتىض
الوهاب ،واخلطيب السيد مرتضـى القزويني ،والسيد حسن املصباح ،الذي

كان ينيبه يف املناسبات التي ُيدعى اليها كل هؤالء يفدون عليه للتحدث يف
الشعر والوقوف عىل غرائب األخبار وقديم األثار والقضايا األدبية األخرى
و يسرتسل الوالد يف حديثه قائالً :إنه سمع من احلويزي كلمة مأثورة قاهلا

من اعامق قلبه (أدباء اليوم ال يعينوين عىل مأسايت املادية ولكنهم سينفقون

عيل بعد وفايت).
املبالغ ّ

وكان احلويزي عىل بالغ األمهية آلالم شعبه يف كل الظروف التي مر
هبا إذ انه نظم يف الوطن كثري ًا من القصائد التي تعترب بحق التجسيد الكامل
لروحيته ،ولكن الدهر ال يرحم إذ مات هذا الشاعر وانطفأت شمعة كادت

أن تيضء درب الكفاح الوطني.

له يف الوطن ذكريات وحنني جسدها بقصيدته -الوطن -يقول فيها:

اريت نفسـي املنى يف عزة الوطن

ك�ما مت��ن��ت ع��ي��وين ل���ذة ال��وس��ن

الحزم يل يف الورى ان مل اقف هدفا

أم��ام��ه مل��رام��ي أس��ه��م ال��زم��ن

وق���ل م��ن��ي إذا ال���غ���دار ه��ددين

ك��م اش�تري��ت ب��ه ع��زا رب��ح��ت به

ان قصـرت مهتي عن صنع حوزته
نشأت فيه ع��زي��ز ًا فاغتدوت به

أفديك ياوطني بالروح والبدن

ال ب��دع ان بعته نفـيس بال ثمن

طول املدى مل تفتني صفقة الغبن
صفو املكارم الصفو ًا من اللبن

الوطنية يف شعر كربالء

الدهرحر ًا نلت ما طلبت
ان عشت يف
ّ

ال ابتغي غري اط��راف القنا وطن ًا

53
مني املنى ووثائق اهلون ينكرين
ابيت فيه طليقا غ�ير م��رهت��ن

()1

وشاعرنا يميض يف وطنياته مفتخرا بالعرب وشيمتهم من قصيدة يقول فيها:

ان ت��س��ل ع��ن��ا س���ل ال��ع��رب��ا

حت���ف���ظ االوط���������ان وال��ش��ع��ب��ا

ت���ش���ه���د ال���ع���ل���ي���اء ص���ادق���ة

ان����ن����ا م���ن���ه���ا ذوي ال���ق���رب���ا

ن���ح���ن ق�����وم ط�����ال م��ف��خ��رن��ا

ع�����ز م�����ن ي��������أوي جل�يرت��ن��ا

ق���د وردن������ا ال���ع���ز م��ش��ـ��رع��ة

ف���اخ���رت اح��س��اب��ن��ا ال��ش��ه��ب��ا
ل����ل����دن����اي����ا ط���ب���ع���ن���ا ي���أب���ى
ف��ارت��ش��ق��ن��ا م���اءه���ا ال���ع���ذب���ا

()2

مما سبق عرفنا وطنية الشاعر احلويزي ولنضيف ما سمعناه مما نظمه يف

احلامسة واالفتخار ببني قومه:

من بأسنا ام��ن العدو ام��ا دري

رصف ال��زم��ان ب���دوره يتقلب

ان راق��ت الدنيا تسوم نفوسنا

ه��ون��ا ب��ط��ول حياهتا ال نرغب

ام���ا ي���دق ع�ل�ى اجل���ن���ادل ان��ف��ه

ان شكلت ب��ال��ع��ز ال���ف منية
واحلتف ي��وم ال��روع يف افواهنا

او ف��وه يمالء هنالك اث��ل��ب

()3

ك��نَّ��ا ل��غ��اي��ت��ه��ا رساع����ا ن��ذه��ب

اشهى من العسل اجلنى واطيب

 . 1موسى إبراهيم الكربايس،البيوتات االدبية يف كربالء ،ص.201
 . 2املصدر نفسه.

[ .] 3عجز هذا البيت غري موزون وغري مفهوم وهوهكذا يف الطبعة االوىل(.املراجع)

 . 4ديوان احلويزي ،ج،1ص.69

()4
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والشك إن هذا الشعر الرائع الذي صدر من أعامق شاعر كبري هلو شعر
خالد يتحدى حوادث الزمن ،ويبقى مردد ًا عىل أفواه املعجبني جي ً
ال بعد

جيل.

***

حسني فهمي اخلزرجي
ولد الشاعر حسني فهمي اخلزرجي عام (1930م) يف مدينة كربالء،

قرض الشعر واجاد فيه ،وراح جيول الصحف واملجالت األدبية حتى خترجه

من دراسته الثانوية عام (1948م) ،و ُعني معل ًام عىل املالك اإلبتدائي ولكنه
ظل يف التعليم سن ًة واحدة حتى ُعني موظف ًا يف مديرية تربية لواء كربالء.
َّ
إن الوطنية قد أخذت مكاهنا الالئق يف قلب شاعرنا اخلزرجي حيث
نظم كثري ًا من القصائد التي كان يستوحي نظمها من أحداث العراق يف

سنة (1948م) .وح��وادث (1952م) واإلعتداء اآلثم عىل مصـر عام
(1956م) .وبزوغ فجر الرابع عشـر من متوز عام (1958م) ،وله إحساس
شديد يف شأن قضية فلسطني  -قضية العرب الكربى -وهو من الذين تغنوا

بثورة الرابع عرش من متوز(1958م).
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فاسمعه يقول:

ويل للطغاة الفاجرون وحكمهم
وتسلم الشعب االيب حقوقه
ك���ل حت��ق��ق ح��ل��م��ه وحت��ق��ق��ت
ي��اث��ورة اجليش املظفر حطمت
وهت��دم��ت للغرب قلعته التي
فأهنأ بجيشك (ياعراق) عىل املدى

55
ويل وح���ل احل���ق ح��ل امل��وع��د
مل ي��ب��ق ح���ق ض���ائ���ع وم��ق��ي��د
()1
آم���ال���ه وط��م��وح��ه ي��ت��ج��دد
اغالل هذا الشعب وانبلج الغد
ب��ن��ي��ت وظ����ن ب���أهن���ا ال هتمد
م��ا دام ي��رع��اك االل���ه االوح���د

وسبق لشاعرنا اخلزرجي أن ع��اش حلظات االح��داث الدامية يف

(1948م) ،وساهم يف تظاهرات الوطنيني الذين أبوا أن يركعوا للحكم
االجنبي فكانت معظم قصائده ترددها التظاهرات الوطنية آنذاك ومن بينها
هذه القصيدة التي يقول فيها:

ان رمت حترير العراق فال تدع

ل��ل��ط��ائ��ف��ي��ة يف ال���ب�ل�اد جم��اال

والعنصـرية مثلها ان ترجتي

منها التحرر ك��ان ذاك حم��اال

ال��ط��ائ��ف��ي��ة ل���ن حت����رر شعبنا

فهي ال��ت��ي ع���ادت عليه وب��اال
()2

وراح���ت األي��ام وشاعرنا يعيش حلظات مت��وز واستقالل اجلزائر

وانبثاق مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية ،فينظر إىل بني قومه وكاهنم كالبنيان
املرصوص ترى انطلق بقصيدته ملاذا انا قومي:
س��ال��ت��ن��ي -وق���د غ��واه��ا أج�ير

 . 1البيوتات االدبية يف كربالء .214 /
 . 2ديوان شعره (خمطوط).

م��ن دع���اة امل���ب���ادىء االجنبية
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اهي����ذا (ال��رف��ي��ق) ق��ل يل م��اذا

كنت ص��ب� ًا بمبدأ (القومية)؟

ان��م��ا جم����د م���وط���ن���ي ي��اف��ت��ايت

يف ب��ن��اء (القومية ال��ع��رب��ي��ة)

ما ترى القوم يف شقاق مغيث؟

كيف ترجوا الوفاق بـ(العنصـرية)؟
()1

إنه ذو نزعة قومية تشمل كل األقطار العربية وال غرابة يف ذلك فقد

واكب االحداث الدموية التي عمت بالد العروبة حينام هب شعبها ليخط

بدمه سطور العزة واملجد.

عبد اجلبار عبد احلسني خضر

***

ولد الشاعر عبد اجلبار عبد احلسني عام (1935م) يف مدينة كربالء،

ودخل املدارس الرسمية فدرس االبتدائية يف مدينة الكوفة ،وأكملها ودخل

ثانوية كربالء وخترج منها عام (1952م) ،ودخل دار املعلمني االبتدائية يف

بغداد عام (1955م) .وخترج منها معل ًام.

ان شاعرنا عبد اجلبار ريايض وأديب إذ أن له شغف كبري بالرياضة

البدنية ويامرسها إىل يومنا هذا ولكنه انصـرف كذلك إىل األدب فنشـر
عديد ًا من املقاالت األدبية يف بعض الصحف واملجالت ،وتأثر الشاعر
بعميد مدرسة الشعر احلر املرحوم بدر شاكر السياب ،وله باع طويل يف نظم

الشعر احلر .اذ يعترب مرآة صادقة تنعكس عليها نزعته الوطنية ،ومن آثاره يف
األدب الوطني قصيدته املشهورة (شهرزاد يف خيام الالجئني) التي تركت
أثرا كبريا يف نفوس الشعب بعدما إنتكس العرب يف اخلامس من حزيران

 . 1املصدر نفسه .

الوطنية يف شعر كربالء

57

عام (1967م) يف فلسطني العربية.
إذ صور املأساة الكربى التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون يف األرض
املحتلة ،وجعل من خيامهم منطلق ًا خلريدته العصامء ،فها هو يسترصخ

الضمري اإلنساين بقوله:

ياشهرزاد
هذى احلكاية باختصار
هذى املصيبة باختصار
سنظل نسأل دونام
ملل وال حتى كالل
أين الضمري...؟!!
أين املبادئ والقيم؟؟
اين الشعوب...؟
اين انتفاضات االمم...؟

سنظل نضـرب يف دروب الدهر

نرقب كل ميالد جديد
ونذيع مأساة اخليام
بني االنام
ونظل نقتحم الظالل
عرب احلدود
()1
ياشهرزاد

 . 1عبد اجلبار عبد احلسني خرض ،شهرزاد يف خيام الالجئني ،قصيدة ظهرت يف ستينيات القرن املايض
وكانت مطبوعة يف كراس صغري .
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وأخري ًا أغتصب العدو القدس وحرم العبادة ومأوى الطاهرين ...

وفعل ما فعل هبا ودنس احلرم الرشيف ،واعتقل األحرار ونصبت املشانق..
وهنا أحتدمت ثورة شاعرنا فانطلق هبذه القصيدة ،يقول الشاعر:
مصلوبة مشاعر املدينة

مدينة السالم واالقداس السكينة

الريح فيها رصرص جمنونة

املوت فيها ببع...

يبذر يف ارحامها شؤونه

يسح من اطيافها...

يذر يف اعطافها قرونه

مقفرة قلوبنا  ...حزينة

تشكو يباس اللوعة احلرونة
مقفرة دروبنا

مقفرة كؤوسنا
مقفرة اعامرنا

موصدة ابوابنا

تشكو اهنيار الوحشة اللعينة إىل ان جيسد املوقف بعينه ويقول هذا سياج

املوت يارفاق:
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هذا سياج املوت
(والفتح) باب واسع االنطالق

من كل تنور

من كل ثقب مغمض جفنه

من كل دجيور

عن كل بئر قابع يف القرار
ينشق عمالق

يدعى (ابو عامر)
يوزع االدوار

وينثني مغوار
يبشـر االيام
يبذر االرحام

ليولد االعصار
وهيدر التيار

()1

***

 . 1القيت يف حفلة نقابة املعلمني يف كربالء لعام (1968م).
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صاحل هادي اخلفاجي

ولد الشاعر البصري صالح هادي اخلفاجي عام (1937م) ،يف مدينة

كربالء ودرس يف الكتاتيب لدى الشعر الشعبي الكبري الشيخ عبد الكريم
الكربالئي يف صحن سيدنا العباس ان حسن اإللقاء والتعبري وارتياد
املجالس الدينية واألدبية جعلت منه ذلك األدي��ب الناضج والشاعر
املتحمس رغم الرمد الذي حدث له يف صغره.

يطغى التقليد عىل شعره إال أنه نظم يف الوطنية كثري ًا من القصائد

احلامسية الالهبة ونرش قسم منها يف بعض الصحف واملجالت األدبية.

وقد تأثر بثورة اجلزائر ونضال الشعب الفلسطيني من أجل طرد

املستعمر الغاشم من أرض الوطن وكذلك نضال الشعب العراقي ما قبل

الرابع عرش من متوز عام (1958م).

ولكنه ترك نظم الشعر إال قلي ً
ال وذلك ملواصلة دراسته الثانوية ودخوله

السلك اجلامعي ،له يف نضال الشعب اجلزائري قصيدة عصامء يصف فيها

املناضل العريب يف كفاحه ضد االستغالل والعبودية لنسمعه يقول:
ع�لى ص��خ��رة ال���ث���ورة ال��ظ��اف��رة

س��ت��ن��ه��ار اح�ل�ام���ك ال��ف��اج��رة

س�ترح��ل ع��ن أرض��ن��ا الطاهرة

وت��ل��ه��م��ك امل���وج���ة اهل�����ادرة

ورغ����م ق��ن��اب��ل��ك ال��ع��اص��ف��ات

هناك وحيث يموج الرصاص
غ����دا س��ن��ح��ط��م ق��ي��د ال��ظ�لام

ت�������وزع ن��ي�راهن����ا ال���س���اع���رة
ستنتصـر ال���ث���ورة ال��ص��اع��دة

ط�ل�ائ���ه���ا احل������رة ال���ص���اع���دة
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وت�����زرع ب��ال��ن��ور وج���ه احل��ي��اة

وت��ب��ق��ى هب���ا ش��ع��ل��ة خ���ال���دة

()1

وهناك فلسطني هدف العرب املنشود -شاعرنا مستعرض واقعها

مستله ًام شعره من نفسيته الوطنيىة التي تضاهي نفسية اجلندي الصنديد عىل
خط النار إذ يقول :

ه��ذي فلسطني اوص��ال موزعة

وم��غ��ت��م ب��ي��د االع��داءم��ق��ت��س��م

عاث اللصوص ضواري يف كرامتها

هذرا فام التزموا حقا وال احرتموا

س��ل(دي��ر ياسني) عام ان��زل��وه به

من الدمار وم��ا عانت به احلرم

بل اوغلوا يف ارتكاب املوبقات عىل

فتلك اي��دهي��م ل�لآن م��ا برحت

حممد علي عبد عون اخلفاجي

مرأى من الناس العدل وال شيم
مح��راء يقطر من اظفارهن دم

()2

***

ولد الشاعر حممد عيل عبد عون يف مدينة كربالء سنة (1943م) من

أبوين ينتميان إىل آل بديوي املتفرعة من قبيلة خفاجة التي يقطن القسم

الغالب منها حملة باب السالمة((( ،دخل اإلبتدائية واملتوسطة فالثانوية
فأكملها ودخل كلية الرتبية بغداد وخترج منها عام (1965م).

أحب الشعر وهو يف مطلع شبابه حيث صادف هوى من نفسه وراح
 . 1جريدة االهايل الكربالئية العدد 19السنة االوىل 1960/9/25م.

 . 2جريدة شعلة األهايل الكربالئية العدد 17السنة االوىل 1960/9/10م.

 . 3خفاجة:قبيلة عربية مشهورة كثرية الفروع متعددة األفخاذ تشغل قس ًام واسع ًا من حملة ال فائز نسبة
إىل سادات آل فائز وهي من أقدم القبائل العربية يف كربالء.
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يطالع الكتب الدينية واألدبية التي تركها خاله املرحوم الشاعر اخلطيب
الشيخ عبد الكريم كاظم النايف وما يزال يطالع القسم الكبري منها.

إن ديوان (شباب ورساب) كان أول انتاج لشاعرنا اخلفاجي ،وقد ضم

بني طياته جمموعة من الشعر الغزيل الرقيق كام وان ديوان -مهر لعينيها-

أحتوى عىل جمموعة أخرى من شعره العاطفي ،وقد نشـرت قصائده يف
جرائد متعددة وعىل رأسها جريدة كل يش.

وديوان -لو ينطق النابامل -الذي أصدره بعد انتكاسه العرب يف فلسطني

كان من ابرز آثاره الوطنية اذ تتجىل ثورية الشاعر التي استطاع هبا ان يرتفع
إىل هذا الصعيد احلاميس ويتخذ منها منطلق ًا للتعبري عن أحاسيسه ومشاعره.
بعد أن أشتد هلب الوغى يف حزيران عام (1967م) :إستطاعت

السلطات الصهيونية بكل وقاحة ان خترتق املفاهيم اإلنسانية وتضـرب هبا

عرض احلائط باستعامل قنابل النابامل املحرمة.

ولكن ال عجب من هؤالء األنذال ُ -عباد املال والفتن إذ احتدمت

ثورة شاعرنا اخلفاجي ،وانطلق هبذه القصيدة التي نظمها بعد اخلامس من

حزيران عام ( )1967بعنوان .
قسم يقول شاعرنا:

ب��ق��ن��اب��ل ال���ن���اب���امل ب��ال��وج��ه

اجل�������دي�������د م�������ن اجل�����ن�����ود

ب��م��ض��اج��ع ال���غ���رب���اء ب��ال��ل��ي��ل

ال����غ����ري����ب ع��ل��ى ال���ش���ـ���ري���د

ب���ال���غ���ارب�ي�ن ع����ن ال����دي����ار

م����ن احل��������دود إىل احل�����دود

الوطنية يف شعر كربالء
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م������اض الرف�������ع ك�����ل روح

م�����ن ب���ن���ي���ك ع��ل��ى ب���ن���ودي

ان�����ا وال���ص���غ���ار ال���راض���ع�ي�ن

م����ن امل��ل�اج����ئ وال���ش���ـ���رود

وام��������وت ص���ن���و ال���ك�ب�ري���اء

ت��ص��ي��خ اورديت وج���ي���دي

م���ت���وث���ب اخل�����ط�����وات ان��ق��ذ

احل������امل���ي��ن ع���ل��ى ال����ت���راب

م������ن جم�����اه�����ل ك������ل ب��ي��د

وت�����راهب�����م وت������رى اجل�����دود

ي��اج��اح��ظ ال��ع��ي��ن�ين فلتغمض

ع���ل���ى رؤي�����������ا ال���ش���ه���ي���د

ث���������اري ال���������ذي مل ان���س���ه

ق����ي����د حت�������دب يف زن�������ودي

ج����رح����ى ه����و ال���س���ك�ي�ن ل��و

مح���ل ال���ل���واء ع�ل�ى ال��ش��م��وس

ي���ب�ل�ى ول�����و ي��ب��ق��ى وج�����ودي

ورف يف االف�����ق ال��ب��ع��ي��د

()1

وله قصيدة يتغنى فيها لتموز العظيم إذ يعرب عن نفسيته ويرسم بخيال

فني رائع فيقول:

جم����ازر ه���ي ن��دم��ي��ه��ا وت��دم��ي��ن��ا

وص��ول��ة ه��ي ن��ردهي��ا وت��ردي��ن��ا

ال مهجة الرمل روهت��ا حماجرنا

وال ال��س�لاس��ل فلتها اي��ادي��ن��ا

جم����ازر ه���ي ن��دم��ي��ه��ا وت��دم��ي��ن��ا

وال رؤى الغد حققنا شهامتها

رسنا عىل الدرب افراسا مطهمة

 . 1حممد عيل اخلفاجي ،لو ينطق النابامل.

نضفي عليها اذا ش��ئ��ام��ا فينا
وال ال��ق��ص��ائ��د اث��رهت��ا قوافينا

ناقوسنا الشـرق والتكبري حادينا
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وينفرد وحده ليصور شعوره بالذات فيقول:

ان���ا و مت���وز ان��ف��اس ع�لى سمر

تبنت يف حجر الدنيا رشايينا

روى من الشفق الظامن سحنته

وارت���د ي��غ��رق ل��ون � ًا يف سواقينا

ارشق عىل الركب يا متوز ان دما

م��ا زجم���ر احل���ق اال م��ن ماذننا

()1

يطل س��ال ع�لى االف���اق تلوينا
وال رسى الصبح اال يف مغانينا

()2

واخلفاجي بعد كل هذا شاعر يؤمن بالتجديد يف اوسع نطاق ويدعو

إليه ،ويشارك املجتمع اآلمه وآماله.
عبد احلسني حممد الدارمي

ولد الشيخ عبد احلسني الدرامي يف مدينة العامرة عام (1908م)،

وانتقل منها إىل النجف االرشف لدراسة العلوم الدينية ،وبعد هاجر مع

استاذه العالمة السيد حسني القمي إىل كربالء ،والقى فيها عصا الرتحال،
وكان ينوب عنه يف القاء املحارضات عىل طالب العلوم الدينية ،وقد انتدبه

سامحة الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء لتويل عامدة املدرسة املهدية يف

كربالء ،فاشغل هذا املنصب قرابة ثامن سنوات قام خالهلا باعامل جليلة
وخدمات نافعة كام توىل بعدها سكرتارية مدرسة االمام اخلطيب الدينية
الرسمية الرتباطه الوثيق بالعالمة الشيخ حممد اخلطيب ،وكان يدير احلوزة
العلمية يف املدرسة املذكورة(((.

[ . ]1عجز هذا البيت غري واضح ومضطرب وهو هكذا يف الطبعة االوىل(.املراجع)

 . 2حممد عيل اخلفاجي  ،لو ينطق النابامل.

 . 3شعراء من كربالء ،سلامن هادي ال طعمة :ج.2
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ان شاعرنا الدارمي كثري النظم يف الوطنية اذ يعرب لنا شعره عن نفسيته

الوطنية املطابقة لشعره وعىل مدى االحداث كان شاعرنا ينظم وطنياته
وينشـرها يف الصحف واملجالت االدبية يف العراق ،وقد وافاه األجل املحتوم

يف سنة (1387هـ) ،وترك مقعدا لشاعر وطني فذ خدم االدب الوطني طيلة

حياته.

لقد كان من دعاة الوحدة العربية وملا متت انطلق هبذه القصيدة ليعرب

عن مشاعره واحاسيسه حيث يقول:
امنية العرب من بدو ومن حضـر
فاهنا شوكة يف عيون الصهب مثمرة
قانوهنا من صميم الدين مقتبس
لو حققت ساد فيها الدين ثانية

حتقيق وحدتنا الكربى مع احلذر
للعرب رغ�ما عليها اطيب الثمر
من القوانني بني الشمس والقمر
()1
وحقق اخل�ير ك��ل اخل�ير للبشـر

ويميض شاعرنا يف وطنيته اذ يعرب لنا عن مشاعره واحاسيسه يف انتصار

الشعب العراقي فجر الرابع عرش من متوز(1958م) بقيادة جيشه اجلسور اذ
يقول:

بشـري العروبة فاز اجليش بالظفر
فلت هزيمته جيش اهلل من زعمت
باجليش اقسم قد احيت كتائبه
عزت هبا العرب واالسالم وارتفعت
القت دروسا عىل االع��داء قاسية

 . 1ديوان شعره (خمطوط).

 . 2شعراء من كربالء ،سلامن هادي ال طعمه . 74/2 :

والدين أصبح مأمونا من اخلطر
ان اجل��ب��ال تنجيها م��ن ال��ق��در
ما كان للعرب من فتح ومن اثر
ق��واده��ا يف س�ماء املجد والظفر
()2
ترتاع منها مدى االيام والعمر
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ورب سائل يسأل ماذا كان يفكر شاعرنا بحياته ؟ وجوابه انه جعل من
َّ

احلياة منطلقا للكفاح ضد املستعمر الغاشم فنسمعه يقول:
اين ألش��ع��ر يف احل��ي��اة م�لامح � ًا
م��ن مل ي��ذ ب��ل��س��ان��ه صمصامه
واحل��ق فيها مستظام وان عال

ي��ع��ل��و هب���ا م���ن ك���ان ذا اق���دام
ف��ي��ه��ا ي��ك��ون ف��ري��س��ة االق����زام
()1
فالفضل للمياد والصمصام

وله يف حتية العلم العراقي حيث يقول:

ت��رف��ع اهي����ا ال��ع��ل��م ال��ع��راق��ي

ي���زول ال��ط��ام��ع��ون وان���ت ب��اق

ورت���ل ح�ين خت��ف��ق يف الفضاء

نشيد الصيد يف ي��وم التالقي

ورف��رف يف سامء العرب وارسم
وق��ل ع��اش ال��ع��راق بظل جيش

رأى شعب العروبة مستظاما
ف������أردى ج���ه���رة م���ن دن��س��وه

ع�لى االف����اق ث����ورات ال��وف��اق
ق��وي ال��ب��أس ينسف مايالقي

وروح امل��ج��د حلت يف ال�تراق

وش����دوه ج��ه��ارا ب��ال��وث��ائ��ق

()2

وهكذا يرسل الشاعر صيحاته القوية يف دنيا العراب داعياللوحدة

وخدمة الفكر

***

حممد علي داعي احلق احلائري
ولد الشاعر حممد عيل بن الشيخ حممد حسني داعي احلق احلائري عام
 . 1شعراء من كربالء ،سلامن هادي ال طعمه.77/2 :
 . 2شعراء من كربالء ،سلامن هادي ال طعمه.27/2 :
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(1360ه��ـ) يف مدينة كربالء ،ونشأ وترعرع فيها بني احضان بيت عرف
بالعلم واملعرفة .واخذ مبادئ العلوم الدينية عىل يد بعض العلامء واالدباء.
ودخل الدورة الرتبوية اخلاصة برجال الدين وخترج منها عام (1959م)،
وعني معلام عىل املالك االبتدائي ،نظم الشعر يف سن مبكره واخذ ينشـر

مقاالته يف املجالت العراقية مثل صوت املبلغني ،واألخ�لاق واآلداب،
باإلضافة إىل ما سبق انه يدعي إىل املشاركة يف بعض االحتفاالت واملناسبات
الدينية واألدبية.

نظم يف الوطن كثريا من القصائد احلامسيه مستوحي ًا افكارها من

االحداث التي مرت بالعراق اثر احداث ما قبل الرابع من متوز (1958م)،

وإىل ما توصلت به قضية العرب الكربى –فلسطني -واحلرب الفتنامية

وقضية كشمري وغريها .ومن يلتمس شخصية هذا الشاعر جيد انه الصلب

عزيمته والقوي يف ايامنه والشاعر باملسؤولية امللقاة عىل كل عريب ومسلم
اذ انطلق هبذه القصيدة معرب ًا عن أحاسيسه ومشاعره اجتاه الواقع العريب
فيقول:

ي���ال���ي���ل ال��ن��ص��ـ��ر م���ت���ى غ���ده

اق��س��م��ت ب����أن ال��ش��ع��ب اذا

اق�����ي�����ام ال�����ث�����ورة م���وع���ده

ث�������ارت ل��ل��م��ج��د ق����واع����ده

دك����ت م���ن ح���اخ���ام رصح��� ًا

ل���ل���ب���غ���ي خ���ن���ا ق�����د ش���ي���ده

س���ن���ح���رر أرض ف��ل��س��ط�ين

وي���ع���ود ال���ق���دس وم��س��ج��ده

ق����س��م� ًا ب���اجل���ي���ش وس���ي���ده

اهلل االك�������ب������ر س�����ي�����ده

ويميض الشاعر يف قصيدته الوطنية فيقول:
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آم����ن����ت ب������أن اجل����ي����ش اذا

ع���ق���دت ل��ل��زح��ف م��ع��اه��ده

س��ي��ص��ف��ي آث������ار ال����ع����دوان

ب������ي������وم س���������وف حي�������دده

وحي�����ز م����ن ال�����ع�����دوان اذا

ب���ان���ت –كالصل -ل��ن��ا ي��ده

وي��ن�ير ال�����درب ل��ن��ي��ل االرب

وخي�����وض امل���ع���رك���ة ال��ك�برى

وي��م��ح��و ال���ك���رب وي���ط���رده
وي�����ث��ي��ر ال����ن����ق����ع جم����اه����ده

وعىل اثر قيام الثورة املسلحة داخل األرض املحتملة اسمعه هيتف من

أعامق قلبه

حي����ي����ى االردن وق����ائ����ده

ف��ل��ت��ح��ي��ا ال���ع���اص���ف���ة احل����رة

ال���ف���ت���ح اذا ف��ت��ح��ت ب���اب��� ًا

ه��ي��ه��ات ف��م��ن ذا م���وص���ده

()1

وهنا حييى شاعرنا بني قومه حيث يقول:

يا نشيد احلياة حي مجوع العرب

م���ن���ا وع����ان����ق ال���ص���ن���دي���دا

م��ن ب��ن��ي ي��ع��رب اس���ود عرين

ع��ش��ق��وا امل��ج��د ط��ارف�� ًا وتليدا

يا نشيد ًا منه اليهود اقشعرت

م���ذ ش���دا يف روع���ه���ا ت��غ��ري��دا

***

 . 1ديوان شعره (خمطوط) .ترصيح وإيضاح تأليف السيد مصطفى ال طعمه ،ترصيح وايضاح كراس
ظهر يف القرن املايض يتضمن عدد من املالحظات التي ختص كتاب البيوتات االدبية يف كربالء

للمرحوم موسى الكربايس.
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فاضل عبد الرضا ديوان
ولد الشاعر اخلطيب فاضل عبد الرضا ديوان يف مدينة كربالء عام

(1940م) .دخل امل��دارس الدينية فدرس النحو والصـرف .ويف نفس
الوقت اكمل االبتدائية واملتوسطة واالعدادية ،ودخل جامعة البصـرة عام

(1966م) الكامل حتصيله العلمي.

نظم الشعر يف سن مبكرة وقرأ كثري ًا من دواوين الشعراء وحفظ هلم

كذلك .ولألسف وقفت أمامه عينه التي مل متكنه من االستمتاع باحلياة
االدبية الكاملة إثر الرمد الذي حصل له منذ صباه.

ويتسم شعره الوطني بقوة االسلوب واملعنى إذ كان يستوحي نظم

الشعر الوطني إثر قساوة احلكم املباد يف العراق وكفاح الشعب اجلزائري
للحصول عىل االستقالل وقضية العراق يف فلسطني.

فكانت مقاالته وقصائده تلقى يف بعض االحتفاالت الدينية واالدبية

التي تعقد يف كربالء ،ونشـر بعض منها يف الصحف العراقية يف بغداد

والبرصة.

مر بالعراق قبل ثورة
إن إحساس الشاعر الوطني بالوضع الشاذ الذي َّ

الرابع عرش من متوز عام (1958م) دعاه أن ينطلق هبذه القصيدة :
ام��س��ى ال��ع��راق مكبال ومقيد ًا

ق��د قيد ال��غ��رب امل��ظ��ل عراقنا

للغرب قد سجد العراق مطاوع ًا

مح � َل � ُه العناء املجهدا
وال��غ��رب َّ
وسقاه كأس الذل حتى يسجدا
رغ��م االن���وف وان تكلم ه��ددا
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ارس العراق الغرب حتى صار

حتت القيد يرزح باحلديد مصفدا

ان العراق استعمرته بنو الشقي

ظل ًام واصبح خاضع ًا لن ينجدا

ي��اق��وم ق��د حكم ال��ع��راق اراذل

كيف الرقود وق��د ن��رى هلم يدا

حكم العراق االنكليز إىل متى

كيف الرقود وقد عالين جورهم

نبقى ن��ي��ام وق��د اذاق���وه ال��ردى
واجل��ور قد عم البالد وب��ددا

()1

وما أن بزغ فجر الرابع عشـر من متوز عام (1958م) إال وكان شاعرنا

أحد الشعراء الذين راحوا هيتفون هبذه الثورة الشعبية املجيدة فيقول:
هن��ض ال��ع��راق فحطم االغ�لاال

هلل م���ن ش��ع��ب س�م�ا وت��ع��اىل

ومضـى جيد السري يف طلب العىل

ح��ت��ى ي��ن��ال ال��ف��خ��ر واالم����اال

ث���ار ال���ع���راق ف��ي��اهل��ا م��ن ث��ورة

كست العراق مهابه و جالال

شعب اب��ى اال ال��ت��ح��رر شيمة
وغ�����دا ي���رن���ح ع��ط��ف��ه م�ترن�ما

فسمى الكواكب ع��زة وجالال

خي���ت���ال مل����ا ح���ق���ق اس��ت��ق�لاال
()2

وها هو يتغنى بكفاح لبنان البلد العريب املجاهد ايام كان يرزح حتت

نري احلكام املستبدين اسمعه يقول:

ياشعب رس لتكافح املستعمرا

 . 1ديوان شعره (خمطوط).
 . 2ديوان شعره (خمطوط).

ح��ت��ى ت���ذوق امل���وت او تتحرا

الوطنية يف شعر كربالء

71

ياشعب رس نحو الكفاح مناضال

ح��ت��ى ت��زي��ل ال���ظ���امل امل��ت��ج�برا

ع���ار عليك اذا بقيت مقيدا

وغ���دا ع���دوك ح��اك�ما مستهقرا

يا شعب رس نحو العىل متقدما

بذلوا النفوس الزاكيات وحللوا

حييت من شعب هيب من الكرى
ضد الطغاة وارعبوا املستعمرا

()1

يتضح لنا مما تقدم إن الشاعر فاضل من الشباب املتحمسني للقضايا

الوطنية والقومية وذلك بام قدمناه لقارئنا العزيز من نامذج شعرية تنم عن

حرارة العاطفة وجيشان الشعور.
هادي حممد الشربيت

ولد يف كربالء حمروم اجلاه واملال عام (1931م) ،ولكن ُأ َمه أبت أن

حترمه من الثقافة فعلمته القران احلكيم ثم أدخلته املدرسة حتى إذا وصل

الصف اخلامس االديب عام (1951م) ،ترك املدرسة ليقيم أود عائلته التي

تنظر اليه نظرة املعيل وتبتسم له الظروف فيلتحق باملدرسة بعد رصاع دام

اربع سنوات فينهى دراسته االعدادية عام (1955-1954م).

ودخل معركة احلياة وهو االعزل من كل سالح سوى سالح الثقافة ومل

تقف عسـر االوضاع يف طريقه العلمي ولن تنل من عزيمته بل جعل منها
حمفزا للتقدم فانكب يطالع دواوين الشعراء ويرشف من موارد االدباء يف

املكتبات العامة ،ومن الكتب التي يتيسـر اقتناؤها والتي ال تلبث ان تكون يف

سوق املزاد حلاجة ماسة.
 . 1ديوان شعره (خمطوط).
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هذه وغريها صهرت االستاذ وصقلته ورققت عاطفته وخلقت منه

شاعرا يتفجر لوعة وايس وهل هناك شعر اجدر من شعر االمل فاذا تأمل
الشـربتي فإنام أمله من قلب كليم بلغ حده يف املراء والعذب وشعر االمل هو

الشعر الصادق النه شعر القلب والعاطفة(((.

والشاعر الشـربتي حيمل بني جنبيه روح ًا إنسانية شاملة ،وشعور ًا قومي ًا
حاد ًا ،فقد انعكست يف شعره صور ًا تذكى يف النفوس روح النضال والثورة،

فها هو حييى ثوار الرابع عرش من متوز حيث يقول:

من نسيم السحر الباسم من سحر العشيه
من نشيد النخل للشاطي يف أريض الغنية
وابتسامات اخي الضاحك لألرض الطروبة
من احاديث غرام ذبن يف سمع احلبيبه
انني صغت حتية
حكت النسمة لطفا وعذوبة
لك ازجيها وللحب هدية
يف حنايا مقلتي اختي دمع يتكلم
عن لقيط  -انكليزي  -تعإىل وحتكم
رحرق الغلة بالنار وغطى احلقل بالدم
ذبح االطفال  -عدوانا  -وبالعدل ترنم
يف حنايا مقلتي اختي دمع يتكلم
مال العامل بالعهر  ...وبالطهر تعمم

 . 1جملة العرفان اللبنانية ،مقال بقلم غالب الناهي ،ج ، 7اذار1962م.
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وادعى رغم الذي قام به عفة مريم
يف حنايا مقلتي اختي دمع يتكلم
عن كيان قد هتدم
عن (لقيط) اجهز الشعب عليه فتحطم
سارق البرتول واخلبز عدو البـرشية
صانع االحالف والداعي حلرب نووية
خانق االصوات دمية
عن زمان كان طاعونا وعلقم
إىل أن يواصل قوله:

من سهول احلنة اخلضـراء يف اقصـى اجلنوب
وأغانينا (بكردستان) والناي الطروب
اننا صغنا سالما
واخا ًء ووئاما
من حقول االرزقي (املشخاب) حيث الكادحونا
يتحدون السنينا
()1
دائمي
قد اقمنا رصح حب
ِّ
وإن أغلب قصائده تسجل لنا أحاسيسه الوطنية الرفيعة وتدعوا

الشعب للتضحية واالستهانة باملوت يف سبيل الدفاع عن بالد العرب

وإنقاذها من براثن االستعامر والصهيونية ،وجسد شاعرنا أحاسيسه الوطنية

اجلياشة عندما اعتدت العصابات الصهيونية عىل القنيطرة املدينة العربية
 . 1جملة املعارف النجفية ،العدد الثالث ،السنة االوىل ،كانون الثاين (1959م).
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األبية يف قصيدة له بعنوان  -حتية إىل القنيطرة  -حيث يقول:

م��ن قلبي ال��دام��ي بعثت اليك ي��ا ام احل��وارض
أن���ش���ودة مح���راء يلهب حلنها أن��ف��اس شاعر
ياجبهة الوطن اخلضيب ومهد اجم��اد اجل��دود
انا من جهادك يف الصميم وان بعدت عن احلدود
سأصب حقدي كله شعرا جيلجل يف احلشود
وم��ع��ى ت����ردد حل��ن��ه امل���رن���ان االف احل��ن��اج��ر
أن���ش���ودة مح����راء ي��ل��ه��ب حل��ن��ه��ا أن���ف���اس ث��ائ��ر
ب��ردى وع��ذب نمريه الصايف استحال إىل دماء
ون��س��ي��م��ه ال���رق���راق إع���ص���ار هي���دد ب��ال��ف��ن��اء
ورق��ي��ق صفصاف ع�لى حرفيه احل���ان ال��ف��داء
ورواؤه ن��ار جتلجل يف القلوب ويف الضامئر
أن���ش���ودة مح����راء ي��ل��ه��ب حل��ن��ه��ا أن���ف���اس ث��ائ��ر

إىل أن يقول :يف القدس ،يف الظهران يف بريوت ،يف أقىص عامن رصخات

حقد قد رست نار بأسامع الزمان

صبي ال��دم��ار ومزقي احل��ق��د ..بالدم بالدخان

واستلهمي م��ن ب��أس ذي ق��ار وأجم���اد اجلزائر

أن���ش���ودة مح����راء ي��ل��ه��ب حل��ن��ه��ا أن���ف���اس ث��ائ��ر
***
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أمح����اة س���وري���ة األُب������اة ت��ل � َّف��ت��ا ل��ل��ع��ارض��ي��ة
ودعى (قنيطرة) الفداء تكون أخت (الرستمية)
وذري هيود الرجس تلحق بالفلول (التيمسية)
حيث ابتني أعاملكم للموت االف القناطر
رم����زا ألجم����اد ت����ردد حل��ن��ه��ا ان���ف���اس ث���ائ���ر

()1

مهدي جاسم الشماسي
آل الشاميس بيت من البيوت املعروفة أفراده متفرقون والغالب منهم

موزع عىل املدن التالية القطيف ،األهواز ،البصـرة ،كربالء ،ونبع فيهم عدد
غري قليل من الفضالء واخلطباء(((.

ومن هذا البيت نبع الشاعر مهدي جاسم الشاميس ولد الشاعر يف مدينة

كربالء عام (1920م) ،وعاش يف جو مشبع يف األدب والعلم فنهل يف معينها
العذب النمري ما شاء له وقته حتى خترج من دار املعلمني االبتدائية يف بغداد،
وانضم إىل ندوة الشباب العريب عام (1940م) يف كربالء وأصبح حمرر ًا
لصحيفتها -آنذاك  -وواصل إصدار اجلريدة إىل أن وقفت عن الصدور(((.

ولشاعرنا الشاميس قصائد كثرية نشـرت يف امهات الصحف واملجالت
 . 1هادي حممد رشبتي ،اهازيج من اجلنوب ( خمطوط).
 . 2خطباء املنرب احلسيني ،حيدر صالح املرجاين.
 . 3دراسات أدبية،غالب الناهي.108/ 2 ،
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العراقية والعربية وكان للوطنية منها االثر الكبري يف هنضة االدب الوطني يف
العراق والبلدان العربية ويستلهم شاعرنا من بغداد قلعة الثورة والثوار وبلد
البطوالت والتضحيات فينطلق هبذه القصيدة العصامء:
(دار السالم) وان روضك مزهر

ال��س��ل��م زرع وال����ث��م�ار حت��رر

ما حارب الطغيان مثل سالحها

وسالحها الفكر الطليق اخيسـر؟

ب��ي��ض��اء ن��اص��ع��ة اجل��ب�ين كاهنا
حيوا الفرات وث��ورة يف حوضه

حيوا االوىل كتبوا الفخار لشعبهم

حيوا الشباب الغض مل ربيعة

قبس من الفجر اجلميل وانضـر
ومضـرجني بشاطئيه تعفروا
ان���ا (ب���أي���ار ال��ع��ظ��ي��م) لنفخر

يف (اجلسـر) يصـرعه الرصاص وهيصـر

حيوا للذين حتنطوا وتطهروا

ومضوا إىل املجد الكبري وكربوا

محلوا الرؤوس عىل االكف وجازفوا

بالروح حتى اخفقوا ما قرروا

خفوا له منذ الصباح فسجلوا
مت��وز والشعب العظيم وجيشه

صبحا كمثل الصبح بل هو ازهر
ان الشعوب اذا تناضل تنصـر

()1

ان متوز العظيم (1958م) جرس يدق إىل آخر الزمان ويعلن ان

العراق لن يسكت عىل ضيم بعد أن اعلنها ثورة عارمة ضد االستعامر

واعوانه لنستمع إىل شاعرنا وهو ينطلق ليغني البناء الشعب يف قصيدته

(يقظه الشعب):

يانائمني تيقظوا يانائمني

بشـراكم يا نائمني

 . 1جملة الرسالة ،العدد األول ،بغداد ،السنة األوىل آب (1959م) .63 /
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وانتم يا ثائرين

يامن تغذون املسري إىل البقاء

شعبي تيقظ رغم اكوام االنني
ورغم اضغاث الفناء

رغم الظالم

رغم اخلصام

رغم السالسل واحلامم

شعبي تيقظ ال يعود إىل املنام

ال لن يعود إىل املنام

وال البداوة والشيوخ وال اخليام

وال كراهية االنام

وجلدارن العقول

شعبي تيقظ فوق انصاف احللول

ال ...لن يعود إىل اجلدال
ولن يعود إىل الظالل

()1

إن هذه النامذج احلية تسجل لنا احاسيس الشاعر الوطنية وتذكى يف

النفوس العزم والصرب.

 . 1جملة النجف ،العدد الرابع عرش ،السنة الثانية.1958/11/10
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حسن بن املهدي احلسيين الشريازي

ولد الشاعر السيد حسن بن العالمة املجتهد آية اهلل العظمى املريز مهدي

احلسيني الشريازي يف مدينة كربالء عام (1934م) ،ونشأ وترعرع هبا

بني أحضان علامئها األعالم وعىل رأسهم والده.

جعل شاعرنا من نظم الشعر هدفني ومها آل البيت األطهار واهلدف

اآلخر الوطن احلبيب الذي شب وترعرع فيه وأقلها أنه غني عن التعريف

بفضل ما يعرفه األدباء عنه متى ما دعا إىل املناسبات الدينية واألدبية والكتب
التي ألفها يف الدين واألدب والوظيفة .حز وريده عندما أشعل االستعامر

اآلثم لظى احلرب يف فلسطني اجلرحيه إثر اغتصاب القدس مدينة الثورة
واإلب��اء عىل غرار متأثر به يف االعتداء اآلثم عىل مصـر سنة (1965م)
واحلرب الفيتنامية وقضية كشمري ،ويف شعره مرآة صادقة يضع النقاط عىل
احلروف ومل خيش ما يدبره األعداء لإليقاع بكل أديب وطني يعز عليه أن

يرتك أرضه ووطنه رصح إلعوان الرشك واإلحلاد.

وهنا لنسمع ما يقوله يف فلسطني الشهيدة إذ يصور الواقع الذي تعيشه

القضية الفلسطينية حيث يقول:

اهي����ا ف��ل��س��ط�ين ال��ش��ه��ي��دة كم
اهي���ا ف��ل��س��ط�ين ال��ش��ه��ي��دة ان��ن��ا
دوم��ي فلسطني الشهيدة ملجأ
دومي لنا ذخرا فبأسمك يرتقي
دوم����ي ل��ن��ا ع��ي��ن��ا ت��ن��ز دم��وع��ه

ف��ي��ه��ا ي��ط��ل دم ودم�����ع جيمد
هنوى سواك وعن طريقك نقصد
يف ال��ن��ائ��ب��ات ب��ه ن��ك��ن ونخمد
اع�لى املناصل كل من اليصعد
وج��راح��ة امل��ق��ص��ود ال تنضمد

الوطنية يف شعر كربالء

دوم���ي ف��أن��ت وسيلة موصولة
اهي��ا فلسطني اص�بري وتورعي
ان تطلبي منا ال��ك�لام فعندنا
ام���ا اجل��ن��ود ف��اج��ب��ن��وا ومتيعوا
ام��ا اجل��ي��وش فخاهنا ضباطها
وال����ق����دس ف��ل��ي��ب��ن��ي ت���راهب���ا
وال��ق��دس حتيا يف القلوب فاهنا
واالن��ب��ي��اء ف��ف��ي اجل��ن��ان حملهم
واملسجد االقصـى فام نبغي به
هذا عتذار الفاشلني وما عسى
اين اق���ول وال اق���ول مشجعا
ان ال��ي��ه��ود س��ي�ترك��ون ب�لادن��ا
لكننا نمـيض ويمضـي عارنا
فيشنها ح��رب��ا ت���ذر رم��اده��م

79
دوم���ي فنت بضاعة ال تكسد
ان تطلبي منا ال���ذي ال يوجد
ن��ظ��م ون��ث��ر ي��ع��د ال����ف يسند
ام���ا ال��س�لاح ب��ال��ـ�شروط مقيد
ام���ا ال��ش��ع��وب ف��أهن��ا ال تنجد
ف��األم��ن��ي��ات ع�لى س��واه��ا تعقد
عند ال��دي��ان��ات ال��ث�لاث متجد
وق��ب��وره��م دوم���ا ت��ش��اد وتعبد
ول��ن��ا ب��م��ك��ة وامل��دي��ن��ة مسجد
جي���دي فلسطني اع���ت���زاز يفند
وب���ك���ل آي�����ات ال���س�م�اء اؤك���د
وي��ط��ه��ر االف�����اق س��ي��ل م��زي��د
وجي��ي��يء جبل خملص وموحد
()1
يف البحر حتى الي��رى منهود

هكذا عرفت الشاعر حسن الشريازي كيف يضع النقاط عىل احلروف

وال هياب كيد األعداء  ...إن شأنه شأن كل أديب عاش أحداث فلسطني

اجلرحية وتأثر هبا.

 . 1ديوان شعره (خمطوط).
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جمتبى بن املهدي احلسيين الشريازي

ولد الشاعر جمتبى بن املهدي الشريازي عام (1362هـ) يف النجف

االرشف ،ونشأ وترعرع يف كربالء ،وتربى بني أحضان والده وتلقى
حتصيله العلمي من علامء و ُأدباء كربالء وعىل رأسهم والده الكريم إذ غذاه
من روحه الروح االدبية الكاملة.

قرض الشعر يف سن مبكرة ،وكتب العديد من املقاالت االسالمية

ونُـرشت يف خمتلف املجالت كاالخالق واآلداب وصوت املبلغني والعرفان
اللبنانية ورسالة االسالم املصـرية وتأثر برفاق املدرسة السيابية إذ نظم الشعر

احلر وأسهب فيه وأكثر نظمه يف الوطنية إثر اغتصاب أرض فلسطني العربية

وع��دوان اخلامس من حزيران عام (1967م) ،واخ�تراق حرمة القدس
الشـريف واالعامل الوحشية الرببرية التي قام هبا اليهود يف احلرم املطهر يف
القدس ،وشعره الوطني يلهب محاسة ويدعوا لالستنهاض وبذل النفوس
يف سبيل سحق املعتدين وإفناء دويلة العصابات التي ُأنشأت لتكون مركز
اعتداء دائمي للعرب واملسلمني.

إن الشاعر جمتبى قد وفر قسط ًا كبري ًا من شعره ألدب النكسة ،ويرى يف

املسلمني اجليش اجلسور الفناء ارسائيل املجرمة لنسمع نداءه الذي وجهه
إىل االمة االسالمية إثر انتكاسة العرب يف حزيران (1967م) ،حيث يقول:
ي��ا ام��ة االس�ل�ام خ��ويض حربك
الترهبي جيش اليهود وخلفه

للمعتدين م��ن��ارصي الشيطان

ال���دول ال��ث�لاث حت��ث ال��ع��دوان

الوطنية يف شعر كربالء
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ه��ب��ي اب���ي���دي مج��ع��ه��م يف محلة

ي��روي صداها من فم االزم��ان

ال ت��ره��ب��ي ف����اهلل ي��ن��ص��ـ��ر دي��ن��ه

اب����دا وي��ظ��ه��ره ع�ل�ى االدي����ان

ث��م اق��ب�ري يف ال��ب��ح��ر ج��ث��ة ام��ة

وخ��ذي دروس الفتح من ابائك
ي���ا م���ن ق��ل��ت م��رح��ب��ا ب��ام�يرك

عملت صنوف البغي والطغيان
وخ��ذي طريق النصـر من قرآن

ق���د آن ان ت��ق��ـ�ضي ع�ل�ى دي���ان

ان االوىل ارسوا ابن اخطب عزة

سيعملون (اشكول) درس بيان

م��ا ت��ل اب��ي��ب ام���ام جيش مسلم

اال ك��ج��ح��ر ك���ظ ب��ال��ف�يران

ان االوىل فاقوا (قريضة) ساسة

ان ك���ان ذا ع���زم وح���زم ثابت
ث��م ال��س�لاح اس���اس ك��ل تقدم

س�تراه��م غ��ل��ب��وا (اب����ا اي��ب��ان)
وع��ق��ي��دة ت��ب��ق��ى ب�ل�ا ن��ق��ص��ان
والدافع االقوى عن االوطان

()1

***
وسبق لشاعرنا أن تاثر باملرحوم بدر شاكر السياب ورفاق مدرسته

بقصيدته العصامء (الفتح والعاصفة) ،حيث يقول:
بعد شهور اجلدب واجلفاف

زارت بالدي غيمة كريمة

هتطل منها زخة رحيمة

قضت عىل عوامل اجلفاف

بعد احتالل اليأس للنفوس

 . 1ديوان شعره (خمطوط).
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صوت ترامي من بعيد

نمي ...رويد ًا ...من بعيد
واكتسح الياس النفوس

صوت هتاى عاليا ...مزجمرا
زلزل قلب الغاصب

فكان فتح ًا للورى حمررا

بعد سكون الريح يف البالد
وفرحة اليهود

ونشوة القرود

هبت هبا (عاصفة) غريت البالد
فاهتزت األرض جرت حياة

ومات جدب ...ولدت حياة

()1

وأخري ًا داس اليهود كرامة األبرياء يف القدس العربية وقتلوا ما قتلوا

وهتكوا باألعراض فانطلق الشاعر جمتبى يصور لنا احتالل القدس اجلرحية

يف قصيدة (العذاب واالنتصار):
عذاب ،،عذاب
عذاب ،،عذاب

بان يستفيق نبي الفداء
  . 1ديوان شعره (خمطوط).

الوطنية يف شعر كربالء

83

جرحيا  ...طعينا بقلب العراء
ومن حوله برك من دماء

ويغمض عينيه  ..بعد دقيقة

شهيدا  ..بفعل اجلروح العميقة
تقلبها الصدور والساعدان

تقبلها رأسه واليدان

ليحيي ويبعث عزى املهان

ويعطي شعبي دروس الفداء

ويرحل مبتس ًام للسامء

عذاب...

()1

حممد بن املهدي احلسيين الشريازي
األديب الكامل حممد بن املهدي غني عن التعريف يعرفه رواد االدب

من خالل كتبه التي جتاوزت املطبوعة منها عن املائة يف خمتلف األلوان الفكرية
كالفقه واألصول والـرشيعة والفرائض واملقالة والرياضيات والوطنية.

َّ
إن الوطنية قد جتسدت يف قلب شاعرنا منذ نعومة أظفاره إذ أنه يعيش

يف بيت العلم واالدب والوطنية ذلك هو بيت االمام الشريازي املريزا مهدي
احلسيني بن السيد حبيب وقد أحس بأحاسيس كل الشعوب املناضلة
 . 1ديوان شعره (خمطوط).
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ضد االستعامر الغاصب كالشعب الفلسطيني الثائر وشعب اجلزائر ايام

قبل االستقالل وقضية كشمري وقضية العنصـرية يف أفريقيا واألوضاع التي
سبقت ثورة العراق الكربى.

وقد أصدر يف (1962م) ديوان شعره املسمى (يف بالدي) جسد يف

االوضاع الشاذة التي متر هبا بالد االسالم وكيف ان االستعامر لعب لعبته
املشؤومة يف فلسطيننا احلبيبة.

باالضافة إىل فتاويه ضد ارسائيل اللقيطة ودعم العمل الفدائي من

أجل اعالء كلمة االسالم يف كل شرب من بقاع الدنيا ،ولنبدأ مع هذا االديب
املفضال يف قصيدة له بعنوان امة االسالم  -يقول فيها:

امة االس�لام سريى دائام نحو االمام

وامحيل القران يف كف ويف االخرى احلسام

سريد القدس بااليامن والعزم املنيع

واجهدىيفاحلقكيامتلبـيسبردالكرام

كي تعيدي جمدك الغابر من ايدي اللئام
راية االسالم تعلوا يف فلسطني الرصيع

ومن بلد اجلهاد يعلن لنا جهاده ضد املستعمر الغاشم ،فيقول(((:
ي��ا بني االس�ل�ام هبو للجهاد
وافتحوا للخلق اب��واب الرشاد

وخ���ذوا بالسلم م��ق�لاد البالد
ي���ت���وىل ام���رك���م رب ال��ع��ب��اد

***
انقذوا االم��ة من مهوى ال��ردى
انـرشوا يف الناس راي��ات اهلدى

ي��ن��ع��م ال����ع����امل ف��ي��ك��م اب����دا

 . 1اناشيد مدارس حفاظ القران احلكيم يف كربالء .

ع����امل ال���ي���وم ل���ه ال���ف���وز غ��دا
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حرروا الناس من الغرب الكفور

واغسلوا االدران باحلق الطهور

85
انقذوا العامل من لوث الشـرور

يف ظ�ل�ال ال��دي��ن حم��و للفجور

وحلظات نعيشها مع ديوان شعره الذي دون فيه ما عمله االستعامر

البادة االمة االسالمية ،وتشنيت ابناء اللشعب العريب يف فلسطني جلعلها

مركزا للجرائم الصهيونية ،يقول الشاعر :

يف ب��ل��ادي يف ب��ل��ادي ك���ل ام���ي���ال دوي��ل��ة

ح��ك��م املستعمر ال��ك��اف��ر يف التبضيع ميله

يف ب�ل�ادي يف ب�ل�ادي ه����ودوا ش��ط��را وش��ط��را
ن��ص��ـ��روا وان��ق��ل��ب��وا يف ش��ط��ره��ا ال��ث��ال��ث كفرا

يف ب��ل�ادي يف ب��ل�ادي (ل��ف��ل��س��ط�ين) ن��ي��اح��ة

ق���ائ�ل�ا ه�����ودين ال���غ���رب اق��ي��م��وا يل م��ن��اح��ة

يف ب�ل�ادي يف ب�ل�ادي عجب ح��رب العواهر
()1
(ففرنسا) تنثر القتىل ع�لى أرض اجل��زائ��ر
وقد نظم الكثري من القصائد يف شتى األغراض الشعرية فاجاد فيها

اجادة تامة تنتزع االعجاب والتقدير.

 . 1ديوان شعر يف بالدي.
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حسن حممد الصغري

ولد الشاعر حسن بن حممد الصغري عام (1935م) يف النجف االرشف

يف بيت تغمره الفضيلة واالدب يعرف ببيت (الشيخ شبري الصغري).

تلقى حتصيله العلمي عىل يد بعض العلامء األع�لام يف علوم الفقه

والعربية ودرس املنطق والبيان عىل يد الشاعر عبد املنعم الفرطويس وتأثر

شاعرنا بخاله العالمة الشيخ عيل الصغري حيث كان الدافع الوحيد لولوجه
يف املضامر االديب إذ درس الشعر عىل يده وبدأ يطالع دواوين الشعراء وحيفظ

هلم أمثال عيل اجلارم ،واجلواهري ،ودخل الدورة الرتبوية اخلاصة برجال
الدين سنة (1959م) ،و ُعني معل ًام عىل املالك االبتدائي.

وهو ممن نظم يف الوطنية وأجاد فيها إذ كان ُيدعى إىل معظم احلفالت

الدينية واالدبية يف كربالء ونـرشت قصائده يف بعض املجالت والصحف

العراقية.

وهو من الشعراء املتحمسني للحق العريب املهدور يف فلسطني ومن

التواقني ليوم النصـر والتحرير والفتح واع�لاه كلمة االس�لام يف أرض

العرب.

لندع الشاعر الصغري حيدثنا عن املكمون يف صدره خالل هذه القصيدة

حيث جيسد املوقف العريب من بالد االسالم  -فلسطني -حيث يقول:بنى العرب ما اغضت عىل الضيم
وقوفا عىل االقدام الياخذ الكرى

وكانت بعزم املصطفى ختضع الدهرا

طريقا إىل االجفان اون��درك الثارا
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وصربا عىل اهليجا فان نفوسنا

لـرشب كؤوس املوت مل متلك الصربا

وال ع��ذر اال ان ت��ث��ار ضغائن

ون�ت�رك ن��ار احل��ق��د تلتهم القفرا

وال ع��ذر اال ان يعادوا لتيههم

بسينا ك�ما ت��اه��وا هب��ا م��رة اخ��رى

وال ع���ذر اال ان هت���دم دول��ة

تقام عىل العدوان مل ترتك الـرشا

وال ع��ذر اال ان ت��زل��زل حتتهم

فتحسب من اهواهلا الساعة الكربى

وال ع����ذر ان ن��ح��ي��ل ب�لادن��ا

هليبا ي��ع��م اجل���و وال�ب�ر وال��ب��ح��را

وال ع��ذر اال ان تطهر أرضنا
ف���أم���ا ح���ي���اة ح����رة وك��ري��م��ة

صربنا وه��ذا ال��ع��ام م��ر وبعضه

فحتى متى وك��ل رشابنا اجاج
وت��م ب��ن��اء اجل��ي��ش وازداد قوة

ببحر الدما نروي الثرا الشرب فالشربا
واال ف�ما اح�لى مم��ات الفتى حرا
علينا ومل نلمح باجوائنا نـرسا

ون��ح��ي��ا ن��ط��ع��م ال��ع��ل��ق��م امل���را
فلم نر يف تأخري رضبتنا ع��ذرا

()1

وبذا يت ّبني لنا أن األستاذ الشيخ حسن الصغري شاعر بارز يف املجاالت

الوطنية والقومية.

***

 . 1القيت يف احتفال املدرسة املهدية يف كربالء يف ذكرى ميالد الصديقة 3مساء  21مجادى الثاين
(1388هـ).
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سلمان هادي آل طعمه

ولد الشاعر سلامن هادي آل طعمه يف مدينة كربالء عام (1935م) من
أبوين علويني ينتميان إىل ُأرسة السادة (آل طعمة) املعروفة يف التاريخ باسم
قبيلة (آل فائز) ،وهي اقدم القبائل العربية التي قطنت كربالء يف منتصف

القرن الثالث اهلجري ( ،)247وينتهي نسب والديه إىل اإلمام موسى بن

جعفر الكاظم.

كانت دراسته االبتدائية يف مدرسة باب الطاق سنة (1942م) ،وبعد

ذلك دخل الثانوية واجتاز فيها االمتحان الوزاري للدراسة املتوسطة سنة

(1949م) ،ويف سنة (1956م) دخل دار املعلمني االبتدائية يف كربالء

وخترج منها بعد دراسته ثالث سنوات ،ويف أيام دراسته يف املدارس الرسمية
درس (رشح القطر) البن هشام عىل يد العالمة الشيخ عبد احلسن البيضاين

يف الصحن الشـريف ،وكان يستسقي معلوماته التارخيية من العامل الفاضل
السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمه.

ُعني معل ًام يف عني التمر (شثاثة) ،ثم نقل إىل مسقط رأسه يف كربالء

حيث َد َّر َس التعليم يف مدارسها طيلة سبع سنوات ،ويف عام (1967م)

التحق بكلية الرتبية ببغداد للدراسة يف موضوع الرتبية وعلم النفس ،بدأ
حماوالته الشعرية سنة (1953م) بتشجيع من شاعر ُأرسته الدكتور صالح

جواد آل طعمه ،ونـرش كثري ًا من املقاالت والقصائد يف ُأمهات الصحف
واملجالت العربية والعاملية كالعرفان واآلداب واالديب واملكتبة واالقالم
وبغداد والنجف والعدل واإلخاء وغريها.
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ويف عام (1957م) عمل عىل تأسيس ندوة أدبية باسم رابطة الفرات

األوس��ط قامت بتنشيط احلركة االدب��ي��ة يف ك��رب�لاء ،وساهم يف معظم
االحتفاالت واملهرجانات الدينية واالدبية التي ُأقيمت يف العراق ،وكان هلا

اثر ًا كبري ًا يف دعم احلركة الفكرية.

وعمل بتاريخ 1966/7/26م عىل تأسيس ندوة باسم ندوة اخلميس

التي كانت تعقد ندواهتا مساء كل يوم مخيس يشاركه فيها عدد من االدباء
واملفكرين ،وقد صدرت له عدد من املؤلفات من بينها االمل الضائع،

شاعرات العراق املعارصات ،ديوان حسني الكربالئي (ثالثة اجزاء) ابو
املحاسن ،االشواق احلائرة ،تراث كربالء ،شعراء من كربالء (جزءآن)،

ديوان أيب احلب وهو يف سبيل اعداد موسوعة كبرية عن (خمطوطات كربالء)
وله عدا ذلك عدد من املخطوطات يف طريقها إىل النـرش واصل دراسته

وتتبعه الذايت إذ قرأ نخبة بارزة من شعراء العصـر اجلاهيل وصدر االسالم
واالموي والعبايس والفرتة املظلمة.

وممن تاثر به عمالق الغزل عمر بن ايب ربيعة واملتنبي شاعر احلكمة

والبحرتي شاعر الوصف ،واما من الشعراء املحدثني فقد تأثر باجلواهري،

ونزار قباين.

ان شاعريته الوطنية التقل أمهية عن شاعرية حممد حسن ايب املحاسن،

وحمسن أبو احلب ،وعباس ابو الطوس فقد كان جيارهيم يف صدق وطنيته

وعمق اخالصه.

وقد كتب عنه بعض االدب��اء العراقيني امثال االستاذ غالب الناهي
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يف كتابه (دراس��ات ادبية) :ج 2:ص ،48-38واالستاذ موسى ابراهيم

الكربايس يف كتابه (البيوتات االدبية يف كربالء) :ص  ،37واالستاذ خضـر
عباس الصاحلي يف كتابه املخطوط(االدب املعارص يف كربالء) ،وقد شملت
دراسة موسعة عن الشاعر يف ثامنني صفحة ،ويكفي شاعرنا فخر ًا ان هناك

عدد ًا من كبار رجال الفكر والقلم قد ثمنوا شاعريته أحسن تثمني ومل يغمطوا
حقه ،ويف طليعة هؤالء املفكرين الذين يشهد هلم القراء بمكانتهم االدبية
يف العامل العريب فقد قال ما هذا نصه( :ومن أبرز خصائص شعر شاعرنا
الوجداين الفصيح فصاحة االلفاظ فاهنا كالزالزل رقة ومتميزة ال ركاكة فيها

وال ابتذال ونغمها املوسيقي كمناغات بنات اهلديل يرفع له حجاب السمع
فينساب إىل شغاف القلوب ،ففصاحة االلفاظ هو شعار ديوان الشاعر واهنا

ال تتجاىف عن مشاجع الرقة ،وال تتجانف عن مهيع السالسة وهي ميسم
قصائده املطبوعة وهلا انسجام تام مع سجاحة خلق ناظمها التي هي ألني من

اعطاف النسيم.

اما عذوبة االسلوب ورشاقته ومجال الديباجة ونصوعها وحسن

تصوير املوقف واملشاهد احلسية وفيض االيامن وحرارته ورهافة االحاسيس
الوجدانية واملشاعر اجلياشة بالصور العربية البديعة اخلالبة كل ذلك من

دعائم فصاحة الشاعر الصداح يف رياض االدب العراقي.

يب لن يركع للظم لنسمعه يف رصخته إذ
وشأن شاعرنا شأن كل عريب أ ِّ

يقول:

منعميقاجلراحمنهجعةالشعب

رصاخ ي����دوي ب��غ�ير ان��ف��ص��ال
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وجيوش الظالم يف غمرة الظلم

م���ع ال���ن���ور يف اش����د ال��ق��ت��ال

وانبعاث الشجون ما زال يعلوا

م���ن ن��ف��وس ت��ع��ج ب���االه���وال

يا بني العرب هاهو الفجر يزهو

هو فجر الكفاح فجر النضال

وي��ب��ي��د ال��ظ��ل��م امل��ري��ر ويمحوا

وصمة العار والضنى والقتال

حيث نقـيض عىل اجلرائر ما دمنا

ن��ج��وب احل���ي���اة ب���االغ�ل�ال

***

ج��اء ك��ي يقطع ال��ق��ي��ود بنفس

ف��اس��ت��ع��ب��دوا لنستحث خطاه

م��ل��ؤه��ا ق���وة ل��دح��ر ال��ض�لال
معلنني اجل��ه��اد (ي���وم ال��ن��زال)
()1

وهنا يف قصيدة ُأخرى جيسد الشاعر الثورة اجلزائرية ضد االستعامر

الفرنيس إذ يقول:

وث���ب ال��ش��ع��ب ب��ع��زم اله��ب

ي��ط��ل��ب امل��ج��د وي��م��ـ�ضي قدما

ي���اف���رن���س���ا ل����ن ت���ن���ايل غ��اي��ة

من بني العرب ونصـرا مربما

ل���ي���ن���ال ال�����ع�����زم يف وث���ب���ة

وس��ل��اح ال��ب��غ��ي ال ي��ردع��ن��ا

ك������ذا احل��������زم ي���ث�ي�ر اهل���م�م�ا
ف��ام�لاي امل��غ��رب ن���ار ًا ودم���ا

()2

وعندما حلت ُبأمتنا العربية نكبة فلسطني احتدمت ثورة شاعرنا يف

قصيدته القومية (لبيك يافلسطني) إذ يقول:
اك�برت بالوطن اجل��ري��ح جهودا

 . 1سلامن هادي ال طعمه ،االشواق احلائر .24 /
. 2املصدر نفسه :ص44

ب��ذل��ت ليحيى ش��اخم��ا وجم��ي��دا
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وط��ن امل��ك��ارم والبطولة والفدا

ام��ن��ت ان��ك ل��ن ت���داس ح��دودا

باملجـد اقسم ان سفرك مشـرق

يف ال��ده��ر يزهر ناصعا حممودا

ياكعبة القصاد ي��ا ال��ق الضحى

ج��ي��ش ال��ع��روب��ة وال��ع��روب��ة ام��ة
امنت ان��ك كنت درع��ا للحمى

كيف استباح محاك صهيون اخلنا
فاثأر وشد االزر يف سوح الوغى

واعصف بوجه الغاصبني مدمرا

ج��ي��ش االب�����اة ال��ث��ائ��ري��ن حتية

ما زال صبح النصـر فيك جديدا

ختتار يف سبل اهل��دى التوحيدا
وت����ذود عنها اردع����ا صنديدا
واجتاز منك حواجزا وس��دودا
واثبت بدرب التضحيات صمودا

واقصف بغارات الفضاء هيودا
لك صاغها شعرى اخلضيب نشيدا

()1

وهتف من أعامق قلبه باسم اجليش العراقي الباسل حينام بدأ مسريته

النضالية خلوض معركة احلرية يف فلسطني وقال:
ق���ارع الظلم ص��اب��را بالعزائم

واسحق البغي يف غ�مار املالحم

والنجيع اهلامي عىل جبهة الشعب

خليط م��ن ال��دم��وع ال��س��واج��م

حقق النـرص جيشنا فانتصار

وكفاح االح��رار يستصـرخ احلق

اهي���ا اجل��ي��ش ج���دد ال��ع��زم فينا
ج����دد امل���ج���د ل��ل��ع��روي��ة حتى

احل���ق يف م��ق��ل��ة امل��غ��اوي��ر ق��ائ��م

وي��دع��وا إىل ام��ت��ش��اق ال��ص��وارم
ف��ل��ك النصـر وال��ع�لى وامل��غ��ان��م

مت�ل�ا األرض ب���ال���دم امل��ت�لاط��م

 . 1جملة االيامن العدد اخلاص عن فلسطني (اخلامس والسادس) السنة الثالثة ،النجف.
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وادف��ع الرجس عن ريب القدس

ل���ن ت���ن���ال احل���ي���اة م���ا مل ت��ذق

واقشع عن فلسطني عار تلك السخائم

طعم املنايا مع اجلنود والضـراغم

()1

هذا هو الشاعر سلامن هادي آل طعمه تتفجر الثورة الوطنية يف شعره

الذي أهلب به ظهور املستعمرين واذناهبم ،فكان غاية يف الروعة من حيث
املحتوى والشكل ال كام يدعي بعض الطارئني عىل األدب العراقي فنعتوا
شعره بالتقليدي ،وفاهتم أن التجديد يف معناه العميق ليس خروج ًا عن

الوزن والقافية وانام التجديد يف حقيقته هو ابتكار للمعاين النادرة واصطياد
للمضامني اجليدة.

***
الدكتور صاحل جواد آل طعمة
ولد الشاعر الدكتور صالح جواد طعمه سنة (1928م) يف مدينة كربالء

وأتم دراسته االبتدائية والثانوية فيها وشد الرحال إىل دار العاملية ببغداد

(((

وبعد نيل شهادهتا أرسلته احلكومة يف بعثتها الثقافية إىل جامعة (هارفارد)
يف الواليات املتحدة االمريكية وبعد مضـي أربع سنوات حاز عىل شهاديت
املاجستري والدكتوراه يف االدب العريب والرتبية(((.

 . 1سلامن هادي ال طعمه ،رياض الذكريات (خمطوط).
 . 2دراسات ادبية ،غالب .50/ 2

 . 3جملة املكتبة ،مارت ،السنة الثانية (1962م) بغداد.

مركز كربالء للدراسات والبحوث

94

والبد لنا ونحن نستعرض أعامله االدبية أن نستشهد برأي الدكتور أمحد

زكي أبو شادي يف كتابه (قضايا الشعر املعارص) ،فيقول :

أمامنا اليوم ديوان (الربيع املختصـر) للشاعر العراقي صالح جواد آل

طعمه وانه ليسرتعي انتباهنا بظاهرتني.

أوالً :ثقة الشاعر برسالته فن ًا وموضوع ًا وهذه تتجىل يف انطالقه ومزجه

االلوان ومعاجلته موضوعات فكرية ووجدانية رفيعة.

ثاني ًا :طاقته الشعرية املتأرجحة تارجح ًا بين ًا فهو يعلو حينام يتناول
موضوعات احلرية والكرامة البرشية جماري ًا ومنافس ًا الشعراء االحرار من

بني قومه وغريهم.

وهو هيبط حينام يضطر إىل شعر املناسبات املألوف وحينئذ النسمع

منه إال نظ ًام هو أقرب االشياء إىل اخلطب السياسية ولكنه يف هذا وذاك عىل
السواء متأثر ًا باحلركة التحرزية العصـرية يف التعبري ،وعىل االخص بطابعها
العراقي اجلديد اجلميل

(((

وقد أشار إىل ديوانه  -الربيع املحتضـر  -الدكتور داود سلوم يف كتابه

فثمنه وأجاد بالتعريف به
 -تطور الفكرة واالسلوب يف األدب العراقي ّ

(((

اضافة إىل ما ذكره عن ديوانه  -ظالم الغيوم  -يف كتابه االدب املعارص يف

العراق(((.

 . 1قضايا الشعر املعارص ،الدكتور امحد زكي ابو شادي .191/

 . 2تطور الفكرة واالسلوب يف االدب العراقي ،الدكتور داود سلوم .17 -174-173 /
 . 3األدب املعارص يف العراق ،الدكتور داود سلوم .194-193 /
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إن ال��روح الوطنية ب��رزت يف نفس شاعرنا بعد أن عارص حوادث

(1948م) إذ عرف ما يبينه االستعامر هلذا الوطن.

وكانت قصيدة  -اكليل شاعر -يف طليعة القصائد اجلريئة التي تندد

باالستعامر اآلثم وفيها التصوير الرائع لثورة الشعب املناضل يف انتفاضتة
الكربى عام (1948م) وحثه عىل طرد الغاصبني من أرض الوطن ،وانفرد

شاعرنا هبذه القصيدة بعد ان شيع العراق قوافل الشهداء األبرار الذين
سقطوا يف ميدان العزة والرشف ،حيث يقول:
اي����ه ق�ب�ر ال��ش��ه��ي��د م���ا ن���ت اال

مطلع الفجر للشباب اجلديد

نحن ماضون يف الطريق إىل اهلل

إىل اخل��ل��د ب��ال��ن��ض��ال ال��س��دي��د

يف طريق الكفاح يا مبعث النور
ال ال��ع��ذاب االل��ي��م ال السجن
نرهباملوت!...الوحقك ياشعب
واحطمي ما يكبل الشعب من غل

س��ت��ه��دي��ه ..ل��ل��ق��وم ال��رش��ي��د

ال االرهاب والنفي اوسياط احلديد

ف��ي��ا ث�����ورة امل���ن���اض���ل زي���دي

ت�����روى م���ن ج���رح���ه امل���ك���دور

اه يا جـرس()2رصت جـرسا لشعبي

م����ن ح����ي����اة ش���ق���ي���ه ل��س��ع��ود

التطيلوا البقاء يف الوطن احلر

وع����ودوا إىل م��ا وراء احل��دود

يابني ج��ون لن يكون لكم ظل

ق��ب��ل ان تطعموا امل��ن��ي��ة قـرسا
ول��ئ��ن خ��ن��ت��م ال���وع���ود م���رارا

 . 1جرس بغداد وحوادثه املؤملة يف عام( 1948م).
 . 2صالح جواد ال طعمة ،ظالم الغيوم.

ع��ل��ي��ن��ا ...وم���ا ل��ك��م م��ن عبيد

وت���ذوق���وا م��ن��ا ام���ض ال��ص��دود
ج��رب��ون��ا ت���روا نفي بالوعيد

()2
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ونظر شاعرنا نظرة انسانية فوصف ما يالقيه االنسان االسود يف أفريقيا

من ظلم أخيه اإلنسان األبيض الذي احتل بالده وسامه سوء العذاب فيقول:
ع�لى االف��ق ط��ال انتظار العبيد

إىل ال��ن��ور يف اهلل ف��وق االجهم

ام��ان��ي��ك ك���م داس���ه���ا ال��س��ي��د

امل�������ذل ع����ن����وا ومل ت���أث���م؟

واغ���ن���ي���ة م���ن وراء ال��ظ�لام

وك��م ي�ترع ال��ك��أس مم��ا سفحت

ت����ق����دم ل���ق���د م���ل���ن���ا ال���غ���ل

ت���ق���دم ف��دي��ت��ك ال ي��ره��ي��ن��ك

ت���غ���ن���ى ت����ق����دم وال حت��ج��م
وم��ال��ك م��ن��ه س���وى العلقم؟

مل الرىض واخلضوع ،امل تسأم؟
بطش الطغاة ،وسفك ال���دم

()2

وهكذا عشنا حلظات مع شاعر عرف الوطنية وعرفته.
حسني حممد علي العلوي
ولد الشاعر السيد حسني بن السيد حممد عيل يف مدينة كربالء ،ومل نقف

عىل تأريخ مولده ،ونشأ يف بيئة فقرية كادحة ،وترعرع يف ظل أرسة حمافظة
تعرف بالسادة (آل تطوه) وأخذ االدب عىل فضالء عصـره فشب شاعر ًا
بارع ًا وذاع صيته يف االوساط االجتامعية نظم الشعر بالفصحى والعامية

واختص باملناسبات االجتامعية والوطنية والدينية وله قصائد وطنية جياشة

وشعر السيد العلوي رقيق يتسم بالعاطفة املتدفقة
باالحاسيس امللتهبة(((،
ُ
 . 1صالح جواد ال طعمه  ،الربيع املخترص.

 . 2شعراء من كربالء ،سلامن هادي ال طعمة .312/2
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ٌ
بصور البيان بعيدٌ عن التكليف يتميز بقوة التعبري واالصالة الفنية
حافل
ٌ

وسالسة املعنى وقد هاله أن يرى الشعب الفلسطيني يعاين املآيس واالهوال
عىل ايدي االستعامر الصهيوين اذ يقول:
ي���اع���رب ل��ي��س ال���ص�ب�ر حيمد

اول���س���ت���م ان���ت���م اب�����اة ال��ض��ي��م

اول���س���ت���م م����ن ش������اد ق��دم��ا
اول���س���ت���م غ�����وث ال��ص��ـ��ري��خ

م����ن ام������ه ان ج�������اوز احل���د
وال��������ت��������اري��������خ ي���ش���ه���د

ل���ل���اب�������ا رصح�����������ا مم������رد
وك����ه����ف ام�������ن ل��ل��م��ـ�شرد

ول������ك������م ت�����ص�����اغ�����ر ذل�����ة

ي�����وم ال���ك���رهي���ة ك����ل اص��ي��د

ردوا احل�����ق�����وق اله���ل���ه���ا

ال����ي����وم ب���ال���س���ي���ف امل���ج���رد

ال�������������داء زاد ت���وج���ع���ا

وداءوه ال���س���ي���ف امل��ه��ن��د

ي������ا ام�������ة ال������ع������رب ال���ت���ي

ف������امل������وت اح����ل���ى م��������وردا
ه��������ذي ف���ل���س���ي���ط�ي�ن وذا

س��م��ت ال����ورى رشف��� ًا وس���ؤدد
ل���ل���ع���رب م����ن ع���ي���ش م��ن��ك��د
ج���ي���ش ال�����ع�����دو هب�����ا حت��ش��د

مل ي���������رع ذم���������ة م���س���ل���م

ف���ي���ه���ا وال رشف�������ا مل��ع��ب��د

يف ال���ق���دس ي��ن��ص��ب ع��رش��ه��ا

ظ��ل� ً
ما وع��ن��ه��ا ال��ع��رب ت��ط��رد

وهب��������ا ال�����ي�����ه�����ود ت���أل���ب���ت

واالن����ج����ل����ي����ز هل������ا ت��ع��ه��د
()2

وكان شاعرنا العلوي يف مقدمة الشعراء الذين ناضلوا املستعمرين بال

هوادة فيام نظمه بشأن أحداث فلسطني والعراق ويف هذه القصيدة يعرب لنا
. 1شعراء من كربالء ،سلامن هادي ال طعمة .316/1
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بصدق عواطف الو َّد والتآخي بني الشعوب العربية ما قاله يف تكريم الوفد
املرصي الذي زار كربالء ومطلعها:
ت��م ال��ـ�سرور وق��د ح�لى االنشاد

اىل أن يصل قوله:
ان قيل ب��غ��داد فمصـر قطبها

م����ذ زرمت����ون����ا اهي�����ا االجم�����اد
او قيل مصـر فقطبها ب��غ��داد

()1

ومن هذا يتضح لنا أن الشاعر العلوي كان يعيش آالم الشعب والوطن
شأنه شأن كل أنسان غيور عرف مكانه الوطن.
عدنان غازي الغزالي
ولد الشاعر عدنان غازي الغزايل يف سدة اهلندية عام (1937م) ،ودخل

االبتدائية فيها وارحتل إىل كربالء فاستوطنها واكمل دراسته حيث دخل دار

املعلمني االبتدائية ويف خالل تعينه درس املرحلة اجلامعية فتخرج منها

(1967م) ،نظم الشعر وهو يف مرحلة الثانوية ونـرش قصائده يف صحف
وجمالت متعددة واصدر دراسة ادبية باسم الغزل يف شعر كربالء املعارص

عام (1963م) كام واصدر ديوان بأسم (عبري و زيتون) .وله جمموعة شعرية
جاهزة للطبع بعنوان مع الليل وديوان اخر باسم (يف صدري قنديل).

ولو بحثنا يف شعره عن الوطنية لوجدنا له قصائد غذاها بروحه ودمه

فالوطنية عنده جتربة شعورية صادقة فهو حيلق باجواء املعركة ليصور
لنا شعوره الفاق جتاه الصـراع الرهيب بني قوى الشعب املناضلة وقوى
 . 1جمموعته الشعرية يف خزانة السيد سلامن هادي ال طعمه.
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االستعامر الرشيره فأجاد يف قوله:

جبني الشمس -خيجل اذ تعود حوافز اخليل

لتجرح كربياء األرض

تسحق صدر ترعتنا وبياراتنا الوسني
وحترق حرمة الدار

وترسم يف جبني اجليل وسم الذل والعار

ونجرت الليايل وااللف واالجماد والذكرى

لنـرسح يف ضمري االمس والرايات معقودة

(لسعد) او (صالح الدين)

يوم سنابك اخليل
تطرز وجنة الليل

وتنـرش ان االنسان مذ ما عاش حرية

وتفصم عن رقاب السود اغالل العبودية
فشهق الف بارقة

وهتمس كل خاطره

بأن نجومنا الشامء مل تافل

وان سيوف (سعد) او (صالح) الدين مل تصدا
وان هناك عرقا يف اجلباة السمر لن هيدا

وان عىل ربا (يافا) ويف (غزة) و(اللد)
دماء مل تزل تورق

99
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لتخصب حبة الرمل

لنشهق يف عرائشها

كروم البيت واحلقل

()1

ول��ه قصيدة بعنوان (فدائي) أهداها إىل الشاعرة العربية -فدوى

تتلمس طريق النور يف يف نابلس حيث يقول:
طوقان -وهي َّ

اخ����ت����اه ان ج����ف ال���ع���ب���ري ع����ىل ش���ف���اه مخ��ي��ل��ت��ي
وت�������رشدت رغ���ب ال��ط��ي��ور وران ص��م��ت مدينتي
وت��ل��ف��ح��ت ب��ال��ن��ار اث�����واب ال��ص��غ��ار م���ن اخ���ويت
ال ت���س���أيل ع���ن ال���ط���ري���ق :ف��ق��د س��ئ��م��ت م��ذل��ت��ي

اين ف�����دائ�����ي ع����رف����ت م����ذل����ت����ي يف ع���زل���ت���ي
***

اخ���ت���اه وج����ه ال��ش��م��س ل���و راى ج���رح���ي اخل��ص��ي��ب

ام م��زق��ت ج��س��دي احل�����راب ف��ل��ن اخ����اف وال اه��ي��ب

ي��ا ج����دوال ان ج��ف ن��ب��ع��ك خ��ذ ب��ج��رح��ي م��ن نصيب

ال ج���دب ي��ا ب��ي��اريت اخل��ض�����راء  ..ي��ا م��رج��ى احلبيب
اين ف�����دائ�����ي ع����رف����ت ب������ان ع����زم����ي ل�����ن خي��ي��ب
ل��و س��م��روا ال��ق��م��ر اجل��ري��ح ع��ىل ال��ش��ب��اب��ي��ك االن��ي��ق��ة

 . 1يف صدري قنديل ،ديوان شعره ( خمطوط).
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او ع��ل��ق��وا ك��ل ال��رج��ال ه��ن��اك يف (ال��ق��دس العتيقه)
اوج����ف رضع ال���ده���ر ل���ن خت��ف��ى وع��ي��ن��ي��ك احلقيقة

وط��ن��ي احل��ب��ي��ب ودون�����ه ج��ـ�سر اجل�م�اج���م ي���ا رف��ي��ق��ة
اين وع���ت���م���ة ه�����ذه االه��������داب ن����ورن����ا ط���ري���ق���ة

()1

وهبت العاصفة يف األرض املحتلة حيث العمل الفدائي الذي هز كيان

ارسائيل يف الكرامة ،وارحيا ،ونابلس وغريها ،وشاعرنا يستوحي من املعركة
هذه القصيدة اذ يقول:

مثلام يمرق ضوء الشمس من كوة كوخ
مديف االفق ذراع ًا
اسمرا مزق االف الغيوم
بريق قامته الشامء
تنشك عىل خضـر التالل
يلتهم النجم خطاها
جدول ينساب لو غنى
وان ثار دوى (العاصفة)
وربيع يمأل األرض عطاء
هذا احب البيدر الغايف بأحضان احلقول
وارتوى من مخرة (الليمون) يف القدس القديمة
طاف يف كل رشاييني املدينة
حقده مليون ثائر

 . 1يف صدري قنديل ،عدنان غازي الغزايل (خمطوط).
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يزرع احلب باحداق الصغار
وبااللف احلناجر
()1
انه األرض غطاء وبشار

مما تقدم ت ّبني لنا الشاعر الغزايل أنسان وطني فدائي سيكتب له التأريخ

املجد واخللود.

مرتضى حممد عبد الوهاب
ولد السيد مرتضـى حممد عبد الوهاب يف مدينة كربالء عام (1916م)،

وترعرع يف ظل ارسة علوية عريقة تعرف بآل الوهاب تتصل بقبيلة آل زحيك

العربية((( ،وينتهي نسبه إىل االمام موسى بن جعفر الكاظم  أكمل دراسته
االبتدائية واملتوسطة وتوقف عند هذا احلد لظروفه اخلاصة.

ان االدوار التي مر هبا الشاعر مل تغفله عن مطالعة الكتب والبحث فقرأ

كل ما يتصل بالعربية من علوم االداب وشعر حتى اذا ما وجد يف نفسه
القابلية قرض الشعر ومهر به ،وقد وجد جماالً رحب ًا لقول الشعر يف املناسبات
التي تعقد يف كربالء ونـرش يف الصحف واملجالت عديد ًا من القصائد الدينية

والوطنية.

والسيد مرتضـى شاعر قوي السبك واالسلوب قليل النظم إالّ يف
 . 1يف صدري قنديل ،ديوان شعره (خمطوط).

 . 2وحتتوي عىل حملة باب النجف وباب اخلان وقسام من املخيم انظر تراث كربالء  -سلامن هادي
ال طعمه.
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املناسبات ،واختص بالتاريخ الشعري وانقلب عىل شعره الكالسيكية،
ومل نجد هناك جتديد ًا يف الصور واملعنى وكثري ًا ما يتخذ من املناسبات جماالً
للتوغل يف اخلضم السيايس فها هو حييي النضال اجلزائري إذ يقول:
ث��وروا لتحرير شعب جار آرسه

لؤما فصب عليه اعنف النقم

ما بال قومي وما عهدي هبم الفوا

غض اجلفون عىل االقذاء واجلهم

كيف ارتضيتم لقوم من نظائركم
ويل الذئاب اذا اشتدت رشاهتها

ه��ذي جزائركم خفوا لنجدهتا
إىل أن يصل قوله:

تناسوا العار يف احلرب التي سلفت
يستصـرخون غداة استسلموا فرقا

ذل ال��ق��ي��ود وان��ت��م س���ادة االم��م

فاالسد يف الغاب مل تربح ومل تنم

(سعياعىلالراسالسعياعىلالقدم)
وهم يساقون سوق القن واخلدم

من الدمار وخوف املحق والعدم

()1

واستقلت اجلزائر وبقيت اختها فلسطني اجلرحية واستمر التعذيب

الوحـيش للشعب الفلسطيني يف األرض املحتلة وثارتثورة كل من احسن

باحاسيس الشعب ومنهم شاعنا اذ رصخ رصخته بقوله:
ام��س��ى بنو صهيون يف حلقنا

ج�����راد ب���ر ي��ق��ص��م ال��س��ن��ب�لا

ح��وق��ل��ة احل���ي���اة اودت هبا

وأج���ل���ت ال��ي��اف��ع واحل���وق�ل�ا

ت����ارك����ة ج����ن����ات ع������دن هب��ا

ت���ؤيت خ��ب��اه��ا ال��ق��ل��ب احل���وال

ه���ذي مج���وع ال��ع��رب م��ط��رودة

ع���ن أرض���ه���ا ه��ائ��م��ة ب��ال��غ�لا

 . 1جملة العرفان اللبنانية ،حزيران (1961م) .973/10
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وان���ت���ـ�ش�رت حت��ص��د خ�يراهت��ا

أي����دي ذئ����اب حت��م��ل امل��ن��ج�لا

وبزغ الرابع عرش من متوز فانطلق الشاعر هبذه القيدة الثورة العربية:

ي���ا ص��ب��اح�� ًا ص��ف��ق��ت اط��ي��اره

ف��ت��ب��ادل��ن��ا ال��ت��ه��اين وال��س�لام

ح���ك���م���ت���ه ظ���غ���م���ة ف���اس���دة

ملكت جورا عىل الشعب الزمام

ي���ا ص��ب��اح�� ًا ط��ل��ع��ت يف اف��ق��ه

اخ���رس���ت���ه وه�����و يف م��وط��ن��ه

وع�ل�ى اهل��م��س رق��ي��ب وعتيد

ش��م��س ح��ري��ة ش��ع��ب مستظام
ص��ار ال يستطيع نطقا وك�لام

حيصيان القول من غري ذم��ام

()1

ومن هنا يتضح لنا أن الشاعر مرتىض الوهاب كان مواكب ًا لقضايا

الشعب والوطن داخل البالد ويف نطاق الوطن العريب الكبري.

 . 1جريدة شعلة األهايل الكربالئية  ،العدد ،15السنة االوىل 18آب (1960م).
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مصادر الكتاب
ت
1

اسم الكتاب
ابو املحاسن

اسم املؤلف
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كربالء 1962

2

اصداء احلياة
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3

اناشيد مدارس فاظ
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9
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4
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غالب الناهي
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15

ديوان ايب املحاسن
الكربالئية
ديوان ابو احلب

17

ديوان احلويزي
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حتقيق حممد عيل اليعقويب

النجف 1964

حتقيق سلامن هادي ال
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النجف 1966م
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20

صالح جواد ال طعمه
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21
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26

فارس الصمت

باسم يوسف احلمداين

خمطوط

27

يف بالدي

حممد بن املهدي احلسيني

28

يف صدري قنديل

الشريازي
عدنان غازي الغزايل

بريوت1382هـ
خمطوط

29

صيف الدم

باسم يوسف احلمداين
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30

ظالل الغيوم

صالح جواد ال طعمه

بغداد 1950م

 25شهرزاد يف خيام الالجئني

سلامن هادي ال طعمه

خمطوط

النجف1965

عبد اجلبار خرض

النجف 1966م
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31

قضايا يف الشعراملعارص

الدكتور امحد ابو شادي

القاهرة 1995م

32

لو ينطق النابامل

حممد عيل اخلفاجي

كربالء1967م

33

مدينة احلسني

حممد حسن مصطفى

بغداد1947م

34

جملة العرفان اللبنانية

35

جملة الرسالة البغدادية

36

جملة رسالة املعلم ،دار

النجف 1968م

37

كربالء
جملة املكتبة البغدادية

قاسم حممد الرجب

بغداد -1961

38

جملة النجف

هادي الفياض

النجف1957م

39

هدير الشالل

عباس ابو الطوس

خمطوط

الكليدار
امحد عارف الزين بريوت
اعداد خمتلفة
خرض عباس الويل

املعلمني االبتدائية يف

بغداد 1959م

1962م
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صدر للمؤلف
 -1شاعرية امرؤ القيس خمطوط
 -2خدجية بنت خويلد خمطوط
 -3رسالة كربالء االدبية خمطوط
 -4نظرات إىل جمتمع كربالء خمطوط
 -5الوطنية يف شعر كربالء  -بني يديك
 -6صحافة كربالء
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املؤلف
توفيق حسن العطار
ولد يف  14تكوز عام 1947م يف مدينة كربالء املقدسة.
دخل مدارسها االبتدائية واملتوسطة فدار املعلمني االبتدائية واليزال

طالبا فيها.

درس االجرومية وجامع املقدمات عىل يد السيد حممد عيل نجل آية اهلل

العالمة السيد حممد رضا الطبيس.

له خمطوطات عن شاعرية امرؤ القيس وبحث عن السيدة خدجية بنت

خويلد ،ونظرات إىل جمتمع كربالء ،ورسالة كربالء االدبية

الوطنية يف شعر كربالء
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صدر عن املركز
أوال :سلسلة اصدارات كربالء :
 .1دليل كربالء السياحي املصور.
.2دليل كربالء اآلثاري.
.3مدينة كربالء ( الدليل التعريفي).
 .4احلركة االدبية املعارصة يف كربالء.
 .5الدرة البهية يف فضل كربالء وتربتها الزكية .
 .6بغية النبالء يف تاريخ كربالء .
. 7تأريخ كربال املعىل.
 .8البيوتات االدبية يف كربالء.
 .9االبنية احلضارية يف كربالء
 .10الوطنية يف شعر كربالء.
 .11تسخري كربالء يف واقعة الواىل حممد نجيب
 .12ديوان الشيخ حمسن أبو احلب (الكبري).
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ثانيا :سلسلة االصدارات العلمية:
 .1أهل البيت  يف هنج البالغة.
 .2فكر أئمة أهل البيت . 
 .3العراق كام رسمه مطراقي زادة.
 .5مقدمة يف بيولوجيا اخللية.
 .6الصفوة لإلمام زيد بن عيل.
 .7ازاحة الوسوسة عن تقبيل العتبات املقدسة.
.8دور آل عقيل  يف واقعة الطف.
.9السياحة حركة حضارية يف الرشيعة اإلسالمية.
 .10االمام احلسني  يف الدراسات االسترشاقية.
ثالثا :سلسلة الرسائل واألطاريح:
 .1مسرية االمام احلسني  اىل كربالء.
.2التنمية البرشية يف القرآن الكريم.
 .3االقتصاد االسالمي والفقر .
 .4حركة الشعر يف ثورة التوابني وإمارة املختارالثقفي .
 .5العنارص الزخرفية ( املنفذة عىل القراميد بني العتبة احلسينية

الوطنية يف شعر كربالء

وجامع السليامنية يف تركيا).
 .6معيارية اكتساب العلم.
رابعا :سلسلة علماء الشيعة :
 .1الشيخ املفيد ( دراسة يف السرية والعقيدة) .
 .2الشيخ الطويس (دراسة يف السرية والعقيدة).
 .3الشيخ النجايش ( دراسة يف السرية والعقيدة) .
خامسا :سلسلة اللغات :
 .1مقتل االمام احلسني ( ترمجة اىل االنكليزية)
 .2ثورة االمام احلسني  يف الوجدان الشعبي (ترمجة اىل االنكليزية)
 .3نفس املهموم ( ترمجة اىل االنكليزية).
 .4إنتصار احلق  -زينب بنت عيل  ( -ترمجة اىل االنكليزية).
سادسا :سلسلة دراسات املركز:
 .1خصائص البنية السكانية ملحافظة كربالء املقدسة .
.2األخيرض (دراسة يف التاريخ والعمران ).
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