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  المقدمة
ف��ي س��يرة خ��اتم ا�نبي��اء وعت��رة آل بيت��ه ا�طھ��ار ، يك��اد يك��ّل             

فم�ا . القلم ويعيا البي�ان ل�دى محاول�ة ا1حاط�ة بم�ا فيھ�ا م�ن م�آثر ومناق�ب 
نصفة وستبقى تقف من ذل�ك عل�ى حف�افي زالت ا�ق;م الشريفة النزيھة الم

ر عمي�ق الغ�ـَْور ، تغ�وص ف�ي أعماق�ه وتغ�ور خضّم واسع ، وشواطيء بح
ف��ي لُّج��ه ، لتق��دم للع��الم ج��واھر الس��يرة المحمدي��ة م��ؤطّرة بم��ا �ھ��ل البي��ت 
الكرام ، من تلك المآثر والمناقب التي تقف شاخصة شاھدة على الت�أريخ ، 
بما حوته من مواقف خالدة ، وما حملته من دروس وِعبَ�ر تنط�ق ب�الحق ، 

النف���وس الخيّ���رة  المتعاقب���ة ف���ي الكف���اح ، و تَُعّم���دھاا ا�جي���ال ھلتس���تلھم
وقد شاء الحق أن يكون يراع ا�ستاذ الجلي�ل الش�اعر العرف�اني . بالشھادة 

وال��وطني العروب��ي حس��ين عل��ي ا�عظم��ي طيّ��ب هللا ث��راه ، م��ن ب��ين تل��ك 
ا�ق��;م النزيھ��ة المنص��فة الت��ي استض��اءت ب��النور المحم��دي وھام��ت بح��ب 

ل��ديّات ُمجنّح��ة ن أكثرھ��ا عط��اءاً ونتاج��اً ، ف��ي َموْ ب��ل وم�� العت��رة الط��اھرة ،
" ل�ديّات ش�اعر كم�ا ت�ذكرنا بَِموْ " الُكمي�ت "  وھاشميات تذكرنا بھاشميات

ش�اعر العروب�ة " لديات وْ ، ومَ " أحمد ُمَحّرم " الكبير " ا1لياذة ا�س;مية
تاح عبد الف" محمود جبر ، و " وشاعر آل البيت"محمد ا�سمر ،       " 

إل�ى جان�ب " الكنان�ة " وغير ھؤdء ا�ع;م الذين أنجب�تھم أرض " بدوي 
  .وغيره ، رحمھم هللا  "أحمد شوقي" أمير الشعراء " 

ال��ذي انف��رد م��ن ب��ين الش��عراء " الحب��وبي الكبي��ر " وكم��ا ب��رع           
المش����ارقة بف����ن التوش����يح ف����ي الرث����اء ، ك����ذلك ب����رع وأج����اد ش����اعرنا                    

كما ل�م يب�رع غي�ره " ذكرى مصرع الحسين " في موشحته " ا�عظمي" 
وق�وة  ش�عرهبرص�انة  –اضافة إلى نفسه الطويل  –من معاصريه ، متميزاً 

تراكيبه وجزالة ألفاضه ، مع تمّكن�ه م�ن العربي�ة الت�ي ھ�و أح�د أس�اتذتھا ، 
دته ، وبراعت��ه ف��ي تطوي��ع اللغ��ة dنفعاdت��ه ، ولل��وزن ال��ذي يخت��اره لقص��ي

من ا�غراض والقصائد التي ضمھا ھذا الجزء من ديوان�ه ، وفي غير ذلك 
 نقدم لك من شعره الوطني القومي ، ما يضعه في مصاف مشاھير شعرائنا
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الح�دود  الوحدويين الذين حمل�وا راي�ة الوح�دة العربي�ة ، ال�داعين إل�ى ھ�دم
نقعاً يغ�رق مستعمرون ، والتي ما زال عارھا مس�تالمصطنعة التي أقامھا ال

  )  .  حكام الطوائف ( في حمأته أدعياء العروبة من تجار السياسة و 
يض��اف إل��ى ھ��ذا ُمجنّح��ات م��ن ش��عره العرف��اني ، س��الكاً فيھ��ا مس��الك       

الشعراء الصوفيين في التعبير ع�ن مواجي�دھم وع�واطفھم ،وف�ي ا1فص�اح 
�نس��انية ع��ن المحب��ة  ا1لھي��ة برم��وز الش��عر الغزل��ي ، ولغ��ة العواط��ف ا ،

mتھ��ا الرمزي��ة وص��ورھا ليج��اوز ب��ذلك الح��دود الوض��عية لddلف��اظ إل��ى د
  .الخفية ، باسلوب الكناية حيناً ، وا1ستعارة وا1يماء حيناً آخر 

مس�بحة : " وعلى ھذا النحو ، نجده يتجلّى ف�ي قص�يدتيه العرف�انيتين       
ھ���ا ورّدَدتھم���ا اللت���ين تناقلت" مس���بحة ا�عظم���ي " و رديفتھ���ا " القل���وب 

  .ا�ندية ا�دبية وا�وساط ا�جتماعية آنذاك إعجاباً 
ل�م يك�ن بعي�داً ع�ن مش�اكل المجتم�ع وھموم�ه  –رحم�ه هللا  –على أنه       

وأدوائ��ه ، ب��ل ك��ان ف��ي ص��ميمه ، مص��لحاً ف��ي الرعي��ل ا�ول م��ن أع��;م 
  . ا1ص;ح اdجتماعي والسياسي في شعره ونثره وأحاديثه

"   في ندوة الحيــــاة : " ريد أن نطيل ، فحسبك من ذلك روائعه وd ن       
، " على قبر العدل " ، " العيد " ، " في ندوة الورد " ، "أُستاذي " 
  " .في موكب الدمع " ، " فتاة غزة " ، "النائحة "

وd ب�د ھن�ا م�ن ا�ش��ارة إل�ى أن ف�ي جمل�ة م��ا قدم�ه لن�ا نجل�ه الك��ريم         
عيني�ة :وما وضعه بين أيدينا من تراث والده الش�عري " ن عدنا" ا�ستاذ 

 للفيلس�وف" النفس " طويلة بلغت أكثر من مئتي بيت عارض فيھا عينية 
في  –كجزء من تراثه  –الحكيم إبن سينا ونسج على منواله ، آثرنا طبعھا 

بع��د أن ألقاھ��ا ف��ي  –رحم��ه هللا  –رس��الة مس��تقلة كم��ا أخرجھ��ا الش��اعر 
، كم��ا تج��در ا�ش��ارة  1952ينا ال��ذي أُق��يم ف��ي بغ��داد ع��ام مھرج��ان إب��ن س��

أن ما وضع بين أيدينا من شعره ، جاءنا منق�وdً مخطوط�اً مرفق�اً كذلك إلى 
بمقتطع���ات م����ن ص����حف ممزق����ة وم����ن مج����;ت نش����رت بع����ض قص����ائده 
ومجموعة من أوراقه التي كتب عليھا  بعض شعره بخط�ه ، وأخ�رى بخ�ط 

هللا ، وقد ُرزم�ت تل�ك ا�وراق عل�ى غي�ر  رحمھا" مي " كريمته الشاعرة 
وھ�ات ي�ا ( انتظام ، وتداخلت واختلطت اخت;طاً َعُسر معه ربط ھذه بتلك ، 
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فل��م ن��وفر جھ��داً أو نض��ّن بعناي��ة يس��تحقھا ) .. وھ��ات ي��ا عن��اء .. ص��بر 
  .الشاعر الكبير 

  
  

  سيرة الشاعر وآثاره
أع;م فقھ�اء  كان من" حسين بن علي بن حبشي العبيدي ا�عظمي " ھو 

  .الشريعة والقانون في العراق 
أديب بليغ وشاعر محلّق بارع ، نظ�م الكثي�ر م�ن ش�عره ف�ي أھ�ل البي�ت      

ا�طھار ، فكان اكثر الشعراء تمجيداً لھم وتغنياً بمآثرھم وتخليداً لمواقفھم  
  ." شاعر أھل البيت " ومن ھنا جاءت تسميته 

 م وفيھ�ا أت�م 1907حي بغ�داد ع�ام م�ن ض�وا" ا�عظمية"كانت وdدته في 
;وة القرآن الكريم على مق�رئين مش�ھورين دراسته ا1بتدائية بعد أن تعلم ت

الت�ي تحول�ت فيم�ا بع�د " مدرسة ا�مام أب�ي حنيف�ة " آنذاك ، ثم انتقل الى 
  " .كلية الشريعة " الى 

رحم�ه  –في ھذه المدرسة ، وعل�ى عھ�د م�ديرھا الش�يخ س�عيد النقش�بندي 
وبع��د أن تحول��ت المدرس��ة ال��ى معھ��د . درس عل��وم ال��دين والعربي��ة  –هللا 

الى جانب الدراسة الفقھية ودراسة اللغ�ة العربي�ة ، أت�م  –للعلوم العصرية 
فيھ��ا دراس��ته الثانوي��ة ف��ي عھ��د م��ديرھا المغف��ور ل��ه الش��يخ ن��ور ال��دين 

" جامع�ة آل البي�ت " الشرواني ، وحين أُنشئت الشعبة العالية الديني�ة ف�ي 
ض��من أول دورة تخرج��ت فيھ��ا بع��د إتم��ام  –رحم��ه هللا  –ك��ان ا�عظم��ي 

دراس��ة عل��وم ال��دين وبع��ض الق��وانين وعل��وم ال��نفس والفلس��فة والعقائ��د 
فھم�ي الم�درس وعب�د المل�ك : وكان م�ن أس�اتذته ا�ع�;م . دراسة مفصلة 

 ويوس�ف العط�ا الشواف والشيخ عبد الوھاب النائب وعبد العزيز الثعالبي 
الراوي وطه الھاشمي وعبد الحميد الح�افي وعب�د الجلي�ل آل جمي�ل ، وطه 

  .وغيرھم من العلماء وا�ساتذة الفض;ء 
م ُع��يّن مدرس��اً ل��mدب  1928ع��ام " جامع��ة آل البي��ت " وبع��د تخرج��ه ف��ي 

ف��ي عھ��د م��ديرھا المغف��ور ل��ه الح��اج " كلي��ة ا�م��ام ا�عظ��م " العرب��ي ف��ي 
  .نعمان ا�عظمي 
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م  1936دخ�ل كلي�ة الحق�وق وتخ�رج فيھ�ا بتف�ّوق س�نة م  1932وفي سنة 
فتم اختياره مدرساً معي�داً ل�دروس الش�ريعة وا�ح�وال الشخص�ية ف�ي عھ�د 
عميد الكلية ا�ستاذ الدكتور عبد ال�رزاق الس�نھوري ال�ذي أنت�دب �دارتھ�ا 

وتمت ترقيته ال�ى رتب�ة م�درس فأس�تاذ ، حت�ى أص�بح رئيس�اً لقس�م . آنذاك 
ض��ى ف��ي كلي��ة الحق��وق اكث��ر م��ن عش��رين س��نة أس��تاذاً عل��وم الش��ريعة وق

وعمي��داً وكال��ة ث��م عمي��داً ، وتخ��رج عل��ى ي��ده العدي��د م��ن رج��ال الق��انون 
بوقوف�ه ال�ى  –رحم�ه هللا  –وق�د ُع�رف [ والقضاء والمحاماة ف�ي الع�راق ،

وق�د . جانب ط;به وكان يرعاھم رعاية علمية واجتماعية فأحبھم وأحب�وه 
وقومي��ة ف��ي مناس��بات كثي��رة ، أبرزھ��ا موقف��ه  س��جلت ل��ه مواق��ف وطني��ة

وف��ي  1948الص��لب ف��ي أح��داث الوثب��ة الوطني��ة ف��ي ك��انون الث��اني ع��ام 
اعتص��ام كلي��ة الحق��وق ف��ي الخ��امس من��ه ال��ذي انض��م إلي��ه طلب��ة الكلي��ات 

س��مت مؤلفات��ه بالدق��ة ، ات ...والمعاھ��د وطلب��ة ثانوي��ة الك��رخ وا�عظمي��ة 
ين ا�جتم���اع والق���انون والش���ريعة وأبحاث���ه بالش���مولية ، فق���د توزع���ت ب���

  .غزير ا�نتاج في كل ذلك  –رحمه هللا  –وا�دب والتأريخ ، إذ كان 
  :من آثاره المطبوعة 

أوص��ت وزارة المع��ارف بتدريس��ه ) م  1926( أناش��يد وأدبي��ات الفت��اة – 1
في مدارس البنات ا�بتدائية ، وقد طبع بنفقة الكتبي الشھير السيد محم�ود 

  .المكتبة العصرية ا�سبق حلمي صاحب 
سلس��لة كت��ب ف��ي دروس ال��دين للم��دارس المتوس��طة بث;ث��ة أج��زاء ،  – 2

  .ألفھا باdشتراك مع صديقه ا�ستاذ كمال ابراھيم 
  )م  1938( يراث علم الم – 3
  )م  1939(الوصايا  – 4
تق�رر تدريس�ه ) م  1942(ال�وجيز ف�ي اص�ول الفق�ه وت�اريخ التش�ريع  – 5

  .لحقوق لطلبة كلية ا
  ) .م  1946( أحكام الزواج  – 6
  .تقرر تدريسه لطلبة كلية الحقوق ) م  1947(ا�حوال الشخصية  – 7
  ) .م  1947(أحكام ا�وقاف  – 8
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ق��رر تدريس��ھما لطلب��ة كلي��ة كتاب��ان ت) م  1948(الوص��ايا والمواري��ث  – 9
  الحقوق 

  )م 1949( أصول الفقه  – 10
لmستاذ "عصفور من الشرق " الى قصة نظر فيھا : تأم;ت شاعر  – 11

" تحت عن�وان " الزمان " توفيق الحكيم ، فنظمھا شعراً ونشرتھا جريدة 
  ..تأم;ت شاعر في كتاب عصفور من الشرق 

نشرت متسلسلة ف�ي مجل�ة المع�رض لص�احبھا : رسالة في الفلسفة  – 12
  .أحمد عزة ا�عظمي 

با�ش�تراك م�ع ا�س�تاذ : ة الش�ريعة ا�س�;ميالمصالح المرس�لة ف�ي  – 13
  .كمال ابراھيم 

  .تقدمت ا�شارة اليھا : مع ابن سينا  – 14
ھذا إضافة الى عشرات المقاdت الرص�ينة الت�ي نش�رتھا ل�ه الص�حف        

الحي���اة الروحي���ة ف���ي ظ���ل التش���ريع : " وم���ن تل���ك المق���اdت . البغدادي���ة 
. وغيرھ�ا "  ح الك�;م ا�بتعاد عن قب�ي" و " أدب النبّوة " و " اdس;مي 

وق��د بق��ي رحم��ه هللا منتج��اً كثي��ر العط��اء حت��ى انتق��ل ال��ى رحم��ة هللا ي��وم 
خ . م وُحمل الى مثواه ا�خير في مقبرة ا�م�ام ا�عظ�م  5/9/1955 وق�د أرَّ

  وفاته بقوله " محمود الع;ف"اعر الش
ً ـــح ثاويــدةُ التدريس أصبــھنا ُعم   حّل والَعقدِ ُحَسيٌن سديد الرأي في ال     ا

.. بفاتحــة  وَحيّــُوهُ ه ــعلي      لّمواــقفوا يا رجال الحكم والعدل س
  الَحْمـــــدِ 

ـهُ  بعفٍو ، وَمن أوفى من هللا         لقـــد رضي الرحمـن عنــه وَخصَّ
  ؟ بالعھــدِ 

خ          فيا زائراً أُنظر إلى رمس لحــــــــدهِ  حسيناً َحلَّ في جنِّة ( وأرِّ
  )الُخْلـــِد 

  ھـ  1375
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  * ذكرى محمد العظيم
*   *   *  

  قِــــْف َحّي بالـــــُدر ِ  النظيــــم ِ       ذكــــرى محمـــدنا العظيـــــــم ِ 
  اليـــوم قـــد ظھــــر الھـــــــدى       في أفـــق مكـــــة والحطيـــــــم ِ

  ــــــماء ا�رض فــي كـــــف اليتيــــــــم ِ اليــــوم  صافحــــت  الســــ
  اليــــوم نـــــور اللـّــــــه شــــــــع بـــــــــذلك الليــــــــل البھيــــــــم ِ
  اليــــوم  حــــــّق  كـــــ@م  عـيسى  يـــــوم  بّشـــــر والكليــــــــــــم ِ 

*   *   *  
  يـــــرةُ  فــــي  ضـــــ@ل  مســـــــــتديم ِ جـــــاء  الجزيـــــرة َ والجز

  فــــي  ذلــــك  العصـــر  الذميـــــم  وذلــــك  العھـــــد  الوخيــــــــم ِ 
  أوحى  لـــــه اللـّـــه  العظيــــم  الســـعّي  فــي  شـــأن  عـظيـــــــــم ِ
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  ـلـــــًوّي  الرقيــــــــم ِ والــروح  يھبـــــط  بالكتـــــاب       عـليـــه عُ 
  في  ذلــك  الغــــــار الــــــــذي        آوى  إليــــه  مـــن  الخصيــــم ِ
  وأتــــى  �متــــــــــه  وفــــــي        يُمنــــاه  مشـــعال  الحكيـــــــم ِ

  الكريــــم ِ فتنــــّورت  تـــــلك  الربــــــى         مـن  ذلــك  النـــور  
*   *   *  

  جــاء  الرســـول  محمـــــــــــٌد        بكتابـــــه  الحـــــّق  القويــــــم ِ 
  لكنـــه  وجــــــــد الرجـــــــــــال عـليـــه  مــن  شــر الـخصـــــــوم ِ

  ـــــم ِ] يرتقـــون  لھـــــــــم طــــــريقاً غـيــــر  دينھـــــم  القـديــــــ
  ھــــذا  يخــــر الـــــى الحجـــــــار  وذاك يســـــجد للنجـــــــــــــوم ِ
  أمـــا حياتھــــــــم  فكانــــــــــــت  فـــي  شــــــــقاء  مســـــــــــتديم ِ 
  َعـــــمَّ  الخــــ@ف  فاســــــلموا        أوطانھـــــم  ليـــــد  الغريـــــم ِ 

  فـرس  يحكـــــم  بعضھــــــم         والبعـــض  محكـــوم لـــــروم ِالـ
  وطغــى  الضـــ@ل  وما لھـــم        مـــن  مـُـنـقــذ  بَــــّر ٍ  رحيـــم ِ
  حتـــى  أذا  مـــــا  جـــاء  وعـــــــــــد  هللا  بالفـتـــــــح  العظيــــــم ِ 

  ـــــٌد        بشـــــــــريعة  هللا  الحكيـــــــم ِوأتـى  الرســـــول  محمـــ
  أحياھـــــُم  مــــن  بعـــد مــــــا        لقـــَي  الجفـــاء من الخــصـوم ِ
  فتبدلـــــت  تـــــلك  الحيـــــــــــــاة  مـــن  الشــــقاء  الى  النعيـــــــم ِ 

  ــــ@ً فـــوق  ناصيـــة النجــــــــــوم ِوبنــى لھــــم  مجــداً  أثيـــــــــــ
*   *   *  

  أصحابــــه  لـــم  يقعــــــــــدوا       عــن  نصــرة  الحــق الھضيـم ِ
  فتحـــــوا  البــــ@د مـــع  القلـــــــــــوب َونَّوُروھـــــــا بالعلـــــــــوم ِ

  بمشـــرق النـــور العميــــم ِ وتھتّكــــــــت حجــــب الضـــــــــــــ@ل
  فانقــــادت  الدنيــــا  إليھــــم  رغــــم  طغيـــــان  الخصــــــــــــــوم ِ
  مــن  بعدھـــم  دب النــــــــزاع       فـبـــاء  بالويـــــــل المقيــــــــم ِ

  الخصيــم ِفـتباغـضــوا وتفـرقــــــــــــــوا       واستسلموا  لھــــوى  
  مضــت  العصــور ولـم يـــزل       فـي القـــوم مـن  تـــلك الكلـــوم ِ
  وتقـــــّوض  المجــــد ا�ثيـــــــــــــــل  مـن الســـماء  الى ا�ديــــــم ِ
  كبـــر المصــاب  ومـــا لنـــــــا       مـــن راحــم غـيــــر الرحيــــم ِ 
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  عـــــــــــوي        عــن َغيّنــــا المــــزري ا�لـيم ِحتــى متـــى ] نر
  أومـــا  نـــرى ا�عـــــداء بالمرصـــــاد مــن عـھـــــد قديــــــــــــــم ِ 
  مـــن كــــل ھــــــــــــــّدام ھنــــــاك وكـــــل دجـــــــــال أثيـــــــــــم ِ 

  ـث وكــــــــل شـــــــيطان رجيـــــــــــم ِمـــن كــــــــل خـّداع يعيــــــ
*   *   *  

  يا مســـلمـون  دعــــــــوا الخــــــ@ف فـنحــن في خطـــب جســــــيم ِ
  أَو مـــا  تـــــــرون المــــــــؤمنين أذلـــــة ً بيـــــد الخصــــــــــــــوم ِ

  ــــون  m  الرحيـــــــــــم ِمســــتضعفين  بأرضھــــــــــم         يشكــ
  مســـتســـلمين الـــى العــــــــدا        مثـــل الســــوام الى المســــــيم ِ

*   *   *  
  يـــا  أيھـــا  العلمــــــاء أنتـــــــــم  قـــــادة الشـــــعب الكضيــــــــــم ِ

  ليلنــــا  الدامـــي  البھيـــــــــم ِ أنتـــــم  ھــــــداة  التائھيــــــــن        ب
  مـا  بالكـــم  ]  تنھضـــــــــون        لنصــــرة  الحـــق  الھضيـــــم ِ 

*   *   *  
  وإذا  تََملكـَـنـــــا  العــــــــــــدو        وعــــاث بالوطــــن الكريــــــم ِ

  لعــــذاب وفــي الجحيــــــــم ِورأيتــــم  أبنــــــــاء  يعـــــــرب فــي  ا
  ُمســتَْعبَديَن ومــــا لھــــــــــــــم       مــن منقـــذ أو مـــــن زعـيــــم ِ 
  ا�جنبــــــي  يســودھـــــــــــــم        وھـمــــو لــــه أوفى خديـــــــم ِ 

  كـــل فـــي الھشــــيم ِوالــذل  يأكـــل ِعـْزھُـــــــــــــْم       كالنــــار تأ
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________  
نشرتھا مجلة الھداية الصحيفة ا�سبوعية التي كانت تصدرھا جمعية الھداية  -* 

  .م  1933ھـ  1353ربيع ا�ول  –بغداد  – 159ا�س@مية ببغداد العدد 
  

  في يوم مولد الرسول
  

*   *   *  
  ة نذيـــــراـــــيـوكنــت لكـــل طاغ        فكنــت للدنيــا بشـــــــيرا دتَ ـــولـ
  س والقمــــر المنيراــت الشمـفكنــ       ـدت ولـم تجـــد إ] ظ@مـــــــاً  ــول

  ــا مســــتطيراـــوكـان الشـــر فيھ      ر   ـــولدت ولم يكن في ا�رض خيـ
ت رق رشدھا وطغـــفأغ        ◌ٍ  ـــــمّ وج من الغوايــة في خضـــتم

  شـــرورا
  ت غروراـارتدع ا اكتسبت وماـبم      لمھا الغـرور لكــل حتـــــف   ـــوأس

رم في جوانبھــا ـــوأضـ     رقاً وغربــــــاً    ـــفسـادھا شــ وعـّم◌ّ 
  ســـــعيرا

  ـاءت من دياجـــره مصيـــراـــفسـ         راً طويــــ@ً ــــوأدجى ليلھـــا دھــ
  وراـــــــــنــــه نفـــدة نأت عــئـوأف      ر مبصـرة ھداھـــــا   يـــر غــبصائ

  راــــــجيجـار ولــن يُ ن يُ ـــلـ ــهً إلـ       ت   ـــمن الحجــر ا�صــم لھا أقامـ
ُ ت   ـذوراـــــي عـن مقربــــه النـــلتوف     رب في مذابحـــه الضحايــــا    ـّــقـ
ُ ت   ــــاً وزوراـظلمـ ــهُ ـــفيقبـــل حكمُ     ي القضايــا     ه الحكومـــة فــناط بـ

  ه نصيـــراـد الھظيـــم لـــولــم يجـ      ر ذنـــٍب   ـالبـــريء بغيـ د ِينفكــم 
  ــعيراـــا ســــv الدنيــوحـــرب تم        د ألفيــت قومـــك في اخت@ف  ــوق

  ـم بأرضھــــــم أثيـــــــراــدوھـــع         ــم بعضـــاً ليبقـــىھُ ل بعضُ ـــيقاتـ
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  م الفرس زادھــم  ثبـــــوراـــوحكـ       ـوراً  ــــم الـروم ســامھم دھـــفحك
  ـوا حكمـــه فيھـــم دھـــــوراــأقام        اس ذاك المــلك كانــوا م ُحــّر وھــ

  جھالتـــه  عصـــورا رق مـنــتفــ        عب  ــرة ضل شـــوفي قلـب الجزي
  ــل قبيلـــة  تخــذت أميـــــــراـــفك       رق في الحواضـــر والبـوادي  ـــتف

  ـان لھــا فقيـــــــــراـــليحميھـــا فك      ـة عبــدت إلھــــــــــا   ـــوكــل قبيلـ
  ــوراـــــــز]ً نفـــمعت اكفكنــت لذ     اً    ــضقــت بمنكرات القـــوم ذرعـف

  )1(ـوراـان حــراء معبــدك الطھـفك     ـــراء   ـــوآثرت التحنـــث فـي حــــ
  ر والنذيــــــراـــفكنــت بــه المبشـ       اءك أمـــر ربــك بعــد حيـن  ــــفج

*   *   *  
  ــــوراـى مـن مراقدھــــا نشــترج      ــك أرض   ـــرقت بــــــبُعثــت فأش

  دل ليلھـا صبحـــاً منيـــــــــراـــفأب      ــر  ـــة ]ح فجـــــبطحــاء مكـ فيـف
ّ ـــوقـ    ــن    ـرب بعد وھــــســـرى منھـا ليث   ـت لمقدمـــه ســـــروراد خفـ

  )2(وراـــداوة والكفـــتجازيـــك العـ      ش  ـد نصرتك يــوم طغــت قريـــلق
  ـداً على الدنيــــــا فخوراـــلھــا مج      تبنــــي   تــك كنـــومـا علمــت بأن

  v أرضھـا خيــراً كثيـــــراــــوتمـ       صـــر  ـل عــوترفـع ذكرھــا في ك
  ـا صــــبوراـــوكنـت على جھالتھـ      اً  ـــأجــل ھي حاربتــك ھوى وغـيّـ

ـب منھـــا ـــلــيــا القفأح         ◌ٍ  ــد �يـــا ھداھــــا بعـــوبـان لھـ
  والضميرا

  ـرح الصدوراـــــن هللا قــد شــودي       ــير لكــل فتـــــــح  ـــمواكبھـــا تس
  د]ً  ونــــوراــــلتمــv أرضھــا عـ       رة غازيات  ـــطــوت فيھـــا الجزي
  ــيراــــــــا البشى في وفادتھــــلتلق       ج  بشــــراً  ـــويثـرب  بالوفــود تع

  ـن محمــــد فتحــــاً كبيـــــراـــلديـ       ـدة كبــرى وكانــــت  ـــفكانـت وح
  م يومـاً ومـا رھبــوا  نفيــــراــــلھ      اة   ــنــت قنـــا وھــممشــوا في هللا 

  ـــــــوراة ظھــــلمجبنــ اـوومـا ولـّ        اً ـــفمـا ارتـدوا على ا�عقــاب يوم
  وا العواصــم والثغوراــا فتحـــــكم     ــد]ً   ـــوقـد فتحـوا قلــوب الناس ع

  وا المفاســد والشــروراـــا ھدمـكم     روا الھـدى في كل أرض    ــوقد نش
  ه الذھــب النضيراـــــو] جمعـوا ب      م يســـتعمروا بالفتـح شـــــعباً  ـــفلـ

  ــــراـريـــعيداً في مواطنــه قـــســـ     عب مطمئنـــــاً   ـــــوأصبــح كـل ش
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  ان الشــــر منه مســــــتطيراـــــفكـ     ـم خـــــــ@ف   ـــإلى أن دب بينھــــ
  وا المـلك والفتـــح الكبيراـــــأضاع       اً إلى ان ـارب بعضھــم بعضـــوح
  ل مملكــــة أميــــــراـــــلھــم في ك       ـوا رى أقامـــــد الوحــدة الكبـــوبع

  ا البشــــــائر والحبـــوراـــيزف لن      ـداً جديـــــــــداً   ـــولكني أرى عھــ
ً ـــــووعي   ـراً خطيــــــراـــلوحدتنـــا ومؤتمـ       في موطننـــا وبعثـــــــاً   ا

  ات مخذو]ً حسيــــــراـــــليـــه فبع     د التفرق وانتصـــــرنا   ـھـمضى ع
  ـدة الكبــــرى فخوراــــليبني الوحـ     عى   ـــوھـــّب العالــــم العربــي يس

  ـل بيننــــا ظلمــــــاً وزوراــــلتفص        د أقيمــــت ــدود فقـدم الحــســـتنھ
*   *   *  

  ان للموتى نشـــــــوراـــرك كفذكــ      ــس يبلى   ـول هللا ذكــرك ليـــرســ
  ـب الخلــود لھا ظھيــراــــفقــد كتـ        ـــس تفنى ـــوأمتــــك الكريمـــة لي

  ـــراـــتعھــد حفــظ شـــرعتھا قديـ       ـــــــــــه  إآ ـة ولھــــــاــنى أمــــأتف
ّ ودينـــك خاتــــم ا�ديـــــان أن   ـــه يومــــاً دثــــوراــــتظــن �ھلـ      ى   ـــ

  اــــرـــ�ن هللا كــــــان لـــه نصيــ        م ا�عــادي ـــســيبقى خالـــداً رغـ
  رآن سوراـــا القـــوقــد رفعــت لھ        ـاً ـــأتخشى أمــــة القــــرآن ھدمـــ
  ت وكــان لھــم مصيراــــــفما ھان        ــاً ـــأراد العابثــــون بھـــا ھوانــــ

  
_______________  

ث  ) 1(   .التعبُّد واعتزال ا�صنام : التحنــُّ

  ) .جحود النعمة(الجحود : الكفور ) 2(
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  في مولد الرسول

  * العھد الجديد
*   *   *  

  دجـا الليـــل احقابـــاً فأصبـــح زاھــــــرا
  لبشـــــائرايـــزفُّ الى الدنيـــا الھـــدى وا

  وھنـــأت ا�رَض الســــماُء بصبحھــــــا
  فأعـظــم بــه صبحــاً مـــن هللا عاطـــــرا

  وما صبحھـــا إ] شـــــروق محمــــــــــدٍ 
  عـلى عـالــم قـــد كـان مـــن قبـــل حائرا

  يراقــــب أبــــواب الســــــــماء لعلـّــــه 
  الناس ظاھـــــرايرى قبســـاً منھـــا على 

  ومـّل  الدجى يرجو صباحاً من الھــــدى
  فاشــــرق مـــن آفـــاق َمكــــة ســــــافرا

  وطافـــت عـلـى الدنيـــا مواكـــــب نوره
  تضيء بواديھـــــا وتھــــدي الحواضــرا

  وتّم الھــــدى  مـن بعـــد عشرين حجــــة
  ــــراقضاھا رســــــول هللا بالحـــق جاھـ

  وثار عـليـــه قومـــه وھــــو لم يجــــــــد
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  لــه منھــــُم فـــي أول ا�مـــر ناصـــــرا
  وقــد حاربــوه وھـــو يسعى لخيرھــــــم

  وقــد قاومـوه وھـــو يدفـــــع صـــــــابرا
  فلــــم  يـــَر إ] جاھـــــــ@ً متجبــــــــــراً 

  ــــاخراً ومكابـــــــراولـــم يلــــق إ] ســـ
  

  وســــّموه مجنونــاً عـلى حيـــن انھــــــم
  يرون له عـقـــ@ ًينيـــرالبصائـــــــــــــرا

  وقـــال فـريـــق انــه شـــاعـر وھـــــــــم
  لـَيــدرون حقـــاً انـــه ليـــس شــــــــاعرا

  وقــال فريــــق إن أحمــــد ســـــــــــاحرٌ 
  ـــد علمــــوا ان ليــس أحمـــد ســاحراوق

  ومـــا تـــلك إ] دعـــــــوة جاھـليــــــــــة 
  أقامـــت عـلى حريـــة الفكـــر حاجـــــرا

  ولكنھــم ثابـــوا الى الرشــــد بعـــد مــــا
  تجـلـّى  لھــــم نـــور الحقيقـــة زاھــــــرا

  ورھــــــــــاوألـّف منھــــم امــــة كـــان ن
  يُضيء عـلى الدنيــا ويمحـــو الدياجــــرا

  وأحيــا لھـــم عـھـــداً جديــــداً مقدســــــاً 
  وارخى عـلى الماضي العتيد الســــــتائرا

  وشـــاد لھــم ملكـــاً عـلى العــدل قائمــــاً 
  وســّن لھـــم حكماً عـلى الحــق ســـــائرا

  ـــا وقــادوا شـــــعوبھاوقــد فتحـــوا الدني
  كما بعثــوا فيھــــا الھـــــدى والمآثـــــــرا

  وقــد كانـــت الدنيــا من الظلـــم في دجى
  بھيـــم فشـــادوا للحقـــــوق المنائـــــــــرا

  وقد كان ظھر ا�رض قفراً من الھــــدى
  فأصبـــح با�يمـــان ريّـــان عـامــــــــرا
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  ـن ا�وثــان غـيــــر ُمطَھّــــــر ٍ وكــان مــ
  فأصبـــح في شمـــس الھدايــــة طاھـــرا

  وقـــد حـــرروا الدنيا من الشر والھـــوى
  فلـــم تـــر شـــريراً ولــم تلــق فاجــــــرا

  ولكنھـــم مــن بعـــد ذاك تفرقــــــــــــــوا
  رافكـــان لھــــم ذاك التفـــــــرق ناحــــــ

  وَجــــرَّ عـليھــم كـــل خطــب وما لقـــوا
  بما فعلـــوا إ] الــــردى والخســـــــــائرا

  ولما رأى ا�عــــداء مـا حـــل فيھــــــــم
  من الضعــف صالوا كالذئاب كواســـــرا

  لقــد حاولـــوا اســتعبادھم غـيـر انھـــــم
  ـرارأوھــــم ســـيوفاً في الحـــروب بواتـ

  وقـــد ايقظتھــــم في السياســــة أمــــــــة
  تحــاول ان تســبي النفـوس الحرائـــــــرا

  فثاروا عـلى الظلـــم المقيـــت ولــم تجــد
  لھـــم وطنـــاً إ] عـلى الظلـــــم ثائــــــرا

  اذا فـرقـــت بيـــــن البـــــ@د سياســـــــة 
  ب ا�واصـــرافـمــا قطعــت بين الشــعو

  ومــن يربـــط ا|يمـــان بيــن قلوبھــــــم
  قـلـى وتناكـــــــــرا فلســـت تـرى فيھــــم

  لقــد جمعـــت مـــا بيننا وحـــدة الھـــوى
  وتــلك التي قـــــد الھمتنــــا التناصــــــرا

  اذا مكـــر ا�عـــــداء فينــــا فاننــــــــــــا
  ا�عـقــــاب مـن كــان ماكرانـــرد عـلى 

  ونوفي لمـــن أوفــى ونحفـــظ عـھــــــده
  ويلقى بنــا في الحــــرب والســـلم ناصرا

  جبلنـــا عـلى حــــب الوفــــاء واھــلـــــه
  ولـــم تـــر فينــا  ناكـــ{ العھــد غــــادرا
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  سنحيي لنـــا الماضي وســـالف مجـــــده
  اللـّــــــه تـــلك المآثــــرا ونحيي بنصـــر

  
  
  

_____________  
  .م  1939القيت في حفلة جمعية الھداية ا�س@مية سنة * 

  يوم مولد الرسول
*   *   *  

  أي  يوم أغـــر ابلــــج باســــــم         لـم يـزل نوره مع الشمـس دائـم
  ذكرى مدى الدھر قائـمولدتــه الحيــــــاة يومـاً عظيمــاً         أبــدى ال

  ھـو يوم البشرى بأشــراق نور الحــــــــق للعالميــــن مـن آل ھاشـــــم
  يوم زفـــــت بـــه الســموات لــvرض تھاني العـــــ@ بأكبـــر قـــــادم
  واستضاءت به الحياة وكانـــت          في ظ@م من الض@لــة فاحــــم

  ـــمـــق رحاھــــا وأثقـلتھــا المآثعـلـى الحـ جـــاء وا�رض ] تـــدور
  عالــم تـعبــث ا�باطيـل فـيـــــه         وبـــه الحـــق لvباطيــل ناقــــم

  حيران سـاھم] نا�مـ[ وا�رض باب          موصد كان بين الســماء 
  ــــمينظـر الناس في ض@ل بعيـــــد         وظ@م مـن الجھالــــة قاتـــ

  أمــة ضلت الطريــــق وباتــت          في ھـــوى من ض@لھا مت@طم
  نشر الشـــرك في رباھا خياًمــا         تحجب النور والھدى والمـعالـم
  وعـلى عينھــا حجــاب بھيـــــم          وعـلى عـقـلھـا من الجھل خاتم

  يعبـــد النجـــوم البواســـم من فتًى يعبـــد الحجـــارة َربـــاً         وفتىً 
  ــمحامــ@ً عـنــه ما لـــه من مآث وفتًى يعبـــد المســــيح إلھـــــــاً        

  وفـتًى يعبـــد العزيــــز وكـــــل         في عـبادتـــــِه المضلــــــة آثــم
  ــة قـائمورأى قـومــــه بـــــذل مقيـــــم          وشــــقاء عــلى الض@ل

  وعـبيـــد يحاربــون عــن الــروم أخاھــــم وأعـبـــــداً لvعاجـــــــــــم
  مكنــوا منھم  العــدو عـصــوراً          باخت@فاتھــــم وعاشــوا غنائـم
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  ما لھم في حياتھم غـيـررضاء الـ        �عادي عـنھم ودفـع الغرائــــم   
  يـــــف ورأى في نفوســــھم كــل ھــــــــادمورأى في خ@قھـــم كل ح   

  من رباً أثقل الكواھــل فـقــــــراً          وھوى في قـرارة النفس جاثــم
  وبيوت تقــام للفســـق والخمــــــــر ولعـــب القـمـــار مـن كـل نـــــادم

  مآثــــــمولكـــل شـــــيطانه راح يغويــه          ويرمي بنفســــه فــي ال
  فـســد الخلـــق فيھــــم وســبتھم        شــــھوات أخزتھـــم ومظالـــــم
  ورأى في الحقـــوق بعـــداً عن الحـــق وظلمـــاً عـلى الفوارق قـائــــم
  فـســـد الحكــــم والنظام وما أن          لھمو غــير ظلمھــم من حاكـــم

  ــا         وشعوب تقــاد مثـــل الســــوائمأمـم تعبـــد الطواغيت فـيھـــ
  يستبد القـــوي فيھــــا ليحيـــــــا         ســيداً والضعيف أطــوع خـادم
  أغـنيـــاء تعيش مـن كــــد قـوم          فـقـــراء تحيــا حــيــاة البھائـــم

  كل ظالــــمما لھـــم من حياتھـم غـيــر جمع المــــــــــال للحاكمين من 
  ومضت أعصر على ا�رض تشكو    للسموات  ما بھا من مآثــــــــــم
  وا�مين العظيــم ينظر في ا�فـــــــــق ويرجو من الســماء المراحــــم
  فأتــاه جبريـــل في موكب النـــــــــور بـــآي مـن الكتـــاب بواســـــــم

  ء في ا�رض كالصبح باســمراح فيھـا الرســول يحمل مشــــعال سـما
  فاھـتـــــدى  بعضھم وظل كثير         رغم ما في فرقانه من معالــــــمْ 

  ما في نفوسھم من مزاعــــــــــــــمْ ر لِ أبصروا نوره ومالوا عن النــــــو
  ناصبوه العـــداء ســــراً وجھراً         وھو ماض ٍ في ھديه غـير جاثم

  س فضاءت         ظلمات با�مس كانـــت قواتـــميبعث النور في النفو
  وبنى دولة على الشمس تجـري          بســـناھا مــن كــل أروع حازم

  تجلت أنواره في المعالم" قـــــــــــــــــــرآن " تاجه من نور السموات 
  وبنى عرشه ا~لــه على الحـــــــــــق وعرس الرسول بالحـــق دائــــم

  الطريق للناس في الحكــم        وساوى ما بين ملـــك وخـــــادموأنار 
  وتجلت حرية الحــــق فيھـــــــم        باقتصاص المظلوم من أي ظالم
  ليس بين القوي والنضو فــــرق         كلھــم واحـــد  أمام  الحاكـــــــم

  المكارم إنما الفضل في الص@ح وفي التقــــــوى وفي السبق في طريق
  وتوارى الشيطان عن كل قلـٍب           مؤمـــن في نور النبوة عائـــــم
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  أمة قادھــا الھـــدى ]فتتـاح  ا�رض في جحفــل من النصــر غانــــــم
  فبنت من ممالك ا�رض ملكــــاً         عـربياً عـلى الحضـــارة قائــــم

  عرشھا في القلوب وھي عواصم    أمــة تفتـــــح القـلــــــوب وتبني   
  ليس ترجو من فتحھــــا غير تحـــــــرير شعوب تساس من كل ظالــــم
  من ملــــوك جبابرة  وطغــــــاة           يحكمون الشعوب حكم السـوائم
  ذاك فتح ا�س@م فھـــو ســـــ@م         ليس كا]ستعمارفي الحكم غاشم

  ـــق  بان         بينما ا]ستعمار للحـــق ھــــادمإن فتـــح ا�ســـ@م للح
*   *   *  

  غيـر أنـا من بعدھـــم قـد أضعنــا       مـا  ورثنــاه عـنھـــُم مـن مكـارم  
  وأضعنـا ملكــاً عـظيمـاً وتاجـــــاً       كان كالشمس زاھـراً في العوالــم  
  بتقاھــا مـؤيـــــــداً بالصـــــوارم     وھدمنــــا مجـــداً بنتــه جــــــدود    
  وجعلنـا  التأريــخ وھو صبـــــاح ٌ      ُمشــرق النور ، أســود فاحـــــــم  
  ى       جعلتنا ســلباً لھـــــا وغنائـــــــــموغزتنــا جحافـل الغـــرب حتـــ  
  الحمى وداسوا المحارمواستبدوا بنــا قُســاة غـ@ظــــــــاً      واستباحوا   
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______________________  
م�ـ ) 1938(ه 1357ربي�ع ا�ول  17في عدد ي�وم ) الزمان( نشرتھا جريدة  - •

من السنة الثانيةعلى صفحتھا الثانية وكان ق�د ألقاھ�ا ف�ي حفل�ة جمعي�ة  الھداي�ة 
 .ا�س@مية لذكرى المولد النبوي ا�غر 

  

  ميزةالقائد والقيادة المت
  مولد الرسول القائد الحقيقي العظيم

*    *   *  
  أَسمعـَت كيــَف فـــم الزمــان يـردُد       ذكـــرى عـلـى أعـــوامھا  تتجــددُ 
  ذكــرى لھـا مـن كــل قلـب مشـرٌق       ولھـا بكــل فـــم قصيــــد يُنشــــــدُ 

  ھــلل الدنيــــا لھـــــا وتغــــــّردُ تتجــاوب ا~فـــاق ھاتفـــــة بھــــــا       وت
  من يوم اشرق نــــور ربك ھاتفـــــاً        اليــوم قــد ولـــد الرسـول محُمــدُ 
َرت لبزوغــه الــ       دنيــا ونـــور ج@لـــــه يتوقّــــــدُ    بـزغ الرسول فكـبـَّ

  ــه فيھـــا ھـــدى وتجــددُ وازداد نـــور ج@لـــــه برســــــالة        مــن ربـ
  فيھــا حيـــاة للشــعوب مــن الردى       وتقـــــــدم  وتوثــــّب  و توقـــــــّدُ 
  والناس أحــــرار سواســـية فــــــ@       ُمســـتعـبٌد  فيھـــم  و]  ُمســــتَعبدُ 

  ـم ] يجحــــــــدُ وضعيفھـــم  كقويھـــم في حقـــــــه      وفقيرھــــم كغنيھــ
  المؤمنـــون عـلى اختــ@ف لغاتھـم       ھــم أخـــوة ] أبيـض ]  أســــــودُ 
  هللا ألـّـــف  بينھــم  فــي  دينــــــــه       وبدينــه بعـــد الخـــ@ف توحـــدوا
  وتضامنوا في  أمرھم  وتناصــروا       في دينھــم  وتظاھــروا  وتجنــدوا

  ضامنوا في حقھــــم وتقربـــــــوا       مــن ربھـــم  وتآلفـــــوا وتعبّـــدواوت
  ومشــوا الى الدنيـــا بمشعل ربھـــم        وبغيـــر مشـــعل ربھــم لم يھتدوا
  فـتحـوا قـلــوَب الناس قبـل ب@دھــم        وتوطنـــوا بقلوبھــم وتوطــــــدوا

  ـل قلــب مسجداً        فسما وأزھــر في القلوب المسـجدُ وبنـــوا لـــه في كــ
  وبنــوا حضارتھــم عـلى أنـــــواره        فـزھــت وأشرق صبحھا المتجـددُ 
  وانقادت الدنيـــا لعــادل حكمھــــــم        والعــــدل بنّـاء لـــــه وُمشــــــــيّدُ 

  بل انھـم حفظــوا الحقــوق وأيـدوا لم يفـتحــوا وطنـاً لغصـب حقوقـــه       
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  ما استعمروا شـعباً وما ھتكوا حمى        في فتحھــم يومـــاً ولــم  يستعبدوا
  جــاءوا  البـــ@د لينقـذوا أبناءھـــــا      من َجْور من حكموا  الب@د وأفسدوا

  أســـــدواواستعبدوا فيھــا الشــعوب وعـّذبـوا     احرارھــا وتنمـــروا واست
  واستعمروا الضعفاء في إقطاعھـــم     وتجبـــروا في حكمھـــم وتشــــددوا
  وبنـوا قصورھــم  عـلى ھاماتھــــم      واستنزفـــوا  أموالھـــم  واسـتنفـدوا
  وبنـــوا معابدھــم ليحـرس ملكھـــم      فيھا رجال الديــن بــل كي يعبـــدوا

  ــراً ســــائغاً      للغاصبيـن ليحتســـوا ويعـربـــــدوايجري دم الفـقــراء خم
  لھـــم القشـــور وللطغـــاة لـُبابھــــا      ورضــوا بقسمتھــم ولــم  يتمــّردوا
  لبسوا طريـــف حريرھـم وفـراشھم      من سندس ، وھم التراب توســــدوا

  وعـھــم وعـرائھـــم لم يُنَجدواوإذا شــكوا يومــاً الـى أســــــيادھم      من ج
  بل يلھبــون ظھــورھم  بســـياطھم       وسيوفھـــم كسياطھـــم ] تُغـمــــــدُ 
  يتعذبـــون ومــا لھـــم مــن منقـــــذ      يستنجدون وما لھـــم مــن يَنجــــــدُ 

   مسترشــــــــدُ تلك القــرون الداجيــــات  واھلھـــا      ] راشـــٌد فيھـــا و]
  حتى إذا مــا بــان صبــــــح محمــد      للناس فاض ضيــــــاؤه  المتجـــسدُ 
  وھدى بَني الدنيا طريق خ@صھـــم       فمشوا بنور  صباحه واسترشـــدوا
  وتحرروا من جورھم وتخلصـــــوا      من شــرھم وتكرمـــوا وتمجـــــدوا

  اتھـــم      وتحللوا من حكمھـــم وتجـــــــردواوقضوا عـلــى اقطاعھم وطغ
  وا�مر أصبح بينھم شورى فـمـــــا       متحكــــم فيھــــــم و] مســـــتعـبـدُ 
  وانـدك  بنيان  الطغاة وقــد ھـــوى        ســـلطانھم وانھـــد ذاك الســـــؤددُ 

  كمـــا لـم يبــق فيھــم ســــيّدُ  لم يبـــَق عـبــد خاضـــع لرئيســــه       ظلمــاً 
  ولكــل فـــرد ملكـــه فـي  شــــــعبه       ولكــل شــعب حقـــــه المتوطّـــــدُ 

  يف حق ضعيفــه       قھــــراً و] بشــــر لـــه  متصيــــدُ ــــالسب ] غاصب
  حَمــــــدُ نسان يفضل غـيــره  أو  يُ        والفضل بالتقوى وليس بغيرھــا ا|

  ھــذا ھـــو ا�سـ@م في تشريعه ا�       عـلى وذلكــم الرســول محمــــــــدُ 
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_____________  

ربيع  29ھـ 1366نشرتھا مجلة الھداية ا�س@مية الصادرة في بغداد سنة  - •
  . 333العدد  1947/آذار/ 20الثاني الموافق 

  *سراء والمعراج في ليلة ا|
  ملكــوت هللا حيرانـــــــــــاعـرجـَت فـي 

  تـردد الطــــرف في ا~فــــاق  حيرانــــا
  تـرعـى الســـماء لتســتجلي بھـــا خبـــراً 

  فـي الليـل حتـى قضيـــت  الليـل  ســــــــھرانا
  تـرجــو  بھـــا  ملكـــــــاً يبـــدو لتســـــــــــألـه

  )تبيانـــــــــا  (و عـمــا تــريـــد  لـــــه  كشــفاً 
  فجــاء  جبــريــُل  وا�رواح  نائمـــــــــــــــــة

  )يقظــانــــــا ( وكنــت وحـــدك فــي دنيــــاك 
  يقـــود فيـــه بُــراقـاً قـــد أتـــــاك بــــــــــــــــه

  )أكوانــــا ( لتشـــھد الكـــون أفـ@كـــــــــــاً و 
  ـــه  بـــــــهجد ا�قصــى ا|لأســرى الى المسـ

  ليـــــ@ً وطــار بـــــه روحــــــــاً وجثمانـــــــا
  عـلى بُـــراٍق  جـــــرى كالبــرق متخـــــــــــذاً 

  لـــه  مــن النــور عـنـــــد  العـــــدو  ميدانـــــا
  فحــــــّل  فـي المســـجد ا�قصــى  يباركـــــــه

  إســــراراً وإعـ@نـــــــــــــــــــــــا ويحمــد هللا
  وقُمـــت فــيــه تُصلـــي  فــوق  صخرتــــــــه

  وتنشــــــد الـلـّـــــه تســبيحاً  وشــــــــــــكرانا
  حتى عرجـــت مــن الدنيـــا بأجنحـــــــــــــــةٍ 

  مـن الســـــــماء لتلقــى هللا ھيمانـــــــــــــــــــا
  فطــرت في العالـم العْلـــــوي مبتھــــــــــــــ@ً 

  وطــرت فـي ملكــــــوت هللا  جـذ]نــــــــــــــا
  وقـــد  شـــھدت  بـــه ا�فـــ@ك ســــــــــــابحة

  تجــــري ، وألفيـت  فــي ا�فــ@ك  أكوانـــــــا
  شــاھدت فـي العالـــــم ا�عـلـى  م@ئكــــــــــة

  يســـــبّحون ، كمـــــا  شــاھدت دنيانـــــــــــــا
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  وزرت  فيــــه النبييـــن ا�ولــــى  ســــــــكنوا
  فيـــه  وكانـــوا  لعـرش هللا جيرانـــــــــــــــــا

  
  وطــرت  فـي ا�فــق ا�على لعــل تـــرى الـــ

  ــاــحبيـــــب  فـي ا�ُفــق  ا�على  إذا  بانـــــــ
  ــه  فتدلــــــى  منـــــــه  مقتربـــــــــــــاً ـلــ ناد

  )2(كقــاب  قوســين أو أدنــى لـــــه  كانــــــا 
  هه  هللا مـا أوحـــى وأطلعـــــــأوحـى لــ

  )3(واراً  ونيرانـــــــــا أنـــــ عـلــى العـوالـــم 
  وإن آياتــــه  الكبـــرى لـــه  ظھــــــــرت

  )4(زداد ممــــــا رأى للـّــــــــــــه  إذعانـــا افـ
  بالســــــدرة  المنتھــــى  طافــت  مواكبــــــــهُ 

  )5(آنـــاً  ،  وفــي جنّــة  المــأوى جــرت آنـا 
  بھـا  رأى َعظـَمــوت الكـون   ُمبتھـــــــــــــراً 

  ــــاوت هللا حيرانـــــــــكمـــــــا  رأى ملكــــــ
  مـا  أعظــــــم  هللا  خ@قــــاً  لعالمــــــــــــــــه

  تبـــارك  هللا خ@قــــــــــــاً ورحمانـــــــــــــــا
  آمنـــُت  بالغيــب بعـــد  هللا  معترفــــــــــــــــاً 

  وازددتُّ  باm  بعــد  الغيــب إيمانـــــــــــــــــا
  ــز  لســـــت  أرىــلعجباورحـــت  معترفــاً  

  فيـه لمعتـــــرٍف  بالعجـــــــز نقصانـــــــــــــا
  ـو  مقتــــــــدرٌ ــــإذا  اعتقـــدت بربــّي  وھـــ

  صـــــدَّقت  إعـجــازه ســـّراً وإع@نـــــــــــــا
  أبــوح  فـي  ســــــّره  للعالميــــــــــــــــن  و]
  ھـذا الســـرِّ  كتمانـــــــــــــــــاأريــــد  يومـاً  ل

_____________________  
  . -رحمه هللا  –وجدنا ھذه القصيدة ب@ تأريخ كبقية قصائده  -* 
  ]البُراق دابة ركبھا النبي صلى هللا  عليه وسلم ليلة المعراج [ قال الرازي )  1(
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ف�أوحى  . لّى ، فك�ان ق�اب قوس�ين أو أدن�ى ثم دن�ى فت�د: : ( اقتباس من قوله تعالى )   5و   4، 3،  2(
عن�دھا جن�ة . عن�د س�درة المنتھ�ى . ولق�د رآه  نزل�ةً اخ�رى : ( وقوله عّز وجّل .) إلى عبده ما أوحى  

  . 15و 14و 13و 10و 9و8ا~يات " النجم " سورة .) المأوى 
  .التي يأوى إليھا الم@ئكة وأرواح الشھداء والمتقين )  : جنة المأوى (و  
  

  *  حبيــــب هللا
*   *   *  

  أتعذلني  إذ ا مــا  القلــــب  ھامــا           ولـجَّ  بـه الھـــوى عـامــاً  فعـاما
  وحلـّـق في ســـماء الحــب طيــراً          يغـــرد باســــم فاتنــــه ھيامـــــــا

  يــن بـه أقامـاوطــاف بمــن أحـب وحـــل فـيـه           حـلـــول الـــروح ح
  يناجيــــــه بأدمعـــــه ابتھــــــــا]ً           وينشـــــده  بخافـقــــه احتشــــاما
  إذا عـقــد الھـــوى منـــه لســـــاناً           ســـمعت لــــه بأدمعــــه ك@مــــا

  الم@مــــا و] عجــٌب إذا ما طـرُت وجــــداً           وبحـُت بـه ولــم أخـشَ 
  وقُــدتُّ  العاشـــقين الى حبيــــب            يفـــوق بنــــوره القـمــر التمامــا
  و] عجــب إذا ما قــمــت شــيخاً            بمحــراب الھـوى  فيھـــم  إمامـا
  �ني في حبيــــــب اللـّــــــه أفنى            وأبعــث فــي قيامتــــه غـرامــــا

  كــى مـدامـــــابي           لخمـر جنانـــــه أزســـكرت بحبــــه إذ كـــــان ح
  إذا ما ارتبـت مــن أمري فدعـني           وســل عني ا�حبــــة والندامــــى
  فھم قـد ساھـموني الحـــب كھـــ@ً          كمــا ســـاھمتھم فـيــــه غـ@مــــا

  ــــدي �خفي           ھـواي فــكل من في الكــون ھاماولــم أك ھائمـــاً وح
  وھـا أني برغـــم الشـــيب أشــدو           بحبـــك يا محمــــد  مســـــــتھاما

*   *   *  
  أبا الزھـــراء أنــت نزلـــت قلبـي          وأضرمت الھوى فيه اضطرامـــا

  ــد اتخـــذ اللھيــــب لـــه مقامـــاوھلى يخشى لھيب الحب قلـــــٌب           ق
  )1(وكــــان كنـــــار أبراھيـــــــم لمـا          رأى  في النار برداً أو س@مــا 

  وقـد رضع الھــوى زمنــاً وما أن          يريــــد من الھــــوى يومـاً فـطاما
  ته المرامــــــــــابه يرجـــو الشـــفاعة من رســول          ليبلغ في شـــفاعـ
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  رســوٌل كــان فــــي الدنيــا مـناراً          إلھيـــا ً وكــان لھــــا  دعـامــــــا
  )2(رســـوٌل كــــان ذا ُخـلُــٍق عظيــم           بنــور ج@لــــه فــاق الِعظامـا 

  مــــــة تسامىرســـوٌل كــــان ذا أدب كريــــــم           بــه فــي كـــل مكر
  رســوٌل كان للفـقــــراء عونـــــــاً          وبــــــراً  با�رامـــل  واليتامـــى
  رســـوٌل كان أوفى الناس عھـــداً           وأصدقَھُــــم وأرعاھـھــم  ذمامــا
  رسوٌل كان فوق ا�رض يجــري          بقلــب في الســماء جرى وعـامــا

  ام حـول العرش حينــاً          وحينـاً حـول رب العرش حامــــارسـوٌل  حـ
  )3(دنــا منـــه الحبيــب وقــــد تـدلى            كقــاب القوس أو أدنى مقامــا 

  رســوٌل  أصلــح الدنيـــا فألقـــت           إليــه في  قيادتھـــــا الزمامــــــــا
  دينـــــــاً           وأسس دولـــــة وبنــــى نظامــــاوأحيــــا أمــــة وأقـــــام 

  وأشـــرق نوره  في كــــل أرض           ليكشف عن بصائرھا الظ@مــــــا
  وأيقـض بالھدايــة كـــل شـــــعب           وكانــوا في  ض@لتھــــــم  نيامــا

  داً ] يطيـق لھــا انفصامـــــاوحـرر عـالمــــاً قـــد كـان يشكو           قـيــو
  وطھـــر أرضه مـن كــل رجــس          فأضحـت في طھارتھـا غـمامـــــا
  وقـّوض بالھــــدى أوثـان قـــــوم           وكانـــت قبـــــل آلھـــــة عـظامـا

  مـالقــد ســفحوا  الخمور لھا شــراباً           وقـد ذبحــوا  النســـاء لھا طعا
  )4(وقـد ھدموا الحـــدود فلسـت تلقـى           لھــم فيھـــا حـ@]ً أو حـرامــا

  وعاثـــوا فـــي مواطنھــم فســـاداً           وعاشــوا في جھالتھم  ســــــواما
  يقاتــل بعضھـــم بعضــاً فكانـــت           حياتھـــم قـتـــا]ً  أو  خصــــــاما

  لھــم نيــــران حـرب           تـولـّى ا�جنبي لھــا ضرامــــــــاإذا خمــدت 
*   *   *  

  أبا الزھــــراء أنـت أقـمـــت دينـاً           مـن ا�نـــوار تنتظـــم ا�نامــــــا
  وجــددت الحيـــاة بھـــا فطابـــت           بأھـليھــــــا وئـامـــاً والتئــامــــــا

  تــر بيــن أھليھــا مضـــيماً           ولــم تـــر بيـــن أھليھـــا ُمضـاما فلـــم 
  يـرى كـــل امــريء فيـه رقيبــــاً           يناشـــده   المحبــــة  والســــ@ما
  يخــاف ضميــــره إن رام شــــراً           ويخشى هللا إْن للشـــــر رامــــــا

  ن كـــل ســوء          تھـــم بـــه ويردعـھــــا م@مـــــــايحاسب نفســـه عــ
  فـلــم يــر غـير نھـج الحـق نھجــاً          ولـم يــر غـير رائـــده  إمامـــــــا
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  مشى في هللا مـــا وھـنــت قنــــاة           له يومـــاً ولــم يرھـــــب حســاما
  ــــن           وفي غـزواتـــه عـشــــق الحماماأحـــب المـــوت إع@نـــاً لدي

  ليلقى ربــــه فيھــــا شـــــــــــھيداً          قــد اتشح الدمـــاء بھـــا وســــاما
  فـنــال بـربــــه  نصـــراً مبينـــــاً          وفتحـــاً لـــن ينـــال ولـــن يرامـا

  وما ســـاد الشعوب لكي تضامـــا         ومــا فتــح البـــ@د لغصب مــلك  
  فـقــد فتــح البـــ@د لنشـــر ديــــن          بنــور ھــــداه  ينتظـم  ا�نامــــــا
  ووحـــد بيـــن أھـليھـــا فكانـــــوا           بديــــن هللا أخوانــــــا ً كرامــــــا

*   *   *  
  ـكو           خـ@فاً في شـــعوبك وانقســــــاماهللا جئــت إليـــك أشـ رســولَ 

  وعـھــد الجاھـليــــة عـــاد فيھـــا           فـــزال بنــــاء وحدتھـــا انھدامــا
  وحــــل الضعف فيھم فاستباح الـ            ـدخيــــل ديارھـــم وبھا  أقامـــــا

  امى أو أرامـــــل أو أيامـــــــىوشـــرد أھـلھـــا في كــــل أرض           يت
  قـد التحفـــوا الســماء بھا شـــــتاء          كمــا افترشــوا بصيفھـم الرغــاما
  ولســت تــرى لھـــم فيھـا شــراباً           ولســت تــرى لھــم فيھـــا طعاما

  وت انھزامـاإذا زحــــف الــردى يوماً عـليھـــم         فما اسطاعـوا من الم
قــد اتخذوا اللحـــود لھــم كھوفـــاً          كما اتخـــذوا القبـــور لھم خيامــا                  

  ولـو] ھاطـــ@ت الدمـــــع تطفي          لھيب القلب ]ضطرموا اضطراما
  امـــــاإذا ما اســــتنجدوا يومـــاً بجــــار          بكى لبكائھــــم وشــــكى ون

  إذا كانــــت مدامعنــــا ســــــ@حاً           نـــذود بھــا فـقــد نلنـــا المرامـــا
  وأنقذنـــا المواطـــن مـن عــــــدو           يـذوق بدمعنـــا المـــوت الزؤامـا
  اأغـثناھــــم بأدمعنـــــا فخطـــــت           لھم من بعدمــا ھلكــوا الرجامــــ

  هللا أدركھـــا قلوبــــــــــاً          مضرجـــة وأفـئــــــدة  ترامـــــى رســولَ 
*   *   *  

  أغـثھـــا يا رســــول هللا واقـلــب           عــلى أعـدائــــك الدنيـــا انتقامـــا
  ماأغـثھــا فھــي غــارقـــة وترجــو           عـلى يــــدك الســــ@مة والس@

  فـلـم تيأس  فــــإن لھـــا رجــــــاء           بمنقـذھـــا وبــــاm اعـتصامــــــا
  إذا ما حــل فـيھـــا المــوت يومــاً           سيحييھا الـــذي يحيــي العظامـــا

  



ديوان حسين علي ا�عظمي 
_______________________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
 

30

____________  
كلية وكان الشاعر قد ألقاھا في أحتفال  1950عام ) ا�ستق@ل ( نشرتھا جريدة  -* 

) الملك فيصل الثاني ( الحقوق بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم في قاعة 
  .ونقلته أذاعة بغداد عــلى الھواء 

  ) قلنا يا نار كوني برداً وس@ماً عـلى أبراھيم : ( أقتباس يشير فيه ألى قوله تعالى  – 1
  . 69آية )  ا�نبياء( 
  . 4آية ) القلم (سورة )  : لق عظيم وإنك لعلى خ: (من قوله عـّز وجل  – 2
 8آية ) النجم . ) : ( فكان قاب قوسين أو أدنى . ثم دنى فتدلى ( : من  قوله تعالى  – 3
  . 9و 
وَمن  يتعدَّ : (، أي شرائعه وأحكامه ، وفي القرآن الكريم  حدود هللا : الحدود  – 4

) الط@ق(من سورة  1وا~ية  229آية ) البقرة(سورة ) حدود هللا فأولئك ھم الظالمون 
وَمن يعِص هللا ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً ) : من سورة النساء  4وا~ية 

  .. وآيات غير ھذه ..) فيھا 
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  مولد ا�مام علي عليه الس@م
*   *   *  

  
  كالشمس أو أشرقـت كالقـمــــــر ولدتَّ 

  من غــرة البشــــرِ من مشرق المجد أو 
  بالكعبـــة الغــــــراء مزدھـــراً  ولــدتَّ 

  متوجــــاً بجمــــال الــــــروح والصور
  وعـشت في خير بيت قـد سما شـــــرفاً 

  رِ ــــــرَ بكـــل أزھـــر مـــن أبنائـــه الغُ 
  ولــــدت مـــن خيــر أم في العـ@ وأب

  ـرِ ـــضَ من أشرف العرب العرباء من مُ 
  في  أسرة كل ما فيھا نـدًى وھــــــــدىً 

  ـــــــرأعظم بتاريخھا الوّضاح في ا�ُس
  تضيء  أحسابھم كالشمس مشـــــــرقة

  بكـــل زاھـــرة منھــــم ومزدھـــــــــر
  ــــاً نحـــــو ســــيرتھمإذا نظـــرت مليّ 

  وجـــدت ســـيرتھم في طلعـــة الســـير
  ـيـــه النـــور منتشراً بيـــت ترعـــرع ف

  منه على الناس من بـدٍو ومن حضـــــر
  ثم انتقـلـــت الى بيــــت النبـــي أخـــــاً 

  لـه وعـــوناً على ا�حــــداث والغيــــر
  أول مـــــن لبَـى رســــــــالته وكنــــتَ 

  وســـار في موكـــــب ا~يات والســور
  شـــاھدة منـــه وكــــل الناس وكنــــتَ 

  )1(رِ ـدَ كمثل ھـارون من موسى عـلى قَ 
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  نزلـــت مـن قـلبـــه بيتـــاً ســـعدتَّ بــه
  بل كنــت منه محــل السـمع والبصـــر

  أبا الحسنين لي قـــلب يفيـض ھـــــوى
  وما ھـــواي ســـوى فيـض من القـــدر

  أحبكــم وأرى حـبـــي يقــربنــــــــــــي 
  ـريمُ ـو ما  أرجــوه  من عُ أليكــُم وھـ

  حــب النبي وآل البيـــــت لي ســــــكنْ 
  حللـــت في نــوره القدسي من صغري

  إن كـــان كـــل محــب عـنـــده وطـــر
  فحـب آل بيـــت المصطفى وطــــــري

  واليـــوم جئـــت بھـذا الشـعر أنشـــــده
  عـلى القلـــوب بلحـــن الناي والوتــــر

  حّكــم مـن قلبــي و] عجــــــبى َت ھـو
  إن فاض شعراً جرى في كل ُمـّدكـــــر

  والشعر يعجز عن مدح ا�ولى ُمِدحــوا
  )2(مـن ربھـــم بلسان ا~ي  والســــور

  إني بعجــزي ھــذا اليــــوم معتـــــرف
  وإن نظمـــت عـيون الشــــعر من درر

  يوما عليٌّ ســـوى وحـي تنــــــــزل ف
  ل مبتكــرـــــــه كـــليـى عـــي وأملـقلب 

  اـــمـنه فـاب عــه الكتـــا خطـرأت مــق
  وى صـورـــوجدت في كل ما خطوا س

  ُغرتـــــه نــــمحّرم الرّ ــوا فتى كــــقال
  عــن الســـجود �ربـــاب من الحجــــر

  وأســــبق الناس إســـــ@ماً وتلبيــــــــة
  ـق مـن وحي ومـن خبــرلدعـــوة الحــ

  وأشـــجع القــــوم ] يخشى الردى أبداً 
  وأعـلـــم الصحـــب بالقــــــرآن وا�ثر
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  وأخطـــب النـــاس وا~ثـــــار شــــاھـدة
  )3(في نھجـه الخالِـد الوضـاح في الُعُصر

  فـقـلـــت ما ھــــذه ا�وصاف جامعــــــة
  ضــــــروغـيـــر كاشـــفة عـن مجــده الن

  بھــــــــا  هــوـنعتات التي قـد تإن الصفــــ
  تترــــل مســـن كـت مـــد خلــر قــمظاِھـ

  اطعةــــــــق ســــا انكشاف الحـــإذا أردن
  ورـــــــــوالس  ن ا~يـــو بيـــواره فھــأن

  ھنـــاك تنفتــــح ا�بصـــار ناظــــــــــرة 
  يـــه من العبـــــــرســـــر ا�مـــام وما فــ

  لقـد قــرأت مليـــاً فانجلـــت ُغــــــــــَررٌ 
  ما كان أسطعھا في الكون من غـُـــــــَرر

  وليس ذلــك من عـندي فقـد نظــــــــرت
  عيناي ذلــك مثـــل النـــور فـــي ا�ثــــر

  ســـتقـرأون  كتابـــي حيــــن أنشــــــــده
  ـيــــه مـن النظـــــــرعــن ا|مـــام وما ف

  ھنـــاك ألھمنــــي ربـــي وأطلعنـــــــــي 
  عـلى شــــعاع مـــن ا�نـــوار والفِكـَــــر

  هللا يعلـــــم آل البيــــــــت معجـــــــــــزة 
  ـــرِ دھـــر أو في آخــر الُعـصُ فــي أول ال

  وكــــل مـا فـيھـــم ســـــّر ٌ ســــــــتكشفه
  نايـــــة هللا فــــي الداريــــــــن للبشــرعـ

  آمنــــت باm والغيــــب الـــذي خـفيــــت
  أســـرار تكوينـــه فـيـــه عـــن البصــــر

  قالــــوا حقائـــق ھــــذا الكــــــــون بينـة
  لكــــــل مطلــــع فـيـــــه ومفتكــــــــــــر

  مـن عجـبِ والعقــل أظھــر ما في الكون 
  وكـــل ســــر ٍ تجلى  غـيـــــر مســـــتتر
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  فـقـلـــت كــــ@ فـمـــا زالـــت حقائقــــــه
  بعيــــدة عـــن منـــال العـقــل في نظري

  لــو اتخــذنا بحــــور ا�رض محبــــــرة
  )4(وكـــل اشـــجارھا ا�قــ@م في َسَطر 

  نفــــــدت لكي تســـجل عـلـــــم هللا قــــد
  وعـلـــم ربـــك لـم ينفــد مــن القــــــــدر

  وإن أحطنـــــا بأوصــاف لنا ظھــــــرت
  فســـر تكوينھـــا خــاٍف عــلى الفكـــــــر

  والعلـــم مــا زال لــم يكشـف حقائقھـــــا
  وإنمــــا ھـــو مقصور عـلـى الصــــــور

  قــــــلويســـألون عــن الــروح الخفي فـ
  )5(الــروح مـن أمــر ربي مبــدع البشر 

  وكــل مــا أوتي ا�نســـــان معـرفــــــــة
  بســــيطة فـھي فــي ا�ســرار لم تـــــنر

  نين إني اليــــوم فـي حصــــرأبا الحســــ
  عـن البيـــان وشــعـري غـير مـقـتـــــدر

  اعتذرت فلي حــــب ســــيشفع لـــي إنْ 
  ديـــك يــا خيــر مــن يرجى لمعتــــــذرل

  ـــر نظمـــت بھاكـــم مـــن قصائد لي غُ 
  عـقـود مدحـــك مـن نـــور ومـــــن درر

  ناجيـــت باسمك من قلـٍب يطيــر ھـــوىً 
  وأي قلــــٍب بجنــــح الحــــب لم يطـــــر

  حججــت بيتـــك وا�رواح جاثمــــــــــة
  العـطــــر ـكيقـدسف في حولي ترفـــــر

  عةــــــاشقبــــرك وا�بصـــار خوزرت 
  من كــــل معتبـــــر منـــــــا وُمـّدكــــــر

  ھنـــاك طافــــت بي ا�حـــ@م راجعــــة
  بنــا الى غابــــر ا�حقـــاب والعـُُصـــــر
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  أيام كنــــَت تضيء المســلمين ھـــــــدىً 
  �يــــام معتكــــــــــرفي كـــل داج مــن ا

*   *   *  
  ثــار فـيھـــا الشـــر في نفــــــــر وليلــــةٍ 

  مـن كــل ذئـــب غـليظ القـلـب أو نمـــــر
  ھبـــوا لتنفيــــــذ أمـــر ٍ غــيـــر منتظــر

  مـن شــــر مجتمـــع في شــــر مؤتمــــر
  عصابـــة قـررت قتــل النبـــي وھـــــــم

  ـــاؤا لتنفيـــــذه ليــــــ@ً بــــ@ حــــــذرج
  تســـوروا  داره  مـــن كــــل ناحيــــــــة

  رِ ـــحَ مـــن أول الليـــل حتى مطلــــع السَّ 
  فجـــاءه  الوحي  فـيـمــا  بيتــوا  فـنجــــا

  بقــــدرة هللا منصـــوراً مــــن الخطــــــر
  ھـــم فعمــتحثـا التـــراب عـلـى أبصار

  عـنـــه وســـــار بأمـــــر هللا للســــــــفـر
  وھاجمــــوا داره صبحــــاً فـما وجــــدوا

  )4(سـوى عـلــّي بنور الصبح معتجــــر 
  عـلى فـراش رســـــول هللا مضطجـــــع

  لــم يخـــش من صـائل أ و فاتــك خطــر
  مشى الى البيـــت يقضي أمــر صاحبـــه

  ن بعـــده غـيــر ھيّــــاب و] حــــــذرمــ
  أعـطــى الودائـــع أھليھـــا وخـــــّف الى

  ھجــر الديــــار عـلى ا�قــــدام با�ثـــــر
  ومـا تجلّــى عـلــى ا�بصــار مزدھــــراً 

  إ] وطافـــوا بـــه كالنجـــم بالقـمــــــــــر
  ـــــهوذاك أمـــر لــــه فــــي الناس حكمت

  بــــــرِ ـَ إذا اطلعـــت عـليـــه كـــــان ذا عِ 
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  خ@فـــة منـــه في أھليـــــه ظاھـــــــــرة
  حـقــاً وفي الناس ذكــر غـيـــر مندثـــــر 

*   *   *  
  ويوم كنـــت كمثــل الليــــث منتصــــــراً 

  في كــل حــرب وترمي الكفــر بالشــرر
  دمــت مـن عـمــــلوما ق" بـدر " فتلــك 

  )7(فـيھـا وما نلــت من فـوز ومـن ظفـر
  لــو]ك مــا انتصــــــــــر ا|m واقـعــة 

  ســ@م فـيـھــا عـلى أعـدائـــه الـُكثُـــــــر
  كانـــت وحقـــك تــلك الحــــرب فاصلـة

  مـا بيــن منخـــذل فـيھــــا ومنتصــــــــر
  ــــاق ھاتفـــــــــــــةبھـــا تجاوبــــت ا~ف

  واھـتـزت الناس مــن بـــدو ومن حضـر
*   *   *  

  " أحـــــــٍد " وإن نسـيت فــ@ ننساك في 
  إذ كـــان ســـيفك فـيھــا زاخـــــر المطـر

  ســـقيت بيــداءه  الظمـــــأى بحــــار دم ٍ
  وســقت قتلى بني الُعــــّزى الى ســـــــقر

  ـــت اغــــ@ل الرمـاة بمـــــاكمـــا تدارك
  أوتيــت مـن صائــب في الرأي والنظـــر

  وعــدت بالجيــش مـن قـُــنٍّ الى جبـــــل
  بــه النجــــاة لجيــــش جـــد منكســــــــر

*   *   *  
  وتلـك واقـعـة أخـــرى بھــــا ظھــــــرت

  آيــات نصــــرك مثـــل الشمس والقـمـــر
  وصــر جيـــش المسلمين ومــــــاأيــام ح

  لھــم مـن الحــول ما ينجي من الضـــرر
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  وأصبــح القـــوم فـي يأس وفـي لغــــــط
  مـا بيـن مرتجـــف منھــم  ومصطبــــــر

  أيــام نـادى المنـــادي للنـــــــزال ضحىً 
  والقـــوم منحصـــر في  إثر  منحصـــــر

  ھــض ســـواك لــــهنادى ث@ثــاً فـلـــم ين
  واختــال يرفــل في ثـوب مـن الصغـــــر

  وھـو ليث وغى )عـمرو بـن وّد (وصاح 
  )8(ھل من فـتى منُكُم يقـوى على قـدري

  نازلتـــه فأبى يرجـــو ســـــواك الـــــــى
  نزالـــه مـن غــرور فـيـــه منفجــــــــــر

  ـــــــــًى جاءني منھــــــم إليَّ فـت: يقــولھا 
  )9(أما لھـم غـيــره  من  فارس  خطـــر

  فـقـلـــت لكننـي ابغــي القتـــــال ولــــــي
  ســـيف سيسقيك كأس المـــوت فانتظــــر

  وصلــت كالليـــث فانشـــقـت مرارتـــــه
  بضربـــة منــك لـــم ترحــم ولـم تــــــذر

  ـراً صرعـتــه وأتيـــت القـــــوم منتصـــــ
ــرَ    القــوم  للرحمـــــــــن با�ثــــــــر فكبـَّ
  ودّب فـي كــــل قلــــٍب مــن عـدوھــــــم 

  رِ ـوَ يأس مـن النصر بـل  ضرب  من الخَ 
  ــــرةـــت  الدنيــــــا  مكبــــــــفھلّل اآبـــو

  تكبيـــرة الحمــــد أو تكبيـــرة الظفـــــــر
  ـا المســــــلمين إلىوغـزوة قــــدتَّ فيھــ

  بني النظيــر لــرد الكيـــد فـي النحـــــــر  
  قــوم أتاھـــم رســـــــــــول هللا منتصـراً 

  بھــم فكـــادوا بـــه  ّســـراً بــ@ خبــــــر
  قــد بيتـــوا قتلـــه ِســـــّراً وتعميـــــــــــةً 

  ــــرِ بقذفـــه مــن ســـماء الـــدار بالَحَجـــ
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  لكــــن ربـــــك نّجّ◌ّ◌ــــــاه وأعلمــــــــــــه
  بمـــا أَســـــَروه من غــــدٍر ومــن َضَررِ 

  وِصْلــَت منتقـمـــاً منھــم وإبــــَت الى الـ
  رســــول بعـــد جھــــاد خيـــر منتصـــر

  َغشيتَھُم وظــ@م الليــــل فـــي َحلــــــــَكٍ 
  ــور الصبح والَســـَحرِ وغـبت  عنھــم بنـ

*   *   *  
  قــد أظھـــــرت معجـــــزةً  )خيبـر(وتلـك 

  )10(بفتحھــا بعـد ما استعصى على ُزَمـرِ 
  دككــت  أســــوارھا بالســــيف مقتلعــــاً 

  حصونھا مثخنــــاً في جيشــــــھا الدثـــر
  قـــد كــــان ســـيفك فيھا زاخــراً بـــــدم ٍ

  قمــــم ا]بطــــال كالمطــــر يجري على
  فســــلّمت لــك صلحـــاً بعدمــا فقـــــدت

  أبطالھــــا وھــي غـــرقى في  دم  ھَــَدرِ 
*   *   *  

  فلــــم تحضـــر وقائعھــــــا" تبوك" أما 
  )11(إ] �مـــر عظيـــم القـــدر والخطـر

  و]ك فيھــــا رســـــول هللا معتمــــــــــداً 
  على المدينـــة ، تحميھــــــا من الِغيـَــــرِ 

  من كـــل مســــتبطٍن شـــراً ومختلـــــق ٍ
  ســواءاً ومـــن كل كـــــذاب بھــا أشــــِرِ 

  وتلك حادثــــة كبــــرى لمــــن فقھــــــوا
  أســـرارھا واســــتبانوا واضح الخبـــــر

  *   *   *  
  كتبــــت بھــــــــــاوتلكــم غــزوات قـــد 

  تأريـــخ مجـــدك مثـــل النـور في السـير
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  كـم وقـفــة لـــك في التأريـــخ خالــــــــدة
  عـلى العصـور ومجـــد غـيـــر مندثـــــر

  فــمن  شـــجاع شـــديد البـأس مـقـتـــــدر
  ومــن حكيـــم ســـــديد الـــرأي مبتكـــــر

  ــا فــي دّره عجـــــبومـن خطيـــب لنـــ
  مـا كـان أســطعھا في النــــــور من ُدَرر

  تركــت فينــا كتابـــاً مـا قــــرأت بـــــــه
  إ] وطــــرت بنــــور منـــه منتشـــــــــر

  رددتـــه فـتجلــــت لـــــي عجائبـــــــــــه
  مــن كـــل مبتكـــر فـيــه ومفتخـــــــــــر

  مشــــرقات الـنـــور محكمـــــــة آياتــــه
  مـا بيـــن منتظـــم منــــه ومنتثــــــــــــر

  متــوج بجمـــــال الـــروح  مزدھــــــــر
  فــي كــل قلــٍب مـن ا|يمـــان مزدھــــر

  يوحي جـ@ل الھـــدى فـي كــل  فاصلــة
  لكـــل ُمـطّلـــع فـيـــه ومفـتكــــــــــــــــر

  ا تقـمصــــت فــي ]ھوتــــه فطنــــــــاً إذ
  عـلمـــت مـا فـيـه مـن سر ومـن ِعـبَــــر

  لــو أدرك المســلمون اليـــوم منھجــــــه
  �صبحــوا بھــداه  ســـــادة  البشـــــــــر

  نھـــج ينظـــــم دنيانــــــا ويصلحھــــــــا
  )12(بنــور  أحكامـــه مـــن كــل معتكــر

  قــد كـــان شــرحاً لمــا جاء الرسول بــه
  من مجمل الذكر أو من غامض ا�ثــــــر

  ومـــن يعــش دھــــره ظــــ@ً لصاحبـــه
  يعلــم بمـا عـنـــده مـن واضــح الخبـــــر 
  

*   *   *  
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  تجلى الحـــق واضحــــة" الغدير " وفي 
  )13(أسـراره  وتبــّدى  كــل   ُمســـتَـتر

  ھنـــاك  نـــادى رســـول هللا أمتـــــــــــه
  مـن كــل مفـتكــــر ٍ منھـــــا ومدكـــــــر

  نـــادى يودعـھــــم حينــــاً ويســــــــألھم
  حينـــاً ويرشـــدھـم للحـــــق والنظــــــر

  يــا أيھـــا الناس أني مثلكــــــم بشــــــــرٌ 
  عـلى ســــفـروكــل شـــخص مــن الدنيا 

  وكلنــا ھـــو مســـــؤول ومنتظــــــــــــر
  فـمـــا تقولــــون ، قــال  القــــوم  با�ثـر

  إنا لنشـــھـد قــــد بلغـــــت دعـوتـــــــــه
  أْجــزاَك ربـــك خيـــراً غـيـر مندثـــــــر

  أتشــــھدون  بــأن  هللا ربــــــــــــــــــكم
  ــــده  المبعــــوث  للبشـــــــروإننـي  عـب

  وأن نيرانــــــــه  حــــق ، وجنتـــــــــــه
  حـــــق ، وبعثتكــم حـــق مــن الحفــــــر

  فــــي الكـــــون آتيـــــــــة تهـســـاع وإن
  )14(] ريـب  فيھــا  بأمـــر منـه  معتبــر

  وهللا يبعــــث عــن عـلـــم ومقــــــــــدرة
  مـن فـي القبـــور  بأمـر منــه  منتظـــــر

  قالــوا  بلى ، قال رِب  اشـــھد وحّضـھُمُ 
  عـلــى التمســـك بالقــــــرآن  وا�ثـــــــر

  وراح  يوصيھم خيــــرا ً بعـترتـــــــــــه
  والمرتضى كفــــه فـي كفــــه العطـــــــر

  ــدٍ يـا رّب  وال ِ  ا�ُلى  والوه  عـن  رشـ
  وعـاِد  أعـــداءه  الســـاعـين  بالضــــرر
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  واحبـب محبيه ، وابغض باغـضيه  وكن
  نـــوراً مبينــــاً لـــه فـي كــــل معتكـــــر

  أعـــن معينيـــه واخـــذل خاذليــه فـمــــا
  لــه ســــواك عـلـى ا�حــــداث والِغيَــــر

  يفارقـــــــهُ فـتــًى لـــه الحــــق ِظــــٌل ] 
  مــن حيــــث دار فــيـــا ربي لـــــــه أِدرِ 

  خطابـــة مـن رســـــول هللا ھاديــــــــــة
  لكـــل مذكـــر ٍ فـيھـــــا ومفـتكــــــــــــر

  تناقلتھــــا  الـــوف  الناس  مؤمنــــــــــة
  بكـــل مــا جـــاء فـي آياتھــا الغــــــــرر

  ـبـھــــا فـــي كــل قافـلــــــةوســـار موك
  مــن الجزيـــرة مــن بـــدو ومــن حضر

  وتــلك مــن ربـــه البشرى قــــد انطلقت
  عـلـــى لســــان نبـي صــــادق الخبـــــر

  فثارت الحـــرب ] كانت فـقــد تركــــت
  في كـــل عصـــٍر مصــاباً غـيــــر مندثر

   فـي  شـــــــــــيعبھا تفـــرق حـــزب هللا
  وأصبــح ا�مـــر بعد  اليســـر في عســر

  أردت جمـــع صفــوف المسلمين عـلـــى
  أمــر ولكـــّن ذاك  ا�مــر لــم  يصــــــر

  إرادة  اللـّــــه فـيـــــنا ] مـــــــرّد  لھــــا
  و] اعـتراضي عـلى مـا خـط  في القــدر

  اك متشحـــــــــاً جــاورت  ربـك  مــذ ناد
  دم الشــــھادة فــي محــــرابك العطــــــر

  فـزدت أجـــراً عـلى أجــر ٍ بما اقترفــت
  مـن شــــر ومــن شــــــرر )ابـن ملجـم (يد

  إن الشــــھيد لَحــيٌّ عـنــــد خالقــــــــــه
  )15(كمـا تقـــرر فــي القـــرآن  وا�ثـــــر
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_____________________  
. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه ھارون وزيراً ( إشارة الى قوله تعالى ) 1(

  )طه (من سورة  29وا~ية  35)الفرقان (سورة ) 
إنما يريد هللا ليذھب عنكم الرجس أھل البيت ويطھركم : ( إشارة الى قوله تعالى ) 2(

  33ا�حزاب ) تطھيرا
  " .ب@غة نھج ال" أراد : نھجــه ) 3(
ه من : ( إلماع الى قوله تعالى ) 4( ولو أنّما في ا�رض من شجرة أق@م والبحر يُمدُّ

  . 27لقمان (سورة ..) بعده سبعة أبحر ٍ ما نفدت كلمات هللا 
..) ويسألونك عن الروح قُل الروح من أمر ربي : ( اقتباس من قوله تعالى  )5(
  . 85) ا|سراء (
  ..سلـَفُّ العمامة على الرأٍ : ز ا|عتجا: ُمعتَجر ) 6(
  .وقعة بدر الكبرى : بدر ) 7(
  .. نازله ا�مام علي  وقتله  فارس مغوار من فرسان قريش: عمرو بن وّد ) 8(
في المخطوط المنقول جاء البيت مختل الوزن مضطرباً غامضاً فأصلحناه بما ) 9(

   –رحمه هللا  –يناسب مراد الشاعر 
  ..يبر التي تحصن فيھا اليھود حصون خ: خيبر )  10(
  ..غزوة تَبُوك :تَبُوك ) 11(
  "نھج الب@غة " أراد : نھج ) 12(
  :في قوله " أبو فراس الحمداني " الذي أشار إليه " غديرُخم " ھو : الغدير ) 13(

  ـم         وهللا يشــھد وا�م@ك وا]َممُ بھا يوم الغدير لھـــالنبي  قام
ليعلموا أن وعـد هللا حـق : ( الذي بعده ، إشارة إلى قوله تعالى   في ھذا البيت و) 14(

وأن الساعة آتية ] ريب فيھا وأنَّ هللا ( وقوله عّز وجل  .)أن الساعة آتية ] ريب فيھا
  . 7) الحج  (و  21) الكھف ( ):يبعث َمْن في القبور 

 أمواتاً بل أحياٌء عند ربھم و] تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل هللا: ( من قوله تعالى ) 15(
  169)آل عمران . (يرزقون 
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  مواكُب النورِ 
  ا�مام عليه الس@م مولدفي 

*   *   *  
  ود الى الھـدى فيھــــا ا�نامــاـــتق          دَت فكــــنَت للدنيــــا إمامـــــاً ـــول

ً ــطلعَت على الوجود فكنت ص   ـاظ{مـــــــــق بنور مشرقك التش          بحا
  ـات به غ@مــــــدى طف@ً وعشھـ         الـ  تٌب فإنك قــد رضعــــو] عج

  ـا وطبــت  بــه مقامــاـــلصاحبھــ          ــ@ً ــوفي بيـــت النبــوة كنــت ظـ
  ن ترضى من النور انفطامـــاـــول          مي ٍــرضعـت النـور مـن فم ھاش

ً ـول هللا حبـت علــى رســـــعكفـ   ــاــوتــه ھيامـــرت بنــور دعوطـ         ـا
  ـاـن الدنيــا وفـي العليــا  أقامــــعـ         ـىــه  لمـــا  تخلـّ ــــت وصيــوكنـ
  ه ا�علـى تســـامىـــوفـي  ملكـوت         نـوراً  تجلـــــى ــَت  بنــورهــوكن
  ــاـٍد يرعــى الذمامــــأخـــاً  لمحم          َت  كمثـل ھـارونٍ  لموســىــوكن

  ـبقھم الى هللا انظمــــــــاماــــوأسـ          ن ٍ باللـــه حقــــــــــاً ــوأول مــؤم
  ه  وكنــَت  لــه  حســــاماــــيداھمـ         ــبٍ ـره في كــل خطــوكنــَت وزي

يـت بالسـيف أّد◌ّ بھـــا          ي كـل حــربٍ ــوكنــَت نصيـره ف
  ــاــــالطغامـــ

  اماــخص ا بھـا  فـي الناس فازدادو        ــادىوأيـدَت  الرســـــالة يــــوم نـ
  اواَك  وكنـَت  ناصـره الھمامــــــس        ــهـــــا�قربيــــن فلـم يجبــونادى 

  ــــاآمــــــــالت اmــــــفـزدت بـــه وب        ـامـــد انفضــوا ومـا لھـــم التئـــقـ
  ــاـــــــا  فازداد باm اعتصامــبھــ         ىقــا ليلـــــــروه بالدنيـــــوقــد أغ

ً ـــــا بيتــوا في الليـــل حربولـمـ   ـاـرؤه الســ@مـــــى جبريـــل يقأتـ         ــا
  ــاـم الرغامــــــعيونھـ ــر فـيلينثـ         ـمــــــره  بھـــم فمشــى إليھـوأخبـ
ً ر واصطفــاك لـه أمينــــوھاجـ   ـات  بما اصطفـاك لـه  قيامــــفطب         ـــا
  ــاــراً وطبت  بـه  منامـــــه  شــبـ        ن قـوم ٍ أرادواَت  البيـت مـــحرسـ
  ـھاماـالسـ ـتَ ـبـه ومــا ھِ ـــــبمنزلـ         تـــالسيوف وقـد أحاط  فتَ وما خِ 

  ـــزاماـاً  وانــــك  ا�دبـــار رعبلـ         والــــــاً فوم  صبحخرجـَت  عليھـ
  ىـــل واليتامـَت  ا�رامـــــوأفرحـ         ـــقع  وھـي حــــــالودائـ  وأديـتَ 
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  ـاول هللا ھامـــــفـي رسـبقلـــــبٍ           ـعىالـى رســـول هللا تسـ تَ ـــبـوإ
  ــاالغمامـ تبقُ ــــواق تســـــولvشـ          ـر ٍــالغمامـــة في ھجيــ  لـــكَ تظل
  اماــك واحتشـــــھيبـــةً لـتضاءل           ـ@لٌ ــاً ھــــَك  الطريـق دجديـھوي

  ـاــــي  يثـرب القمــــر التمامبـه ف           ـريـن  تسـتھدي بليلـــك حيـفتسـ
ًـ ـــم  قلبي فضوصلــَت  الـى النب   اـــمنــك ھامـــ ـــلَ بَّ ـَ ـٍب وقالـى قل           ا

  اره عامـــــاً  فعامـــــنــــردد  ذكـ          داً ـــالمؤمنيــن خلـدَت مجـ  أميــرَ 
  ـاـــرامـلقيــــَت  هللا  شـــوقاً أو غ           ىاَك  حتـــنصــرَت  هللا  في دنيـ

  ـاـــالحمامــة والمنيـ ولم تخـــــشَ            ـربٍ ـــحنصــرَت  نبيـه في كــل 
  اـــضيم  المشـركين ولـن تُضامـتُ            ىــــــَك  كنــت قائـــده المرجّ وانـ
  امىــــذكـر البطـولة قــد تس بھــا          ربٍ ــَت  مظفــراً  في كـل حـوكنـ

  ــاـــا وكنــت لــه دعامـھھـدى فيال   )م(  ار أقمت ركـــنبسيفك ذي الفقــــــ
*   *   *  

  )1( اـش اللھامـيفك الجيشــققت بس          ــاــنصــرَت هللا لمـ )بــدر ٍ (ـيففـ
  اــــبحـد حسـامَك  المـوَت  الزؤام          اــوـوأدبــت  الطغــاة بھــا فذاقــــ

  ـاـــه  الرجامـــى شـــققت بـوللقتل          ــا]ً دَت بســيفك  ا�سـرى نكـــوق
  ــاـمـــوبا�ســ@ب ربحــاً واغـتنا          ــباياـة بالســــــوأبــَت إلى المدينــ

  اــــتھنــيء قـــادة الدنيـا العظامـــ          ـاــفكبــرت المـــ@ئُك مـن ُع@ھــ
   *   *    

  )2(ـاه انھدامـــراد المشـركون لـأ           ـانصـرت الحـق  لمـ )ـدٍ حُ أُ  (وفـي 
  ــاانتقام" م ــببدرھ" القتلى  ىعـل           يـد تغلــــــلوبھــم بالحقـأتــوا  وق

  ـقاماــأزلــت من القلـوب بـه  السـ           ـــيفٍ د ســـــداويـت  القلـوب بحف
  ــاـــا نالـوا  مرامـھـا نصـراً ومـب          ـواـبــت الرمــاةَ لمـا أصابـولــو ث

  ـــــاـه الحطامـــــه يبتغــون بــإلي           واــرأوا  جيـش العـدو قضى فھبـ
ً ـم عدوھـــم التفافــــــــداھمھفـ   ب انتصارھـم انھزامــاــبـه  انقلـ            ـــا

  ــالزحامـت بـه عـن القـوم اــدفعـ            ربذَت الفلـــول بفــن ِ حـــــقـفأن
*   *   *  

  ـاـون بھـا اصطدامــــليثـرب يبتغ           ل جيــــش ٍــن بكف المشـركووخ
  ـامه اقتحاــفمـا اســطاعوا لخندقـ           ــــعٌ م ِحصـن منيـــــمھفــرد ھجـو
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ً ــــــوقـد نـزلوا بــه يبغـون ھدم   ـاــــــــــه ويرجـون التحامــلمعقلِ            ــا
  اـھامـــوتقــذُف  من  كنانتھــا الس           اــــھغاراِت عنــع  الويثـرُب تدفــ

  ــاـــوإن نامـــوا فيثـرب لـن تنامـ           ـلٍ ـــــــا بليومـا ھجـع الـرماة بھــ
شُق وھـو يمتــ ) ابن ودٍ              عمـرو(ن الحص عابتسـلل من ِش◌ِ 

  )3( االحسام
  اـــســوى ليـث إليه  مشـى  ورام           هــــم يجبــــــــال فلـــادى للقتـونـ

  ــا م  يرامـــيُـنـــال ولـ لن ابـن ودٍّ            ـــذاول ھــــــــــفقـــال لـــه الرسـ
  ـاـه الرغامــبســيل  دمـاء  مھجـت           ـقيـت اجــل ولكنــي سـأســــفقلــ

  اول السـيف حامــحـ ـل وعزرائي           ـــاـقيه المنايــــورحـت  إليـه  تسـ
ً ى فھوى صريعــصرعت به الفت   ـىــاء إذا ترامـــالبنـــ  ــدّ ھـــنْ مُ ـَ ك           ا

ً ـراً مبينــــــــنلــت  بقتلــه  نصف   ــاــــا أقامــــــراً فـي فـم الدنيوذك           ـا
  ــامـيدھم وناـــإذا مــا خـــاب  سـ           دياب ا�عــالرعـُب فـي قل ودبّ 

  ـاـــردي اللئاموتدعـو  هللا أن يــــ           ـراً ــــــيثـرُب ترتجـي باm نصـو
  اــــازل والخيامـــفقـّوضــت المنـ           مــــــفـأرســـل ريحـــه ليـ@ً عليھ

ً ــــآبـو خائبيـن أســـى ورعبــــو   اـــرامونار الحقد تضطـرم اضط           ا
  ـ@ماـــكتبـُت  لـك السـ@مة  والس           ـوـي تدعـــونادى هللاُ يثـــرَب وھ

  اماــا ابتسـوأشـــرقت الوجـوه بھـ           ـراتٍ ـــــفھللــت  القلـــــوُب ُمـكبـ
*   *   *  

  ـــاـــبيتــــــه ظ@مــــدبـــر ما تتـ           تد بغت وطغـت وراحــوخيبـرق
  اــولـم  تــرَع الحقـوَق و] الذمام           اــــد  نقضــت  عھـوداً أبرمتھوقـ

  اماـــــن أھليھـــا انقســـلتحـدث بي           ـر ٍــمك رت  بيثـِرَب شــرّ وقد مك
ً ـــــدَث فــي حكومتھـا انق@بوتُح   ـاـالنظامـــقلـب  فـي  سياسـتھا تو          ـا

  ماماــِ ـَث فـي قبائلھـــا السفـــــوتن           ـل أرض ٍ ــي سـرھا فـي كوتُفشــ
ً ـــا رســـول هللا ذرعق  بھفضـا   ـاــــواغتمامـــوزاد بھـــا التياعـاً            ـا

  اـــالموت الزؤامـ  ليسقي غدرھــا          اـــــومشـــى إليھــــ فجـرد  حملة
  )4(ما  اھـا السددت منھحصـوٌن س          اــــــت ترد الجيــش عنھـتد ثبوقـ

  اماــــمعاقلھـــا الُحسـ وحّكم  فــي           ــيٌ ــإلــى أن  قـــاد حملتــــه عـلـ
ً ـــودّك ق@عھــــا حصنــا فحصنـ   اـــكانـــت قبـل ذلـك لـــن تـُرامـو          ا
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  )5(اــمسـاكنھا عـلى القتلـى رجامـ          اــــقـام فيھــوأوردھـا  الــردى وأ
ً◌ أو  وودعھـــا  قبـورا           @عــقـــأتاھــا وھـــي  شـــامخة 

  ــاــــركامــ
*   *   *  

  الـتـدفــع  عــن مواطننـا الطغامــ           اأبـــا الحســنين ليتــك كنـت فينـــ
  ـاـــتك انتقاملتثــأر مـــن بنـــــــوّ             عـادتي وتشھَد حـرَب خيبـر فھ

  ــاــر والرغـامـــوتســكنھا المقابـ           ديدــــــوتســـقيھا المنيـــة مــن ج
  ىـــوأفجعــت ا�رامـل واليتامــــ           اـا وبغـت علينطغـت فـي أرضنــ

ً ـارى الغرب ظلميؤيـدھـا نصـــ   ـاولــو] الغـرب مـا نالــت مرامـ           ـا
  ـــاوالخصامـــ ـداوةوينســون العـ           ـارىومـن عجــٍب يؤيدھــا النص
  ــــاورده بزعمھـــُم الحمامـــــــوأ           ــــاهوينسـون  المسـيح ومـن رمـ

  ـــاماــــبأمتـــه وحـبـــــاً واحتشــ           صـراً ــال نأمن صلـب المسـيح ين
  اثامـكمـا ارتكبوا بمن  نصـروا أ            ]ً ا اعتقـدوا ض@قـد ارتكبـوا  بم 

  ـ@ماـــا ســــــيطھرھـــا ويمvھــ           ىـالمســـيح يعــود حتـ ت ــليأ] 
*   *   *  

  ـــاٍب  قـد نزلــت بــه فھامـــــبقلـ            ـعىأبا الشـھداء جئـت إليـك أســـ
  ـــاـاءك كـي يبـث لك الھُيامـــــلق           ــووحلّــق  في سـمائك وھـو يرج

  ـاى غرامــبه  سـكن الھـوى فھـو           ــواً نضـــــ يبـوح بحبـه ليريــــــحَ 
  )6(ـارى إمامـرى الھدى ويـلعل ي          ىاَر موســــــُحبـــك ن فيهجـــج يؤ

  اودجـت ظ@مـ ن نورھـات مــخل          ــــاــيــــــا إذا مــيقـوُد  بنـوره الدن
ً ا غريبــوأضحـى الحـق فـي الدني   اـت لـه أبــا يرعــى الذمامـوكنــ           ـا

  ـاـامه  ُمـقـا وجـدت  ليئسـت  فم           ه حتىـــُت ابحــث عنبنـورَك رحـ
  ــاـم تســـمع لــه يومــا ك@مـولـ           بٍ ـــل قلــب يمـوت  بكومــن  عج

  ـاــا فعامــره  عـاموكنــَت نصيـ           هـَت  شــھيده  فـي الــذود عـنوكنــ
  ـاماوسـمى وكـان بصـدرك ا�س          ـوراً ـــجــرى دمــه فكـان ھــدًى ون

__________________  
الس��نة الثاني��ة للھج��رة و                     أراد الش��اعر وقع��ة ب��در الكب��رى ف��ي رمض��ان ف��ي: ب��در ) 1(
ھام (    . الجيش العظيم ) : اللــُّ
  .في شوال من السنة الثالثة للھجرة ) غزوة أُُحد ( أراد : أُُحد ) 2(
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فارس من فرس�ان ق�ريش ب�رز ل�ه ) عمرو بن عبدُودِّ العامري (ھو: عمرو بن ود ) 3(
  ...ا|مام علي فنازله وقتله في غزوة الخندق 

  .ھي حصون خيبر : حصون ) 4(
قلبھ�ا عل�ى رؤوس�ھم وجع�ل  ان�ه: وأراد الش�اعر . الرجام حجارة ض�خام : رجاما ) 5(

  .مساكنھا قبوراً لقت@ھم 
وھل أتاك حديث موسى ، إْذ  رأى  ناراً فقال �ھله ( : تعالى إشارة الى قوله  ) 6(

دَي وفلما أتاھا نُ . على النار ھدى امكثوا إني آنست ناراً لعلـّي آتيكم منھا بقبس أو أجد 
ك  أناإني. يا موسى    .... 12، و11،  10، 9ا~يات ) طــه (سورة ....) ربـُّ
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  في يــــوم ذكرى
  مولد الزھراء
*   *   *  

  والناس من  حولـي تقــوم وتقعــدُ            ردُ ي  عيـد مولـدك  السـعيد أغـفـ
  والنـــور  فـي  أرواحھـم متوقـــدُ           ـــــــــقجبينھـم متأل  البشر  فـوق

  رقصت  بھا ا�فراح  وھي تغـردُ            وقلوبھم  من وجدھــــا ھيمانـــــة
  ا�ســمى م@ئـكة تطـوف وتنشــدُ           وكأنمـا ا�رواح في ملكوتــــــــــا
  فكأنما  ھـي  للكواكب  تصـــــعـدُ           طارت محلـقة بأجنحــة الھـــــدى

ـــــــدُ إذ  إنھـــا روح  ھنــاك            في  أف@كـــھا  )الزھـراء( لتشـاھد    تََعبـَّ
  ملكوتھـا  ا�على تــزار وتُقصـــدُ           عرجـت إلى ملكوتھا ا�على وفي

*   *   *  
  ـرددُ و  بھـا كالطيـر حيـن يـأشـــد          يدةــــوب قصقللنظمـت من ا إنـي

  ـدُ ا وأمجــــعيـد مشرق نورھ في           ـدلّي  أشيد بمـدح بنت محمــــــعـ
  رددُ وح  في حبــي و] أتــــوأبــــ           ــــهائم بمحمـــد وبآلــــــــــــأنا ھ
  تشـــــــــھدُ ة  ــيفـاm  يعلــم والبر          ــھادةأردت على ھـواي شــــوإذا 

  فبحـب آل البيــت حـقـاً يُســـــــعدُ           أن الـذي يرجـو الســعود بحبـــــه
  يوم  الحســاب وذاك يوم  يشـــھدُ            في  حبھـم تُرجى شـفاعـة أحمـــد
  ظلمـاً عـلى أھليـــه أنت ُمـفـَـنّــــدُ            قل  للذي يھوى الرسـول ويعتدي

  بـل أنــت في  عـدوانـه متشـــــددُ            ـت  في دعوى المحبـة كاذبإذ أن
  يـرعى حـقـوق نبيــــه  ويؤيــــــدُ            إن الذي  يھـوى النبـي فإنـــــــــه
  فـي أھلــه  فالويل فيمـا تنشـــُد ؟            ترجو  شــفاعـته وأنـت  تضيمــه

  وتلـوغ فـي دم أھلـــه  وتعــــربدُ            فاعةنى تحاول في الرسـول شــــأ
*   *   *  

  ـدُ ويقصــعى  الفـؤاد ـم  يسـوأليھـ           ـدــب  محمـــــــأحبھــم  لحنـي  إ
  ــدُ اھم  رغم الــردى ] ينفـــفھــو           ي في الـردىي  إذا نفـدت حياتإنـ
  ــدــقـــــة وليست تفـوالروح باقيـ           ـــدحبھـم حـي  بروحـي خالـــ  إذ
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  ـم أتخلـــــــــدُ تَـيَقّـن فــي  حبھــُمـ          ـم إذ  إننــيود بحبھــــالخلــأرجو 
  ؤيدُ ـدك فـي الحيـاة  مـي هللا مجفـ           ھدان  اســشــنين اللذيــلحســيأم  ا

  ـدُ ك  نور  هللا  وھـو  محمـــووأبـ          درجــة حيوفخـراً انـت  ز يكفيــك
  ــدُ ـة  يـوم لــھم في كـل  مكرمـقـ            ـميـر العالميــن �نھـــــوك خأھلـ

  ــرددُ م  مـن  ربھـم  يتــــــوعليھـ           ـمالوحي يھبـط فـي  سـماء بيوتك 
  )1(دُ مجـد أوح أثنى عـليھـم وھـو            ـهه بكتابــــــــــل  ج@لــوهللا  جــ

*   *   *  
  ـددوافالقــوم  بعـد  محمــد  قــد ھُ            يـا  أيھــا الزھـــراء  أيـن محمــد

  بديارھــم  واســتوطنوا وتوطـدوا          ب  اليھـود ب@دھــم وتحكمـواغص
  واســتعبدوا  أحـرارھا وتســـودوا          واسـتعمروا ا�وطان وھي منيعـة

  وبغوا عـلى أعـراضھن وافســدوا          وا عـذارى يعرب في قدسـھاوسـب
  ـدُ الفضيحـة منجـن ن لھـن محصـ          فھربن يطلبن الردى إذ في الردى

  م واستشھدواد أرخصوا أرواحھقـ          تھـاووا في الوغــىـن أبطا]ً يندبـ
  روا الدياروفي الب@د تشـردوايحملـن أيتاماً  بكاة رضعـــــــــــا           ھجـ

  والغرب في عون اليھود كأنھــــم           تركوا المسيح ودينه وتــــــھودوا
  ــدواعلٮحلفائــــھم واستوطنـوا          أعـداءھم  ببـ@دھم وتـوعـــــوبغـوا 

  
  
  
  
  
  
  

_____________  
جس أھل البيت كم الرإنما يريد هللا ليُذھَب عن: ( إشارة الى قوله تعالى   -* 

  . 33) سورة ا�حزاب ) ويطھركم تطھيرا 

  (*)  مصـرع الحســـين
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*   *   *  
  

  ـــمُ عما يضــم اليـوم ھــذا  المـأتــ           نطــق والعيــون تتـرجمُ الدمــع  ي
  ر الـدمُ ظلمـاً وفاض الدمع وانفجـ           وآله ـينـوم قــد ذبــح الحســــــالي

  ــمُ ـتحي فتاكـــــــة ] ترحــ] تسـ           ــةيا لھفـي عليـه عصابــــ ذبحتـه
  ـرمُ ــه وھـو العنيـد المجــغيعــن            ــويفاجر] يرعــــ ذئبمن كـل 

  رمُ ھـا الدنيـــا ومـاد  محــت لمـاد           ـةــــياســود وجــه  محــرم بجناف
  مُ حـزناً  كأن الصبــح ليــل مظلـــ           هآلعلى الحسين و ودجـا الصبـاح

  مُ ھا مـا يھـد ويؤلــــــإذ حـــل فيــ            ةوبكت على ا�رض السـماء كآب
  رمواد أبفـإذا بھم  نقضوا الذي قـ            مــالناس الحسـين فجاءھـ قـد بايع

  مُ وسوس في القلوب الدرھخسراً و          ـوا دينھــــمـــغـرتھـم الدنيـا فباع
  ـھمحيـث  النبـال تصيبھــا وا�سـ           ـهـدوه بخيامــــــوأحـاط جيش عـ

ً ـد حاصـروه لكـي يبايـع غاصبـق   الخليفـة وا�مام ا�عظــــمُ   وھـو           ا
  دمُ ـل يـوم تھــــه  الشـريعة كـوبـ           ىاً طغــــــرّ ـد غِ ــع ابن محمـيأيبا

  أكـــــــرمُ الدنايا  فالمـوت من تلك           ـر دينــــــهـــأيخـون  دنيـاه ويخس
 للمسـلمين وإن ذاك محـــــــــــرمُ            ــةر في الدنيـا يزيـد خليفـــــــأيقــ

  سكران ] يصحـــو و] يتأثــــــُمُ           ــــه  ــتــــه وطـول حياــى يبايعـأنّ 
  ـــمُ ـــات  الفاجـــرات متيــبالغانيـ          ــهحيـط الغانيـــات وقلبــــــتوبـه 

ً رنين العـود يرقـص ]ھيـوعلى    مُ يتنعـــــــــ ھيمـــان في شــھواته           ا
  ـــمُ ر المســلمين ويحكـــد أمـأيريـ           ھـذا يــزيـــد وھـــذه نـزواتـــــــه

  ـــلمُ يرتضيھـــا مؤمـــن أو مس]           ــةشــــر جنايــــــ  أكبـر تلــكهللا 
  ـمُ  اضلـــــنــي وإذا أبايعــــــه فـاء          نـي ] أبايـــــع ظالمــــــاً يا قــوم إ

  مُ ـــلّ ـسَ أُ إنـي بمــا ترجـون لســت      خـلوا سبيلي إن نقضتـم بيعتــــــي      
  كمُ ـــم ســـأرجع عـنـــإ] بدعوتك           أتيـــت بــ@دكـم اـوم إنــي مـيـا قـ

  ـمُ ــي منكــنأھــلي وتسـبوھم فـاء          واالغريـب لتقتلت بالرجــل ا  لسأنـ
  ــــمُ ه  أتكلـــتســمعون لمــا بـــ]           مـا بالكــــم ] تردعـــون ومالكـمـ

  م مسـتعصمُ ــــــإذ إننـــي بعھـودك          ـمـإني عـلى عھدي فصونوا عھدك
  ــمُ علم الطاغــون ما لــم  يعلـفســي          ــاوإذا طغيتـم فـي البــ@د وأھلھـــ
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  ـرمُ ـتلـــغ  الذئــاب بـــه وإنـــا نح          وت مــن  ظمـأ وذاك فراتكــمأنمـ
  ي يعـدموال خانوا بكـم كظمأ وھـ          واھــل  أذنـب ا�طفــال حتى يقتلـ

  ـرمُ وقلـوبھن مـن ا�ســى تتضــــ        ىقد جف ثدي المرضعات من اللض
  ـواأرجـو لـه قطـرات مـاٍء فارحم           ذبالرضيـع عـلـى يـديَّ معـھـذا 

  واـــمعون وما لكـم ] تفھمـــ] تس          مبالكــم ] ترحمــون ومالكــــ مـا
  )1(ن فخـر يسـقيه الدمُ منــه  الوتيـ           عـدمــه بســھم  قاطـ فسـقوه  مـن

  مُ ــل  قلــب مـن ذويھــا مـأتـــوبك          ـاـفعــ@ صـراخ ا�م حـول ذبيحھ
  مُ فـإذا ھــوى أســد  تقــدم ضيغـــ           اد ھاشـم للوغــىوھنــا مشت آسـ

  مُ يخشى  سيوفھم ويرھـــب منھـــ           ردى] يرھبون الموت بل كان الـ
  ـمُ ــ] يثلـــــــــ ــامه  كفـؤادهوحس           ـراً ـــأمـا الحســـين فـكان لـيثاً ثائـ

  )2(وااقــوا بأسـه وتخرمـاً وذفـزع          واــالصـفـوف تفرق حتى إذا غشي
  و ليـث معلــمُ اً وھـفھـوى  صريع           ــرهھم  بعثـوا  السـھام لنحـــــلكنـ

  ــمُ ـم نائحـات تلطــاطــورأى الفو           اورأى الخيام تدوســھا أعـداؤھـــ
  ـه  مھــــدمُ بدمائــــه والجسـم منــ            رجـســھن وھـو مضحاريندبــن 

  ن  يعصــمُ متشــردين وما لھـم م           ـواأحسـين قم وانظر فأھلك أصبح
  ــمُ لب لھم أو مغنيـا ويلھـــم  ســــ           ـا فـكأننــــالب خيامنيرجـون  ســ

  واـــــزوا رأســه وتحكمليـرى فج           هرك  رأسـفـاھتـــز مذعـوراً وح
  ـمُ ـھـرة في جســـمه وا�ســمغمـو           ـيوفھمومشوا  عليـه بخيلھـــم وس

  ه تـلطـمُ مــن  نسـوة باتـت عـليــــ          ىالصراخ إلى السموات العل فع@
  رمُ ائـب تضـا المصأرواحھــن بھ           ـاـرم فـي الخيـام كأنھوالنـار  تض

  دمُ فـوق الرمـاح  يسـيل من فمه ال           قومشـين خلـف الرأس وھـو معل
  ُم مخيـوالمـوت فـوق رؤوســـھن            اـدبن في عرض الب@د وطولھــين

  ن يفيــض منھـا العلقـــــمُ أكبادھــ           تى إذا وصلـوا دمشــق تمزقحـت
  ـا أجـــل وأعظـــُم ـــومصابنـا فيھ           ـم نكبـــةهللا أكبــــــر تلــك أعظــ

  ـمُ متجھــــ ـــسٌ بّ عَ يـــد وھــو مُ ليز           لـم أنــس وقفــة زينـب ومقالھــــا
  ـرمُ قتل الحسـين ھـو القتيـل المجـ           ن وفاتھـم ان الـذيقتلــوا الحســـي

  دمُ ــبــل  إنھـا الذكــر الــذي ] يع           @ً ــرء عمـراً زائـليــست حياة الم
  مُ محطــــ ى وآخــرفي الحيــاةيبـل           ـارجــل يعيـــش بموتــه حيـاً ومـ
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  مُ ـــــرغـم الــردى وبذكــره نتـرن            ىـي عـلــھـذا الحســين فإنـه حــ
  مُ مــن حيــث ] يــدري و] يتفھــ           هــأمــا يزيـــد فميــت  بحياتــــــــ

  ـــدمُ ـا فـي عھـده تتھـــــإذا بھـــف            حسـب الخ@فـة تستقر ببيتـــــــــه
  ق يـدعــــمُ ـــــعـدل يســانده وحـ            هلك ] يبقــى اذا لــم يرعـــوالمــ

  ــرمُ ـوا بـأن الملـــك ] يتصـــظن           ه من بعــد مـام  ملكـولــذا تصــر
  مُ ــلـــه يتبســـلحــق عـــاد �ھوا            راً حكـم آب �ھلــــه مسـتبشـــــوال
  واوا بھم وتحكمـن بطشأنقاض م            ىــام آل البيـــت دولتھـــم عـلـوأق

  ــمُ الدنيـــا بـه تتكلـــــــ ] زالـــت           يف مجـداً زاھـراً ا بحـد السـوبنــو
  دمُ ــا سـيادتھا التي ] تھــــــوبنـو           أبنــاء ھاشـم شـيدوا اســــــتق@لھا
  ـتمُ ـــــيشـويزيـد في الدنيـا يــذم و           رأحسـين قم وانظر فـذكرك عـاط
  ـمُ مصيـر روح الذابحين جھنــــو           ةومقــر روحــك بعـد ذبحــك جنـ

  
  
  
  

               
  

_________________  
ألقاھا في الحف�ل الت�أبيني ال�ذي اق�يم ف�ي الص�حن الك�اظمي وتقلت�ه إذاع�ة بغ�داد عل�ى * 

" نش�رتھا مجل�ة م و 1944 -ھ�ـ  1364الھواء صبيحة العاشر من مح�رم الح�رام س�نة 
ك�انون  14ھ�ـ 1366ص�فر  20الم�ؤرخ ) 14-11(.النجفية في عدده الخ�اص " البيان 
  م 1947الثاني 

  .عرق في القلب إذا انقطع مات ا�نسان : الوتين  ) 1(
  .أي اخذتھم المنايا ، قطعتھم واستأصلتھم : وتخّرموا ) 2(
  
  
  
  

  * شـــھيد الحــــق
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*   *   *  
  ــاءُ ـــاء ذرفتـــــھا  الخطبــــودمـ          ه الشـــــــعراءُ أي دمـــع نظمتـــــ

  ولــه اھتـزت مـن الھـول الســماءُ           ــهـفـي مصــاب مادت ا�رض لـ
  ـاءُ ــوجـرت مـن أعين الحق الدم           ـهـــق بـــع الحـــفـي مصـاب فُجـ

  ھداءُ ــــــــت في لّجـتـيه الشـــقغر          ع ودمــــــــــان دمــطوف رىــوج
  ـراءُ ـــو معـصــوم من ا|ثـم بـوھ          ـــهـــابح في دمــــع ســـمن رضي

  اءُ ـــن وإبـــــــاده للحــرب ديــــقـ          ىــــــــه تقــــــــــؤ  برديـلمِ  يٍّ وأب
  ـن البــ@ءُ ــــــل فيھـــــوثكالـى ج          ر حمـىــــيــن غـن مـــوأيـامـا بت

  كـــل مـا فيــه عـويــــل وبكـــــاءُ           ھدٍ ــــوا  في مشــــــويتامي روعـ
  ــه منـه جـــروح ولظـــــــــاءُ ـقـلب          ـيـمشــھد يـذكـره الدھــــــر وفــ

*   *   *  
  ـراءُ ـــــــز النصــق وعـذل الحـخُ           ــدـــــــق وقــــللح ــمي  ثـارھاشـ
  راءُ ـــــفيان أمسى ا�مـمـن بني س          اً  ولھــــــــاــبـــة نھـــد الدولــوج

  اءُ ــــــــك وحبـــم ملــأن الحكـــفك           مــــــضوضاً فيھـتخـذوا الحكم ع
  اءُ ــــــــغربه الـــــــھي أرث يدعي          ذاـإـــــورى فــــة شــت الدولــكان
  ـاءُ ــــــد وإمـــــــبيـه الناس عــول           اــــــــــم الناس بھـــــزيد يحكــوي

  ءُ ــــــأل فيھا ما يشــــاً يفعـــطاغي          اـــــــي بھـــر والناھـــوا~مــــوھ
  فھاءُ ـــــــــــسا ـــا بھواھــــحكمتھ          ةـــــــــا امـــا دھاھـــقيت ممــــش

  راءُ ـــ] السيف من ذاك بوھي لو           هــــــــيف في بيعتـــذت بالســـاخ
  راءُ ــــــذخ وثــــم وبــــه ظلـــھم           وىــــذات الھـــا ولــــه الدنيـــھم
  داءُ ــــــــالع كان مــــا فيھـــوقديم          ة ـــــــــــي فاطمـــــداء لبنــــــوع
  قياءُ ـــــا ا�شـــــم فيھـــة يحكـــأم           ىــــــاج علــــــوه فبكى التـــتوج
  اءُ ـقــــــا شـــلدنين ولـــو للديــوھ           اــــــــا بھـــــن والدنيـــام الديــأإم
  اءُ ـــفـ@م وعـــا ســـن والدنيــالدي         ى ـــعـلـاً فــا إمـامــــن فيھـــن يكإ

*   *   *  
ً ـــق والديــــھيد الحــــــيا ش   @ءُ ـــــن عـــــق وللديـــت للحــأن          ن معا

  ن فـــداءـــــــــق وللديـــت للحــأن          ىـــــــفي الوغ اً ھيدـــت شــوإذا م
ً ـــــم ســــة الظلـــه في ظلمــدم   اءُ ــــر للناس ضيـــــوبداجي الدھ          ـنا
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  واءُ ـق ســــــم وللحــرع الظلــتص          ل ثورةــــــــــل جيــــه في كــدمـ
  اءُ ــــــا اللؤمــــا من بنيھـــحاربتھ          ـةــــــــحايا أمــــز ضـــه رمـــدم

  )1(اءُ ب ا�حـــرار فيھا ا�دنيـــغـل         في موقعـــــة )ـف الطـ( يا شـــھيد
  ـــاءُ ــــــــه مــا بقي الدھـــر بقـول          أنـــت في ذكــــراك حي خالــــــد
  )2(ـاءُ ــُم رغـــم المنيّــــات فـنـھــل          شــــھداء الحــــق أحيـــــاء ومـــا

  ااؤــــق وللناس أســــالح اوــحارب          مـــــن ظلمھـــا يفنى ا�ُلـى مــإنم
  اءُ ـــــبـوھا ھـــوم وأھلـــي اليــفھ          اطعةـــــــــــــم ســـــن تيجانھـــأي
  ور وعـفــاءُ ـــــــــوم قبــــفھَي الي          ةــــــــــم زاھيـــــــــن أبراجھـــأي

  ءُ ه بـ@ـــــــم �ھليــــال والظلــط           نى وإـــم ] يبقــــــإن عھــد الظل
  ر بنــاءُ ــالظلـم والطغيان في الدھ           ل دام مــعــــــخ ھـــرأ التأريـــأقـ

*   *   *  
  اءُ ـــــــا نفوس أبريــت فيھـــقـزھ           ـف التيــــة الطـلست أنسى وقعـ

  ـاءُ ـــوأعياني البكـخاننـي الصبر             ريـــا بصـــــــا رددت فيھـــكلم
  ـ@ءُ ھدته كربـــــد شــــب قـمرع            دـھــــــــه من مشــد يا ويلـھـــمش

ـاءُ                                                           ـــال غرثا وظمــا ا�طفــنـوھ            ـمــثـج ال صرعىـــا ا�بطـــھنـف
  ھداءُ ــــا الشــــاء تركتھـــن دمـم            اـــــدي ا�م تروي طفلھـف ثـــج
  اءُ ــــــع مــن ا�دمــــم حتى مــلھ           اــمـول فـــن الھــع مــد الدمــمـج

  اُء ؟ـــوأيـن الرحمـبَــر ٍ   مـــراح         ى ـــرن الــــت ينظــــاء البيـــونس
  كالسيف له فيھم مضاءُ الجيشس      )م (   عـــــــــلي يدفــن عــين ابـــوالحس

  داءُ ــــتـق اھــم في وضح الحـــلھ           ق وماــــو الى الحــــرخاً يدعصا
  اءُ ــد خاب الرجـــاء وقــم مــمنھ            @ً يرتجيــــل طفـــم يحمـــجاءھ

  ري من الطفل الدماءُ ـدره تجــص            ـاً وعـلىـــــــل ذبيحــــآب  بالطف
  ز الدواءُ ــــع اوت إذــيفه المـــس            هــــــــــــض على اعدائـنا انقـوھ
  اءُ ـــــــد ونســـــرد وحيـــــرده ف          وى على ــش ] يقـــير ان الجيــغ
  ـــــاري رداءُ ه الجـــه دمــــليـوع           اً في الوغىــوى الليث جريحـھـف

  اءُ ـــــن عيـــدة الطعــــوبـه من ش           هـــــــــة ترفعوــــن قـــمـا لـــه م
  ـراءُ ـــم من الرأس عـــــفإذا الجس          مهـــــــه من جســــرأس اوثم جــذّ 

  م واللــواءُ ــــــة فيھـــع الرايـــترف          ح كماـــوا الرأس على الرمـــرفع
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" د ـــليزي" ن إ] ــھـ          اـــــن ومــــت يندبـــاء البيــــونس
  راءُ ــــــــأُُ◌س

  اءُ ـاء ورثــــــام بكــح والشــالرم        )م(   ام والرأس علىـــــــن الشـــودخل
  فاءُ ـــــــد له الرأس شـــه حقــــقلب           ر الرأس وفيــــــينظ" يزيد " و 

  اءُ ـــــــنـاح وھـــه أنس وارتيــيـف           هـــــــه ولــيـث فــــبالـعـصــا يعب
  اءُ ـــناء وضيـــــــــه إ] ســــرأس           اـــمـي الرأس فــث فـــا العابــأيھ

  ه الحنفاءُ ـــــــر ولدتــــو طھـــھـف          ةــــــــــد مجرمــــه يـــــم تدنســل
*   *   *  

  اءُ ـــــــن هللا على الناس قضـــوم           درـــــــذا قـــق ھـــھيد الحــــيا ش
  @ءُ ـــــــــه وابتـــــار لذويـــواختب           مــورى في دينھــــان  للــــوامتح

  ب جھلته الحكماءُ ــــــــيـو غــوھ           هـــــــــر هللا في تكوينــــو ســوھ
  )3(اُء ــو إ] الخير لو زال الخفــھ           راً وماــــوا شــسى أن تكرھــوع

  ـواءُ ــــــــيه ثـب وما فـــا ركــإنھ           ا امرؤــــــــنيـــرف الدا عـوإذا م
  اءُ ــــــا البقــــإنما ترجى التي فيھ            لـــئـــل زاس ترجى وھي ظـــلي

  اءُ ــــــــنـقاء وفـــا إل شــــنـاھــھ           اــــر ومـــــد والخيــــاك الخلـفھن
  ا�خرى سواءُ وفي وھو في الدنيا           دـــــــق حي خالـــھيد الحـــــــوش
  زاءُ ـــــد جـــم وله الخلـــمن نعي            ــيــــا يرتدجـــه مـــه من ربـــول
  راءُ ـــــــ والناس به هللاــــو منـھـف          ــدـــاغ مـعـتــــــــل لبــــا الويـإنم
  قاءُ ـــــــذاب وشـــا عــــه فيھـــول           هـــــــــــه نيرانـــــن ربـه مــــول

___________  
في حفل العاشر من محرم الحرام الذي أقيم في الصحن الكاظمي عام   –رحمه هللا  –ألقاھا *  

 1366 صفر 20المؤرخ  )  14 -11(الخاص  النجفية في العدد"  البيان" ونشرتھا مجلة .ھـ  1365
  . 1947كانون الثاني  14ھـ 

التي استشھد فيھا سبط " معركة الطف " أرض من ضاحية الكوفة ، حدثت فيھا : الطف ) 1(
  .من أھل بيته ا�طھار  ةجماعالرسول و

حياٌء عند ربھم و] تحسبّن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتاً بل أ:  ( اشارة الى قوله تعالى ) 2(
  . 169) آل عمران ) : ( يرزقون 

   216آية ) البقرة ( سورة ) : وعسى أن تكرھوا شيئاً وھو خير لكم ( من قوله تعالى ) 3(
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  الشـــھيد
*   *   *  

  عـرُ ــات لي شــــالمناح غيرا ــت ومــنظم
  طٌر ومن أدمعي شـــطرُ ــه من دمي شـــل

  ـدةـــقصيـــت دم ا�حـــرار فيھــم ــنظمـ
  رُ ـــــتنــوح بھـا الدنيـــا ويبكي بھـا الدھــ

  ـمـــــنظمــت دم ا�بــــرارمـــن آل ھاشـ
  رُ ـم بحمن دمھ" الطف"ورى ـــــإذا ما ج

ً ـــــــنظمـــت دمـــوع الھاشـــميات نادب   ـا
  ـزرُ ـــــه جــبـدمـــع لــه  َمـــدٌّ وليــــس ل

  تــــــــطلـن تعــــار حيـث ميٌ ــتى ھاشـف
  ـرُ ــتفحل الشـــراء واســـــــته الغـريعــش

  ة ـــــــــــــــد خليفـــا يزيــــــة فيھـــبمملك
ُر                                                ــــــميين وا�مـــي دون الھاشـــه النھــل                                         

  ة بالظبىـــــــرش الخ@فـع ـهـــوا لــأقام
ُ ا خــــــا وفي أمرھــه فيھــوليس ل   رُ ــــبْ ــ

  مـــــا لھـــا ومـــد اغتصبوھا من ذويھــق
  رُ ــــذــــــــم عـــــأباطيلھــم إ] ـــلتھـعـبف

  ةــــم دولــى الظلــلـذي يبني عـــــوان ال
  رُ ـــــه ذكــــــى لدولتــــزول و] يبقــــــي

  هـــــــاً فإنـــم يومـــر بالظلـــن ينتصـوَمـ
  )1(ار ٍ ولن ينفع النصُر ـــُرٍف ھــلى جُ ـع

  
  تـــــــد طغى با�رض حتى تزلزلـــيزي

  برُ ــــه الصـــد من ظلمـــه وانھــــبطغيان
  اـــــــ@د واھلھــاداً في البــــفس وعاثـــت
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  ورُ ــــه الجــم الناس في حكمــمادت وعـف
  @ـــــــره بين الخدينات والطـــقضى  دھ

  رُ ـــــــــات والخمـــــالخدين فليـــس له إ]
  ةـــــرات عصابـــــه في المنكـــط بــتحي

  رُ ـــــــــة فخــــمل مأثـــه في كـــا ولـــلھ
  رى ـميين أن يـــــم الھاشــــيـأيرضى زع

  ـرُّ ـــــو فتى غِ ـــم الناس وھــــيـيزيداً زع
  ن أن يرىـــق والديـــام الحــأيرضى أم

  رُ ـــده ا�مــــن في يــدى والديـــعـدو الھ
  ةــــــــون خليفــــداً أن يكـــرضى  يزيأي

  ـرُ ـــــــوقد ضج من طاغوته الدين والذك
  راً ـــــــع فاجـــــــه أن يبايــدون منــــيري

  وا فـُجــرُ ــلمـو عـــار لـــة الفُجّ ــوفي بيع
  هــــــــف لحربــــة الباغي وخــــأبى بيع

  ـرُ ـــــــه الغـــر آمالــم في النصـــبـآل لھ
  رراً ـــــاً محـــراء ليثـــة الحمــــأتى الكوف

  رُ ــصراء ينتظر النـــة الحمــوفي الكوف
  مــــــــــوه فجاءھـــار دعــــك أنصــھنال

  ــرُ ـــــــه ذعــــجاع ] يداخلـــب شــــلـبق
  )2( ىــث بالنھــتعبــوال ن ھي ا�مـــولك

  ـبرُ ــَم التـــٌم إذا َحكَ ـــــــا ُحكـــس لھـــولي
  نـــــا ولم يكـــودا أبرموھـــھـوا عــفخان

  درُ ــــــــــة والغــم إ] الخصومـــه منھــل
  مـــــــــــه بنبالھـــــه يرمونـــوا بـــطاحا

  ْمـرُ ــــدره ُسً◌ــــبيٌض وفي صوفي ظھره 
  يرھمـــــو أســــاء وھــوه المـــد منعــوق

  رُ ــــــه ا�ســـا وضاق بــفضاقت به الدني
  هــــون حولـــال يبكـر وا�طفـــيرى النھ
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  ــرُ ـــراب لھم نھـــير السـوما غ ـىعطاش
  اقطواــــــــم فتســـت أكبادھـد اضطرمـقـ

  م و] صبــرُ ــلديھعلى ا�رض  ] حول 
  اـــات من الظمـــت ثـُـدّي المرضعــفـوج

  ه العســرُ ــيق بـن في ُعســر يضـوأصبح
  مــــــــــن قلوبھـــــــاً ] تليـــن قومــينادي

  رُ ــــالصخ اءهــمّ ن صَ ــــ~ن لو نادي ـدوق
  مـــــــر عدوھـــفـاء بقــى  مـل يرتجــوھ

  ـرُ ــفـقـدو و] الـــعلان اـت ] كــــــلي أ]
  تقيـــــــاء يســـه جــلـه طفــــأٌب في يدي

  ـرُ ــــــه الحــــــاء إذ أودى بمھجتــه المـل
  هــــلبـق قــــر يخفـــل الطيـثـع كمــرضي

  ل الرضيع وما بَـّرواــوا الطفــا رحمــمـف
  دهــــــة في وريـــــاً من طعنــوه دمـقـــس

  ــرُ ـــــد و] نحــــاً ] وريــــــفخــّر ذبيح
  هـــــــــه يذبحونـــــــلـه طفـــــأٌب في يدي

  )3( ــرُ ــته وِ ـــه وفي  طفلـــم فيــل لھــھـف                                         
ُ ل يـــوھ    رعھمــل الرضيع بشـل الطفــتـقـ

  ـرُ ــــو الكفـــھـھم فـذا شرعــان ھــفإن ك
  ماـــــح الى الســــل الذبيـــع الطفــرفأٌب 

  رُ ــــــــــه الطھـــــدما ـــن في آفاقھــلـليع
  هــــــــاء رضيعـــــاً في دمــــوآب غريق

  رُ ـــــغــثـه الحشاشة والـــاً منـــج دمــــتم
  اـــــــى وليدھــــتلقراخ ا�م ـــدوى صــف

  عـرُ ــــش ه و]ــــليـ@ رأس عـــاً فــــذبيح
  ـهــــــه وتضمــــــن جرحــــه مــــــــتقبل

  رُ ـــــر جمــتعــب مســــلـا والقـــالى قلبھ
  اـــــــو وليدھـــوك وھـدم المسفــتناجي ال
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  رُ ــــــــكــا و] فـــب لديھــلـو] قحنانـــاً 
  اــــــوت صراخھــاق صــــــورددت ا~ف

  ـرُ ــــمعه وقــــن عن ســــوفي أذن الباغي
  ى ـــميين للوغـــور الھاشـــت صقـــبـوھ

  قـرُ ـــــه صــــر تقدمـــوى صقــــإذا ما ھ
  ث الھصور مضرجاً ـــوى الليـــالى أن ھ

  رُ ــــــه و] كـــــلدي رٌ ــلى ا�رض ] فـع
  هـــــــاء ُجروحــــه في الدمــتـتى اغرقـف

  رُ ـــــن والنحــواه الضرب والطعـد قــوھ
  هــــــــــظ روحــو يلفـــوه وھـــا تركـوم

   )4(" مُر ـش" تبد به ـــوه واســـد ذبحـــقـف
  م ـــــح بخيلھـــدر الذبيــوا على صــوداس

  درُ ــــف الصــــدك وانخســم فانــوأرجلھ
  ةٌ ــام مناحـــــــــت في الخيـــالك قامـــھن

  ترُ ـــالسك ـران وانتھـــا النيـــبت بھــوش
  ماــميات في الســــراخ الھاشـــودّوى ص

  رُ ــــــة الغـــــن الم@ئكــــت عليھـــناحـف
  ق ٍــــَ لّـ ف رأٍس ُمعَ ــارى خلــين أُســــمش

  ـرُ ــن و] صبـــح ] وعي لھــعـلى الرم
  ن من ردىً ــــل فيھـــا حـلى مـن عــينح

  درُ ــــــــن و] خــــــل لھــھــراء ] أفـبق
  اربــاف مضــفـر العـن من طھـــليھـع

  ـرُ ـــــــة حمــــرار أرديــــن دم ا]حـــلھ
  ىـــــن ا�سـن مـــد اضطرمت اكبادھــق

  ـرُ ـب والذعـوت والرعـن المـــل بھــوح
  ـدـات محمــــــــــل تُســبى بنــبايا وھــس

  رُ ـــــه الزھـــــد أنجمــن بتاج المجــــوھ
  * *   *  
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  اــــــت وإنمــت ميـا أنـ@ مــھيد العـــــش
  ـرُ ـــه ذكــى وليس لـــذي يبلـــوت الـــيم

  ةــــــــــيامـفوك إ] قـــك المســـا دمــوم
  رُ ـوره  حشـــــوم عاشــام ٍ يـــل عــلھا ك

  الةــــــــــوك إ] رسـفـــك المســــوما دم
  ا  عـصــرُ ــــل من ذكرھــم يخـدة لـــمخل

  ررـــــــــــفوك إ] تحــــك المســــوما دم
  )5( ت فيھا الخديعة والختــــرُ ــا طغـــلدني

  م ــــــــم قائــــى الظلـــلـان عـــورة إيموث
  ـدرُ ـــد والغـــد والحقــوى والكيـــاه الھـبن

  واــــــــدون وما بنـتـاة المعـــن الطغـــفأي
  ل بقي المكـرُ ـــم وھـر من حكــعلى المك

  ىــــد رمــــقـن فـور الظالميــن قصــوأي
  ـرُ ـــصـدوم و] قــم يـــر ] ظلـــبھا الدھ

  ى ــــد مضــقـن فـــروش الجائريـوأين ع
  ورُ ــــــــرة الجــــا الجبابــا وبأھـليھــــبھ

  ةــــــــــا خليفــــو فيھـــد وھـــن يزيــوأي
  ـرُ ــــــــــه فخــــتـفي خ@فد ــل ليزيـــوھ

  هــــــــدر أنــم يـا ولــب الدنيــصـد غــلق
  رُ ـــــــبــه قـــاه ليس لـــن دنيـات مــإذا م

  
_________   

م ال�ذي أق�يم  1944 -ھ�ـ  1366في احتفال العاشر من محرم الحرام س�نة  –طيب هللا ثراه  -ألقاھا * 
نجفي�ة ف�ي ع�ددھا ي مجلة البيان الف غداد على الھواء ، وقد نشرتفي الصحن الكاظمي ونقلته اذاعة ب

  .1947كانون الثاني  14ھـ  1366صفر  20بتاريخ  14 – 11الخاص 
ُج�رٍف أم من اس�س بنيان�ه عل�ى " : ( ... التوبة : من سورة  109إشارة الى قوله تعالى في ا~ية ) 1(

  ...  ) .نم في نار جھ ھار ٍ فانھار به
: ا�ب�يض : ال�ذھب وف�ي عج�ز البي�ت الث�اني بع�ده ، ب�يٌض وُس�ْمُر " : التب�رُ " و .العقول : ى النَھ)  2(

  .مفردھا ) ا�سمر ( الرماح ، و ) : ُسْمُر (،و ) بِيٌض ( السيف جمعه 
  الثأر: الِوْتِر ) 3(
  ....ر بن ذي الجوشن العامري ھو شـَــِم◌ِ : ر ــمِ َش ) 4(
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  .الـغـــدر : الختـر ) 5(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  * ذكرى مصرع الحسين
*   *   *  
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  ] تلمني إن جـــرت عيني دمــــــــأ     أيُّ دمـــع ٍ َويـــَْك لــم ينبجــــــــس ِ
  ھـــل تــــرى العالم  إ] مأتمـــــــــاً     قـــد طغـــت نيرانـــه في ا�نفـــس ِ

*   *   *  
  لي اقتربــــــــوا      اسمعوا انشـــودة الدمع الھتـــــونْ أيھـــا الباكـــون حو

  إن شـــعري أكبــــٌد تلتھـــــــــــــب      ودمـوعــي غـرقـت فيھــا العيـــونْ 
  ثـم نوحـــوا واندبــــوا من ذھـبــــوا      أنھـم بعــد النــــوى ] يرجعـــــونْ 

  بــــــوا      أنھــم خيــــر الـــورى لو تعلمــونْ قُـتـلــوا ظلمـــاً وھــــم لم يذن
  لھــــــــم  القـــــــــــــرآن  أٌم  وأٌب       وعـلــى قـرآنھـــم ھــم عاكـفــــونْ 
  غـيـر أن الظلــــم بالغـــــــدر رمى       أمـــــة الحـــق ولـم  يبتئــــــــــس ِ

  اً       ويلـــه مـــن ُمجــــرم  ٍ مـفـتــرس ِ صـــال كالذئــب عليھــــا مجرمـــ
*   *   *  

  مصــرع  أو مذبـــح أو مأتــــــــــُم       رفـرفـت فيه نفــوس الشــــــــھداءْ 
  ودمـــــــــوع جاريــــــــــــات ودُم       وعـويــــل وصــــراخ وبكـــــــــاءْ 

  ـــــُم       وھـنــا ا�طفال غـرقى في الدمــاءْ فھنــا الغيــــد ثكالـــــى تلطـــــ
  وھـنــا ا�بطال صرعى ُجـثـّــــــــُم       حاربـــوا الظلــــم فكانــوا كرمــاءْ 
  مشــھـد يا لھــــف نفسي مؤلــــــــُم        مـفـزع قـــد شــــھدته كربــــــ@ءْ 

  وجسـوماً فُصلـــت منھـا الرؤوسْ      ] تـــرى إ] دمــــــــاً منســـــــجما   
  ووجوھــــاً مثــل أقمــــار الســـــما        بُعثــرت مشـــرقة فــي الـَغـلــَس ِ 

*   *   *  
  مصرع فاضت به روح الشــــــھيْد      وھي تعلـــو في سماوات الخلـــــودْ 

  ولـــة الظلـــم حـــــدودْ ھـــو حــرب بين شــھـم  ٍ  وعـنيــْد      ما لـــه في د
  غـيـر أن المـــال ذو بأس شــــــديْد       ولــــه الناس قيـــــــاٌم وقعـــــــــودْ 
  وبـــه قــد ربـــح الحـرب يزيــــــْد       وھــو لـــو] المال خانتـه الجنـــودْ 

  ل ] بـــد يســـــــودْ غـيـــر أن الظلـــم شــيطاٌن َمريـــْد      وعـليـــه العـــد
  أرأيت الظــــلم كيــــف انھدمــــــــا      وعــ@ العـــدل متيـن ا�ســــــــس ِ 

  عاليــــاً مجــــد الحســـين ا�قــدس ِ     يزيــــد وســــــما كــــرُ ذِ  وھــــوى
*   *   *  

  ـــد تتلــوه العصـورمبــدأ قـــد خطـّه خيــر الشــــــباب      في كتاب المجــ
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  إقــــرأوه إنــــه خيـــــــر كتــــــاب      لــو وعــــت أحكامه الغر الصـدور
  كلــه عـــزم وحــــــزم وانقـــــ@ب      وســــــــمو وحيـــــــــاة ونشـــــور

  ـوروإذا جــــّن ظـــــــ@م  أو ســـراب       فـھـو للسارين في الظلمـــاء نـــ
  وإذا الســـيف ت@قى والحــــــــراب      ولد البيــــداء كالليــث الھصــــــور
  يا حســـين إنــك  الحـي  بمــــــــــا       لـــك مـن مجــد ســـما لم  يُطمـس ِ
  إنمـــا الميـــت الــذي مــات ومـــــا       ذكـــره غـــير بلى منــــــــــدرس ِ 

*   *   *  
  دولــة عــاث بأھليھـــا الفســـــــــاد      وطغى في أرضھا بحر المجـــــونْ 
  كانـــت الدولـــة ُشــــورى واجتھاد      فغـــدت ملكـــاً كما ھـــم يشتـــھونْ 
  وطغى فيھــــا يزيــــد وزيــــــــــاد      ونأى عـنھـــا بنوھـــا  ا�قربـــــونْ 

  حـــاً أو رشـــاد      كــل مــا فيھـــا ضــ@ل أو جـنــونْ ] ترى فيھـــا ص@
  وإذا أرشـــــدھم أھــــل الســـــــداد       أقبروھـــم في غـيابــــات السـجونْ 
  وإذا الظلـــــــم تمـــــادى ھَـَدمــــــا       أيُّ ظلـــم َويـــــَك لـــــــم ينـدرس ِ 

  ـب العــمــى       مــا لــــه فـــي ليلـــه مـن قبـــــس ِوإذا مــا غـشـــَي القلــ
*   *   *  

  ضّجــت ا�مصـار ممـــا لقيــــــْت         من ھـــوان ٍ وشـــــقاٍء وعــــذابْ 
  وطغــــت ُحكامھــــا فانفجـــــــرْت        عــن ســـيوف وســـھام وحــرابْ 

  ـــت         أُسس الظلــــم وأركـــان الخـرابْ وإذا ا�مـــــة ثــــارت  قـّوضـ
  وإذا ا~ســــــاد يومــــــــــــاً زأرت        صعقت من صوتھا العالي الذئاب
  وإذا القـــادة جـــارت واعـتدــــــت        وجدت من شعبھا َشّر انقـــــــ@بْ 

  بَھيــــم العبـــس ِ أرأيـــت الجـــو كيــف اضطرمــــا       عاصف الريــــح 
  قِســـي ] تـــرى إ] ظبى أو أســـــــــــھماً     أو رماحـــــاً أو حرابـــاً  أو

*   *   *  
  بايــــع الناس الحســــين بـن عـلـي       وھـــو أولـى الناس لمـــا بايعـــــوا

  ـه ] يخضــــــــــعُ إنــه ســــبط رســــــــــــــوٍل ونبي       أي أنســــان لـــ
  عــــربّي قــــرشّي ھاشــــــــــــمي       حســــب كالشمــــس زاه  يســــطعُ 
  عبقــــري النفـــس محبـــوب أبـــي       قائــــــد فـــــي قومــــه ُمـتـّـبــــــعُ 

  ــــــعُ ولــــه فــي الحـــرب بأس عـلــوي       أّي ذي قـلــب لــــه ] يخشـــ
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ھـنـس  ] يبالــي  بالعــــدا  كالب    بايعــــوه  فأتاھــــــم  قُـُدمــــــــــــاً   
ِ◌ ولــــــه آل النبـــــي العظمــــــا            حـرٌس  أعـظم  بھـم  مـن  )2(

  حرس ِ 
*   *   *  

  ــــــدورْ موكـــب يسـبح في بحــر القـفـــــار      من نجـــــوم وشـــموس وب
  ھجـــروا ا�فـــ@ك أو تلك الديـــار       لبــــ@د حفـــرت فيھـــا القبــــــورْ 
  وكــأن الشـــمس في البيــــــداء نار      جمرھا من وھج الحر الصخـــــورْ 
  وكـــأن الليـــل مـــن نـار النھـــــار      لھـــب فيھــــا وتنــــور يفـــــــــورْ 

  ا الليـــــل عليھــــــــم خيّمـــــــا      ] ترى غـيـــر الضبى مـن قبـــس ِوإذ
  ووجـــوه مثـــل أقمــــار الســــــما       طلعـــت مشــــرقةٌ فــــي النفَــــس ِ

*   *   *  
  وصلوا  الطف  فحــّل  الموكـــــب       آمنــــاً تحـرســـه بيـــت ا�ســـــود

  ــا كالبحـــر ســاج مرھــــب      مالـــه غـيـــر الســـموات حـــــدودوالدجـ
  في الليلـــة ا�خــــرى يعــــودعلـّه        بــــكوكـو فيخفـــ كوكــب يبـــدو

  وبـــدا الصبــــح فعــــز المطلــــب       إذ  رأو ا موكبھــم  بيـــن جـنــــود
  ـلبــــــــوا      بعدمــا قـــد أبرموا تلك العھـــــــودنقضـــوا عھدھــــــم  وانق

  لســـت أدري كيـــف خانــوا الذمما      وھي صـــك ثابـــت في ا�نفــــس ِ 
  ويلھـم قـــد نقضــــوا  العھد  ومـــا      عـھـدھــم غـيـــر ھــــوى منـدرس ِ 

*   *   *  
  واســتباحوا  دمــــھم منقـلبيـــــــــنْ     أعـلنــوا الحـــرب على َمن بايعــوا  

  وإذا  خاطبھـــم  لــم  يســـــــــمعوا       أعـلنـــوا الحــرب عـليـــــه ثائرينْ 
  قال  يا قوم عن الحرب  ارجعـــــوا      لــم نجيء  أوطانكـــــم  مغتصبيـنْ 

  نا  إْن  كنتـــُم  منتقضيــــــــنْ إنكـــــم  بايعتمونــــا  فـدعـــــــــوا       شـــأن
  والـى  هللا  تعالــــى  المرجـــــــــُع      وغـــداً عنكـــم  ترونـا  راجعيــــنْ 
  أطلـقــــوا آل النبــي  كرمــــــــــــاً      لھــــم ُ مـن شـر ھــذا  المحبـــــس ِ

  ـــام  دمــــه  لــم  يُحبــــــــس ِقبـل  أن  أمــv  دنياكـــم  دمــــــــاً      بحس
*   *   *  
  ســمع  القـــوم  فصالــوا  كالذئـاب      فتصـدى  لھــم  شـــبٌل ھـصــــــورْ 
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  حكـــم الســـيف بأغـمــــاد الرقـاب      ّعـلـــه يدفـــع عنھـــم مـن  يجـــورْ 
  في دمـــه وھـــــو يفــــورْ فرمــوه  فھـــوى  مثــل الشــــھاب      غـارقـــاً 

  صارخاً  المــوت  في عھـد الشباب      في ســـبيل الحـــق بعــٌث  ونشــورْ 
  نحــن آل البيــت لم نرض العــذاب      وعـلــى  مملكــــة  الظلــــم  نثــورْ 

  يطمــس ِ وإذا  متنـــا حيينـــــا  وســـــــــــما      ذكرنــــا مـــن بعدنـــا لـم  
  ان  مــن  رام  خلـــــوداً دائمــــــــاً     عشــــق المــــوت ولـــم  يبتئـــــس ِ
*   *   *  
  وھـنـــا دّوى صـــــراخ وعويـــــل      مــن  فــــؤاد  با�سى  ُمـتـّقــــــــــدِ 

  ولـــــــدي ِمـْن أب  يصرخ  من  ھـذا  القـتيـل      ويلكـــم  ھــــذا القتيــــل
  ويلكـــم ھـــذا ذبيــح أو مســــــــيل      مـــن دم  فــــوق الثــرى منجمـــــدِ 
  فسلوه  بــــــدم منـــــه يســـــــــــيل      وادفنـــوا جثمانــــه فـي كبــــــــدي

  ديإنني مـــن  بعــده  أرجــو الرحيــل       عـن حيـــاة شـــّب  فيھــا  كمـــ
  قلبــت ظھـــر الِمجــّن ا�نحـــــس ِ أضرمت في القلـــب ناراً بعدمــــا       
  وبـــ@د ضـــاق فـيھـــا نفَــــــــسي  في عــدو زدت فيـــــه ســـــــــــأما     

*   *   *  
  عاثــــت الشمـــس بنا فاحترقـــــت      أكـبـــد ا�طفـــال من نار الھجيــــر

  ــأن الشمس حيـــن اقتربـــــــت      شـــفٌق فيھـــا شــــھيق وزفـيــــــروكـ
  وذوت  أرواحنـــــا  واضطربــــت      ظمـــأ  يلھــــب فـيھــــا كالســــعير
  ما لنــا غـيـــر دمــــوع ھـطلـــــت      نستقي من فيضھا الجاري النميــــر

  ـــرت      كانھمار الغيث في اليوم  المطيــــرودمــــاء  ســـــفكت  فانھمـــ
  تطلــــب المــــاء  فَتُسقى عـلـقـمـــاً      نحتسي من ُمــــّره  مـــا  نحتـــسي

  وترى  ا�طفـــال  باتــــوا  جثمــــاً      في عـــــذاٍب مـــن زمـــان ٍ نَِحـس ِ 
*   *   *  

  ـــــدي       فتـــك الجــوع  بـــه والعـطـــــــشُ أيھـــا القائـــــد ھـــــذا ولــــ
  جئتكـــــم أحملـــه فـــــــوق يــــدي      وھــو مــن بـرد الـردى  يرتعــــشُ 
  انـقــذوه  فھـــو غرقـــــان صــــــٍد      عـلـّـه بعـــد الــــردى  ينتعــــــــشُ 

  قلبــــه مضطـــــرب  منكمــــــــشُ      وإذا لـــم تســـــقه فھـــــــــــو ردى 
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وغــــداً نرحـــل أو بعـــــد غـــــــٍد      فاتقــــوا هللا بنــــا ] تبطشــــــــــوا 
  وارحمـــــوا طفـــــ@ً يعاني ســقـماً      مـن لظًى فـــي قلبــــــــه منغمــس ِ 

  فھـــو مـــن آل النبــــي ا�قــــدس ِ       واتقــــوا هللا بـــــه أن  يظلمـــــــــا 
*   *   *  

  فأجاب القائـــد الفــظ  العنيـــــــــــد      ما لكــم  عنـدي  طعــام أو شــرابْ 
  إنمــا  ةعنــدي  ســ@ح وحديـــــــد      وبـ@ٌء وشـــــقاٌء وعـــــــــــــــذابْ 

  ذنـب ا�ب لvبـــن عـقـــابْ : ؟      قــال مـا ذنـــب الوليـد : فـأجــاب ا�ب 
  اســقه  من دمــه كأس صديــــــــــد      ورمــاه  فھــوى  مثــل الشـــــھابْ 
  غـارقــاً فـي دمــه وھــو  شــــــھيد      لــم  يخــف قاتلــه يــوم الحســــابْ 

  مجـرم المفتــــــرس ِھــل  ترى في الناس يومــاً مجرمـا     مثــل  ھــذا  ال
  أغـضــب ا�رض وســكان الســـما      وھــو في ذلــك  لــم  يبتئــــــــــس ِ

*   *   *  
  آب بالطفـــــل الى ا�م الحنـــــــون      غـارقـــاً  في  دمـــــه  المنحـــــدر ِ 

  جـــــــــــر ِفـتعالـــى  صوتھـــا  بعـد  ســـكون      ووجـــوم  وأســـًى  منف
  ذبحــوا طفلي وھـــم ] يخجلـــــون      ويلھــم فـي ذبحــه مـن  بشــــــــر ِ
  وھـنا  فاضــت  قلـــوب  وعـيـــون      بدمـــوع  أم  دم  منھمـــــــــــــــر ِ
  حيــث آل البيـــت ضجـوا يندبـــون      مصرع الشمس وخسف القمـــــــر ِ

    ظ@مـــاً َخيّمـــــــــــا      فـي  نفـــوس  مالھــــا من قبـــــس ِ ] تــرى  إ]
  يحســبون الصبــح  ليـــ@ً مظلمــــاً       مكفھـــــراً وھُــــُم  فـــي  حـندس ِ 

*   *   *  
  مشـــھـد ]ن لــــه قلـــب الجمــــاد       وقـلـــوب القـــوم غـُْلـٌف ] تليـــــن 

  )3( نخاف مـن غضبة رب العالميـ    جـــواد    )ُحـر ٍ  ( ـــر قلـــب لفتىغـي
  أغـمـد الســــيف ونادى يا عـبـــــاد      اتقــــوا هللا وكونــوا  راحميــــــــن
  لــم يكــن حربكـــم ھـــذا جھـــــــاد      بـل ھـو الباطــل والظلــم  المبيـــن

  ــــى وســـــــــما       مشـــرق النـــور وطيـــد ا�ســس ِبھـــم الديــــن تعال
وھـــم ا�طھــــار نفســـاً وفـمــــــا       مــا بھـم  َمـن َمْغــمـــز ٍ أو 

  دنــــس ِ
*   *   *  
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  إنھــــم  آل  النبـــي ا�قربـــــــــون      قــــد طلبنـــا  قربھــــم  فاقتربــــوا
  اليـــوم  أنتــــم  ثائـــرون      إننـــي مـــن أمركـــم  مســـــتغربُ   فعــــ@م

  إنكـــم  وهللا  قـــــوم  مذنبـــــــــون      لھــــم مـــن حيـــث ھـم لـم يذنبـــوا
  فمـــن الظلـــم  نراھـــــم يقتلـــــون     ومـــن الغـــدر بھـــم أن  ينكبــــــوا

  ـــم ھــــم راجعـــــون      ما لھـــم في  كـــل أرض ٍ  مطلــبُ والى أوطانھـ
  اتقــوا هللا وصونـــــوا  الذممــــــــا       واذكــــروا  العھد  إذا  العھد  نسي
  إن مـــن يقتــــل ظلمـــا مســـــــلماً       مــا لــه غــيـــر عـــذاب بئــــــس ِ 

*   *  *  
  فـــزادوا غـضبـــــاً       في قـلــوب من ھُـداھـــا مـقـفـرات سـمع  القـــوم 

  اھـتدى  وانقلبــا      ضارباً  بالســـــيف اعـنــاق البغــاة" الحـــر " وھنـــا 
  صــارخاً من عــشق المــــوت أبي       ان يرى الباغيـن في عـھــد الحيــاة

  بعــد مــا مــّزق أكبــاد الطغـــــــاة      فرمـــوه  فقضــى  محتســـــــــــــباً 
  واخـتـفـــى  فـــي  دمــه محتجبــــاً       بعــد ما أّدب بالســـيف العصــــــاة
  إنــــه   قاتلھــــم   منتقـمــــــــــــــاً       مــن ذئـــاب عـبـثـــت فـي ا�نفس ِ

  )4(ـالـــي الـرأس اشــم  المعِطس ِ واســتقى كـأس الـــــــردى مبتسـما      ع
*   *   *  

  وھـنـــا  ثــار عليھـــــم  أســــــــــُد      صارخاً  ايتھا  الدنيـــا  اشــــــھدي
  قــد تجلـــدت فحــــان الجلــــــــــــُد      في عـدو زاد  فـيـــــه نكـــــــــــدي

  رُد      ومــن الجبــــن إذا لـــم  نـــــــــَـردِ ما لنـــا غـيــــر المنايــــــــا مــو
  وإذا مــــا قطعـــت مني  يَــــــــــــُد     فـيــد ناضلتھــــــم  بالجســـــــــــــدِ 
  وإذا مـا قربـــت رأسي يـــــــــــــــُد      قلت يا نفــس اصبــري واستشھدي

  اً      والـــورى مــن شــــرھا في نحس ِ لم تكــن  دنيـــاك  إ]  عـدمــــــــــ
  وارحلــي طاھـــــرة نحـــو الســـما       مـــــن وجـــود مــن بنيــــه نحس ِ

*   *   *  
  وھنا ھــــبَّ الى الحـرب الزعـيـــم       بعدمـــا ضــاق بـــه الجـــو الفسيح

  ــــل قتيــــل أو ذبيــــــــحھھنا طفـــل من الحـــزن كظيــــــم       وھـنا طف
  وعـــذارى فـــي عــــــذاب مستديم       يرتجيــن المـــوت والمــوت مريح
  وعــــدو ناكـــث العھـــــد لئيـــــــم       قـلبـــه مـــن مرض الحقــــد جريح
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  ٌن وقبيـــــحوزمــــان مثـــل أھليــــه ذميــــــــم      كــــل مــا فـيـــه ُمھيــــ
  وأذا الدھــــر جفانـــــا ورمــــــــى       مــا لنــا غـيــــــر الظبى من تُُرس ِ 
  وإذا مـــا بــــات ليـــ@ً مظلمــــــــاً       مــا لنــا غـيـــر الھـــدى مـن قبس ِ 

*   *   *  
  دمنـــا واضطھــــدوايــا إلھــي انھـــم قـــــد غــــــــدروا      واستباحــــوا 

  قــــد نصحناھــم فلــم  يعتبـــــــروا      وطلبنـــــا قربھـــــم فابتعــــــــــدوا
  وأردنــــا وصلھــــم فاســـــــتكبروا      ورجونـــا عطفــــھم  فاستأســــدوا

  اســــتعبدواوخطبنـــا ودَّھُــــــْم  فاســــــتنكروا      وحفظنــــا عھدھـــــم  ف
  وصبرنـــا فــي الوغــى فانفجـــروا      وعـصمنـــا دمھــــم  فاســـــتنفـدوا
  لســـت أدري مــا يريــــدون لنـــــا       فـيھــــم مـــــن ِجنـَــــٍة أوھَــــَوس ِ

قـــد رضينـــا بالـــذي قــــد قُســـما       فـي الــورى مــن أنعــم ٍ أو 
  ◌ِ  أبؤس

*   *   *  
  إيـــــه آل البيـــــت قـد حان الـردى      وإذا ِمــــتُّ فـلي مجـــــد منيــــــــر
  لـــم أكــــن أول ســـــيٍف أُغـِمـــــدا     إنمـــا  ذلـــك  فـــي  الدنيـــا  كثيــر

  ومـي الخطيـــرومــن العــــار إذا ِھـْبـــُت العــــــدا      وانـا الســـيد فـــي ق
  )5(وإذا المـــرء  قضــى  واســـــتشھدا      فھـو حـٌي عـنــد مــــو]ه قريــر

  وإذا َوغـْــٌد علــى اھـلي اعـتـــــدى       فـلــه مــن ربـــه بئـــس المصيـــر
  إنھـــم  أول  قـــــوم  أســــــــــــلما       طيـب ا�صــل كريــم  المفــــرس ِ
  طھــروا  البيـــت وصانـوا الحرمـا       والـورى  من  كفـرھم فـي حندس ِ

*   *   *  
  ومضى للحرب كالليث الھصــــور       صارخا ً أين المنـــادي  للنــــــزال
  ما لكـــم فـي حربنـــا إ] الثبــــــور      حينما تصرع في الحرب الرجـــال

  ر قـبـــور      عـامـــرات بكــــم عـنــد القتــــــاللم تكـــن بيداؤكـــم غـيــــ
  وإذا ما الليث في الحـــرب يثـــــور      ] يبالـــي  بنصـــال أو  نبـــــــــال
  ھـــذه الحــرب على الظلـــم تــدور      وعـلــى أنصـــاره أھــــل الضـ@ل

  أغـمـد الســـيف بتلـــــــك ا�رؤس ِ   صريعاً بعـــــد مـــــــا     ولـــذا خـَــرَّ 
*   *   *  
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  وھوى كالشمس في بحــــر الدمــاء      بعدمـا قــد فتكـــت فـيــه الجـــروح
  فعــ@ مــن نســـوة البيـــت  البكــاء      ھــــذه تنـــدب وا�خــــرى  تنــوح

  ـــي أشـــــربھا ثـــــم  أروحثم نــــادى أبتغــي قـطـــرة مــــــاء      عـلـّـنــ
  غـيـــر أن القــــوم كانــــوا لؤمـــاء      قطعــــوا الرأس وفي القلب قــروح
  فتــوارى غارقـــاً ذاك الضيــــــــاء      واختفى من ذلك الوجـه الصبــوح
  ومضى مـــن ضمـــــأ مضطرمـــاً      غارقــــاً فــي دمـــه المنبجـــــــس ِ
  وتعالـــت روحـــه نحـو الّســــــــما      يحتسي مــــن دمــــــه ما يحتســـي

*   *   *  
  وھنا ضجت من الحزن الفواطـــــم      عـنـدمـا غــاب عـن الدنيـا الشـــھيد
  ] ترى غـيــــر ســـــبايا ومآتــــــم       وقتيــــل  وذبيــــــــح  وشـــــــريد

  ـّن ومـــا ھُــــنَّ مغانــــــم       ليزيـــــد أو �تبــــــاع يزيــــــــــدغـنموھـــ
  وإذا مـــا طفـــن يومـــاً بالعواصــم       قـُلــَن ھـــل نحـــن سبايا أو عبيـــد
  إننــــا يا ويلكــــــم أو]د ھاشـــــــم        ســيد ا�حــرار ذي المجــد التليــد

  القــــوم اطلقـــــونا كرمـــــــاً        إننـــــا قــــــوم كــــــرام ا�نفـس ِ أيھــا 
  مــــا خلقنــــا أعـبـــــداً أو خدمـــــاً        إننــــــا آل النبـــــي  ا�قــــــدس ِ

  
  

__________________  
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  حرب العدالة ضد الظلم
  مصرع الحسينفي 

*    *   *  
  

  ـدٍ ـــــــى أحــــلـأبكي عك و] ــليـأبكي ع
  ســـواك  يابــــن رســـــول هللا في  كمـد ِ 

  أبكي عـليــك طـــوال الخطــب منتحبــــاً 
  بعيــن ثاكلـــة  تبكـي عـلـى  َولـــــــــــَـد ِ

  تجاوب الحـــزن في قـلبي  فلســت  أرى 
  في الـقـلــب غـيـر لھيب الحزن في َوقـَـد ِ

  يات الطــف  في جـــزعوالنفس من ذكر
  والعيـن من جريـان الدمــع  في  َرَمـــــد ِ

  ذكـراك  فاجعـــة في القلـــب ُموقــــــــدة
  ناراً وأيُّ فــــؤاٍد غـيـــــــــر ُمتقــــــــــد ِ 

  ذكـــرى  ترددھـــا  ا�يـــام  في  كمـــد ِ
  ◌ِ  لھـا بكــل  فـــــؤاد  دائـــم  الكمـــــــــــد

  ذكـــراك  يابن رســــــول هللا  خالــــــدة
  تدمي العيـــون وتبكي ثابــــــت الَجلــَــد ِ 

  أبكي  وأنظم  من  دمعي  القصيد  وھـــا
  إني  أبث  بــه  ا�شـــجان مـن  كبــــدي

  أما المآتـــم  فھي  اليـــــوم  قائمـــــــــــة
  بلـــــــــد ِ  تســـير مـن  بلـــــٍد  بـاٍك  ألى 

  والناس  ما بين مفجـــــوع  ومنتحــــــب
  لما أصابك  مـن  ظلـــم  ومن  نكـــــــــد ِ 

  قــد  كان  حقك  مثل  الشمس  ســــاطعة
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  وأنــت كالشمـس ] تخفى عـلى أحـــــــد ِ
  وبايعتــك ألـــــوف الناس باعـثــــــــــــة

  ـــــــدد ِلــك الرســائل ] تُحصى بـ@ عــ
  فجئتھــم وإذا بالقـــوم قـــــد نكثـــــــــــوا

  عـھـودھــم طمعــاً بالمـــــال والرفــــــد ِ 
  وبِــتَّ ليـــــلك فـي بيـــــداء قاحـلـــــــــة 

  ومـا لديـــك ســوى أھليـــك من ســــــند ِ 
  ومـا بـدا الصبــح إ] والجيوش بــــــدت

  ـــر ] حمالــــة العــــــــدد ِ حمالــــة الشــ
  فـقـمــَت ترشدھـم للحـــــق عـلھُـــــــــــمُ 

  يصغــــون للحـــق أو يُھـــَدون للرشــــد ِ 
  إذا بھــــم كـــوحوش البيــــد ضاريــــــة

  ] يفقھـــون بـ@ قلــٍب  و] كبـــــــــــــــــدِ 
  ن أنھـــمُ صالــــوا وثابـــاً ومـــا يـــــدرو

  ] يُرھبــــون فــــؤاد الصابر الَجلِـــــــــدِ 
  فھـــبَّ في وجھھــم شــــبل الحسـين وما

  عـليــه غـيـــر ثياب العــــز مـن  لبـــــد ِ
ـــَم الســـيف في أعـناقھــــم ومضى   وحكَّ

  للمــــــوت محتســــباً m كـا�ســـــــــــد ِ 
  حتى رمتــــه يــــــــدٌ يـذود عــن أھـلـــه 

  قـضت عـليــه فكانــت تلك َشـــــرَّ  يَـــد ِ
  قـضى فـرددت البيـــــــداء صـــوت أب

  يصيـــح ويلكـُـــُم إْن تقتلــــوا ولـــــــدي
  اليـــوم إن نحـــــرت أســـيافكم ولــــدي

  فــاm ] بــد أن يقتـص بعـــــَد غـَــــــــد ِ
  ــا وقــــــد جئنـــــا  بدعـوتكـُــــمُ اتقتلونــ

  لنا فأمركـــم  يدعــــو الى النكـــــــــــــد ِ 
  يا قائــــد الجيش إن ا�ھــــل في ظمـــــأ
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  يكـــاد يفتـــك  با�رواح  والَجَســــــــــد ِ 
  أتمنــع المــاء عن طفـــل يمـــــوت لظى

  لم تــرد ِ وطفـلـــة ھــي غـيـــر المــــــاء 
  أمــا تجـود عـلـى طفــــل وتنقــــــــــــذه

  مـــن الــــردى الھـــذا الطفــــل لم تجــد ِ 
  يرى الســـراب فيجـــري خلفــــه عطشاً 

  لعلـــه يســــتقي مـــاء فـلـــــــــم يجـــــد ِ 
  خـــل الســـبيل لنــــا حـتى نـــــؤوب الى

  شــــــئت من بلـــــد ِب@دنـــا أو إلى مـــا 
*   *   *  

  أجـــاب  قائدھــــم  إنـّـــا  نقاتلكـــــــــــم
  وما لكم غـــيرَحّد  السـيف من رصــد ِ

  وما لكـــم عـندنــا مـــــاء وعـندكـــــــــم
  نار الھجيـــــر فمـــن نار الھجيـــــر ِرد ِ

  أترتجي الـــِورد منـــا فاشـــربنَّ  لظــى
  فأنــت غـيــر اللظى والمــــوت لم تَــرد ِ 

  أنقــع فـــؤادك مــن رمضــاء موقـــــــدة
  إن شــئت أو شـــئت في نيرانھا اتقــــــد ِ 

  وتـاب عـلــى " ُحـٌر " فثاب عــن غـيـّـه 
  )1(يـد الحسـين وجـاء الجيـش كا�ســــد ِ

  ــهٍ يقـــول مـا لُكُم  يا  قـــوم  فـي  َعـَمــــ
  عــن الصـــواب وفي غي وفـي َحــــَرد ِ

  أتفتكـــــون بـــــــآل البيـــــت ويلكـــــــم
  أتقتلونھُــــُم ظلمـــا بـــــــ@ صــــــــــدد ِ

  
  ألـــم يجيئـــــوا إليكـــم  بعــــد دعوتكـــم

  لھــم ھـــل اقترفــــوا ذنبـاً الى أحـــــد ِ ؟
  لھم إن خنتمــــوا ودعـــــواخلـّــوا  ســــبي
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  )2(آل الرســول فـــإن ا~ل فــي َوبَــــِد  
  فثــار ثائرھـــم من ھــــول ما ســــــمعوا

  ولم  يؤبـــوا  الى  حـــــق  و]  رشـــــد ِ 
  فھـــب في وجھھــــــم كالليـــث منقلبـــــاً 

  عـليھــم غـيـر وجـه هللا لــــم  يـــــــــرد ِ
  قاتــــل  الظلـــم  حنى مـــات  مفتخـــراً و

  بأنــــه عــن ســبيل الحـــــق لــم يَحـــــد ِ 
  يقـــول يا نفــس طيبي في الـردى ودعي

  دنيـــاك راضيــة عـن ظلمھـا ابتعـــــدي
  أما الحســـين فـقـــد ضاق الفضـــاء بـــه

  )3(يرجــو  الحيـــاة لطفــل جائـع وصــد ِ
  ھـــم عـلھـــُم  يــروون غـلـتـــــــــهفجاء

    )4(فـقـلبـــه مــن صـداه جــد  متقــــــــِد 
  فســـددوا السھـــم نحو الطفـــل واقتطعوا

  وتينـه فھـــو غـيــر المـوت لــم يـــــرد ِ 
  فـرف كالطائــــر المذبـــــــوح في دمـــه

  ـد ِ مضرجـــاً يشـــتكي للواحــــد ا�حـــــ
  وآب بالطفـــل مذبوحـــاً عـلى يــــــــــده

  �ھلـــه وھـــو يبكي الطفـــــل في كمــد ِ 
  وشــــق بالســــيف قبـــراً للرضيـع كمــا

  قــــد شـــق قبـــراً له في القلــب والكبــد ِ
*   *   *  

  وثار مــن حزنــــه العبـــاس  مندفعــــــاً 
  عــــداء والُعــــدد ِ لم يخـش مـن عــدد ا�

  
  فأمنــــوه ولكــــن بعـــــده غـــــــــــدروا

  بـــه وخاض عـبـاب المـــــوت في جلــد ِ
  يـذود عـن أھلــــه حتى  إذا قطعــــــــــوا



ديوان حسين علي ا�عظمي 
_______________________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
 

74

  يديـــــه راح يـــرد الظلـــم  بالجســـــــد ِ 
  فجــــاءه  دارمي  باســــــطاً  يـــــــــــده

  تى ھــــوى بالرأس في عـمـــــد ِ عـليه ح
  فخـــر  مستصرخاً  ممـــا ألــم  بــــــــــه

  من الردى وھـو في بحـر الدمـــــاء ردي 
  رأى الحسين الى الدنيا التي غــــــــدرت

  بــه وعاثــت  بــآل  البيـــت  في  نكــــد ِ
  فـــودع ا�ھــــل والدنيــا وصال عـلـــى

  مستميتاً صولـــة  ا�ســـــــد ِ أعـدائـــــه 
  يقــول إن الــــردى غـنــــم ومكرمــــــة

  ولـم تكـــن ھـــذه  الدنيــا  سوى  زبــــد ِ 
  وحكـــم الســـيف فـي ا�عـنـاق منتقـمـــاً 

  لعلمـه  أن غـيــــر الســـــيف لـــم يفــــد ِ
  يرمي بفيصلــــــه ھــــام العــــدا بيــــــد

  ويتقي الضــــــرب مـــن أعـدائـــه بيـــد ِ 
  لكنــــــه كــــان فـــــرداً ] يضر لــــــــه

  وكـــان أعــــداؤه جيشــــاً  بـــ@ عــــدد ِ 
  والفـــرد مھمـــا يكـن ذا قـوة فـلــــــــــه

  )5(حـــد من البأس ] يقوى على صــرد ِ
  بــــــــدملـــذاك خـــــر صريعاً غـارقــاً 

  يشكو مظالمھـــــم للواحــــــد الصمـــــد ِ
  وشــاھـد القـــوم نحو ا�ھــــــل مقتـــرباً 

  للسبي والنھــــب ] يخشـون من أحـــــد ِ
  فقـــال إن تقتلونـــي فاتركـــوا حرمــــي

  فمالكـــم بنســــاء البيــــت مــن صــــدد ِ 
  ـــس لھــــــــــمو] تعيثـــــوا بأطفالي فلي

  ذنب وليس لھم في الحرب من وقــــــــد ِ 
  رأى المظالــــــم في عـينيـــه وھو غـــــدا
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  مـن الجــــروح ب@ روح و] جســـــــــد ِ 
  يا ويلھــم حيــن حـزوا  عـنقه فھــــــوى

  من غـير رأسٍ  و] فصـــل و] قــــــود ِ
  جــــــــةوخلفـــوا جثــــث القتلــى مضر

ـــَرد ِ    عـلى العــــراء الى العقبـــان والصُّ
  في جــزع )الطـف (ترى الفواطـــم يـوم

  )6(◌ِ من المصاب وفـــي ذل وفــــي كمــد 
  ھناك طفـــل ينـــادي أيــــن راح أبـــــي

  وتـــلك  أم  تنــادي ھــل  قضى  ولـــدي
  بيــت  النبــوة  أضحى  بعد  عـزتــــــــه

  وأھـلـــه ما له في ا�ھــــل من عـمــــــد ِ 
  أســوده  في عـباب  المـــوت  رابضــــة

  وعـينــه من ھــــــــوان السبي في نكـــد ِ
  والبيــد من دمھــم غــرقى  وأدمعھــــــم

  ومالھــم  في قـفـــار البيـــد من  سـَـــــنَدِ 
  أكبدھــم )الطف ( وخلفــوا  فـي  رمـــال

  ينــأون عـنھــــا بـــ@ روح و] كبـــــــد ِ
  حتى إذا وقعـــوا يومـــاً عـلـــى  بلـــــــد

  رأوا  قلوبھـــم في البيـــد ]  البلـــــــــد ِ
  وإن ھُـــُم نظــروا يومــاً  الى  شـــــــفق

  تصوروه  دمــــاً  يجــري على  جســــد ِ 
  بطلعتــــــه  جـنّـوا فـ@ الصبـــح  يسليھم

  وإن دجـا الليــل باتـوا الليـــل في  سـھـد ِ◌ِ 
  آل النبــــــوة فــــي ذل وفـــي  نكـــــــــد

  وآل ســفيان في عـــزٍّ وفي  رغــــــــــد ِ
  m  فاجعــةـ تُبكي  العيـــــون دمـــــــــــا

  وتضــرم  القلـــب ] تُنسى الى ا�بــــــد ِ 
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*   *   *  
  يابـــن الرســـول رعـــاك هللا  من  بطـل

  يجـــود بالنفس في صبـــر وفي َجلَــــــد ِ
  إن حــاد غـيرك عـن إيمانــــه طمعـــــــاً 

  فأنـت عـن وضـــح ا�يمـــان لم تحـــــد ِ 
  والحـــق ] بــد مــن يـوم  يعــود بـــــــه

  ـــد ِ�ھلــه غـيـر أن الظلــــم لــم  يعــــــ
  لقــد خلـــدت بمـا قدمـــت من عـمـــــــل

  له مآثــــره في الــــــــّروح  والَخلـــــــد ِ 
  أردت أنقــــاذ قــــوم مـــن مظالمھـــــــم

  وھديھـــم لطريــــق الحــــق والرشـــــد ِ 
  وجــدت بالنفس خـــوف الـذل من فـئـــة

  ســد ِ لم يعرفـــوا الحــق من حقـد ومن ح
  وأنـــت خيـــر شـــــھيد نحـــن نذكــــره

  كمبـــدأ ثابـــت في الحــــق لــم يجــــــد ِ 
  ألھمتنــا الصبر  في ا�حـــداث وھو كما

  تـراه  في  كل  ضيـــق خيـــر مســـــتند ِ
  إن مــــت أحييــــت آمـــــ@ً موحــــــــدة

  ـــــرد ِوأمـــة مـا لھــا في الدھــــر من ب
  إما الدمـــاء التي ســـالت فـقـــد كتبـــــت

  تأريـــخ مجـــدك في لــــوح من ا�بــــد ِ 
  عـش في جنانـــــك فا�يـــــام شـــــاھـدة

  بأن دنيــــاك ] تبقــــى ألــــى أحـــــــــد ِ 
  وغاية الحــق فـــوز العامليـــــن بــــــــه

  لــــروح والجســـد ِوغايــة الظلــم خذل ا
  عليــــك منـــا ســـــ@م هللا ما بقيــــــــت

  ذكــــراك خالـــدة في الـقـلــــب والَخلَــد ِ
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  .نشرت بجريدة المنتفك التي خصھا بھا  - * 
  ....ھو الحر بن يزيد الرياحي ) ُحـرٌّ (  – 1
  ..حال سيئة  أي في) : َوبَد ( – 2
َدى  – 3   )وصادٍ ) ( َصدٍ (صدًى ، فھو ) َصِديَ : (تقول: العطش :الصَّ
  ) ...َصْديا(، وأمرأة ) صديان(
عرق :  حرارة العطش ، و الوتين في البيت الذي بعده ) الغليل(و) الُغلّ (الُغلـّة و  – 4

في )الحاقة(من سورة  46في القلب إذا انقطع مات ا�نسان ، وقد جاء ذكره في ا~ية 
  . ) .ثم لقطعنا منه الوتين (قوله تعالى 

  ..أي ]يقوى على التخلص من الرميّة : ] يقوى على َصَرِد  – 5
  .أرض من ضاحية الكوفة) الطف(أي يوم وقعة الطف ،  و : يوم الطف  – 6
  
  
  
  

  دــــــــــــــــــالزاھ
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*   *   *  
ُ ـوى ملجـر الھـــر وكــيـلــه غ           ـاـنــه ُمحـــبٌّ ومـــــيقولــون ع   أ

ُ ـــــــــُد ] يُطفـــوما تُْضِرُم الغي           ادةٌ ـــــــــتــًى أضرمت قلبه غـف   أ
ً ـــــه تائھـــــام عـلى وجھـــوھ   رأُ ـــــال و] يجــــد الوصـــيري            ا

  ــرأُ ـــــ@ يبــــفاء فــــــأراد الش           ى اذا ــــــب حتـــمه الحــقـواســ
  يءُ ـــــــه يُنبــــن قلبــه عـــبعيني            وىـــوى والھــــيحاول كتم الھ

  دأُ ــــــدوء و] يھـــــد الھــــيري            راً ــــه ثائـــــواضحى عـلى نفس
  ـرأُ ــــــه يقـــــراح بـاً وــــكتابـ             ـهُ ـــــــــه ُحبـَّــــط ّ بأدمعــــوخ

ً ـــه ذائبـــر في حبـــقضى العم ُ ـــــــوَمن ذاب في الحب ] يھن            ا   أ
ُ ــــدٌر منشـــوى قـــإن الھـــــــوه فـــــــــوه و] تعذلــــــــــت دعـــــــفقل   أ

  يءُ ـــــــيخط ـدر هللا ]ـا قـّـــمـف           هـــــــــرُء في حبـــاذا أخطأ الم
*   *   *  

  س ِ ـمن مؤن] لي@ه [ وى ذكر ـس           اــــجون الصبــفتًى ما له في ش
  )1(س ِ ــره ا�لعــيفيض على ثغ          وى ـــــه والھـــدث اصحابـــيح

  دس ِــة في المقـــــوَل القداســلح           ـا وحلـّـت بــهــل فيھـــــوقـد حّ 
  س ِـــفغـنـّــت فطـرت من المجل           ةــــــــــھا ليلـــلمجلس يــــدعان
  ھا يحتســيــــكأس ــنع ومـــتش           رةــــه خمــينـدت في عـاھــوش

  س ِــوفي ثغرھـأ المشرق المشم           اـــــب في طرفھـــتُجاِذبُـــهً الح
  س ِــــوى ا�نفُ ــــــم منه ھـوتفھ           ونــــــث العيـــم منھا حديـويفھ

  س ِـــم يدنـب لــــواه في الحــلتق           هــــــــا ولكنـــــام فيھـــد ھـــوق
  س ِــــــــَ ن َملمـظــم بذلك مـفاع           ر الِحجىــــه غيـــوما لمست في

  يـــاد القَســـبصوت يذيب الجم            ىــــــماوية واكتفــــا ســــيراھ
  مْ ـــــــــــه بآي النغــــل فيـــيرت            هــــــب محرابـــفتًى اصبح الح
  مْ ـــــــــا ليلـُــهُ وادلھـــإذا ما دج           ديـــــــــھتـه يـــــوراح بمشعال

  ــمْ ــــَ ري به داجيات الظُـلـــويُغ            دىــور الھــق بنــق الطريـــيش
  ا العلـَــمْ ـه فيھـــذت منــد اتخــق            ة في الدجىــــط به عصبـــتحي

  مْ ــــوى والتطـــه الھـــوخيّــم في           جاـــــــولم أنَس ليــ@ً عـلينــا س
ً ــــــرق صاحبنـا واجمــــــطوأ   مْ ــــــذا وجــــل ھـــم اره قبــول           ا
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  مْ ـــــــّمــص فيــه ا�لـوكيف تق            وم الفتىـــــــــ@َم وجـــا عــفقلن
  ه دمْ ـــــع وفي فيــــه دمــــبعيني            رءٌ ــــــــي فإني امــال دعونــفق
  دمْ ـــــا في عــــة ُخْلقھـــعلى ام            ىــــؤاداً بكـــــت أَسلـّي فـــــاتي

  دمْ ـــــا وانھـــــــزل بنيانھــــتزل           ةـــــــق في أمـــد الُخلْ ــــوإذ فس
*   *   *  

  وىـــــــير وكر الھـوما بيتھا غ           ةــــــــــا ليلـــــه الى بيتھـــتـدع
  وىً ـــــھ اھـــــــليـب معنًى عــــرام وقلـــــــــــــه بجنحي غــــــفطار الي

  )2(وى ــتطارحه الحب حتى غـ            ت بـــهـــــھمّ ا وـــّم فيھــوقـد ھ
  وىــــبكأس من الحب حتى ارت           رةــــا خمــــقيه من ثغرھـــوتس
  )3(فارعـوى " فهــــــيوس"تذكر           هــــــل ولكنــــــاد يضـــــــــوك

  وىــــى الجـواخشأخاف اِ~لــه            روءٌ ـــــي امـــــوقال دعيني فإن
  وىــــــديد القـــان شــا وكـمناھ           نلـــــــم تـا لــــه لكنھــــرتـواغ

  )4(ى ـالنُھـــا للحجى وواخضعھ          ارةـــه وھي أمّ ــــــــصى نفسـع
  ُب ثوب الدجىــر الحـــطّ ـا عــكمان ـــــــــــُب قلَب المكــــوقد سحر الح

  ــــىف المنـــفيـؤاد عــّي الفـــق            راً ـــــه طاھـِـــــــتى بيـــوآب ال
*   *   *  

  ومــا ترتجيـــــــه ومــــا تطمع            ولمــا رأت غـيــر مـا تشـــتھي
  ـــــــدعوشيطانھا الخس إذ يص            ــــــيطالنھـاوخابت كما خاب ش

  ـــــــة ] يطمــــــــعبغير الھداي            ـــــــنوقد فتَّ في عضدھا مؤم
  ـــــد  ] تنفـــــــــــــعأن المكائـب           ـــان لھــا وھــي شـــــــيطانهوب
  عــْن يتبــــــمَ  )لماروت  ( وليس           ـوةـــــــــقـ )لھاروتھا   (س ــولي

ً ــــــحت بلقعـــا اصبـــــــوبابلھ   )5( عــــا بلقـــؤاد بھــــل فــــوك           ا
  )6( رعـــــث ] يجــاً تغص به حيـــــــــفــافتجرعت الخمر ســـــــماً زع

  )7(ج ـلَّ بَي المھـــت وضـــفشل           ھاـــــــي نفســم فـــت تحمــوقال
  ـعُ ـــــــــ يلمـيَّ ]ـــفـأدجى َكلـَيل            ـعٌ ـــــل ]مـــــد كان لي أمــــلق

  ـعُ ـــــــــــدر هللا ] يُدفــــــوما ق            تعصمــم هللاُ  مســـصـعوَمــْن ي
*   *   *  

  يْ ـــــبٍ خلـــــــاء إليَّ بقلــــوج            ادةٌ ــــــــه غـــرقت قلبـــد ســـلق
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  ا رضيْ ــو فيھـــوھا ــالى حبھ             ـةـــــر فتانـــه مكــطت بــــوش
  ــا رويْ ـــــت بأن ھواھـــعـلمـ            ا  ومـاـــــراب ھواھـــقته ســس

  دويْ   واهــــــــــــر ھـــوان لبح            وىـــــــوأمسى غريقاً ببحر الھ
  قيْ ــــق شـريـو غــه وھــــأنجي            لـّنيـاً عــــــه زورقـــُت لـــركب
  ان النجيْ ــق وكـــت الغريــفكن            هـــــــــن صباباتــــــذه مـــــ]نق

  ب وزن وحزن رويْ ـــا الحـلھ            ودةــــــر انشـــيـا غـــومالي بھ
  جيْ ـــــــــــبٍ شــــن وارثي بھا كل صـــلوى الحزيـــــأنوح بھا وھي س

  يــــــفـــاه لقلبي الورت جفــذك           اــــــــــــــا كلمـــــــأردد الحانھ
  يْ ـــــــــتـواه عــــة في ھــــــــوب وطاغيــــــث في القلــــله هللا من عاب

*   *   *  
  لـــــــد حصــــا قـن ومـــا ترتجيـن ومـــــــــوما تدعي]  ليلى [ لـــِك هللا

  لــــب في المعتقــــتك والحجعل           يــــــــي ولكننــــــأردِت اعتقال
  ه ] يُفَــلْ ــــــــــد وبنيانــــــحدي           هُ ــــــقلب  رؤٌ ــــي فإني أمــينـدع

ّ نـو] يخدع            هـــــــــك صباباتــــــو] تخدعن   لـــــــْ ذاك ا�م كــــ
  ذلْ ـــــــق المبتـــــوما أنا بالعاش           ىـش المبتلــــــا أنا بالكطائــــفم

  لْ ـــــه فشــك فيـــيطان حبـــوش          وى ــــــــر الھــوما أنا ِغــرٌّ ببح
  لْ ـــــه أفـــُر منـــل الطھـــإذا أف            رقـــمواته مشـــــــــولي في س
  لْ ـــه ُمرتَحَ ــــــــن إثمــمقيم وع           بٌ ــــــــاته موكـــداسـولي في ق

  لْ ـــــِك القبـــ@ تخدعنـــبحبي ف            ذرةــــــــن بني عـــوإني فتًى م
  

________________  
الى السواد ، وذلك ُمستَملَح  لَْون الشفة إذا كانت تضرب قلي@ً ) : اللعسُ : ( ا�لعس ) 1(
  ...شفةٌ لعساء : يقال . 
�ْت ب�ِه وھَ�مَّ بھ�ا ل�و] أْن رأى : ( في صدر البي�ت ، نظ�ر ال�ى قول�ه تع�الى ) 2( ولق�د ھَمَّ

  . 24) يوسف(سورة ) برھاَن ربِِّه 
  ) .يوسف عليه الس@م ( أراد الشاعر : يوُسفَهُ ) 3(
أْن " نوع من ا�يجاز ، وھ�و : [ في صدر البيت إكتفاء ، وا�كتفاء في علم البديع ) 4(

ُمقَ�ّدر معل�وم ف�ي ال�ذھن مم�ا  ه فيكتف�ي بم�ا ھ�وبد]ل�ة لفظ� يقول الش�اعر م�ا يفھ�م معن�اه
وھ��ي : وق��د أراد الش��اعر ف��ي نھاي��ة ص��در البي��ت مكتفي��اً الق��ول  ] يقتض��ي تم��ام معن��اه 

  . 53) يوسف(سورة ..) . أّمـارةٌ بالسوء 
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يعلمون الناس السحر وم�ا أُن�زل عل�ى الَملَك�ين بباب�ل ھ�اروت : ( .. من قوله تعالى )5(
. ھم�ا س�احران كان�ا يعلم�ان الس�حر : إبن عب�اس قال .  102) البقرة..)     ( وماروت 

  .وقيل َملَكان أُنز]لتعليمه ابت@ء من عند هللا للناس 
�رض القف�ر جمعھ�ا ب@ق�ع والبلق�ُع الم�رأة الخالي�ة م�ن ك�ل خي��ر ا: لق�ع والبلقع�ة الب) 6(

  ) .اليمين الفاجرة تذر الديار ب@قع ( وفي الحديث الشريف 
  مھايع: بَيٌِّن ، الجمع : َمْھيٌَع  طريقٌ : يقال : المھيع ) 7(
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *مسبحة القلوب 

  وبـــــــــلـد وقـمن اكب بحةٍ ـــس أو       عٍ ـــن أدمــبحة مـــاءت الَي  بسـجــ
  من جيــــد راھـبــة تســــبح  ربھــا       في الدير باسم مسيحھا المحبــــوب

  ــــٍة       وخلعــُت في بغـــداد ثـوب ذنوبــيخلعــت بھا ثوب الذنوب بزحلـ
  وعـكفت في محراب قلبي خاشـــعاً       �نال فـــي محرابــــه مطلوبــــــي
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  متعلقـــــا باm جـــــل ج@لـــــــــــه       متشفعـــاً بحبيبـــــه وحبيبــــــــــي
  تطلعـــاً في لوحــــه المكتــــــوبمتوســـ@ً متأمـــــ@ً متضرعــــــــاً       م

  مترقبــاً عـنـد الغــروب شـــــروقه       لتــدور بي شمــسي بغيــر غروبي
  وتســـير في بحـر الوجــود سفينتي       بشـــراع روحي او بخــــار لھيبـي
  وتطــوف حــول حبيبھــا ھـيمانـــة       بجمالــه مــن غـير عـيــن رقيـــب

  ھــو القـريب لمن تقــــرب بالتقـى       ولمن جفــا ونأى فغيــر قريــــــبو
  وھو المجيب لمن تذلل في الھـــوى     ولمن طغى في ا�رض غـير مجيب
  إني �ھــــواه وأھــــوى قـربــــــــه      مســــتعذبـاً فـــي حبـــه تعذيبـــــي

  عـيــن امريء من سره المحجــوب      �رى بنـــور ج@لـــه ما] تـــــرى
  وأحــل مــن ملكوتـــه في موطــــن       فـيـه غـريــب الــدار غـير غـريب
  يـا نفس ھـــذا منـــزلي فاستبشـري       في منزلي وطن الخلــــــود وطيبي
  اوما سئمت العيش في طــــلل البلى      في مھمه بدم الردى مخضـــــــوب

  ـلمــت بانني ابغي النـــــوى        مــن عـالـــم كســــرابه مكــــذوبأوما ع
  عـن معشـــر متمـــدن في جســــمه       وبروحـــه يحيـــا حيـــاة الذيـــــب
  ابغي الرحيل الى الحبيب لعلنــــــي       أحظى بمــا أھـــواه عـنـــد حبيبـي

  أوما سمعـت نحيبـــــــه ونحيبــــي  أوما اطلعت عـلى الھوى في أضلعي   
__________  

الحقوقي��ة ا�ول��ى وزعيم��ة الحرك��ة ( كان��ت تلميذت��ه ا~نس��ة ص��بيحة الش��يخ داوود  -* 
ق�د أھدت�ه مس�بحة جاءت�ه بھ�ا م�ن لبن�ان ف�ي  –رحمھا هللا  –) النسوية العراقية فيما بعد 

أبدع فيھا ما شاء ، وق�دمتھا ، فكانت ھذه القصيدة الرائعة التي 1952) سبتمبر ( أيلول 
ان�ه س�ما فيھ�ا س�مّواً يش�ھد ل�ه بالش�اعرية الخص�بة والذھني�ة : بالقول " الزمان" جريدة 

  . ال@معة 

  *مسبحة ا�عظمي 
*   *   *  

  ومســبحة نظمـــت بھا دمــــوعي          فـزاد بلحــن مسـبحتي خشـــوعي
  فأفنى بالحبيـــب وفـــي الدمـــوع      أســبح للحبيــب بھــــا ھيامــــــــاً     

  وطاب لي الخضوع فھمت وجــداً          ليشفع عـنـد محبوبــي خضوعــي
  وطفــت بأفقـــه ا�عـلى لعلـــــــي          أرى في أفقه ا�عـلى شـــــــفيعي
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  ســـجدت لـــه ليرفعنـــي اليــــــه           خشوعي في سجودي أو ركوعي
  )1(ــد فتنـــت بمســـبحتي بتـــــوٌل          تعلــق قلبھـــا بھـــوى يســوع وق

  رأت في لحنھـــا معـــراج قــدس           يقربھـــا الى المـــv  الرفيــــــــع
  رأت بدمـــوع مســـبحتي ســــناء          ونـــوراً دونــه نـــور الشـــــموع

  ــــد أنارت          كنيســـــتھا بمســــبحة الدمـــــوعفأطفــأت الشـــموع وق
  ولمـــا شـــاھـدت محــــراب قلبي          وما في القلـــب من نـــور سطوع
  أرادت أن تقيـــم لھـــا بروحـــــي          كنيستھا وديــــراً فــي  ضلوعــي

  ؤذن فــــوق مكـــة والبقيـــــــعفألفـــت مســـجداً ورأت بــــــ@]ً          يــ
  وقــد وجــدت بـــه فلكـــاً منيـــراً           تحـــف بـــه م@ئكــــة البديــــــع
  وألفــت في ســـماء الحــــب نوراً           تعالى في الغروب وفي الطلـــوع

  والجمـــــوعفآبـــت وھـــي معلنـــة ھداھــــــا           عـلى سمع المواكب 
  فضل الرجــوع )لسبحتي  (وقــد رجعــت الى محــراب قلبي           وكان 

_____________________  
  ) :الزمان ( قالت جريدة ) الشعر العرفاني ( في حقل  -* 

قرأ ا�ستاذ حسين عـلي ا�عظمي كلمتنا الت�ي نش�رناھا ح�ول مس�بحته ف�ي الع�دد [      
الشعر وھو يضم بين جناحيه الفلسفة وال{ھوت ، فأنش�د ھ�ذه الماضي فحلق  في سماء 

القص��يدة الُعلوي��ة ف���ي الن��دوة ا�دبي��ة للحقوقي���ة ا�ول��ى ا~نس��ة ص���بيحة الش��يخ أحم���د           
ونحن نسمع من خ@لھا صوت إيمانه ي�دّوي ف�ي س�ماء ) صبيحة الشيخ أحمد الداوود ( 

  ]الخ..قلبه الكبير
  ..الى هللا تعالى عن الدنيا عـذراء منقطعة : بتول ) 1(
  

  * أســــــتاذي
*   *   *  

  شــاھـدت  شـــيخاً وھـــو يطـــرق بابـي
  عـريـــان إ] مـــن رثيــــث  ثيـــــــــابِ 

  شـــــاھـدته والبـــؤس مــــلء إھابـــــــه
  يشــــكو اليَّ  بدمعـــــه المنســــــــــــابِ 

  بــرة شـــيبهوعجبـــت حيـــن رأيــت غـ
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  فحسـبته مــن عـھــــد حامــــــــــو رابي
  فســـألته مـــن أنـــت ؟ قــــال معلــــــــم

  يســــعى إليـــــك وأنــــت مــن ط@بـــي
  فبحثـــت فيـــه كـي أراه فـلـــم أجـــــــــد

  فيـــه ســوى ميـــت بغـبــــر اھــــــــابِ 
  ـــد لعلنـــــــــــيورجعـــت للماضي البعيـ

  ألقــــاه بعــــــد تفــــــرق وغـيـــــــــــــابِ 
  تابعتــــه فـــي صيفـــــــه وشـتائــــــــــــه

  وخريفـــــــــه وربيعـــــــــه الخـــــــــ@بِ 
  فوجـــدت اســــتاذي بمجـــــــد شــــــــبابه

  ـــــبابيفندبــــت مجـــــــد شـــــبابه وشــــ
  ولثمـــت عـينيـــــه اللتيـــــن أضـــــــــاءتا

  با�مــس قـلبـــي فــي دجــى  ا�حقــــــاب
  قبلتـــه وغـســـــلت ثـــوب ترابـــــــــــــــه

  بطھــــور دمعــــي ] بطھــــر ترابـــــــي
  كفكفــــت أدمعــــه بوابــــــل أدمعـــــــــــي

  يــــــل مصابــــه بمصابــــــيوأزحــــت ل
  

  أنزلتــــه فــي  أضلعـــي  وســـــــــــــقيته
  مــن ادمعــي فزكـــا وطــــاب شــــــرابي

  وھممـــت فــي قتـــل المشــــيب �نــــــــه
  وارى  بلحـــــد شــــــقائه  اصحابـــــــــي

  ـيقــد حـــال مــا بينـي  وبيـــن  أحبتـــــــ
  فبكيـــــت مفجوعـــــاً عـلـــى أحبابــــــــي

*   *   *  
  ناجيتـــــه  فأجابنــــــي  بأنينــــــــــــــــــه

  وبقيــــت  أســــأله  بغيـــر جــــــــــــوابِ 
  قــل  لي بربك  أين كنـت ؟  فقــــال لــــي
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  في عالـــم  ا�حـــــزان  وا�تعــــــــــــابِ 
  قضيـــــت  ا�ربعيـــــن معلمــــــــــــاً إني 

  في الريف أو في الكـوخ أو في الغـــــــابِ 
  وفقــدت فيھــــا قوتـــــي وســـــــــــعادتي

  وأضعــت فيھــــا صحتـي وصوابــــــــي
  ولقـــد أُحلــــت عـلى التقاعــــــد ميتـــــــــاً 

  ــــــــــــــوابِ حيـــاً بـــ@ كفــــــــن و]  أث
  ولــــدّي  أطفـــال  شـــــقيت  ببؤســـــــھم

  يشـــكون  مــا  يشكون  من  أوصــــــاب
  ودفنـــت  معظمھــــم بأحــــداث البلـــــــى

  مـا  بيــن  أطفــال  وبيـــن  شــــــــــــبابِ 
  أودى  بھـــم  جدبــي  ومـا  مـن  راحـــــم

  ه  يبابھــــــــم  ويبابـــــــــيأشـــكو  إليــــ
  ولقـــد فجعـــت  بزوجتـــي  إذ  أنھــــــــــا

  كانـــت  تنـــازع  وھــي  تنـــدب مـــا بي
  كانـــت  معلمـــة  تنــــوح  ليرتــــــــــوي

  أطفالھـــــا  مـن  دمعھــا المنســـــــــــــابِ 
  

  ــــــــمتكسوھــم  مــن عـريھـــا  وتقوتھـــ
  مـــن جوعـھـــا في شـــقـوة وعـــــــــذابِ 

  واحتــرت فـــي تكفينھـــا إذ لـــم أجـــــــــد
  كفـنــــاً ســــوى ا�طمــــار وا�ســـــ@بِ 

*   *   *  
  أبنيَّ  جئـــت  إليـــك أشـــكو مـــــــن أذى

  قــومي لتفقــــه دعـوتـــي وخطابـــــــــــي
  ت عمـــري فــي الشــــقاء معلمــــــاً أفنيـــ

  ووقفــــت  أنفاســي عـلـــى  ط@بـــــــــي
  أحرقـــــت  نفســي  فاســــتضاءت  أمتي
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  بلھيبھـــــــا وتنّعمــــــــت بعـــــــــــــــذابي
  وھديتھــــا فضللـــت فــي قفـــــر البلـــــى

  ــــــراِب ويـــداي  مــا عـلقـــت بغيـــر ســ
  ونفخــت مـــن روحي �بعـــث نھضــــــة

  فــي  أمـــة  لــم  تجزنـــي  بثــــــــــــوابِ 
  ســـھرْت عـلــى  كــأس الطلى  ھيمانـــــة

  وســـھرت  بيـــن  دفاتـــري  وكتابـــــــي
  بنـــت القصـــور ومـــا بنيــــت ســــــقيفةً 

  ــدار خـــــــرابِ وأقمــت مــن عـيشــي بـــ
  لـــم أدر ِ ھـــل كــــان المعلـــم مجرمـــــــاً 

  لينـــال مـــن دنيـــــاه  شـــر عـقــــــــــاب
  ويـــــل لـقـــوم  يجحــــدون  ســـــــحابتي

  فياضــــة وھـــــم غــــراس  ســــــــحابي
  ولـقـــد زرعـــت بھـــــم ورود مكارمـــي

  شـــوك  جفائھـــم  وعـتابــــيفحصــدت  
  أنـــا لــو زرعـــت فســــيلة  فـي  دمنـــــة

  لقطفـــت منھــــــا أطيــــب ا�رطــــــــابِ 
  

  أو أننــي  ســــاقيت  فيھـــا كرمــــــــــــــة
  لجنيـــت منھـــا أكــــــرم  ا�عـنــــــــــابِ 

  ئــــــنفالنخــل أوفــى  مــن  صديـــق  خا
  والكـــرم  أصــدق  مــن أخ  كـــــــــــذابِ 

  ربيـــت  أفراخـــاً  فطـــاروا  واختفــــــوا
  عـني  وقــد  نزحــوا بغيـــــر إيــــــــــابِ 

  ففزعـــت حيـــن ســـمعت نـــــوح ب@بلي 
  وسمعـــت فـــوق الروض شـــدو غـرابي

  ھـــوىوفجعـــت حيـــن رأيـــت دو]ب ال
  يعلـــو ويھــــوى فــي الثــــرى دو]بــــي
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  ولعنــت دھـــري فھـــو ذئــــب غــــــــادر
  وأبــــو ذئـــاب وابــــن شـــــــر ذئــــــابِ 

  ألفيتــــه فـــــي حربـــــــــه وبســـــــــــلمه
  حربـــاً عـلــى  ا�دبـــــاء  والُكتّــــــــــابِ 

  أص@حـــــه  فـي  أمـــــــــــةٍ   ] يرتجــى
  مــن جھلھـــــا تســــعى عـلـى ا�عـقـــابِ 

  فھربــت مــن عـدوانـــــــــه مســـــــتـنجداً 
  بالصبـــر والصبــــر الجميــــل مآبـــــــي

  وعـكفــــت فــــي محـــراب نفسي عـلنــي
  أرتـــاح  مــن  دنيــــاي فــــي محرابــــي 

  وبـــه أنـــوح عـلـــى المعلـــــم ] عـلــــى 
  نفســي فإني قــــد رضــيت  بمـــا بــــــي

  فغــــداً ســـيطوي المــــوت آخـــر صفحة
  مــن لـــوح عـمـــري أو ســــــــجّل كتابي

  
*   *   *  

  
  

  فأجبتــــه  كفـكــــف دموعـــــك فالــــــذي
  ـلى ا�بــــــــوابِ ترجـــوه قــــد أضحى ع

  فغــــــداً ســـيرعى حـــق كـــل معلـــــــــم
   )1(في مجلس ا�عـيــــــــان والنــــــــّواِب 
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______________  
وق�د ]قين�ا ص�عوبة ) النس�خة المكربن�ة(وجدناھا بين أوراق�ه مطبوع�ة با~ل�ة الكاتب�ة * 

  . بالغة في قرائتھا وھي بدون تأريخ
، ال�ى م�ا أش�يع ع�ن  -طيب هللا ث�راه –سخرية وطُرفة ]ذعـة أشار فيھا ) 1(

تشريع قانون تعديل قانون الخدمة التعليمية الذي قيل  عن�ه الكثي�ر آن�ذاك ان�ه 
  .يضمن حقوق المعلمين 

  
  
  

  النـّـــــــــائِحـة
*   *   *  

  ــدبُ ــة وتنـــــشاكيـــ       بُ ـحــــتن جـاءت إلـّي 
  ــبُ ناره يلتھــــــــفي        بھا من غيضــــــــهوقل

  كبُ ـــــا ينســــــوقلبھ        ـاــــــودمعھا من عينھ
  بــــــــة ترتقـــــخائف        بـــورة ترتعـــــمذعـ
  ه  صائــــد  مصــــــــوبُ اــــــــرم  ظبي اــــكأنھ

  منتشبھم الھوى ـــس        هــلبـق في قــــأو عاش
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  بُ ـــــــه وينحـــــحبيب        نـث عـــم يبحــأو ھائ
  بُ ـــحيث الجمال يرھ       اـــــــي جمالھــــأرھبن

  ربُ ـــــــــــس ولكــن ضوؤھا ] يغـــه الشمـــكأن
  بُ ـــا ] يحجـــونورھ       بـور يحجــــل نـــوك

  بُ ـــكال موـــمن الجم       اــــــت كأنھـــــإذا مش
  بُ ــــــا المضيء كوكـــل ووجھھـــا الليـــھـوفرع

  بُ ـــــــــــــوب ملعــــــيه للقلتــفـــا في شـــوثغرھ
  بُ ــــمخض  و دمـــوھ       ن دمعھاـمھا مــــوجس

  بُ ـــــــــضـه ينقــــدقت       اد منــا يكـــوخصرھ
  ربُ ـــا تشـمـع فــيش       هـــــــا بضوئـــوجيدھ

  كبُ ــب يســل قلــفي ك     ا خمر الھوى ـــينھـوع
ً ـــم وجھاً شتلطــــ   ربُ ــــمن ا�سى وتض      احبا

  ببُ ــــــــــس  نديـع وم ـــــفي الل اـــتلومني ومالھ
  ـبُ ــــــن تطلمَ  إنني  ـتـــفقال  تِ ـــأن  من  لـتـقـف

  بُ ــــــوفي ع@ھا ترغ      اــــــــوترتجي وصالھ
  ــبُ ـه أعجـــمن تِ ــوأن       بٌ ـــــذا عجــت ھــفقل

  بُ ــــه مطلـــن لديــكي         وى فيه ولمـــمات الھ
  دودبُ ـــمح  رهـھـوظ        لـتعـــيبه مشــــــــوش

  بُ ـــــمحتج  رهـفي دي        بـــــو إ] راھـــما ھ
  ـــــذبُ وفي ھواك تكــ       يــتنـت إذن خدعـــقال

  بُ ــــــأھلي أتيت تخط       نــــألم تكن با�مس م
  ربواـعن خطبتي وأض      واــــــدھم أبـــوھم لحق

  ـذبُ ــــــه أُعـبحـق في        ىــتـن فــوزوجوني م
  ـَذَ◌ُب◌ُ ـوت منه أَعـــوالم       بــــجن منه أطيـــالس

  بُ ــــــــــحيضمني ينت       إذارد ـــــــــــه القـــكأن
  بُ ــــــاء إليَّ ثعلــــــج       هـــــــتـفـى إذا خالــحت

  واـــــوا ورحبـــــللـوھ       ل بهـــدع ا�ھـــــوانخ
  واـــــــــــلبـــوا وانقــــندم  زواجــــم الـــحتى اذا ت
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  ه حســـبُ ـــــــا لديـوم      ؤاً لھمــــن كفــإذ لم يك
  بُ ــــــــــــأو ذھـ  فضـــة  اهـــادع  اــمم  هــوما ل

  بُ ــث كـــذد حديــمجـ       نــمـلك ــل ما يمـــوك
  بُ ـــــــــــــلَّـ ُ @ق قــــو في الطــوني منه وھـــفطلق

  واك جمع يخطبُ ــــس      ي ــــــــي وجائنــفجئتن
  بُ ــــتلتھ  اـــفي حقدھ       ةـــــك عصبــــوقاومت

  ـربُ ـــمن التيوس أجـ        اــــا في حربھـــدھيقو
  بُ ــــــــملتھ ى ـــــك وانســــحبت وا]سفازعـليـــ

  ربُ ـــاقـ ومنّي يـــم لــمنھ  تــوأنـ  تركتني لھــم
  بُ ـــــت منه أنجــــريــــــــب انــوزوجوني من غ

  بُ ـــره ] أرغــفي غي       الذي ءـفْ ك الكُ ــل انــق
  بُ رّ ـــــه المجــــوالناب       ذبـــــــر المھـاعــشال

  بُ ــــري الطيّ ــــوالعبق       ؤدبـــل المــــوالفاض
  وا وارتكبواــــما صنع       واـــــــھـقـم لو فـــوانھ

  واــــوا واذنبــما اقترف        ىـلـع هللاوا ] استغفر
  واـــواحتربروا ــوانتح       مــوا نحورھـــد طعنـق

  واـــــوا وخربــــوھدم       رواــــــدوا ودمـــوافس
  واــعن غدرھم واطرب       وواـدروا وما ارعـوغ

  ربُ ـــــــع]م ــــاعاج       مـــــــم في فعلھـــكأنھ
  بُ ــــرة ] تحجـــظاھ        ـبةـــــم ســـلك فيھــوت

  ـبُ ــــوالحق  مـــھأجيال       ىـر الـــــا الدھـــينقلھ
  بُ ـــــاة متعــــالحي ن م      @ً إننيــــت مھــــلـقـف

  ـَذبُ ـــا اُعـــــفي نارھ       ورةــــك ثـــلك منـــوت
  بُ ــضى ] يطلوما مـ        د قد مضىــھـك عــذل

  بُ ـــــــــي ] اذنـــفانن       واــي أذنبـــإن كان أھل
  .......عليھم ]         يـــــــفإنن ا وــوان بغ

  بُ ــــضـم ] اغـــعليھ       يــــوا فاننــــأو غضب
  يخ منھم لي أبُ ــــوالش      م ولديـــــل منھـــالطف
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  واـــــبحبي ام اب ارضو       مـــــــــــي احبھــــوانن
  
  

______________________  
  

بيت�اً ، فاس�تكملناھا م�ن أوراق�ه الت�ي  16نھ�ا المطل�ع ووف�ي مخطوط�ة ال�ديوان أُغف�ل م ب�@ ت�أريخ(*) 
  . نجله الكريم ا�ستاذ عدنان حسين علي ا�عظمي  -إضافة الى المخطوطة   –تفضل بھا مشكوراً 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  * موكـب الّدمع
*   *   *  

  لعلك تقضي بعض ما كان واجبــا          اــــــــالشعر نائب  اقمتك عني أيھا
  ــاـــــــنـاك نوادبــتبلغھــا قومـاً ھ           الةي جنحيـك عـني رسحمـل فوت

  اـــــقصيــداً  اذا انشدته سال ذائبـ           هــاً نظمتــــك دمعـوتنثر من عيني
ً ــوتبكـي بـه في حفلـة القوم نادبـ   اامــاً مضى عـنــا وما كـان آيبـإم           ا

  اـــر ثاقبـإذا مـا بدا في ظلمة الدھ           ـهبضوئــــير ھـوى كوكباً كنا نس
  اأقام لھا مجداً على الشمس ضارب          ن أمـةــھـوى فھـوى من بعده رك

ً ــوشاد لھا صرحاً من العلم عالي   ـاـــ@ً وكاتبــتاذاً جليــاً واسـخطيب           ـا
  باـيضيء الغياھ وألدياجي يزيل ا           راً ـــوكان إماماً مشرق النور زاھ
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  اكما كان في استنباطه الحي صائب          ةــــريعة حجـــان بأحكام الشــوك
  ـاـيھا مناصبـوه فــومجـداً وان فاق           ةً ــــــوفاق بني دنياه عـلماً وحكمـ

  اـــــقصوراً واموا]ً ربت ورواتبـ          م وإن لم ينل بھاـاھـنـوقـد كان أغ
  اــــوان شغلوا طول الحياة المراتب          اً ومرتباً ــــم مقامــوقد كان اع@ھ

  اـبـما في ا]جتھاد مواھــاذا ما  س          دهــة مجــن ا�ئمــما بيـــام ســـأم
  اــــــــة غالبــاً لvئمــــان امامــلك           رهــمـولو كان مد هللا في طول ع

ً ـــيخ نادبـــت للشــوإني اذا ما كن   ه نادباــقـت للتشريع والفــد كنـقـف           ا
*   *   *  

  اـــبـزوفـاً عن الدنيا الدنية راغـع           داً ــمرك زاھـنيت عـد افــد قـمحم
ً ــــاء منقبـت عن الدنيا الغطـكشف   اـھدت بعد البحث فيھا العجائبفشا           ا
  اـــوثعالب مُ ـــروداً منھـــدت قـوج           مــما اختبرتھ اً اذاــت بھا ناسـرأي

  ـاــبـوجدت بھا غـ@ً من الحقد ]ھ          مـــإذا جئتھم يوماً لتشفي صدورھ
 اربـــاـقـم الصفاء عـــوجدتھم رغ          مــــوانك  إن صافيتھم واصطفيتھ

  وب معايباــــت للعيـبح كانـن القم         مــــــــم ففعالھــنت اقوالھـــحسإذا 
  ولـم ترھـم ا] معيبـــاً وعائبـــــــا           ةـمايـوضلوا طريق المكرمات ع

  باــــوقواض بيً وان لم يجد فيھا ظُ          ة ـــــيـفـوالفيت بين الناس حرباً خ
  اـــفزادوا على ا�طماع فيھا تكالب          واضرمت ا�طماع فيھم شرورھا
  اـــار خرائبــ@ل الديــفكانت كأط           وقد اقفرت فيھا القلوب من الھدى

  رغم الص@ح المصائبا يرى فيھمُ            اــــوان الذي يرجو ص@حاً �ھلھ
  باـواطلق في ا]جواء من كان ناع          ر دارهـــقـوقد حبس الغّريد في ع

ً ــــا مؤدبـــن يسعى اليھـر مـواخّ    اــبـا مشاغـــم من يسعى إليھدّ ــوق          ا
  وقـد نال ما يرجوه من كان كاذبـا           عـدم التوفيق من كان صادقـاً وقـد
  اــومن لم يكن يسعى ينال الرغائب           رابھاـــــــيسعى ينال سالذي وان 

  ا ُمعاتبـــــــــاوإن الذي يسعى الى الخير لم ينل           ثواباً بھا بل كان فيھ
  ه معاتبـاــــليـع ـــاً و] يلقىابـقـع          دـيسعى الى الشر لم يجوان الذي 
ً ــــه مقدمــيـد الرأي فوتلقى بليـــ   اــــل جانبــل يھمــوتلقى نبيه العق           ا

ً ــقـوعاش صغير النفس فيھا موف   خائباعظيم النفس حيران وعاش           ا
  اـــدت فيھا الغرائبــشاھملو]ً وقد           اــــي الدنيا التي قد ھجرتھفتلك ھ
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  اـــزادت مثالبـورمت لھا فض@ً ف           اـــأردت لھا رشداً فضلت رشادھ
  اــــورمت لھا سلماً فزادت تحارب           اــوشئت لھا خيراً فعمت شرورھ

  اــبـوعشت بھا في دير نفسك راھ          اـــــت فجورھـــا لما رأيـــفطلقتھ
  اـــوأمسيت من أيامھا السود ھارب          اـــولما سئمت العيش فيھا ھجرتھ
  ـاــــــبـعـناءاً و] تلقى لديھا متاع           اـــالى الراحة الكبرى التي ] ترى بھ

ً ـالى حيث ] تلقى ھناك مخاصم   ـاــــرببغيضـاً و] تلقى ھناك محا          ـا
  )1(ولست ترى فيھا أذًى وتضاربا          راً ـــــاكولست ترى فيھا قـلـًى وتن

  الباــــا الناس مسلوباً ھناك وسـبھ           ت ترى حرباً ضروساً و] ترىـــولس
  اـــفاً وغاصبـقوياً ومغصوباً ضعي          ائداً ــــولست ترى فيھا مسوداً وس

ً ـــــــمعذبـ ولست ترى فيھا فقيراً    ـاـــــــولست ترى فيھا غنياً مغالب           ا
  )2(اولست ترى فيھا ردًى ومعاطب  ــــــا        بـولست ترى فيھا أسًى وتواث

  اـــالى المـv ا�على الى هللا ذاھبـ          وحلقت روحاً في السموات عارجاً 
_______________  

  .خ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في رثاء ا|مام المصلح الشي(*) 
ك : والتنكُّر. بغضه ، وكرھهُ غاية الكراھية فتركه أ:  : قِ@ً  –ق@هُ : يُقال ) 1( التغيّر عن حال تَُسرُّ

  .تعادوا : ) تناكر القوم ( إلى حال تكـْـَرھھا و
  ھلك : وَعِطَب . المھالك : المعاطب ) 2(
  
  

  ..تفّكروا في نظام الَكْون 
  *   * *  

  تفكـّـروا فـي نظــــام الكون واعـتبــروا
  فكـــل مـا فيــــه لـــو فكــّرتُم ِعـبــــــرُ 

  قـد صـورته يـد الرحمن فازدھــــــرت
  عـوالـم ظھــرت منھــا لنـــا الصــــورُ 

  ا�رض ســابحة فـي بحـــــــر قدرتـــه
  تحدو بھا الشمس أو يحـدو بھــا القـمـرُ 

  فضــاء هللا  جاريــــــــــة  عـوالـم  في
  ظاھــٌر،والبعــض ُمســتترُ  )فبعضھــا (
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  وفـي ســماواته العليــــا  م@ئكــــــــــة
  ُمطـَھّــــرون ، بأمـــر هللا تأتمـــــــــــرُ 

  والســدرة المنتھى والعـرش مؤتـلـــــقٌ 
  )1(بنـور ُمبدعـه ا�عـلى ومــزدھــــُر 

  ـــه خ@قــــاً ومقتــــــــدراً تبـــــارك اللـّ 
  في الخلــق ، منه إليه الو ِرُد والصــَدرُ 

  تُـَدبّــــر العالـــــم  الُعلـــْوي حكمتـــــهُ 
  ويھـتــدي بھُــــدى أنـــواره البشـــــــرُ 

  في ليلــة ھبــط الوحــي ا�ميـــن علـى
  محمـــــد ، ولــــــه مــن ربّــــه خبــــرُ 

  عــو النبــي إليــه وھـــو ُمرتقــــــبيد
  وْصـَل النبي، فطاب الوصل والســــفرُ 

  أســرى بــه هللا ليــ@ً وھـَو منتظـــــــرٌ 
  على بــراق كنـور  البــرق ينحـــــــدرُ 

  
  فََحـّل فـي المسجد ا�قصى وطـاف بــه

  حيــث النبيّون من أجداثھــم ُحشـــــروا
  كراً m نعمتــــــــــــــهصـلّى بھــم  شـا

  فـــرّددت  شــكره ا�جيـال والُعُصــــرُ 
  حتـى إذا عـرجــــت روح النبــي رأت

  مـا لـم تَـَر  العيـن في الدنيا و] البصـرُ 
  رأى بعالمـــه ا�عـلـــى م@ئكـــــــــــة

  ما إْن  لھـم غـيـر تسـبيح الھـوى َوَطـرُ 
  لـّــوا بعالمـــــــهرأى النبييــــن  قــد ح

  مـن بعـد ما ارتحلوا للموت أو ھجــروا
  وطـار في ا�فـق ا�على لعـل يـرى الـ

  ــحبيب في ا�ُفُــِق ا�على ويختبـــــــرُ 
  دنــى لــه  فتـدلــى منـــــه  مقتربـــــــاً 
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  ..........كقــاب قوســين أو أدنى  
  ـــهأوحـى لــه  هللا ما أوحــى وأطلعــــ

  عـلى الوجـود ، ف@ غـيـــٌب و] ُســـتُرُ 
  فالســدرة المنتھــى للعيـــن ظاھــــــرة

  كـأن آوراقھــــا  مــم نـورھـــــــا ُدَررُ 
  قــل لvولـى أنكروھــــا وھــي ثابتــــة

  !أتنكـرون وقــد جــاءت بھـا الســوُر ؟
*   *   *  

  ـَكتيا عارجاً فـي سـماء القدس قـد ھَـت
  أســـتار قدســتك  أوغــاٌد بھا فجـــــروا

  وأصبــح  المســجد ا�قصــى بنكبتــــه
  يشــكو إلى  هللا مــن قــوم بــه غــدروا

  عــاث  اليھــود فسـاداً في مرابعــــــــه
  ودنّســـوا قدسـه ا]زكى ومـا  اعتبـروا

  وشــردوا أھله في ا�رض واغـتصبـوا
  تباحوھا ومـا اعتـــذرواديارھـــم واســ

  قــد حــاربونا ولو] الغــرب مـا  ثبتــوا
  في الحرب يوماً ولو] الغرب ما انتصروا

  مـواثيقـاً و] عجـــبٌ  )الحليـف  (خــان 
  فكــل  يــومٍ  لـــه في الغــدر مؤتمـــــرُ 
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_____________________  
  

  .يتاً ب@ عنوان ب) 27(وجدنا من  ھذه القصيدة  -* 
  .سدرة المنتھى في السماء السابعة كما جاء في كتب التفسير )  1(

" و " النجم " ويشير الشاعـر في ھذا البيت وما بعده إلى ما جاء في سورتي        
  "ا�سراء 

  
  
  
  
  
  

  في ندوة الحيـاة

*   *   *  
  ونـــدوة  جمعتنــي  وھـــي  حافـلــــــة

  للشــــعر مبتكــــــــــر  بكــــل  نقــــادة
  مــن عـبقـــري  حصيـف الفكر مزدھر

  وألمعي  ســـــديد  الــــرأي مقـتـــــــدر
  فاضــت  أحاديثھــم عـلمــــاً وفلســــفة

  وحكمــــة في حيـــاة الكـــون والبشـــر
  فصـــرت أسألھـــم عــن كـل خافـيــــة

  بــــــرســـــؤال متفســــر منھـــم ومخت
  ورحـــت أكتـــب ما يملون من عـبــــر

  وقــمت ألقـــف مـا يلقـــون مـــــن درر
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*   *   *  
  فـقـلـــت ما المجد ؟ قـال المجد تضحية

  وثورة في ســـــــبيل هللا والوطـــــــــن
  فالعــرب لـو نھجـوا نھـج الجــدود لمــا

  ھــوى بھـــم مجدھــم في آخــر الزمـن
  ـوا فشـــادوا لھــم في كـل ناحيــــةضحـ

  مجــداً ومملكــة فـي الحـــق لـم تھـــــن
  ونحــن لــو] ضحايا الغابريــن لمــــــا

  كانــت لنـــا دول ســــبع ولـــم تكــــــن
  فـقـلــت ھــل أنـت جنـدي فقــال وھـــل

  يحمي الحمى غير جند هللا في المحن  ؟
*   *   *  

  ا المجد قال المجــــد كأس طلى وأنــت م
  أغـيــب فـي ســرھا عـن أعـيــن الناس

  وغــادة  احتمي  فـي  ظـــل  رحمتھـــا
  أو ســـحر فتنتھـــا مــن كــــل وسواس

  إذا التجـــأت اليھـــا وھـي  مشـــــــرقة
  نجــوت في صبحھـــا مـن كـــل خناس

  ـبوإن ھـربــت مـن الدنيــا فـــ@ عجــ
  إذ  إنھـــــا  دار أوزار  وارجـــــــــاس

  فـقـلـــت  أنـــت أناني فـقـــال أجـــــــل
  إذ ] تـــدور رحى الدنيـــا علـــى راس

*   *   *  
  وأنت ما المجد قال المجـــد رھبنـــــــة

  بھــا تمـــوت حظوظ النفس والجســـــد
  فتعرج الـــروح نـــوراً وھــي فانيـــــة 

  من عشقھا في الحبيب الواحد ا�حـــــد
  أيرتجي المجد في الدنيا وقد طبعــــــت
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  عـلى المفاسد وا�طمـــاع والنكــــــــــد
  يا ليتھــا  لـم  تكــن حتى  نـذل  بھــــــا

  وليتنـــا نحـــن لـــم نولـــد ولــم  نلـــــد
  فـقـلــت ھـل أنـــت صوفي فـقـــــال إذا

  ادة نفسي في الھـــوى بيـــــديكانت قي
*   *   *  

  وأنــت ما المجـد ؟ قــال المجــد قنبلـــة
  تفـنى بھــا ھــذه  الدنــــيا وترتــــــــاح

  عـرفـتھــا منـذ حيـن وھـي جازعــــــة
  وقلبھــــا بفــــم ا�شــــجان نـــــــــواح

  تشـكو جراحـــاً لھـــا في القلب داميـــة
  لھـــا مـن ضمـاد القلــب جــــّراح ومـا

  كانـــت تؤمــــل إص@حــــاً لفاســــدھا
  وما ھنالـــك غـيـــر الظلـــم أصــــ@ح

  فمصلـــح الغـــرب جـــزار ومفتـــرس
  ومصلـــح الشـــرق فتــــاك وســــــفاح

  تاھــت ســـفينتھا في بحــــر أدمعھــــــا
  ن  ومـــــــــــــّ@حوما ھنــــالك  ربــــا

  دجــا بھـا الدھـــر ] شـــمس و] قـمـر
  وعسعس الليــــل ] فجــــر وإصـــباح

  وقادة الحـــرب يذرون الدمــــوع أسـى
  وكلھـــم بدمــــوع الحــــرب تمســـــاح

  غــداً ستجتاح ھـذي ا�رض عاصفــــة
  والناس فـي بـــرزخ ا�رواح أشــــباح

  ت ھـل أنــت إســـرافيل تنذرنــا ؟فـقـلــ
  فـقــال بـل أنـا عـزرائيـــل أجتـــــــــاح

*   *   *  
  وأنت ما المجد ؟ قال المجد في  نســـب
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  وفي أدب. وفــي ُخلـُــق عــــاٍل . زاٍك 
  وإن َمـن يدعــي مجــــداً بـ@ حســـــب

  فـــإن ما يدعي ضـــرب مــن الكــــذب
  جي حـمــــداً بـــ@ ُخـلُـــقٍ وإن مـــن يرت

  فإن ما يرتجــي مــن أعجــب العجـــب
  وإن مـــن يرتجـــي خلــــداً بــــ@ أدب

  فخلــــده مســـتمد مـــن أبي  لھــــــــب
  فـقـلــت ويحـــك إن النــــاس مجمعـــة

  فعـــ@ً عـلى أن نـــيل المجـد بالذھـــب
  المال مفتخراً كـم مـن وضيــع ســـــما ب

  عـلى رفـيــع كريـــم النفس والحســـب
  وكـــم بليــــد زھـــا ذكـــراً ومنزلـــــة

  وكــم أديـــب رمــاه  الدھــــــر بالنكب
  

  فـقـال تــلك موازيـــن قـــــد انقلبــــــت
  مــدارك النــاس فيھـــا شـــر منقلـــــب

  ــــــــة] تخدعـنـــك  القــــاب مزيفـــــ
  في أمـــة المـــال أو في دولـــة الرتــب

  طــوت يـــد الدھـــر أبراجـــاً مشــــيدة
  وما طــــوت بيــــت شعر طيلـة الحقب

*   *   *  
  وأنت ما المجــد ؟ قال المجـــد فلســـفة

  تقيـــم شـــعباً ، وأص@ح وأعـمــــــــار
  ــفةفالشــعب إن لــم تكــن ترعـاه  فلسـ

  وخطــة ونظـــــــام  فھــــو منھــــــــار
  ويــل لشـــعب يصلي راجيــــاً مطـــراً 

  وأرضـه أعـيـــن تجـــري وأنھــــــــار
  أودى بــه الفقـــر أحقابــــاً وموطنـــــه
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  بحـــر مــن الذھـــب الوھـــاج زخـــار
  وينبــــت الخــــز والديبــــاج مربعــــه

  أھليـــــه أكفــــــان وأطمـــــار وثــوب
  لديــه في مصنـــع ا�قــــوال فلســـــفة

  عـليـــا وفي مصنـــع ا�فعـــال أصفار
  وكـل فــرد زعـيــم مصلـــح ولـــــــــه

  من نھضـــة الشــــعب آراء وأفكــــــار
  أضحت سفينتھم غرقى و] عجـــــــب

  ـوم بحـــــــارإذا تداعـــت فكــــل القـــــ
  فـقـلــت ھـــل يرتجى ا�نقـاذ ؟  قال إذا

  تــدارك  ا�مـــر إصـــ@ح  وإعـمــــار
______________  

   )العيادة الشعبية ( نشرتھا مجلة  –ب@ تأريخ  - * 
  
  
  

  * مشرق النور
*   *   *  

  
  وقفـــــت أحيي مشـــرق النـــور شــــاعراً 

  الحفــــل زاھــــراإذا ما بـــدا في موكـــب 
  وأنشــد آيـــات مـــن الشــــعر أحكمــــــت

  قصـــيداً بــــه أمســــيت للقــــوم شـــــاكرا
  وھـــل أنا إ] شــــاعـر فــي ربوعـھـــــــم

  أبثھـــم حبـــاً مـــن القلـــــب عاطــــــــــرا
  أذا القـــوم أوحـــى لــي قصـــيداً نظمتــــه

  دتـــه فـي نـــــدوة الشــــعر ســــــامراورد
  و] عجــــب أن اغــرق الليـــــل نورھــــم
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  وقـــد نشـــروا صبحاً على الليـــل ســاحرا
  أناجي وجوھـــاً أشــــرقت في احتفالھــــــا

  فكانــت شموســــاً في الدجــــا ومنائــــــرا
  ـــــهكأني أرى والنـــور يغـــــري ظ@َمـــ

  صباحاً بـــدا مـــن ظلمــــة الليــل باھــــرا
  فاصبحـــت ] أدري ھـــل الليــــــل بعضه

  ظـــ@م وبعض الليـــل أصبــح ســــــــافرا
  أجــل إن  ليـــــل الناس داج وليلنـــــــــــــا

  منيـــر وھـــذا نوره شــــعَّ  ظاھـــــــــــرا
  ما ســـمعت طيــــــورهولــو كـــان ليـــ@ 

  مغـــردة فـيـــه ولـم تلــــَق طائــــــــــــــرا
  

  ولكـنھــا قــد اســــمعتك نشــــــــــــــــيدھا
  كمـزمــار داوود يھــــــــز المشـــــــــاعرا

ٌع    مـن ا�دب العالـــي خطـــــاب ُمَســـــــجَّ
  ــــــراوشـــــعر إذا رددتـــه كـــــان عـامــ

  وإنــي إذا فاخـــرت يومــــاً فإنمــــــــــــــا
  بصحبي وط@بــــي ترانــــي مفاخــــــــرا

  أســــاتيذ بنــــاؤون للمجـــــــد والعــــــــ@
  ســــأذكرھم ما دمـــت للمجـــــد ذاكـــــــرا

  ســـل الصـف عـنھـم فھـــو أدرى بفضلھـم 
  ت  تــــلك المنابــــــراوسـل عـنھم ما شـــئ

  إذا خطبـــوا ھــزوا القلــــوب ب@غـــــــــة
  وإن درســوا كانــــوا بحــــوراً زواخـــــرا

  لقــد أحدثــــوا في دولـــة العلــــم نھضــــة
  تـزف الى الدنيـــا الھــــدى والبشـــــــــائرا

  ــراً إذا جئتھــــم في آخـــر الليــــل زائـــــــ
  فـلــم تلــَق إ] قائـــم الليــــل ســــــــــاھـرا
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  عـلى كتـــب منضـــــودة ومحابــــــــــــــر
  وباقـــة أقــــــ@م تخــــــــط الدفاتـــــــــــرا

  وإن كنـــت ] تـــدري بمــــا يعملونــــــــه
  فســـل عـنھـــم أق@مھــــم والمحابــــــــــرا

  ـــة تشــــكو �خــرى عــــناءھــــــاومطبع
  وإن  كــن فــي أنتاجھــــن ضـــــــــــرائرا

*   *   *  
  وطـــ@ب قانـــون إذا مـــا اختبرتھـــــــــم

  وجـــدت قلوبــــاً حـــــرة وضمائـــــــــــرا
  وشـــاھـدت أرواحــــــاً تفيض كرامــــــــة

  ــــيء البصائــــــــراوألفيـــت ألبابـــــاً تض
  

  قضـــوا ســــنوات في الحقــــوق لعلھــــــم
  يحامـــون مظلومــــاً يرافــــع جائــــــــــرا

ـــــَد ا�يمـــان بيـــن صفوفھـــم   وقــــد وحَّ
  فــلست َ تــــرى فيھـا قــلى أوتناكـــــــــرا

  ـــــموحبھـــم للعـــدل ألــــــّف بينھـــــــــــ
  وأحـــدث فـيھـــــم وحـــــدة وتناصـــــــرا

  إذا مـا رأوا يومــــاً فـقـيــــراً تســــــــابقوا
  �نقــــاذه مـــن حيــــث لــم يــُك شــــاعرا

  ]فجئني بمثلھــــــــم –ط@بي  –أولئـــك [ 
  )1(إذا جئتنـــي يـــوم الفخــــار مفاخـــــرا

  عـلمـــاً وأزھـــر حكمـــــة شــــباب زھـــا 
  وأشـــرق أخ@قـــــاً وطـــــــــاب ســرائرا

*   *   *  
  أ] يا وزيــــر العلــــم دمـــت �ھـلـــــــــه

  وأبنائـــــــه المســـتبشـــــــرين مـــــؤازرا
  وعـشــت وعـاش العلـــم ما دمــت راعـيـاً 
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  ــــــــــرامعارفـــه في الرافديـــــــن وناص
  وُوفّقـــت في تحقيــــــــق آمــــــال أمـــــة

  بجامعـــة أضحـى بھـــــا الشـعب جاھـــرا
  يريــــد حيــــــــاة حــــــرة جامعيـــــــــــة

  لينھـض في دنيـــــا المعـــــارف ظافــــــرا 
________________  

لكلية الحقوق والقاھا في احتفال لم يثبت عندما كان عميداً  –رحمه هللا  –نظمھا  - * 
  .تأريخه 

  :الشاعر  نظر إلى قول )  1(
  إذا جمعتنا يا جرير المجامـــعُ         أولئك آبائي فجئني بمثلھــــــم

  
  
  
  

  *العيـــــــــــــــــــــــــد 
  ــــــــــهِ العيــُد أقبــل مشــرقاً بھ@لـــــــــــِه      يشــدو  بآي جمالــه وج@لـ

  ويطوف با�رواح وھـي حزينـــــة       من دھرھــا لتطيب في أقبالـــــــــهِ 
  ويطيــُر فـي جـّو القلـوب لعلھــــــا       تحظـــــى بطلعتــه ونــور جمالـــهِ 
  يصـُل النفوَس الداجياِت مـن ا�سى      لتفــوَز مشــــرقةً  بصبــح وصالــهِ 

  )1(ـوَر عـلى الثغـور لتستقي       فيـِه رحيـَق  الحـب مـن ِجريالِه يَـَدُع  الثغ
  ويـؤلــــف ا�رواح بعــد  جفائھــــا      فــي موكــب ا�فراح مــن ّشـــوالهِ 

  )2(ويطھــر  ا�كبــاد مــن أحقادھــــــا      بمعيــن رحمتــه وفيض نوالـــِه 
  ــــــا      نَعمـــت بــوارق حبــه وظ@لـــــــهِ واذا تعانقــت  القلــوُب  بعيدھـ

  مـا العيــُد إ]  كوثــر الحـب الــذي       تحيــا  قلــوُب بنيــِه فـي َســلَســالـهِ 
  يـرعـى الغنـُي بــه الفقيــــر بعطفـه       ويجــود فيّاضــاً  عـلـيـــه بمالـــــهِ 

  ـقائِه       ويكفّـــــه عــــن حزنــه وســـؤالهِ ويغيثــــــــه مــن بؤســـــه وشـ
  )3( فيعيش في نعمـاه  عـيشـــة ُمتــرٍف      ُمتــرنـــح  فــي أھـلــه وعـيــالهِ 

  البِشـــر يســطع  ثــورة بجبينـــــــه      والشــكر يُســمع ذكـــره بمقالــــــهِ 
*   *   *  
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  ـائـــم     أشـــدو  بلحـن الحـب فـي اســتقبالهِ إنــي  بحـــب العيــــد قلـٌب ھـ
  لكننــي أعـرضـت عـنــه  لفــــاجع ٍ     قـاســيت مـا  قـاســيت مـن أوجالــهِ 
  ھـو فاجع الوطن الجريح وشعبه الـ      ـحـــر ِ الذبيــــح ِ بمذبحِ  استق@لـــهِ 

  بضربتھـــا  عـلى آمالـــهِ  شــعٌب رمتـه يــد  العـدا في  قلبـــه      وقضـــت
  طــردته مـن أوطانِـــه من بعـد مــا      نكبتــه فــي اطفالــه ورجالـــــــــــهِ 
  لتقيــم  فيھـــا للصھــاين دولـــــــــة     وحكومـة  تســعى الـى اضمح@لــهِ 

  الـــــهِ ھــلَّ الھــ@ل عـليـــه وھــو مشــرٌد     يبكـي عـلى ا]وطان في ترح
  )4(يشــكو  اليھــا وھــي ســادرة فـــ@      تُضغـي الى شـكواه أو إعوالـــِه 

*   *   *  

  عـيــٌد أرى بھ@لــه فـوَس الـــردى       وأرى بأنجمـــــه بريـــق  نبالــــــهِ 
  ـــــهِ والشــمس  قنبلـــة ٌ بــه َذريّـــــــــةٌ       نشــرت دم القتلـى عـلـى آصال

  وا�رض واجفـــة تمــوج بعـالــــم ٍ     يخشى انفجـار الحرب مـن زلزالــهِ 
  تتلقّــف  ا�خبــار مـن فــم دھرھــا      حيــرى  تكــاد تميــد مــن  أھوالــه
  في شرقھا ا�قصى تدوررحا الردى     بـدمــاء اھــــــــل جنوبـــه وشـمالهِ 

  ھيــب جنوده      كــي يخمــدوه ، فــزاد في إشـــعالهوالغـرُب القـى  فـي الل
  حــزبان يقتتـ@ن في الدنيـاعـلى الـ       ــدنيا وكــٌل خاســٌر بقتالــــــــــــــهِ 
  وك@ھمــا  يرجــو  الســ@م مناديــاً      فـي زخــرف ا�لفاظ مـــن أقوالـــهِ 

  والحــرب كــل الحــرب في أفعالـهِ   يدعــو الشـعوب الى الســ@م بقولـه    
*   *   *  

  مــا أحمــَق ا�نســاَن يحفــر قبـــره     ويخــــط  فيـــــه  لحــده  بنصالــــهِ 
  بيـديــه يســتسقي غمــام دمائــــــــه      ليعــبَّ كـأس  المــوت من  ھَطّالــهِ 

  والمــال مــن أموالـــهِ  يحيا عـلى موت الضعيــف فجسـمه      من جســـمه
  ويلـوغ  فـي  دمـه  المـراق بســـيفه      ويشــيد دولتـــه عـلى أط@لـــــــــهِ 
  يدعــو  الى تحــريره مــن رقـّـــــِه       وقيــوُدهُ ويــداهُ فــي أغـ@لــــــــــهِ 

  ــتئصالـهِ يبكي عـلى الحـق الجريح  وســـيفه      فـي  عنقه يســعى الى اسـ
  يبكي عـلى الـعـدل الطعيــن بظلمـه      وبغــدره وبمكـره وصيالـــــــــــــهِ 
  والناُس منجرفـون رغــم عـقولھــم       فــي  لـُــج  باطلــه وبحـر  ض@لـهِ 
  بظ@لـــــه  يتفيئـــون ومـــا لھـــــم       غـير ا�سى والموت تحـت ظ@لــهِ 

*   *   *  
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  ربَّ  عـيـد الفطـرأدرك عـالمــاً       بھــداك قـبـل خرابــه  وزوالـــــــهِ  يــا
  و انقــذه مــن أھوالــــه بحروبـــــه       فســواك لــم لم ينقــذه مـن أھـوالــهِ 
  وانشـــر لــواء ســـ@مه في شــرقه      وبغـربـــــه وجنوبـــــه  وشـــــمالهِ 

  ليــــك مـــن مدنيــة      غـربيـــة تســـعى الى اضمح@لـــهِ إني برئــــــت ا
_______________  

ي�دل ع�ـلى ان�ه كت�ب قص�يدته بع�د نكب�ة  –طي�ب هللا ث�راه  –حديث الشاعر  ب@ تأريخ ، لكن سياق -* 
تش��رين الث��اني  29فلس��طين إث��ر أع��@ن ق��رار التقس��يم الج��ائر ال��ذي أص��درته ھي��أة ا�م��م المتح��دة ف��ي 

  .بعد أن وقعته الدول الكبرى غربية وشرقية .  1947
  .الخمروالرحيق صفوة الخمر:  الجريال  –) 1(
  .العطاء : النوال ) 2(
انط@ق�اً م�ن إيمان�ه العمي�ق بش�رعة ا�س�@م وع�ـدالته ،  –رحمه هللا  –ھذا ما كان يتمناه الشاعر ) 3(

  ...ان بين ا�منيات والواقع المزري ا�لبم ولو أخذ المسلمون بھا لما رأيت معدماً بينھم ، ولكن شـتّ 
  . فُ@ٌن إعـوا]ً يقال أعَوَل . ع الصوت بالبكاء رف) : العويل ( و ) الَعْولةُ ( و ) الـَعـْول (  –) 4(

  

  في مھرجان الزكاة

  .. *فتاة غــزة 
*   *   *  

  نظـــرت  إلـــيَّ  ودمعھـــا  يترقــــــرقُ 
  لنوائـــب  ينطـــــقُ فســـــمعته   بفـــم  ا

  ھيفـــاء خـــطَّ لھــا ا�سى قبـــــــر البلى
  بيـــــد المصائــب وھـــي حي يـــــرزقُ 

  وأذاقھـــــا كأس الــــردى فــــإذا بھــــــا
  نعــــش يطـــــوف بأدمعـــــي أو زورقُ 

  خـــاط الشــــقاء مـــن البِلى اكفانھــــــــا
  ؤادھــــــا متمــــــــــــزقُ فرداؤھـــــا كفـ

  وقفــــت تناجينــــي وبيــــن ذراعھـــــــا
  طفــــــل يناجــي بالدمـــوع ويشـــــــرقُ 

  فوجمـــت مرتاعـــاً أكفكـــف دمعھـــــــا
  وھممـــــت بالنجـــوى فخــان المنطــــقُ 
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  وســمعت نـَـــْوح جمالھــــا فــي مأتـــــم
  والقلـــب بـــــاك مشـــــفـقُ  مـن روحھــا

  فذعـــرت من نـوح الجمــال وكـــدت من
  َرھَبـــوته أخشى الجمــــــــال وأصــــعُق 

  ســترت صـــباح جبينھــا في  شـــــعرھا
  فــــإذا بـــه قـمـــر بليـــــــل  يشـــــــرقُ 

  حـــوراء ترفـــل في دمقــــس عـفافھــــا
  طـُھرھــــا  تتمنطـــــــــــقُ عـريانــــة وب

  وأذا الجمــــال بكـــى تھــــاوت  أنجــــمٌ 
  مــن طرفـــه ]  أدمـــــٌع  تترقـــــــــرقُ 

  تسعى عـلـى ضـــوء الدمــــوع بليلھـــــا
  قـمـــراً يُغـــّرب في الدجــــا ويَُشــــــرقُ 

  فســـألتھا مــن أنـــِت ؟ قالـــت إننـــــــي
  أتعـــــــــــّرقُ   )غـزٍة  (عـربيــــة مــــن 

  إن ضمني قلــــب العـــــراق فــــــإن لي
  بھـــوى العــــراق جـوى وقلبــاً يخفــــقُ 

  جبــــت البــــ@د ولـي بكــــل مدينــــــــة
  قبــر لطفــــل أو غـــــراب ينعــــــــــــقُ 

  مأتـــــــم وصــدى لكــــل مناحــــــــة أو
  وجـــوى دفيــــن في الضلـــوع  ُمــؤّرقُ 

  لبنــــــان وا�ردن ضاقـــــا بعدمـــــــــــا
  ضاقــــت بنـــا مصــر وضاقـــت ُجلـّــقُ 

  فھبطـــــت وادي الرافديــــن ولــي بـــــه
  أمــــٌل جديـــــد عـلـّـــــه يتحقــــــــــــــقُ 

  ـــاذ شــــعب بائـــــــسأرجــــو بـــه أنقـ
  قُ ـــــــــــــــه يرمـــــإلي انٍ ــــرد عـــمتش

*   *   *  
  أرجـــو بـــه تحريـــر شـــعٍب ُمرھَـــــق
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  ُمســـــتَعبد بظبى الدخيـــــل ُمطــــــــَّوقُ 
  حملتني  يـــا  دھــــر كــــل  فجيعــــــــة

  ترفــــــــقُ قھــــراً فـمــــالك ] تليـــــن و
  غصـــب  اليھـــود  ديارنـــا  واستعمروا

  أوطاننـــا ،  وبنــــو الديـــار تفـرقــــــوا
  واســتعبدوا  ا�حـــرار في أوطانھــــــــم

  مـــا إن لھــم غـيــر المنيــــة ُمعتِــــــــقُ 
  وقـــد اســـتباحوا ويـــك كــــل محــــّرم ٍ

  ھــــم  وتشــــــــدقـواوتفاخـــروا  بفجور
  

  خرقـــــوا حــــدود هللا وھــــي منيعـــــةٌ 
  ظلمــــاً وكنـــت إخالھـــــا ] تخـــــــرقُ 

  فھربــــت بالعـــرض المصـــون لعلـّـني
  أنجــــو  بـــه مـــن رجســـھم وأحـلـّــــقُ 

  وھجـــــرت أوطانــــاً عـلّي عـزيـــــــزة
  ــا رغــــم النـوى متعلــــــــقُ قلبـــي  بھـ

*   *  *  
  أبُنـَــّي مـــا لـــك ] تمـــــوت لعلنـــــــي

  بركــــاب نعشــــك أو بقبـــرك ألحــــــقُ 
  أنا في ســـبيلك قــــد صبرت عـلى ا�ذى

  ورضيــت ما يشجي القـلــوب ويحــــرقُ 
  ووقفـــت في ا�بـــواب أســـأل أھـلھـــــا

  ضعت مجدي وھــو مجــــد ُمـعــــر ِقُ فأ
  لو لم تكن يا طفــل ]ختـــرت الــــــردى 

  إنـــي وحقـــــــــك للــــردى أتشـــــــوقُ 
  أيطيــــب عيشــــي والديــــار مآتــــــم ؟

  فيھــــا الدخيـــــل ا�جنبـــي يُصفــــــــقُ 
  ــــــــمفيھـــا الغريــــب ُمقَـــــّرٌب وُمنّعــ
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  وبھـــا القريــــب مشـــرد أو ُمرھَــــــــقُ 
  ھـي تســـتغيث ومـا لھــا مــن ُمنجــــــــدٍ 

  وبكــــل قـطــــر مـــن بنيھـــا فـيـلـــــــقُ 
  قالــــوا العروبـــة غـيـــــر قـــادرة عـلى 

  !أنقاذھـــا فأجبـــت كيـــف أّصـــــــدُق ؟
  ب اليھــــود حقيقــــــةً لو حــارب العـــر

  زال اليھـــود مـن الوجـــود وما بقـــــــوا
  فرضوا عـلينـــا ھدنــــة فـــي حربھـــــم

  قـنعـــوا بھـــا وألــــوت فيھـــم محــــــقُ 
  

  لـــو] الحليـــــف لمـــا أقيمــــت دولــــة
  لك@بــــــــــه ولمــــا تلـــــون بيـــــــرُق 

  كـــث العھـــــــود الموثقـــات فـما لـــــهن
  عـھـــد وخـــان ومـــا لديــــــه موثــــــقُ 

*   *   *  
  رحمـــاك  ربــي  باليتيـــم  فانـــــت مـن

  أم اليتيــــم  بــــه  أبــــــرُّ  وارفــــــــــقُ 
  فتكــت  بـــه  ا�مراض  فھـــو  جنـــازة

  ــش ولحــــد ضيّـــــــقُ وبــدى لــــه نعــ
  وثيابــه  كفـــن البلى  قـبــل الــــــــردى

  !وثياب  أعـــــداء  الحمى إســــــــتبرُق 
  وطعامــــه عـصـــف البلــى  وطعامھــم

  ما يشـــتھون  وزادھــــم  ] ينفـــــــــــقُ 
  وشـــرابه  دمـــع  ا�سـى  وشـــــــرابھم

  ـه  الدنــــان ُمعتّـــــــــقُ راٌح  تفيــض بــ
  ضاقـــت بـــه دنيـــاه وھــي رحيبــــــــة

  وحياتـــه فيھــــا أمــــّر وأضيــــــــــــقُ  
  ســـئم الحيــــاة مـــن الشـــقاء وقـلبــــــه
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  مــن حزنــه يھـــوى الممـــاة ويعشـــــقُ 
  يا رب مــــالي غـيـــر لطفـــك منجــــــد

  شــقوتي  أو غـيــر بابــك  يطـــــرقُ  في
  إني برئـــت  اليـــك  مـن  بشـــــــــــرية

  ] تســــتجيب �دمــــــــع  تتدفـــــــــــقُ 
  واذا اســــتغاث بھـــا اليتيــــم تجھمــــت

  )1(َحنـَقــا ً و]  أدري  لمــــاذا  تحنـــُق 
  اتكـــــــميا قــوم أيــــــن زكاتكــــــم فزك

  فـرض عـلـى  مـن  يســــتطيع محقّـــــقُ 
  

  أومـــا عـلمتــــم أن فــــي أموالكــــــــــم
  )2(للســـائل المحـــروم حقــاً  يُنفَــــــــُق 

  هللا يـــرزق مــــن يـــؤدي حقــــــــــــــه
  فــإذا منعتـــم حقـــه  لـــن  ترزقـــــــــوا

  الشــــر ان لــم  تنفقـــــــوا الشــــر كـــل
  والخيـــر كـــل الخيـــر ان  تتصدقــــــوا

  وعـقــــاب مـــن منــــع الزكــاة جھنــــم
  ولــــه عـــذاب فــي  جھنـــم  ُمطبـــــــقُ 

  قـــل لــي بربــك  يا غـنـي  أترتجـــــــي
  لــك نعمـــة وأخـــوك  نضـو ُمَملــــــــقُ 

  ـــاً أراك عـلــى الفقيـــــــر مقتـــراً عـجبـ
  وعـلـى ھــــواك بكـــل مالــــَِك تغـــــدقُ 

  أومــا تخــــاف هللا جــــــل ج@لــــــــــه
  من غـضبـــة فيھـــا حياتـــك تُمحــــــــقُ 
  أنّى تطيــب  لك الحيـــاة وحــولك  الفقــــراء من أبنــاء قومـــك تُـرھــــــقُ 

  أدعــــوكم  بـــــاm جــــــل ج@لــــــــــه
  ومحمـــــــد و بآلـــــــه أن ترفقـــــــــــوا

  وبجعفـــر والشـــــافعي ومـــــــــــــــالك
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  وأبي حنيفـــة وابـــن حنبـــل اشــــــفـقـوا
*   *   *  

  ســـمع الوليــــد نداءھــــــا فأجابھـــــــــا
  ــــــ@ً وفــــــؤاده  يتمــــــــزقُ متسائــــــ

  أمـــاه أيــن أبي الحنـــون وأخوتي الغـــر الكـــرام وأيـــن جـــدي المشــفقُ 
  الذائـــــدون عــــن الحمــــى وقلوبھـــــم

  بھـــوى الحمـى  وھـــوى العروبة تخفقُ 
  الخائضـون دجـــا الوغـــى وســــــيوفھم

  ــل الوغـــــى  تتألـــــــقُ كالنجـــم في ليــ
  

  مـــن كـــل جنــــدي كــــان حســــــــامه
  شـــــفـق تفـرجــــه الدمــــــاء فيشــــرقُ 

  )3(] يرھـــب  الموت  الـزؤام  وإنمـا المـوت  الـزؤام  يفـر منـه  ويفــرُق 
*   *   *  

  أبنّي مـــــات أبــــوك فـي ســـوح الوغى
  ــذود عــــن العريــن ويرشــــــقُ ليثــا يــ
  واســـتشھد الصيــــد الكمــــاة وبيُضھُـــمْ 

  كالشــــھب  فـي ليـــل المعارك  تبــــرقُ 
  وخـــ@ الحمى مــن أُســـده  واستأســدت

  مـن بعدھـــم فيــــه الذئــــاب وأطبقـــــوا
  دخلـــوا الحمى بمدافــــع تصلــي الحمـى 
  ـــدك الراســــيات و تحـــــــــــرقُ ناراً تـ

  وتحصنــوا بق@عـھــــم جبنـــاً فـمــا اقتحموا صـفـوف الذائديــــن وما لقــوا
  وســـــبوا عـذارى الحي فارتــج الحمـى 

  وســــماؤه كـــادت تميـــد وتطبـــــــــــقُ 
  وإذا شـــكى منھـــم وليـــــد أو فـتــــــــى 

  على البنــــــــادق يُشـــــــــــنقُ متعــذب ف
  ضـــج الحمـــى فبكــــــل بيـــت مأتـــــم
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  وبكـــل عـيـــن عـبـــــرة  تترقـــــــــرقُ 
  والعالـــم العربــي  يســـمع  أو يـــــــرى 

  !تــــلك المآتـــم وھـــو جـاث  ُمطــرِ ُق  
  مهعـقـــد الخـــ@ف لســـــــانه وحســـــا

  )4(كلســــانه فـي غـمـــده ] ينطــــــــُق 
  غــــدرت بـــــه حلفـــــاؤه وتخاذلــــــت

  زعـمــــاؤه واشــــتد فيــــــه المـــــــأزقُ 
  ويـــل لنـــا مــــن أمــــة مفتونـــــــــــــة

  خـــاب النبيـــــه بھـــا وفــــاز ا�حمـــقُ 
  

  ــــى توحيدھـــــــمأن الــــذي يســـعى ال
  ثاروا عـليــــه وكفــــــــروه وعـلقــــــوا

  ھــل تنقـــــذ ا�وطـــــان إ] وحـــــــــدة
  عـربيــــة فيھــــــا المنــــى تتحقـــــــــقُ 

  يــا قــــوم أن الســـيل قـــد بلـــــغ الُزبى
  وأخـــاف إن لـم تتقـــــوا أن تغرقـــــــوا

  عــــن الوطــــن الجريـح وأھـلـــه ذودوا
  بالوحـــدة الكبــــرى و] تتفرقـــــــــــــوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ____________________  
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ف�ي قاع�ة المل�ك فيص�ل ) جمعية الخدمات الدينية وا�جتماعي�ة ( ألقاھا في احتفال  -* 
(  ونش�رتھا جري�دة 1952الخميس الثاني م�ن الش�ھر الثال�ث ع�ام  الثاني مساء

  )ا�نقاذ 
  .الغيظ : الَحنـَُق  )1(
. ) للس�ائل والمح�روم . والذين ف�ي أم�والھم ح�ق معل�وم : ( إشارة الى قوله تعالى  ) 2(
  .25و24) المعارج(
  .يخاف ) : يفر قُ (الخوف ، و : الفـََرق ) 3(
  !؟" ما أشبه الليلة بالبارحة ) " 4(
  
  

  *  على قبر العدل
*   *   *  

  فتًى عظيــــم                عـلى قبـر يطـوف بـه خشــوعا  ي بكــاءُ نوأفزعـ
  ه يومـاً دمـوعـــاإن               رأيـت  لعينـــــبناجيــــــه  بأدُمِعـــه ومــــا  

  )1(صبـوٌر رغــم عـاديـة العـوادي                فـمـا شــاھدته فيھـا جزوعـا 
  )2(لـنـا مـن قلبـه درعـاً  منيعـا                إذا صـال الـزمـان قــد  اتخـذنـا 

  فـتًى عـرف  الحيـاة فكــان فيھـا               إمـامـاً  فـي  ســياســتھا ضليعـا
  )3(فـلــم نَــَر مثلـــه فيھـــا حكيمـــاً               ولم َنـَر مثلـه  فيھـا شــجيعـا 

  وجــدت بمــن أُســائلهُ  ســـميعا             نھضـت  اليــه أســـأله فمـــا إْن  
  فصحــُت بــه فـأيقضــه نـــــداٌء               طردتُّ  به عـن القلب الھجوعا

  عـ@َم تنحُب ؟ قـال أبكي              عـلى حق ٍقضى ومضى سـريعا :وقلُت 
  دا فھوى  صريعـاوأنـدب  في المقابـر قبرعـــدل ٍ                رمتـه يـد العـ

  وأبكــي أُّمـــةً فـٌقــدت ھُـداھــــا                فـأمسى وضُعنا العالي وضيعـا
  )4(أتعـذلنـي إذا مــا زرت  قبـــــراً                دفنـت  بـه  أحبّـائي جميعـا 

  أريــد  رجــوع أحبابـي �حيـــا                بقـربھـم فما  اسطاعـوا رجوعا
  وأضـرم  بُعـُدھُْم  نــاراً بقلبـــي                وقـد شـبّت فأضرمت الضلوعا
  أطوُف بقبرھــم مـا دمـت  حيــاً               وأنظـم  في رثائھـــُم  الدموعــا
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  أرى قـلـبــي بقربھـــم  ســــعيداً               فــإن رام  النوى لن  يســـتطيعا
    )5(ـا الليــل أدجـى                ولم  أَر للصباح به  طلوعـا وأنـدبھــم  إذا مـ

  و] أنســى بقربھـــُم  زمـانــــــاً               جموع  فصـولـه  كانـت  ربيعـا
  ونحـن اليوم فـي زمن ٍ بغيـضٍ                 وجـدنا حـكمه فينــا  فضيعـــــا

  وفيه  العبقـريُّ  يمـوت  جوعــا               بـه  يلقـى البليـُد رغيـد  عيــش ٍ
ه  الســمَّ  النقيعـــا   ويســقى عـبــده  عســ@ً وخمراً               ويســقى حــرُّ

  ويُْشــفُع للـلئيــم بكـــل  أمــــر ٍ               و] يلقــى  الكــريم لــه  شــفيعا 
  وإج@]ً ويحتقـــر  الرفيعــــــــا             يھـــلُل  بالوضيــع لــه احترامـاً  

ــِه عنـــه  منوعــــا   يُلبيَّ  أمــــر  خائنـــه ويأبـــــى               رجـــاء وفيـِّ
  ويتھــم  القويَّ بكـــل ضعــــٍف               إذا مــا كــان إنسـاناً وديعــــــــا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________  
هللا  –رحم�ه  –بيتاً بخط�ه  25وقد وجدنا منھا بين أوراقه. ب@ تأريخ ككل قصائده  - *

  .عـلى وجھي ورقة من القطع الكبير 
يقال َجـزِ ع َجَزعـاً وُجُزوعـاً ، فھو جازع . الَجـَزُع نقيض الصبر ) جزوعـا (  –) 1(

  .، وَجز ِع ، و َجزوع 
) المص�اولة ( و . وث�ب واس�تطال : وص�ولةً  ص�ال علي�ه َص�ْو]ً ،: يُقال : صــال ) 2(

وصاوله مصاولةً ، وصيا]ً ، وص�يالةً . بمعنى ) الصيالة ( و ) الصيال ( و . المواثبة 
  .تواثبا : وتصاو] . واثـَبـَهُ : 
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) َش��ُجَع ( وق��د . الش��ديد القل��ب عن��د الب��أس ) : الش��جيع ( الش��جاع ، و ) : ش��جيعا ) ( 3(
  . شجعاء ) الشجيع ( ، وجمع ) ِشُجْعان (الرجل فھو شجاع ، جمعه 

  الم@مــة: الَعـْذُل ) 4(
  .أظلم : َدْجواً ) أدجى ( دجا الليل ، ) 5(
  
  
  
  
  

   الى لجنة التحقيق
*  

أعلنت بريطانيا أن باب ھجرة اليھود الى فلسطين سيبقى مفتوحاً  1946في مطلع عام 
وك�ان ) المش�كلة الفلس�طينية (  أمريكي�ة س�تكلف ب�التحقيق ف�ي –وأن لجنة تحقيق أنكلو 

ذل��ك تمھي��دا لف��تح الب��اب م��ن جدي��د أم��ام تنفي��ذ خط��ة إس��تي@ء الحرك��ة الص��ھيونية عل��ى 
  .فلسطين 

نة تقريرھا الذي أوصت فيه بادخال مئة الف في نيسان من ذلك العام نشرت اللجو      
اء على مھاجر يھودي جديد ، وبرفع الحظر عن انتقال ا�راضي الى اليھود وا|بق

وقد أثار ! قيام دولة أو دول فلسطينية ؟ –كذا  –ا�نتداب  البريطاني حتى يكون ممكناً 
وا�ضرابات –كالعادة  –التقرير نقمة عربية شاملة وعّمت المظاھرات وا]حتجاجات 

   .إلخ ، فكانت ھذه القصيدة .. .في فلسطين وبقية ا�قطار العربية 

*   *   *  
  اــــالمصائب ى وــ�سا  غــدرِت فجـددتِّ 

  ـاـتِ للحـق جانبــــــــيـمـا راعـوجـُرِت ف
ً ــعيك صادقـــق ســيـقـوما كان في التح   ـا

  م  كاذبـاـــك الحكـــــقـيـفـد كان في تلـوقـ
  ـهـــــبَل الحكــم ] تصدقينـــاِك قنـــرفعـ

  اـــــــــــــبــل ذاك العواقـبـا قـلمنـا عـوكن
  ةـــــــــــــــقطيع ا ا�كثرونــنأو]ِك  مفـ

  اـــــــك صاحبــــــيـھدوا فـــلم يش مُ ــ]نھ
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  ـرةً ـــــك جـريــم منـــان الحكـحكمـتِ فك
  اـــــك صائبـــــم يــم لــــِك ان الحكــلعلم

  @ً ـــــــدِت باطـــــاً وأيــه حقـــتِ بـــخـذل
  ـاـوناھضـِت مغصوباً وضاھـرت غاصبـ

  
  ـنـــل بموطــــوم أصيــــتِ عـلى قـحكم

  اــــــه محاربــــّل فيــــل حــــلـقــوم دخي
  ـت بـــهــــ@د رمـــداً من بــــأتــاه طـريـ

  ـريداً يجـوب البحـر حيـران ھـاربـاــــشـ
ً ـــب مواطنـــــوم الغريــجعلـِت بـه الق   ـــا

  ــاـــ@د أجانبـــــــــل البــــجعلـِت بــه أھـ
  ورةــــــتِ ثــــــوأججـِت نيرانـاً وأضـرم

  ـاــــرب الظبى والقواضبـــوأيقضـِت للح
  ــداً ــعباً مجـاھــــاء شـــــوأيقضـِت للھيج

  ـاــعـن الحـق ] يخشى الـردى والمعاطب
  أيقـعــد  جنبــاً حيـن  يغـصـب قُـدســــــهُ 

  ــــا ؟ــن ســـــ@ئِبـــــا للطامعيــــويتركھ
  ـاـــــــــأيرضى لھـا أن يســـتبيح َحريَمھـ

  ا ثعالبـــاـــــــھحماوا في  ــصـھايين بات
  وھـل موطــن ا�ســـراء يصبـح موطئــاً 

  ـاـــــاً ومثالبـــــا خـنــــن مــvوا الدنيــلم
  ـاـــــــن أفسـدوا الدنيا وعاثوا بأرضھــلم

  ـاــــــــــتكالبـن ـــا عاكفيـــليھـوا عـــوبات
ً ـك صادقـــخ ينبئــم التأريــل عنھـــفسـ   ــا

  اـــــــا أم عـقــاربـــوا بھــد كانــأناسـىَّ ق
  ةـــــأفي الحــق أن يبني الصھايين دولــ

  ــاـــــــــــليستعبدوا من بعـد ذاك ا�عارب
  ھاـــــــــــ@د وقدَســـــب البـــتلبوا قلــليس
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  اـــــــــراتھـــا والرغـائِبـــــويغتصبوا خي
  ـــاــــــــھـر بقاعـــا بخيــــتأثروا منھــلس

  ـاـــــــتوطنون الخرائِبــــــا يســـوأبناؤھـ
  
  

  ةـــ@د ض@لـــــــــــيم البــحكمــتِ  بتقس
  ـاــــدر آيبــــاً الى الغـــدوانـاً وعـــظلمـو

  ـيلةـــــــــــــوســ يم إ]ــرة التقســومـا فك
  ـاـــــــــب المستعمرون المخالبــــبھا ينش

ً ـــــــة  مغنمــــا العروبــا دنيــروح بھـت   ـا
  اـــــرقھا والمغاربـــزو شـــون يغــلصھي

  رةـــــــوى باب ھجـــت فلسطين سـوليس
  اــــــــــبـ@د مذاھـــا في البــھـح منـــليفت

  اــــــد دماءھــ@ــــل البــــليمتص من أھ
  ـاــــ@د ا�طايبـــــــر البـــويبتــّز من خي

  مــوُم جھادكـــان يـــد حــرب قــــبني يع
  ـاـــــــــــــدو الكتائِبـــــه للعـــيـدون فــتع

  وىـــتطعتم من القـــه ما اســيـدون فــتع
  باـــــــــا والسباسـضبھـا ھــون منھـــتدك

ً ـــــمـار أصبح داھـــطر ا�خــأرى خط   ـا
  د صاخبـاــــان أرعـــر في ا�وطـــوبالش

  مـــــوات فإنكـــل الفــبـم قــخـذوا ِحـذرك
  @ئِبــاـــــــــــم ســــبتــم ذھـــأذا ما توانيت

  دٍ ــدو بمرصــــم أن العـــِحـذرك  اـذوــخ
  ــاــــه الركائِبـــف منـــم للزحـــد لكــيُـِعـ

  مـــــــو نصيركـــــداء هللا فھــــوا نــأجيب
  )1(ا ـــــبـــر باm أصبح غـالصتن ينـــوم

  ـواـــــبــوت توھـــوا المــم إن تطلبــفـإنك
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  ـاــــــــن الحرائِبـــــق المعتديـــاة تذيــحي
  داً ــــــر خالـــداً على الدھـــم مجـم لكــتقي

  ضاربا راً على الشمســــم ذكــوتحيي لك
  ـةـــــــراء إ] وديعـــن ا|ســـا موطــوم

  ـاــــا وواجبــــاً علينـــا حقــظھــدا حفــغ
  مـــــــــــــنا بدمائِھــ@فــــا أسـنـا لــحماھ

  دى والنوائِبــاــــا العــنھـوا عـــعـد دفـوقـ
  ةــــــــــــــن فريســــــلمھا للطامعيـــأنُسـ

  ـا ؟ـــبــن نھائِــــــــــاصبيا للغــــونتركھ
  اــــــــــوا ذمارھـــا وتحمــــإذا لم تغيثوھ

  ــاــا المنى والمطالبــــرتم  من الدنيـــخس
  موكنت عـبيـــداً للِعــــدى في دياركــــــــ
  ل العجائِبــاــــــم الدخيـون من حكـــــفتلق

*   *   *  
  ـــــاــــــــــــــن كأنھـــــــة للناظريـــملون

  )2(ــان ج@ببــــل حيــي تَـَزّيّ◌ـا كــــرابِحـ
  ـةـــه رحمــــيــٌر فـا ظاھِ ـــمنھرك ـــــيغ

  )3(ـاـــذف حاصبـــــر يقـــا بالشـــوباطنھ
  ـــةــبـل حقـــول ا�قاويـــا بمعســـنـخدع

  ــاــبـن الغياھـــح اليقيــــالى أن جـ@ صب
ً ـان ُخـلـّبــــنا كـــداً لـــوا وعـــفكـم قطع   ـا

  )4(ــاـان كاذبـــداً لنا كــوا عھــم أبرمــوك
  تـــــتكـة ھـد السياســن كيـــل مــــأحابي

  ـاــــــــاة تجاربــــا في الحيـــد زودتنــوق
  سٍ ــــــــت ومجالـــن لجـاٍن أُلـّفـــم مــفك

  اـــــــرن كواذبـــــد ظھـــرات قـــومؤتم
  مـــــــذا وعودھـــد ھـم بعـنكـ@ تخدعـــف

  ـاـــــؤ]ء المآربــــــوا من ھـــن تدركــفل
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  ـردـــــن يُ ـمـاح فـــر إ] بالكفـــوما النص
  ان غالبـــاــــه كــــوز في أوطانــفـه الـبـ

_______________  
إن تنص��روا هللا  آمن��وا ال��ذين ي��ا أيھ��ا) :  ( محم��د(م��ن س��ورة  7إلم��اع ال��ى ا~ي��ة  )1( 

آل ( –..) إن ينص�ركم هللا ف�@ غال�ب لك�م : (  تعالى  وقوله) . أقدامكم  بتثَ ينصركم ويُ 
  . 160) عمران 

دويب�ة ذات ق�وائم أرب�ع ، تس�تقبل الش�مس وت�دور معھ�ا كيفم�ا :والِحرب�اء . جمع حرباء : حرابي ) 2(
  :وھم كما قال الشاعر . دارت وتتلون ألواناً 

  ـــوم ٍ حــــــلةً          فجلودھم أُخذت من الحرباءِ يتلبسون لكل ي
يوم يقول المنافقون والمنافقات لل�ذين آمن�وا انظرون�ا نقت�بس م�ن ن�وركم : ( إلماع إلى قوله تعالى ) #(

ر ٍ له باٌب باطنُهُ في�ه الرحم�ة وظ�اھُرهُ م�ن قِبَل�ه وقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فَُضرَب بينھم بسُ 
  13)  الحديد ) : ( العذاب 

  .خّداع :ورجل خ@ّب  .الخديعة باللسان ) :الِخ@بة: ( ُخلّبا ) 4(
 نج�زومنه يُقال لَِمن يَِع�د و] يُ . الذي ] مطر فيه ، كأنه خادع : البرق الُخلًب والسحاب الُخلّب : ومنه 

  ...أنت كبرق ٍ ُخلَّب  : 
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  الحبيبة
  أو

  *ة الوحدة العربي
*   *   *  

  ناديُت باسـمك في ا�وطان  أزمانــــا
  أبثــك  الشــوق إسـراراً وإع@نـــــــا

  أما ســـمعِت بشـــعري حيـن أنشــــدهُ 
  من الصبابـــة آ]مـــــاً وأشـــــــــجانا

  لقــد نظمــُت دمـوعي وھــي جاريــة
  شـــــــعراً أردده وجــــداً وتحنانــــــا

  ــت بالدمـع حتى بــت أحســبهغـرقــ
  لما تعالـــت بــه ا�مـــواج طـــــوفانا

  وســـرُت خلفـــِك في الدنيا لََعـَل أرى
  وص@ً يعيـــد لنـا الماضي كما كانــــا

  أُقـلـّـب الوجـــه في ا~فـــاق منتظــراً 
  إشــراق وجھـــك في ا~فـــاق فـتـّـانا

  قـمــــراً وقـد سھرُت الليالي كي أرى 
  فـمـا رأيـــُت وبـِتُّ الدھــر ســــھرانا

  إذا دجــا الليــــل أضناني بظلمتــــــه
  وإن بــدا الصبــح زاد القلب أحزانــا

  قـضيُت عـھــد الصبا حيــران مكتئباً 
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  واليــوم ]زلــُت مثــل ا�مس حيرانا
  

  أرجـو وصالك وا�شــواق طاغـيـــة   
  تـزداد مثـل دمـوع الحـــب طغيانــــا                                   

  ھجــرِت أحبابك العشـــاق من زمــن   
  وأنـِت تدريــن ] يرجــون ھجرانــــا                                  

  تمكـن الُحــُب مـن قلبــي و] عجــبٌ    
  الحــب ھيمانا إن طـرت في ملكــوت                                  

  ما كنــُت أوَل مشـــتاق ٍ يطيـر ھـوى   
  وينشــــد الحـــب أنغامـــاً والحانــــــا                                  

  لو كنـُت وحــدي بھـذا الوجــد منفرداً    
  لكنـُت أخفيتـــه في القلـــب كتمانـــــا                                   

  ـــا أنـا مــن قـــــوم وجدتھـــــــموإنم   
  مثلي بھــذا الھـــوى روحـــاً وجثمانا                                   

  ھامت نفوسھم من بعد ما اضطرمـت   
  قلوبھـم في لھيـــب الُحـــِب نيرانــــــا                                  

  ـــــتوھــل ن@م إذا بحنــا بمـا خـفـقـ   
  قلوبنـا مـن ھـــوٍى با�مـس أشـــــقانا                                  

  فـمـا عـشقنا الغواني وھي رافـلـــــــة   
  بالحســـن تســـحب أذيا]ً وأردانــــــا                                  

  وما ســبتنا العيــون النجـــل فاتكـــــة   
  بالقلـــب حيـنــاً وبا�رواح أحيانــــــا                                  

  وما بكينـــا على ا�طــــ@ل خاليـــــة   
  من ذكـــر أضعانھـا حــــوراً وولدانـا                                 

  وما ھـوينـا العــــذارى وھي فاتنـــــة   
  اتخذنـــا بھــا َصحـباً وأخدانــــــاوما                                    

  وما لثمنــــا ثغـــور الغيـــــد ســـاقية   
  خمر اللمى تدع المحزون نشـــــــوانا                                  



ديوان حسين علي ا�عظمي 
_______________________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
 

121

  حتى نخـــاف عــــذو]ً في صـــبابتنا   
  نـــــــكرانا أتبتغي لھوانـــا اليـــــــوم                                  

  بزغت" وحــدة " وإنمــا قــد عشـقنا 
  من بعـد ما غـــربت في ليــل دنيانـــا

  بدت ط@ئعھــا كالشمــس مشــــــرقة
  تزف للقلــــب بعـد الحـــزن ســـلوانا

  عـادت فـعـادت بھــا ا~مـال زاھـــرة
  من بعـد ما ذوت ا~مـــال أزمانـــــــا

  يــــا مكبــــــــــــرةآبــت فھللــت الدن
  �مــة نھضــت شــــيباً وشــــــــــبانا

  سـعـت |شــراقھا  ا�وطـان من زمن
  حتى تجلـــت عـلى أوطاننـــا ا~نـــــا

  
*   *   *  

  يا قــــوم أشـــكو لكـــم منكم تفرقنــــا
  حيث التفرق أضحى ســــــــــّر بلوانا

  ــد انقســـموا فيھا فـذاقـوا من الوي@ت ألوانـامضت على الُعـــرب أحقاٌب  ق
  وحــّل ما حــّل فيھـم من أسـى وردى

  وانھــد ســــلطانھم من بعـــد ما ھانــا
  واليــوم أذكــــر ماضينـــــا وأنــــدبهُ 

  لعــل يرجــــــــع ماضينـا كمـا  كانـا
  لكننا بعــد حيــــن ھـــــــّد دولتنـــــــا

  بعــد طيــب العيـــش اخوانــا تفـــرق
  اذا التعاضـــد أحيانــــــا وأســـــــعدنا

  دھــــراً فمــن بعـده التفريــق أردانـا
  فـدولــة العـــرب قــد دالــت إلى دول

  وأصــبح الوطـن المحبــوب أوطانـــا
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  وبعـــد مــا كــان تاج المـــلك متحـــّداً 
  ــق تيجاناقــد صار من حـــدث التفري

  وثارت الحـــرب فيمــــا بينھم زمنـــاً 
  فاحدثـــت فيھــــم ضعفـــاً وخذ]نــــا

  وما مضى زمـــن إ] وقــد وجـــــدوا
  أحرارھــم بعــد ذاك المجـــد عبدانــا

  تعيـــث فيھـــم ذئــاب الشـــر طاغية
  وتســـتبد بھم ظلمــــــاً وعدوانـــــــا

  ھـذا الظلم قـــد شعـروالكنھــم بعــد 
  وثار أحرارھـــم شــــــيباً وشـــــبانا

  وأضرموا الثـورة الحمـراء واندفعوا
  وفرســـــانا الى المياديـــن أبطـــــا]ً 

  وطھــروا أرضھــم مـن كل طاغـيـة
  أقام في أرضھم قھــــراً وطغيانـــــــا

  من بعد ما ســــفكوا" دو]ً " وأسسوا 
  وجـرت فـي ا�رض طوفانا دماءھــم

  وشــيدوا لھـم فـي كـــل مملكــــــــــةٍ 
  عرشاً كما نھضوا بالملك غـرانــــــــا

  لكـــن ذلــــك ] يحمــــي ســـــيادتھم
  إ] أذا اتحــــدوا روحـــاً  وجثمانــــا

  إنا نعيـــش بعـصــــر ] حيـــــاة بــه
  انـــاإ] لمــن عاش فـي دنيـــاه  يقـض

  و] حيــــاة لشــــعب غـير متحـــــــد
  مصــدع المــــلك آســـاســـــاً وأركانا

  و] بقـــاء لــــنا إ] إذا اتحـــــــــــدت
  شـــعوبنا وســـعوا للمــــجد أخوانــــا

  يـا قـوم آن لنـا تحقيـــــق وحدتنـــــــا
  ونشـر دعوتھـــا في الناس إع@نـــــا
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  زمـــان يواتينـــا ويعضدنــــــاأرى ال
  بمـا نحاولـــه من أمرنـــــا ا~نـــــــــا

  
  
  
  

_____________  
على صفحتھا ا�ولى ھـ السنة الثانية  1357دي ا�ول جما 6في عدد يوم ) الزمان ( نشرتھا جريد 
  وبعنوان كبير 

  ماھي السبل لتحقيقھا.. الوحدة العربية الكبرى 
  عماء والساسة واع@م ا�دب في مصرآراء خطيرة للز
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  *أنشودة الفخــر 

*   *   *  
  يقـولـــون لنـــا مجـــٌد         قـديــــم خالــد الذكــر ِ 
  وتأريــخ مــن النـــور         بفيض ج@له يجـــري
  وكنا قـــادة الدنيــــــــا         بھا نحــن أولوا ا�مر ِ 

  ـر ِ ومن نصـر ٍ الٮنصح ٍ الى فـتــح ٍ         فمـن فتــ
  وكـنــا أول النـــــــاس         رعـوا حريــة الفكـــر ِ 
  وقـد ســبقت حضارتنا         حضارات بني الدھــر ِ
  ومنا أخــــذ الغــــرب         حضارت بـــــ@ نُــكر ِ 

  شـــعر ِ فمن علــــم ٍ الى فـــن ٍ         ومن نثـر ٍ الى 
  فقلـــت أجـــــل ولكـنّـا         أضعناھا و~ نــــدري
  ولم يبــــق لنـــا منھـــا         سوى أنشودة الفخـــر ِ 

  
  
  
  
  
  

____________  
  1945آب  25الصادر في  9في عددھا المرقم  نشرت بمجلة التقدم* 

  
  

  *أو]دي 
* * *  

]1[  

ً يا عـاكفـــــا  في  نفـســـه  متواري   ـــــــــا
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  في  بؤســـه عـن  صحبـــه  ا�مجـــــــاد
  راقبــت  نـــورك  فاختفى من بعــد مــــا

  قـــد كـــان يســطع فـي ســماء الــــوادي
  وبحـــثت   فيـك  لكـي  أراك  فلــم أجــــد

  لــــك فـيــك  مـــن  أثــر قـديـــم بـــــــاد
  جـــم غـائــبھـــــل أنــــت فـي بغــداد ن

  أم غـبــت فـــي دنيــاك عــــن بغـــــــداد
  قــــد كنــت تنشـــدني فـمـا لـــك واجمـــاً 

  بالدمـــــع  تنطـــــق تــــــارة وتنـــــادي
  إني جـــزعــت وأنــت أصبــر مـن رأت

  عـينــأي  يــوم  كريھــــة  وجـــــــــــ@د
  تـــك شـــــــاكياً إني  وحقـــــــك مــا رأيـ

  يومــاً  ألـى  ا�حبــــــاب  وا�نـــــــــداد
  مـالي أراك اليــــوم تشـــــكو و ا�ســــى

  في ربـــــع  قلبــك  رائــــح  أو غـــــــاد
 ]2[  

  قـل لـي أعــودك الھـــوى فشـفيــــت في
  ألــــم  الجــوى  ولھيبـــــــه  الوقـــــــــاد

  في شــرك الجفون وھمــت فـي أوقعــت
  ســحر العيــون وتھــت بعــد رشـــــــــاد

  قـل لـي أعــدت ألى م@ئكـــة الھـــــــوى 
  والحـــب بعــــد قطيعـــــــة وبعــــــــــاد

  أرجعــت مـن بعـــد النوى لمنـــازل الـــ
  أحبــاب  مــن   ســـــ@مـٍة  وسـُــــــــعاد

  تك قــد ھجــرت ديارھـــــــــمإني عھـــد
  وھجـــرت  حبھـــــم  بغيــــــر  معــــــاد

  أومــا  أضــاء  الشــيب  ليلك  مـدلجـــــاً 
  فـيــه ، أغــــرك فـيــه بعــض ســـــــواد

  إني أخـــاف عـليـــك  مـن عبـث الھـوى
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  بعــد الھـــدى والطيــش بعـــد ســــــــداد
  ــرت بقيـس ليلـى ھــــل جنىأوما  اعـتبـ

  غـيـــر الـــردى  بجنونـــه المتمـــــــادي
  قــــد كـــان مثلك في الھـــوى متقـمـصــاً 

  كـتقـمـص ا�رواح فــــي ا�جســــــــــاد
  بـل كــان في شــــرك الھـــوى متخبطـــاً 

  كالطيـــر بيـــن حبائــــــــل الصيــــــــاد
  ــــك ھـــل رأيـــت ســــعادةقــل لي بربـ

  في الحــــب أو في منـزل ا�نكـــــــــــاد
  أتريـــد إص@حـــاً وقلبــــــــك مســـــرح

  للغيـــــــد يطربھــــــــن كـــل فـســـــــاد
  أتقيـــم مجـــداً ترتجيـــــه عـلى ھـــــوى

  متزعــــزع ا�ركــــــــان وا�وتـــــــــاد
  ا أنـــت والمجـــد الـــذي تشـدو  بــــهمــ

  في نـــار حبــــك ويــك غـيــر رمـــــــاد
]3[  

  فأجابنــي  مســتغرباً  مـــن ثورتـــــــــي
  متبرمـــا ً منـي  ومـــن  إرشـــــــــــادي

  يا صاحبي  أفـزعـتنــي  وظلمتنــــــــــي
  ؤاديفيمــا  اتھمـــت  بـــه  مـــ@ك  فــــ

  مــا  كـان  قلبــي  مرتعـــاً  لظبائـــــــــه
  بـــل  كـــان  قـلبــي  معبــــد  العبّـــــــاد

  وإذا رأيــــت  لھيبــــــه  فلھيبــــــــــــــه
  مـن نـار موســـى فـي ســــماء الـــوادي

  وإذا شـــكوت فلسـت  أشـــكو من ھــوى
  ــوى أو]ديقـلبي  وأشــكو مـن  جــــــــ

  أنزلتھــــم  قلبــي فھاجــــر خمســــــــــة
  ما  ان  لھــم  غـيـر الــــردى  مــن  زاد

  وثــوت  ثمانيـــة  تريــــق  دمــــــــــاءه
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  حتى  أقـضــــوا  مضجعي  ومھــــــادي
  فشـــكا  إليَّ  نزولھــــــم  ورحيلـھــــــم

  عــــــــوادفشـــكوت  مـن  ألمـي الــى  ال
  وســــمعته  بي  يســـــتغيث  �نھـــــــــم

  تركــوا  بــه  جرحــــاً  بغيــــر ضمــــاد
  فـقـصـــدت  جراحـــاً  ليســعف جرحــه

  ويعيــد  لـي  بعـــد الــردى  ميـــــــ@دي
  ونظمــت  فـيـــه  قـصائـــداً مــن أدمعي

  ورد وداديونثـــــرت  بيــــن  يديـــــه  
  أحببتــــــه  فأحبنـــــي  حتــــــــــــى  إذا

  أنشـــدته غـنـــى عـلـــى إنشــــــــــــادي
  لكنـــــــه داوى جـــــروح خصومــــــــه

  ]جــــرح  قـلــــب  محبـــــــه  المتفـادي
  وســـألته غــوث الجريـــح فلــم  يجــــب

  حســــــــــاديوأجــــاب فــي تعذيبـــــه 
  فھجرتــــه فوجدتــــه بالرغــــم  مـــــــن

  ھجـــري لـه فـي  مقلتـــي وفـــــــــؤادي
  وإذا الحبيــــب جفــــا الحبيـــب فـــما لـه

  رغــم الجفـــــاء ســـوى ھــوى مــــزداد
 ]4[  

  ورجـــوت دھــــري أن يــداوي عـلـتــي
  ـن الجـــــــــــ@دفوجـدتـــــه أقســــى مــ

  قـد كنــــت أحســـــبه يُفــَـــــــّرج كربتي
  فـإذا بـــه أشـــــقى مـــــن ا�وغــــــــــاد

  فھربـــــت منــــه مســــتجيراً بالتقــــــى
  متضرعـــــاً فـــي معبــــــد الزھـــــــــاد

  وســــكنت فـي نفســي بعيــداً عـــن بنـي
  ريبــــاً فـي ديـــــار بـــــ@ديقومي ، غـ

  وعـكفـــت فـي محرابھــــا متعلقـــــــــــاً 
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  بــاm  أســــــأله بلـــــــوغ مــــــــــرادي 
  وعـرجـــت فـي ملكوتــه ا�عـلى لكــــي

  أحظى ھنـــالك بالشـــــفيع الھــــــــــادي
  وطــــردت شــــيطان الھوى من أضلعي

  منـــه بعــــد طـــول جھـــــــاد فنجـــوت
  ونحـــرت أطمـاعي فألـــوى جيـــــــــده

  عـني  وأســـــلمني زمــــام  قـبــــــــادي
  قــد كــان يسعى  بالوســــاوس  والمنــى

  ومفاتــــن الدنيـــا  إلــى إفســـــــــــــادي
  حــررت نفسي مـــن ھـــواه وكـــان فـي

  يســـعى ألـــى استــــــــعبادي أغـ@لــــه
  وھجــــرت لذات الحيـــاة وصـــرت فـي 

  واٍد  ،  ولــــّذات الحيــــاة بـــــــــــــــواد
  خــاط ا�ســـى شـــفتّي حتـــى خلتنـــــي

  للصمــت مــا فـيــه غـيــــر جمـــــــــــاد 
  و أنا الـــذي با�مــس كنـــت خطيبھــــم
  ــل جمـــع حافــــــــل أو نــــــــــادفـي ك
  بــل كنـــت شاعـرھم  ورائـــد ركبھــــم

  في موكـــب الدنيــــا وكنـــت الحـــــادي
]5[  

  ما للرئيــــس الفيلســــوف يلومنــــــــــي
  مســـتغرباً مـــن وحدتـــي وبعـــــــــادي

  يويــريد  منـي  أن  أعــــــود لمنزلـــــــ
  فـي موطــــن ا�رواح  وا�كبـــــــــــــاد

  �رى شــــروق الحـــب بعـــد غـروبـــه
  فـي ليــل نفسي أو بليـــــــل فـــــــــؤادي

  وأنـا  امــرؤ  ألـــف  الدجـــــا وأحبــــــه
  مســتوحشاً  مـــن نــــوره  الوقــّـــــــــاد

  ـــــــــوادهأحببتــه  إذ ]  تـــــرى  بســــ
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  عـينــي  مــن  ا�حبــــاب  كــل ســـــواد
]6[  

  يــا صاحبي أنـا مـــا جزعـــت لكثـــــرة
  أو نـــدرة فـــي المــــــال مـــــن أو]دي

  فـاm جــــل ج@لــــــه متكفــــــــــــــــــل
  بعبـــــاده وعـليـــــــه كـــل عـمـــــــادي

  يــت بحبھــــــم  فأذاقنـــــــــيلكـــــن بـُـل
  )1(ذل الخضــوع الى الـزمـــان العــادي 

  فـــإذا فــررت مـن الزمــــان وجدتھــــم
  يــا ويلھــــم يـــــوم النـــوى أصـــــفادي

  طــــاردت  فرســــاناً  وكـــدت  أبزھـــم
  فكـبـــا بھـــم عـنــد الطـــراد جــــــوادي

  ّي  ا�قربــــون  وبعضھـــــــمفطغى عـل
  في خدمـــة ا�وطــــــان مـــن أحفـــادي

  وتكبــــروا وتجبــــروا وأنـــا الـــــــــذي
  أوردتھـــم  با�مــــس صفـو عـھــــــادي

  فھجرتھـــــم ھجـــــر الحبيــــب حبيبــــه
  وبقيــت  محتفظـــاً لھـــــم  بــــــــودادي

______________________________  
  20/3/1953أذيعت من أذاعة بغداد مساء يوم  -* 
  العدو: العادي ) 1(
  

  * في ندوة الورد
*   *   *  

  ونـــدوٍة ســـــحرتني وھـــــي عاطــرةٌ 
  أو ورد بغـــــــداد]  ھولنـــــدةٍ [بـــورد 

  يغازل الغـيــــد مفتونـــاً و] عجــــــبٌ 
  ــوب الغيــد في النـــاديإذا استرّق قـلــ
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  قد وّرد الحســن خّديـــــه فـمــال عـلـى 
  غصن ٍ من الزھــر ميّاس وميّــــــــــاد

  يسقي الندامى  الھوى خمــراً معتّقـــــةً 
  عـلى مراقــــص أرواح ٍ وأكبـــــــــــاد

  فقلت يا ورد ھل في الورد من َحَســد ٍ؟
  ـد ُحســــاديإن خـــدود الغيـــ:  فقــال 

  أمــا تراھُـــنَّ قــــد فّصلـــن أرديـــــــةً 
  مني ، ومزقَن في ا�عراس أبـــــرادي

  وقـــد نشـــــرَن أكاليلــــي ُمَعطـّــــــرةً 
  قبــــر ا�حبــــة مـــــن أھــــل ٍ وأو]د

  أنا الغريـــب فــ@ أھــٌل و] وطـــــــنٌ 
  ـات أورادعـندي ، وإن عشت في جنـــ

  وربة القصرر تسقيني رحيــــق ھـوى
  يجري براووق رھـبــان ٍ وُزھّـــــــــاد

  وھـــــــل: فقال . ذلك من حبٍّ : فقلت 
  !بعد اليــوم جـ@دي ؟ –ويحك  –أُحب 

  الغيـــد تُزھــــق روحي وھـي تعشقـني
  وتســــــتحلُّ دمي فـي يـــوم ميــــ@دي

  
  ـن بـــ@د النور معتقـ@ً ھَـَربـــَن بي مـــ

  بســـجن طائــــرٍة  أو ســـجن ِمنطـــــاد
  فھــام  قلبـي  بــرٍب  كنـــت  أنكــــــره

  من الضـــــ@ل كمــا قّوضــت إلحـادي
  أَُســـبح  هللا مـفـتـونــــاً  برحمتــــــــــه

  ورحــــت ُمتَخــــذاً تســــــــبيحه زادي
  ـمر الزاھـي لََعــلَّ  أرىأراقــــب الـقـــ

  بعينـــــه  أرض  آبائـــي  وأجـــــدادي
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_____________  
  . بدون تأريخ –رحمه هللا  -وجدناھا بين أوراقه -* 
  
  
  

  * ِمنَك وإليـــك
*   *   *  

  ـت لي بنظـم  قصيــدي       في ســـماء من الوجــود الجديـــــدِ يحـأنــَت أو
  لقــت بي الى عـالــــم الـــّروح  وطــــرنا عــن كوننـــا المشـــــھودِ حيـن ح

  وعـــبرنا جســـر الزمــان انط@قــاً      مــن مكـــان بوقـتـــه محـــــــــدودِ 
  وعـرجنــا فــــوق الطبيعـــــة حتى       نشــھـد الكـــون من سماء الشــھودِ 

  ريــٌق       في وجـود لــم يــــدر كنـه الوجـودِ حيــث أن ا�نســان وھــو غـ
  إنمـــا تـــدرك الوجـــود ُعـيــــــون      لـــم يُـحــّدد شـــعاعـھــا بحــــــدوِد 
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  وإذا ما تحـــرر العقـــل فــي المــــرء تعــــّدى مناقضـــــات القيــــــــــــودِ 
  س عــلى ضـــــوء نـــوره المحــــــدودِ ورأت  عــينـــه الحقيقـــــة كالشمـــ

*   *   *  
  قـيــل أن ا�صــ@ح أمــٌر بعـيـــــٌد       بيــن  شـــعٍب عــن الحيــاة  بعـيــدِ 
  قـلــُت  كــ@ وإنمـــا ھــو أمــــــــٌر      غـيـر صعٍب عـى الحكيـم الرشـــيدِ 

  بعــث مــن مـات من بطون اللحـودِ  وإذا أخلـــص الطبيــــب قـدرنــــــا     
ٌ◌      ليس يقـــوى عـلــى حيـــــاة   غـيــر أن الطبيــب وھـــو مريض

  الفقــيدِ 
  وإذا لــم يكــن ھنـــاك طبيـــــــــب       صـالح فـالعــ@ج غـيــــر مفـيــــــدِ 

  يــن الشـــديدِ قلـُت ، قل لي َمن الطبيب المرّجـى       في عـــ@ج الـداء الدف
  قــال لي ، إنــه الحكيــم الـــــذي يحيـــــــا |حيـــاء شــعـبه المنكــــــــــــودِ 
  نحن في حاجة �سعاد شـــــــــعـٍب       عـاش دنيـاه وھــو غـيـر ســــــعيدِ 

  ـــــريدِ ولتكويـــــن  خطـــــــة و نظــــــام        فيــه أنقــــاذه مــن  التشـــــ
  إنـــه مـــن حياتـــه فــي ســـــراٍب        وليـــــال ٍ مـــن الض@لـــة ســــودِ 
  ليــــس يـدري مـن أيـــن يجــري الى أيـــن كـأعـمــى فـي َمْھَمـــٍه  مولــودِ 
  غـيـــر  أنا  إذا  درســناه  حـقـــــــاً     وكشــفنا عـن ســره  المـــــــــوؤودِ 
  قـد علمنـــا بأنـــه خيـــر شـــــــعٍب      صالٍح  للحيــــــــاة والتجـديــــــــــدِ 
  فيــه ما فيــه من خصاِئص غـُــــّر ٍ      ما لھـا  بـــاترابـــه مــن وجـــــــودِ 
  فيـه قـلــــٌب وفـيـه عـقــــــل ســـليٌم      لـو أُزيحت عـنــه دياجي الرقــــودِ 

  يــه  نـــوٌر  وقـــــوةٌ  وحيـــــــــاةٌ      وطمــوٌح  لكــل  أمــر ٍ  مجيــــــــدِ ف
  وذكـــــاٌء  وفطنـــــةٌ  ودھــــــــــاٌء      وايضــاٌح  لكـــــل رأي  ســـــــديدِ 
  دِ إنني غـيــــر آيـــس ٍ منـه  يومــــــاً      فھــو حـٌي  برغــم  كــل  مبيـــــــ

  يســتمد الحيــــاة مـــن قبـــس فيــه مضيء في روحـــه موقـــــــــــــــــــودِ 
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__________________  
  .ب@ تأريخ  -* 
  
  
  
  

  * في تحية الَعلَم
*   *   *  

  وقـفـنـــا جميعــــاً نحيي الَعلـــــَـْم           بشـــعر بليــــغ رخيــــــم النغــــمْ 
  ومــا ھـــو إ] كأنشــــــــــــــــودٍة          نرددھـــا فتثيــــــــر الِعَظــــــــــمْ 
  وتضـــرم فـي القلــــب نيرانھــــا           وأّي فــــؤاد لھـــا مــا اضطـــرمْ 
  ـمْ ولكــن ســـرعـان مـــا ينطفـــي اللھيــــب وتطغي عـليـــــه الظُلـُـــــــــــــ

  �َنّـا ألفـنــــا حيــــــاة الخمـــــــود          وإن حيــــاة الخمــــود الَعــــــــَدمْ 
  )1( وليـــت الشــــــباب به ھـمـــــــــة          فحتى متى نســتثير الھمــــــْم 

  ـــــدمْ و] يبتني المجد غـير الشــــــباب           بعــزم يقيـــم لھـــم ما  انھــ
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*   *   *  
  كفانـــا الرقــــاد ، فإنــا  بعصـــر          قــد اســتيقظت فـيـه كـل ا�ُمـــــمْ 
  بني العلـــم أنتــم حفـــاظ  البـــ@د          وليس بغيركـُــــُم الـُمـعتََصــــــــمْ 

  حقــوق وأوفــوا الذمـمْ عـليكـــــم �وطانكــــــم ذّمـــــــةٌ           فأوفــــوا ال
  غـدت دول الغــرب مثـل الذئـاب           تعيــث بنـــا ، فكأنّـــــا غـنــــــــمْ 
  وصاروا  لنـا  ســــادة  حاكميـــن          عـلينـــا وصرنا لھــــم كالخـــــدمْ 

  ســـْم إذا مـا بكى الشــرق مـن بؤســــه           شـــدا الغــرب من عـزة وابت
  وذلك مـــن جھلنــا فـي الحيــــــاة          ومــوت الشـــعور وفقـــد الھمـــمْ 
  ولم  يجدنـا وقــع ھــــذا النشـــــيد          إذا لـــم  نـُـز ِل مـا بنـا مـن ألــــمْ 
  لقـــد آلمتنـــا صـــروف  الحيـــاة           وقــد أودعــت في النفوس الســقم

  قــد أزھـقــت روحنـا الحادثـات           وفي القلب شـّب ا�سى واضطرمْ و
  الــى أن ألـفـنـــــا تصاريفھــــــــا           ومــا فـي تصاريفھــا مــن نقـــــمْ 

*   *   *  
  بني العلـــــم ، مـا إن لنا منقـــــــٌذ          سوى العمـــل الصادق المنتظــــمْ 

  ـــــر بنـــا عـزمنـــــــــا          وتبعــــث فينـــا الُعــــ@ والشـــممْ وروح تثي
  إذا فـســـد الـــروح فــــي أمــــــٍة          تزلـــزل بنيانھــــــا ، وانھـــــــدمْ 
  فـمــا الـــروح  إ] حيـــاة  البــ@د          وعــز الشــعوب ومجــــد ا�مـــمْ 

  موا عـّزة  فانھضـــــــــــوا          لتحقيقھــــا بالظبـــى والقـلـــــــــمْ إذا شئت
*   *   *  

  جنـود الفـتـــــوة ، لــي فيُكــــــــُم           رجــــاء الخ@ص وحفــظ الُحـَرمْ 
  رمْ و] خيـــر فيكـــم  إذا لـم  تفـــــوا           وتُحيـــوا �متكـــم مـــا انصـــ

  فـقـــد كان تأريخھـــــا زاھــــــراً           وينطـــق في مجدھـــا في القِـــَدمْ 
  ونحــن إذا لم نـُِعــــد مجدھــــــــا          نقضنا العھــــود وخنـّا الذمــــــــْم 
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_______________  
س�طة الش�رقية ونش�رتھا مجل�ة     في حفلة تحية العل�م ف�ي المتو  -رحمه هللا  -القاھا  -*  

نيس�ان  18/ ھ�ـ  1355محرم  26الصادر في بغداد يوم السبت  5في العدد ) الصبح ( 
1936 .  

في أوراق�ه الت�ي ق�دمت لن�ا ، ج�اء ص�در البي�ت مخت�ل ال�وزن مض�طرباً ) 1(
  .بسبب النقل فأصلحناه 

  
  
  
  

  في النجف ا�شرف
*   *   *  

  ــريعر فابتكــوع الشـا  نفـــس ھــذي  ربـيـ
  قصيــدة  مــن عـيـــون الشــعـر وافتخـــري

  وغـــردي فــرياض  الشـــعـر مشـــــــــرقة
  بكـــل  زاھيــــــــة  منھـــــــا  ومـزدھــــــر

  وھــذه  نفحــــــات  القـــدس  عـابقــــــــــــة
  تفــوح عـاطــــرة فــي  جــوه  العطــــــــــر

  ــــفن ا�نـــوار جـاريــــــــــــــــةوھــذه  سـ
  مـــا  بيـــن مرتفـــع  منھـــــــــا ومنحـــــدر

  تـــرى  بكـــل  جبيــــن  مشــــرق  قمـــــراً 
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  فنحـــن مـــن  قمــــر  نسـري  الـى قمــــــر
  تشـكين يا نفــس مـن صمتـي ومن حصـري

  فاليـوم أخـرج  مـن  صمتي ومـن حصــري
  أأنظـــم  الشـــعر فــي  بيــداء قـاحلـــــــــــة

  إ] مـــن  الھــــــم وا~]لـــم  والكــــــــــدر
  أأنظـــم  الشـــــعر  في نفـس قــد انفجـــرت

  آ]مھـا مـــن  أســــاھا شــــــر  منفجـــــــــر
  نفــس تعيـــث  بھـــا  ا�مـــراض فاتكـــــــة

  ن  ضـرر  مــنھا  الـى  ضــــــررتســير مــ
  لـــو]  نفــــــوس  تســـــليني  وتنقــــــــذني

  مـن  وحشـتي  كنـت مـن دنيــاي  فـي  سفـر
  ]  أنظـــــم  الشــــعر  إ] فـــي مواطنـــــــه

  و]  أبـــوح بــــــه  إ]  لــذي  نظـــــــــــــر
  ـعري وأنظمــــــهھنـــــــــا  أردد فـــي  شـــ

  مـــن  ســجعة  الطيـــر أو من لحنـة  الوتــر
  ھنـــا  أردد  وا�طيـــــــــار  حائمـــــــــــــة

  حــولــــي تـــردد انشــــادي عـلـــى قــــــدر
  ھنــــا  محـاريب  قــــدس  جئــــت  أنزلھـــا

  وكــل ذلـــك  مـــا  أرجــوه  مـــن  ســـفري
  ـــا  منــازل مــن  أھـــوى  ولســت  أرىھن

  ســـوى  منـــازل  مـن  أھـواه فـي  بصـري
  حتــى  إذا إبــــُت مـــن  حجـــي  منازلھــــا

  أكـون  أديـت فـــرض  الحـب فـي  عمــري
  وأبــــت  مـــن  بلـــد  التشـــريع  مفتخـــــراً 

  خــــــربمـــا  حصلـــت  عـليــــه  جـــد  مفت
  يـا  موطــن  الفقـــه  جئـت  اليـوم  مغترفـــاً 

  مـن  طھـرك  العـذب أو من فيضـك  العطـر
  أرى)  أميــــر  المؤمنيـــــن ( إنـي  بقــرب 
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  فيضـاً مــن  النـور أو بحـراً  مـــن الـــــدرر
  جئـــت  ا�مــــام  ولـي  مــن نـوره  غـــرر

  بيـن النـور مــن غــررأعظــم  بھــا فــي  ج
  درســـت  ســـيرته  الزھـــــراء فانكشــــفت

  لـــدي  آثـــاره  الغــــــراء فــي  الســـــــــير
  وكــان  بعـــد  رســـول  هللا نــــور  ھــــدى

  وأعـــلم  الناس بالقـــــرآن   وا�ثــــــــــــــر
  عــــهقضيــت  عشــرين  عـامـــاً  فــي  مناب

  ومـا ارتويـت  ولــم  أحصــل عـلـى وطـري
  ســـھرت طــــول  الليالــــي فــي  مناھجـــه

  ومــا  ظفـــرت  بمـــا  أرجـــوه مـــن سـھري
  قــد  ســـن  للناس  نھجــــا  فــي بـ@غتـــــه

  )1(عـليـــه  نـــور  مــن  ا~يـــات  والســــور
  ـــاً  وجــــــدت  بـــــــــهإذا تـأملتــــه  يومــ

  مـــا  شـــئت  مـن  حكم  فيــه ومـن  عـبـــر
  لــو  أدرك  المسـلمون  اليـوم  حكمتــــــــــه

  �صبحـــوا  فـــي ھــــداه ســـــادة  البشــــر
  عـليــك  منـــا  ســـ@م هللا مــــا  بقيــــــــت

  والقمــــــــرذكـراك  فينـا  بقــاء الشمـــــس  
*   *   *  

  وأنتـــم  فــي  فــــــم  ا~داب الســــــــــــــنة
  تفيـــض  ســـحراً بـــ@ عـي  و] حصــــــر

  مــن  شـــاعـر عـبـقــري الـــروح مبتكـــــر
  ومـــن  أديـــب  ســـليم الــــذوق مـــــزدھـر

  ـدومــن  فقيـــه حصيــف الــرأي مجتھــــــــ
  ومــن  خطيـــب ذكــي القلــــب مقتـــــــــدر

  قـلــدتمونـــا عـقــود المـــدح  زاھيــــــــــــة
  مــا بيــن منتظــــــم منھــــــا  ومنتثـــــــــــر
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  أكـــــرم  بجمعيـــــة للعلــــــم  رابطـــــــــة
  )2(قــد  أثمــــرت  فجنينــــا أطيــب  الثمـــر

   **   *  
  يــا  قــوم  ھــذا  رســـول الوفــد جــاء  لنــا

  مـن  مصــر أكــرم بـه مــن مشــرق نضـــر
  أتــى  العــراق  عميــداً للحقــــــــوق  ومـــا

  رأيــت نــــداً  لـــــه  فــي  الــرأي والنظـــر
  ذكــــاؤه  كـــذكـاء  الشمــــس  متقـــــــــــــد

  ثــل  حـــد  الســـيف فــي  ا�ثـــرورأيــه  م
  خبرتـــــه  فـتجلــــــت لــي  مفاتنــــــــــــــه

  )3(فـاســـتخبروه  فليـــس  الخبــــر كالخبــر
  يــا  حـامـداً ھـذه  أرض  مقدســــــــــــــــــة

  )4(حللـــت  منھـــا محــل  الســمع  والبصــر
  ـاً  بأنجمھـــــــــاومصــر ان  تفتخـــر  يومــ

  فأنـــت  أشـــرقت  بيــن  النجــم  كالقـمـــــر
  وفِّقــَت  مــن  غـُـّرٍة  فــي  العلــم  مشــــرقة

  ووفقـــت  مصـــر فــي أبنائھـــــا الغـــــــرر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________  
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بالوف��د العلم��ي المص��ري ، النجفي��ة ف��ي الع��دد الخ��اص " الغ��ري " نش��رتھا مجل��ة   -* 
م بمقدم�ة قال�ت  1943نيس�ان  27ھ�ـ المواف�ق  1362ربي�ع الث�اني  21الصادر بتاريخ 

  :فيھا 
القصيدة العصماء التي القاھا الشاعر العبقري المجيد ا�س�تاذ حس�ين عل�ي ا�عظم�ي [ 

فم�ا  ة ،وق�د ھ�ّز بھ�ا الجمھ�ور ھ�زة أدبي�ة عنيف�" الرابطة العلمية  ا�دبي�ة " في احتفال 
. ن قراءة البيت حتى تدوي القاعة بأصوات المستعيدين م�رة ثاني�ة وثالث�ة يكاد ينتھي م

وھكذا حتى انتھت بزوبعة من التصفيق العالي إعجاباً بھ�ذه الش�اعرية الف�ذة ، والخي�ال 
  .إلخ ..السحري السامي ، وا�سلوب العربي المتين

  "نھج الب@غة " أراد ) نھجاً ()  1(
  )الرابطة العلمية ا�دبية ( ھي جمعية ) 2(
  .َصدََّق الَخبَُر الُخبْر : فيقال ) . الِخبُْرة ( العلم بالشيء ، ومثله : الِخْبُر )3(
م  1943ھو الدكتور حامد زكي عميد كلية الحقوق المنتدب من مصرسنة ) حامد) (4(
.  
  
  

  في حفلة تكريم
  *الوفد الجامعي السوري 

*   *   *  
  قــرب وعلـّمتني القربـــــــابَـُعـدتَّ فــلم ت

  !كـأْن  لم تكــن  تلــك المــودّدة والقـُربى 
  وقــد كنـت قبــل اليـوم طـوع  إشـــارتي

  رضيّــاً  لمـا أرضـى ، أبيّـــاً  لمـا أأبـــى
  فمالـك  ھــذا اليـوم أصبحـت  عـاصيــــاً 

  و]  تبتغي وصــــــ@ً  إلــيَّ و] قـُربــــا
  ــك  ] تنطـق  وكنـــــت  خطيبنــــاومالـ

  وتنثــر مــن شـــدقيك لؤلـــؤك الرطبــــا
  وإْن  كنــت  قــد حـاربتنـــي لمحبتــــــي

  فـإنـي فـتى في الحـب ] أعـرف الحربــا
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  وإْن  خفـــت  ســــبَّ  العاذليـــن فإننـــي
  وحقــك  ] أخشــى العـذول و]  الســــبّا

  بــوا  يومــاً عـلــيَّ فإنھــــــــــــموإْن عـت
  لقــد  عـلمـوا أنّي فتى أعشــــٌُق  العتبــــا

  عـفـــى هللا عـنھــم ، إنھــم  يظلموننــــي
  ولــم  أرتكـب ظلمـاً ولــم اقتــرف  ذنبــا

  ســوى اننــي قــد  كنــــت شــاعـر  أمــةٍ 
  ُحـبّـــا أطيـــر  بھـا وجــداً وأفنــى بھـــا 

  ومـا الشـــعـر عيــٌب  كـي  أ]م بنظمـــهِ 
  عـيبـا –ويلـَھُـُم  –ولــم  أرتكـب بالشـعـر

  
  ويعـلــم ربّــي اننــي  غـافـــــر  لھـــــــم

  إن شئتم  القلبــــــا –باm  –فھيّــا  ابحثـو 
  أيا شــعـر  ]  تھجـــر فمـا كنــت ھاجـراً 

  ــوم انتظـــر  القربــــــاإليـك ، وھــذا اليـ
  بـدا َركـُْب َمــن تھــوى وأرجــو قصيــدةً 

  ذيّـــالك الركبــا  - شـعـر –أُحيـي  بھـا يا 
  فانتفض" نادي المحامين " بدا الوفـد في 

  وغــّن ِ ، فقـــد أســمعتنا صـوتك العـذبــا
  بـدا من ديــار الشــام يدفعـــه الھـــــــوى

  كـانـوا بـه ا�ھــل والصحبــاإلى وطــن ٍ 
  بــدا  فرأينــاه عـلــى الــدرب جاريـــــــاً 

  منـّا القلـوب لـه دربـــا –ھـوًى  –فكانت 
  بـدا فـرأى ا�حباب تنھــــب ركبَـــــــــهُ 

  نھبــا –كما شغفت  –وقــد فـَـنيــت ُحـبّـاً 
  بــدا في ربــوع  الرافديـــن فھلـّلــــــــت
  ت بــه  شــوقاً وھامــت بــه ُحـبّـــاوطار

  إ] حبيــٌب  لدجلـــــةٍ " بــردى " وھـــل 
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  فسل عنھما الدنيا بل الشرق والغربـــــــا
  سقاھا الھوى في غـابــر العھــد فانتشـت

  وغـنـّـت  بذكــراه وكــــان بھــا  صبــــا
  أبغــداد قــد جــاءت دمشــــــق فَـَرّحبــي

  منزلھا الرحبــا –يــا دار -لھــا  وكــوني
  فـلــم أَر  فـرقاً بين أھلي وأھلھـــــــــــــا

  ولســت أرى غـيــر المـــــودة والقـُــربى
  وما َدَ◌روا –كيداً  –ھما شعبان : وقالـوا 

  بأنـّـا ســـنبقى رغــم كـيدھم  شــــــــــعبا
  ـدةً وھـا اننــا  نبنــي لنــا اليــوم وحــــــــ

  ونحيــي لنـا الماضي وَمْنھلـَــهُ  العذبـــــا
  فلتحيــــا دمشـــــق عـزيــزةً :  ونھتـــُف 

  وتحيــا لھــا بغــــداد عـامــــــــرةً حـدبــا
  
  
  

______________  
نظم الشاعر ھذه القصيدة النابضة بالمشاعر القومية الوحدوية ي�وم كان�ت ال�دعوة   -* 

وق�د  1949والعراق قد وصلت ذروتھا خ@ل النصف الثاني من عام إلى اتحاد سورية 
  " ...نادي المحامين " في  –طيب هللا ثراه  –القاھا 

  ..  وما يؤسف له انھا ُمغفلـة التأريخ 
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   الوفد اللبنانيتحية في 
  

*   *   *  
  يا ركب بغــــداد أو يا ركــب لبنــان ِ          

  أّججـــت نيـــران اشــــواقي ونيراني                               
  ذكرتنــي بأحبّائــــي ا�ُلــى  نزلــــوا          

  قلبي ، وذكـّرتني صحبي وخ@نـــــي                              
  لم أدرِ  ، ھل أنا في لبنان أنشــــــدكم          

  ـــعر ا�حبـــة أم أنّـي ببغـــــــــدانش                               
  أحـــلَّ لبنــان في بغداد فازدھـــــرت          

  أم خيّمــت أرض بغـــداد بلبنــــــــان                               
  لبنــان أھـلــوك أھلي ما نزلت  بھـــم          

  ـّـــاء أوطانــــــــيوإن أوطانــك الغن                               
  قـلبـي ليھـــواك يا لبنـــــان من زمن ٍ           

  �ن قلبـــك  يا  لبنــــــان  يھـوانــــي                               
  حبّي للبنــــان لـــو قســّمته لشــــــــدا          

  كـــل إنســــان بذكـــر لبنــــان حبّــــاً                               
  لـم أنـَس مجلـــس أرواحٍ  وأفئـــــــدةٍ           

  من كل َصبٍّ عـفيف الحب ھَْيمـــــان                              
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  في جنٍة من جنان الطـُھر زاھـــــــرةٍ           
  بأنجم الحسن من ُحور ٍ وولـــــــــدان                              

  شــربت فيھــا رحيــق الحـب ُمنتشـياً           
  بكأس شـعـر من الصھباء ســـــكران                              

  إني بلبنـــــان مفـتــــون و] عجــــب          
  أذا كشـفـت لكـــم حبــي وتحنانــــــي                             

  مفتخـــــــراً ] تعذلوني إذا ما بحـــت           
  بســـّر حبي للبنــــــان بإع@نـــــــــي                             

  لبنان مشرق مجد الُعرب من زمـــن ٍ           
  ومطلــــع النـــور فيھـم منـــذ أزمـان                             

  أحيا لنا اللغـــة الفصحى وحـّررھــــا          
  من عھدھا وھي تشكو عھدھا الفانـي                             

  رأيـــت  أبنــاءه  رغــــم اخت@فـھـــم          
  في الدين ، ماھم سوى أھل وأخـــوان                             

  أعـظــم بھــم وبحبي حيـث لـم  ترني          
  أحبائـــي بلبنـــــان أحببـــت غـيـــــر                             

  لكنني لم أكـــن أھـــوى ســوى وطن ٍ           
  يرعى بنيــــــه  وأھليـــــه  ويرعانـي                              

  إن نال ما رامه في الدھـــــر أفرحني          
  وإن نبا سيفه في الدھـــــر أشــــجاني                               

  
=============  
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  *في تكريم الوفد الجامعي اللبناني  
*   *   *  

  
  وقـفـت أحيي الوفــــد منشــــرح الصــدر

  وأنشده  وجـــــداً  يـــردده  شـــــــــعري
  وقـفـــت أحيي وفــد بيــــروت والھـــوى

  يتعتعنـي مــن حيـــث أدري  و ]  أدري
  ب النــور مشـــرقاً وقفـــت أحيي موكـــــ

  عـلينا شروق الشمس أو مشرق البــــــدر
  وقفــت أناجيــــه بقلــــب ھجرتــــــــــــه

  ببيروت حين اســتبدل الوصــل بالھجــر
  جفانـي ولــم يرجـــع إلـــيَّ وخاننــــــــي

  وراح كمــــا شــاء الفــراق الى غـيــري
  ـا  ارعــوى طلبـــت إليــــه أن يعـــود فـم

  وفارقني قھـــراً ُمصــراً عـلى قھـــــري
  وودعـتــه في أرض بيــــروت صابــــراً 

  فـمالي مـــن حكــم عـــليه و] أمـــــــــر
  وعـــدت الى بغــــداد وھـــو محلــــــــق

  ببيروت  مــن  وكــر يطيــر الى  وكـــر
  ـــــة ھنـــالك  فيــه  نھضــــة عربيـــــــــ

  وحريـــة  فـي عالــم  الــروح  والفكــــر
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  وشــعب عـظيـــم البأس يبني ســــــــيادة
ـــــــْمر    لــه  بالظبى  والباســـقات من السُّ

  تســـيل على حــــد الســـيوف دمـــــــاؤه
  فيشـــربھا خمــــراً  ألـــذ مــن الخمــــر 

  ــــــــــــتقلةتريــــد حيـــــاة حــــــرة مس
  وملكــــاً عـــليه راية العــــز والنصـــــر

  وقـــد كتبـــت دســتورھا  بدمائھـــــــــــا
  وأرواحھــــا ] بالقـراطيـــــس والحبـــر

  و قــد أقســمت  أ]  تنـــام  وحقھــــــــــا
  يعيـــث بـــه أھــــل الغوايــــة والغـــــدر

  ـا مـــن أمــة عـربيـــــــــةفأعـظــــم بھــ
  عـزيــــزة نفـــس ] تقيــم عـلى الضــــر

*   *   *  
  أحبــاي ھـــل جئتـــم بقلبـــي فإننــــــــي

  أرى اليوم قلبي مثلما كان في صــــدري
  و] تعذلــــوا قلبــي فـما ھــــو ھائــــــــم 

  ھنـــاك بجيـــد مشـــرق النــور أو نحــر
  ــا فتنتــه  الفاتنــــات  وما غــــــــوىوم

  بما ھــو فتـــان مـــن الكشـــح والخصــر
  وما شغفـتـــه المشـــــرقات بنورھـــــــــا

  إذا مـا بـــدا مــن مشرق الوجــه والثغــر
  ولم تغـــوه  ليلـى  وسـلمى  وزينــــــب

  فقـــد كان ] يـــدري بھـــن ولـن يــدري
  ـــا أغـوتــــه  أخــــ@ق  أمــــــــــةولكنم

  تسـامت  بھـا مجـداً  الى  ا�نجم  الزھــر
  وھــام بشـــعب زاھـــر المجــــد خالـــــد

  بمــا نالــــه مــن خالـــد المجـــد والذكــر
*   *   *  
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  أبيــــروت  يــا  وادي  الجمــال  وأھـلـه
  ن الســـحرعليــــك ســـــ@م هللا من وطــ

  أراني أســـــيراً في ھـــــواك معلقـــــــــاً 
  ومالي فكـــاك من ھـــواي ومـن أســري

  وما كنــت وحـــدي في ھــــواك معذبــــاً 
  فكلھـــم مثلي بھــــذا الھــــوى العـــذري

  لذلــك أعـلنـــت الھـــوى غـير خائـــــف
  يرقيبـــاً عـلى سـري عـذو]ً على ھجـر

  و] عجـــب إن ھمــــت حبـــاً فإننــــــي 
  رأيتك أولى الناس بالحب في دھـــــــري

  ألســـِت التي أنسـيتني حــــب موطنــــي
  وأنســـيتني عـھـــد الرصـــافة والجســر

  كأني أرى بيــــروت  يـا  وفــد فيكـــــــم
  وفي أرضھا أسري وفي بحرھا أجـــري

  وى يقذف الھـــــــــوىوما بحرھا إ] الھ
  فللـــــه مـــن حـــب  وm  من  بحــــــــر

*   *   *  
  ولـــم أنــس لبنـــان ا�شـــم  وأھـلــــــــه

  وما تركوا في النفــس من طيب الذكــــر
  ســـأـذكرھم  مــا  دمــت حيـــاً  فإننــــي

  نسيت بھم أھلي وطاب بھم عـمـــــــــري
  ا�رض من عـنصر الثــرى إذا كان أھل

  فإنھــم من عـنصر الخيــــر والطھـــــــر
  لقـد رام  شــعري أن يوفي حقوقھــــــــم

  فقصــر عـــن إيفـــاء حقھــــم شـــــعري 
  ألبــــان عـفــواً إن عــــجزت فإننـــــــــي

  وجدتك فــوق الشــعر والوصـــف والنثر
  ـك إ] قصيــــدةوھـــل أنــــت في أھليــــ
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  تغني لھــا الدنيـــا عـــلى مسرح الدھــــر 
*   *   *  

  أ] أيھــا الوفــــد الكريـم لقــــد بـــــــدت
  لنا الوحـــدة الغــراء تشـــــرق من مصر

  فھبـــت لھــا ا�وطــــان من كل جانـــب
  تنـــادي بھـــا بيـــن التھاليـــــل والبشـــر 

  الليــــل البھيـــم وقـــــد بــدا مضى ذلــك
  يبشرھـــا  مـن  بعـده  مطلــع  الفجــــــر

  غــــداً يجمــع العــرب البھاليــل شــملھم
  وتجمــع أقـطـــار العروبـــة في قـطـــــر

  غــــداً يرجـــع الماضـي لنـــا وعـھــوده
  ونبعـــث تأريـــــخ الج@لــــة والفخـــــر

  ــف في دنيــــا العروبـــة عـاليـــــاً ونھتــ
  وننشـــد آيـــات مـــن الحمـــد والشــــكر

  ونبني لنـــا ملكـــاً عـظيمــــاً موحـــــــداً 
  ونصبح  من نصــر نســـير ألى نصــــر
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  * ! لعَل طيوُر النيل تسمُع ما عندي
*   *   *  

  وقـفـــُت أحيّي موكــب العلـــم منشـــــدا
  قصيدي وھـــا إني أبـــث بھـــا وجــــدي

  "لحامــــد " قــــوم يھتفــــون  وحولــــي
  لما ضـم فـي برديـــه من غــــرر الحمــدِ 

  فتًى  مـا  بــــدا  إ] وأشــــــرق  نــــوره
  عـلينــا شـــروق الشمــس ساطعة الوقــدِ 

  فتًى جـــاء من مصـر ٍ يــــؤدي رســــالة
  فكان رســول الحــب والعلـــم والمجـــــدِ 

  ت مصــر لبغــــداد أمــــــــــةإذا أوفــــد
  فحامـــد  فيھـــا كــان واســــطة العـقــــدِ 

  أتانا عـميــداً للحقـــــوق فـلـــــم نجــــــد
  لــه في رســـا]ت العـمــــــادة مــن نـــدِ 

  أحامـــد ] تعجـــب إذا قـلـــــت إننــــــــا
  يأحطنــا بمـا تخفــي من الفضل أو تبــد

  إذا كـان لvخــــــ@ق في الناس جوھـــر
  عرفناك بين الناس بالجوھـــر الفــــــــردِ 

  ھـدانـا أريــج منــك نحــــوك عاِطـــــــرُ 
  ويھـــدي لغـصن الـورد رائحة الــــــوردِ 

  ولمـا رأينــا الوفــد مــن مصر مشـــــرقاً 
  تجليـــت مثــل الصبح في مشـرق الوفــدِ 
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  يا  طيـــور الشــعر للصبح غـــــرديأ] 
  عـلى فنــــن ا�رواح أو فنــــن الرنــــــدِ 

  وغـني لـــه أنشـــودة القـلـــب واسـجعي
  بما شئت من مدح ٍ وما شئت مـن حمــــدِ 

  وناجي طيور النيل من وكـر دجـلـــــــــة
  لعـل طيـــور النيــل تســــمع مـا عـنــدي

  رقـرق الخــلـد زاھـــــراً  لھا في فـــؤادي
  أ] ليتھا غـنـــت عـلى رفــــــرف الخلــدِ 

  �نشـــدھا أنشــــودة الــــروح معـلنـــــــاً 
  لھا ذكريات الوصـل والشـــوق والوجــدِ 

  وتنظــــر مـــا كـّــنَّ العـــراق لحامــــــدٍ 
  واصحابـــه مـن طيّـــب الذكـــر والـــودِ 

  رى بغـــداد يــــوم قدومـــــــــهكـأنـــي أ
  فـــؤاد محـــب يشتكي لوعـــة الـبعـــــــدِ 

  لقــد عـرفتـــه وھــو مـن مصــر قــــادم
  إليھــا فـلمــا جـــاء حيتــــه بالـــــــــوردِ 

  بحامـــــدٍ ) دار الحقوق ( وقـلنــا ابشري 
  ـدِ عـميـــداً واســـتاذا وھُـنّـئِت بالرشـــــــ

  أحامــد قـــد جئـــت الحقـــــوق وإنھـــــا
  بحـاج ٍ الى اص@حك الصائب المجـــدي

  فقمــت بإصـــ@ح النظــــام موفـقــــــــــاً 
  بمـا قمــت مـن درس عـميـــق ومن َجــدِ 

  واحدثــت في الطـــ@ب روحـاً جديـــــدة
  تســيرھـم نحـــو الكرامــــة والمجــــــــدِ 

  كنــت بحمـــد هللا أعـظـــم مصلـــــــح ٍ فـ
  وكانـــت بحمــــد هللا زاھــــرة العھــــــد ِ

  أمصــر رعــاِك هللا مــن كـل عابـــــــث
  وأُيّــدِت بالتوفيـــق والنصر والســـــــعـدِ 



ديوان حسين علي ا�عظمي 
_______________________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
 

150

  ودمــت لنــا مشـــــعال عـلــم وحكمـــــة
  ــتھديبأنــواره نحـــو الحقيقــــة نســـــــ

  �ھــلك أيــــد فــي العـــراق جميلــــــــة
  فأكــرم بھـــا في الفــن والعلــم من أيدي

  أتونا فكانـــوا خيـــــر وفــــٍد ُمـَوفّــــــق ٍ
  بأعـماله فـي الدرس والبحــــث والنقــــدِ 

  لقـــد وقفـــوا للعلـــم صادق جھدھـــــــم
  ـــن جھــــــــــــدِ فـللـــه من علــم  وm مـ

  وقــد ســھروا الليـــل الطويــــل وألفـــوا
  لنـا كتبـــاً ضاقـت عـن الحصـر والعــــدِ 

  وقــد مـــvوا جـــو العــــراق ثقافــــــــة
  وعـلمـاً واخ@صـــأ عـلى القرب والبعــدِ 

  فـلســـَت تـرى إ] ت@ميـــــذ تھتــــــــدي
   أســـــاتذة تھـــــــــديولســـَت تـرى إ]

  أمصـر اســـمعي صوت العـــراق فإنـــه
  يناجيـــِك في حــب ويرعــــاك فــــي ودِ 

  يبــث لــِك ا�خـــ@ص معترفــــــــاً بمــا
  أقـمـــت بـــه من خالص العھــد والوعــدِ 

  وھــا إنني أشـــدو بذكــــرك معلنــــــــــاً 
  ا يُخفي الفـــؤاد وما يبديلــِك اليـــوم مــ

  ولــم يــك عـنـــدي غـيـر ُحــــــٍب أزفــه
  إليـــِك اشـــتياقاً فاقبلي مصر ما عـنــدي

  تشـــاطرني فـي حبــك اليــــوم أمــــــــة
  فـلســُت بھــــذا الحــب منفــرداً وحــدي

  فكــل امـــريء منــا بحبـــِك ھائـــــــــمٌ  
  ــي قلــب يــذوب مـن الوجــدِ يناجيـــك ف

  ألســـت التي غـنـــا بھـا الدھــر منشــــداً 
  بمـا لـك مـن ِعــز ٍ قـديــم ومـــن مجــــدِ 
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  ألســـت التي أيــــدِت ديــــن محمـــــــــدٍ 
  بأزھــرِك الھــــادي الى ســـبل الرشــــدِ 

  حـفـظــت لنـا التشــريع مــن كــل معتــدٍ 
  ـه بأنــــواع ا�باطيــــل والكيــــــــدِ عـليـ

  وصنــِت كتـــاب هللا مــن كــل عابـــــثٍ 
  بأحكامــه مــن أمـة الجھـــل والحقــــــــدِ 

  ...حـفـظــِت لنـــــا آدابنــــــا وتراثنــــــا 
  فكانـــت بحمـــد هللا واضحــــة الــــوردِ 

  نانــــــــةلــذلك ســـــماِك الرســـــــول كِ 
  لـمـا قمــت مـن حفــظ ا�مانـــــة والعھـدِ 

  لــِك هللا يـا دار الثقافـــــــة والھـــــــــدى
  ويـــا وطـــن ا~مــــال والفضل والرفـــدِ 

  عـليــك ســــ@م هللا مـن كــل مؤمــــــــن
  بآ]ئـــك الغـــــراء في القـــــرب والبعــدِ 

  م النيــــل عـفــواً فـإننــــــيأ] يــا كـــرا
  �عـجــــز عــن إيفــاء ما بكم عـنـــــدي

  فلـو صغــت أزھـــار النجــــوم قصيـــدة
  لقصرت في مدحي وقصرت في حمـدي

  عـقيــــــــدتي) يبلـى الفـــــؤاد( ولكنمـــا
  بأنكـــم تغـضــون عــــن عاجــــز ٍ نـّدي

  ــاً بمدحكـــــــموإنــي أذا قـصـــرت يوم
  فيشـــفع لـي بالعفــــو عـندكـــــــــم وّدي

  وإني أرى مصــــراً كبغــــــــداد موطني
  ولســـُت أرى بيــــن الب@ديــــن من َحــدِ 

  دياركـــم داري وداري دياركـــــــــــــــم
  وعـزمكـــم عـزمي ومجدكــــــم مجــدي

  ـــن قــد اسـتوتومــا النيـــل إ] الّرافـدي
  مصالحنا فيھــا عـلى الجـــزر والمـــــــدِ 
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  إذا غـويت مصــــر دھـتنـــــا غوايــــــة
  وإن رشـــدت مصــــر فـإنا عـلى رشـــدِ 

  لـقــد جمعتنـــا وحــــدة الحـــق والھــدى
  وليــس لنا غـيــــر التعـــــاون من قصــدِ 

  ـف شـــــــــملناو] بـــد مـن يـــومٍ  يؤلـــ
  فتبتســـم ا~مــــــال صادقــــــة الوعـــــدِ 

  وتبني لنـــا مجــــداً أثيــــ@ً موحــــــــــداً 
  وتحيي لنـــا مـــن  بعـــده زاھــر العھــدِ 

  وننشــــد والدنيــــا تــــــردد صــــــــوتنا
  عـلــى مســـمع ا�يـــام انشـــودة الحمـــِد 
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القيت في حفلة  تكريم  عميد كلية الحقوق المنتدب الدكتور حامد زكي  ، ونشرت بجريدة *   
  . 1942كانون ا�ول  6الصادر يوم  425الشھاب في العدد 

  
  
  

  * دياركـم داري
  القيت في حفلة تكريم الوفد اللبناني

*   *   *  
    ق الوجــدِ ــافوى خــندي سـوما ع أتيتُ 

  أُحيّي بــه ا�حباب في موكــب الوفــــدِ 
  أتيُت أناجي وفـــــد لبنـــان والھـــــوى

  يتعتعني مـن حيــث  ابــدي و] أبـــدي
  وأشـــدو بشـعري وھـو شـــوق نظمتـه

  أغـنيـه في قــــرب ا�حبـــــــة والبعــدِ 
  ألـم تســمعوا با�مـــس مني قصيـــــدة

  لكــــم  وّدي  -يوم الوداع  - نظمت بھا  
ـهُ    وما أنا عـنـدي غـيــــر شــــعر أزفــَّ

  اليكم فھـــل ترضون يا وفــد ما عـندي
*   *   *  

  للبنـــان في قلبي ھــوى قــد حملتـــــــه
  وان كنـت ] أقــوى على حمله وحـدي

  تشــاطرني فـي الحــب والوجـد أمـــــة
  ي حبي وحيـداً وفي وجــديفلـم أبــَق ف

  وھامـت بـه ا�حـرار من كــل مخلص ٍ 
  ھيـــام محـب شــارد اللــــب والرشـــدِ 

  لــك هللا يـا لبنــــــان مـن وطــــن ٍ  إذا
  نزلــــت بـــه ألفيتـــه جنـــة الخلــــــــدِ 

  بـه الِعيــن وا~رام لكــــن ِعـينــــــــــه
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  في رفـرف الـــوردِ  وآرامـــه يجريـــن
  وفيــــه شبــــاب ] تليــــن قناتھــــــــم

  إذا وثبـــوا يومــاً تـرى وثبــــة ا�ُْســـدِ 
  

  قضيـــت بـــه عـھـــداً أذا مـا ذكرتــــه
  جرى الدمـــع مـدراراً على ذلك العھــدِ 

  ھناك رأيــت القـــوم أھـلـي فلـم أكــــن
  ر ھنـــالك بالبعـــــدِ غـريبـــاً ولـم أشــع

  ھنالك شـاھــدت النفــوس قـريـــــــــرة
  تعيــش بــ@ ضغــن ٍ وتحيــا بـ@ صــدِ 

  ھناك قـلـــوب طاھـــــرات تنزھــــــت
  عن الرجس والفحشاء والغدر والحقـــدِ 

  لــقد ألـــف الحـــب الـمـقـدس بينھــــــا
  فعاشت بقدس الحـــــب طاھـرة الوجــدِ 

  وقــد ھــرب الشيطان منھـــا �نــــــــه
  تيقـّـن مـن أن ا�حابيــــل ] تجــــــدي

  واجمل ما شاھدت في معرض الھــوى
  ھـوى أھـله في المجـد ] الجيـد والنھــدِ 

  رأيـــت شـــباباً ينھضـون الــى العــلى
  ويســعون للتحريـــر مـن ربقـة القـيـــدِ 

  ئديــــن لنحرھــــــــميردون كيــــد الكا
  بأســــيافھم ] بالشـــناءة والكـيــــــــــدِ 

  لقــد جمعتھـــــم وحــــــدة وطنيــــــــة
  كما ألـّـفـــت ما بينھــم وحـدة القـصــــدِ 

  وردوا الى لبنــــان وحــــدة شــــــــعبه
ـــدِ    عـلى الرغـم من أعـداء وحدتـــه اللـُّ

  ـه اســـــتق@له بســـــيوفھموشـــادوا لــ
  فكانت سيوف النصر والفوز والخلـــــدِ 
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  وخطـّــوا لــه دســـــتوره بدمائھــــــــم
  فكانــت دمــاء الفخــر والعــز والمجــدِ 

  وان كنــَت في ريـــٍب فَســـل كل نازح
  اليھــم ســـواء كـــان قـبلـــي أو بعــدي

  ن خيـــــــر أمــةٍ يُجبـــِك بأن القــوم مــ
  وكانــوا مــع ا�قــوام واســـطة العقـــدِ 

*   *   *  
  أيا وفـد قــد جئت العـــراق لكـــي ترى 

  لك اليــوم ما يخفي العــــراق وما يبدي
  فشاھـدت شــــعباً صادق الــود مخلصاً 

  أمينــــا عـلى ما بيننا اليــــــــوم من ودِّ 
  ي دياركــــــــــمدياركـــــم داري ودار

  فلــــم أَر مـا بيــن الب@ديــــن من َحــدِّ  
  مضى الزمن الماضي الذي قد تفرقــت

  بـه ھــذه ا�وطــان تفرقـــــــــة تُـردي
  أرى الوحـــدة الكبـــرى تعـود �ھـلھــا

  مكبـــــــرة للــــه تكبيـــرة الحمــــــــــدِ 
  ـــــف شـــملناو] بــد مــن يـــوم يؤلـــ

  فتبتســم ا~مـــــال صادقـــــة الوعـــــدِ 
  ونبني لنـــا مجــــداً أثيـــ@ً موحــــــــداً 

  ونحيي لنــا مــن بعـــده زاھـــر العھــدِ 
  وننشــد والدنيــــــا تــــردد صـــــــوتنا

  على مســمع ا�يـــام انشـــودة الســــعدِ 
  

______________________  
  ب@ تأريخ(*) 
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  ذكرى عيد النھضةفي يوم 
*   *   *  

  ذكـرى نھضــة الـعـــرب ِ  يــدـذكـــراَك يـا ع
  ورمــــز ثـورتھـــا الحمــرآء في الحقــــــب ِ 

  ذكـــرى ترددھــــا ا�جيــــال صارخـــــــــةً 
  ـب ِـل  غـريــب الـــدار مغتــصـكـ َوْجه فــي  

  ـتـــًى ھاشـــمي ثـــار فانقلبـــــــتذكـــرى ف
  ◌ِ )1(ـب ـــر ُمْنقـَلــشـ ا دنيــــا ا� ُلــــى حكمون

  ــه َســـــــلباــــــيـــم رأى أوطانــذكــرى زع
  فھـــب  ينقــذھا مـــن ذلـــــــك  الســـــــــلب ِ 

  وقــاَد  أمتــه يـــوم  الوغـــى ومشــــــــــــى
  النصـــر لــم  يجبــن ولــم يھـــب  بھــا الـــى

  وأنقـــذ  الوطــن الـدامـــــي وحــــــــــــرره
  مــن  كـــل  معتســــف بالشـــر مضطـــرب ِ

  ـهــــــــــــان دولتـــــــعى الى بنيـــوراح يس
  ـب ِ ـــــــضـــة القـــــات من الھنديــبالمرھـفـ

  ــهـس لــــولي رىـــدة الكبـــيسـعى الى الوح
  ن أرب ِ ـمل مــــع الشـــر جمــيـعيه غــفي س

  وى جيــده ورمـىــــــــن ھــو الدھــر ألـــلك
  ــب ِـــــــك والريــــــــمامــه في ظــ@م الشإ

  ـدتـــــات ومـا اتحــــت ھنـاك حكومــــقـام
  ب ِـــــــدة النســـا لھــا مـن وحـم ممـــبالرغـ

  ةــــــــــــــياسات مضللــــا ســــرقتھــد فـــقـ
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  ـب ِ ـــم يطــذا العھــد لــــول ھـــط ھاـــفعيشـ
  

  ــرهــــــال آخـــــــا قــد طــــن ليلھــإن يكـفـ
  ــرب ِ ــــــتـا جـــدُّ  مقـــــح منـاھـــإن صبــف

  ـق ســـاطعةــي ا�فـــــائره فــــت بشـــــ]ح
  ـرب ِـــن العــــرى مـــدول الكبـــبـوحــدة ال

  مـــــــد فرقتھـــــن بعـــم مــــضمـوا صفوفھ
  ــب ِ ــــر والَغلـَ ـــر معنى النصـــوفي التناص

  وم وحدتھـــمـــــل اليـــرب قبـــان للعــو كـل
  ــب ِ ـــــــل لجــــــم في جحفـــوا بوحدتھــكان

  مــي مواطنھــــــم فـــــاغ ٍ عليھـغ ِ بـــم يبــل
  ــب ِــــل أشــــــــي معقـم فــــم بأوطانھـــفھ 

  اــــــــي مواطننـا فــــا فرنســــلينـت عـــطغ
  رب ِـــــــــى كـا علــــرب منھـي كـن فـــفنح

  زرةـــــــام مجـــي الشـا فـوم لھــل يــي كــف
ــــــا بالــــب ا�رض منـتُّخض   ر ِب ِــــدم السَّ

  َرم ٍ ـــي ّضــران فـــن لظى  النيـا مـــدورھـق
  وت في عـطــب ِــــات المـــن قاذفــوالناس م

  ـةـــــــــــ@ءاً ممزقــــــــــك أشــــرى ھنالــت
  ـب ِ ــــن اللھـــــر مــــي بحـف فـــن القذائــم

  اــــــــــــام بھــــــــات تقــــــم ومناحـــــآتـمـ
  ا النُُجــب ِــــــــن أبنائِھـــر مــــغاويعـلى الم

  ـهـــــــون بـــــــــع ا~منــان ريـــع ِ لبنـوريـ
  ـب ِ ــــعُ ي رُ ـل فـــك والتنكيــــتـم من الفــفھـ

  ةً ــــــــــــــدآث ُمـّروعـــــــر أحـوفي الجزائ
  ــب ِ ـاب والنكَ ـــم وا�رھـــى الظلـت علــقام

  اــــن مرابعھــع مـــل ِ ربــــك يــــوالناس ف
  ب والسـغب ِـــل والتعذيـــن القتـرعى مــص
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  ـن ٍ ــــن محـــــت مــــا أحدثــتبــاً فرنســا لم
  ب ِــوَ ـــــــن ا~~م والنـُ ـــــت مــــا تركـــوم

  ــةــــذل مترعــــس كأس الــــربت با�مـشــ
  ـــب ِ ـجَ عَ ت من ــــا ]قيـــت بمـــا اتعضـوم

  ــةــــــــــــاغيـــــتعبدين الناس طوم تسـواليـ
  ـب ِـــــــــم تثــم ولــــم ترحــك لـــبدولــة من

  مــــــي مواطنھـــق فــــل حــــلبتھـِـــم كـــس
  ؤب ِـــــــــم يـــق لــل الحــــــوأي حـــق �ھ

  ن ٍ ـــن زمــان مـــــة ا|نســــريـت حـشــّرع
  ل مغتصــب ِــــن كــا مـــدى لھـــت أعــوكن

  يـــــاء واجتنبـــــــــياستك الھوجــــي سـدع
  ــذب ِ ـــــه والكــــــدر والتمويـــق الغـــطرائ

  ةـــــــــر مجديــيـت غـــة أمســـلك السياسـت
  ب ِـرَ ـــــل والحَ ــــي الويــا فـــترمي بأربابھ

  دهـــــــــُدكـّـــت قواعــ ـدــة قــمايحھـد الــع
  ب ِتــــــــدومن ..   مـــــــا لمســتعمر حكــفم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
على ا�تراك  )برى لعربية الكالثورة ا( يشير في ھذه ا�بيات الى ما ُعرف ب ) 1(

 -ھـ  1334شعبان  9العثمانيين والتي أعلنھا شريف مكة الملك حسين بن علي يوم 



ديوان حسين علي ا�عظمي 
_______________________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
 

159

، وانتھى به ا�مر أن كافأه حلفاؤه ا�نجليز بنفيه الٮجزيرة .. م  1916حزيران  10
  .. .إلخ .قبرص 

  

  في حفلة تكريم
  وفد ا�تحاد النسائي العربي

   *   *   *  
  أقمــــار لبنـــان ِ  يـاموكـَب  النـــور مـن 

  ومصـَر والشـام ِ وا�قصـى وعـّمــــــلن ِ 
  ك الغيـــد رافـلـــــــــةً أقبلــَت فـاســـتقبلتـ

  فـي موكـب  الحسـن ِ مـن أقمـار بُغـدان ِ 
  في مسراك مـدَّكراً " الجســُر " وأشـرق 

  )1(عـھــد  ا�حبــِة مــن حــور وولـدان ِ 
  يســـائل الركـــب ھــل عـادت بموكبــــه

  )2(ِ◌ من بعـد أزمان " عـيون المھـا " لــه 
  نــــاً  ُرصـافتــــــهوبشــرَّ الكــرُخ مفتو

  بوصــل وفــٍد مـــن ا�قمـــــار فتـّـــان ِ
قــت دجلــة مـن شــوقھا  طـربــــاً    وصفـَّ

  تطــارح الركــب تحنــــــاناً  بتحــــــنان ِ
  رفـّــت نسـائمھا فـي الشـــط عـاطـــرةً 

  نشـــوى تطـــوف عـلى ورٍد وريحــــان ِ
  ن وجـــــٍد يُســـــــائلهوالنخــُل  يھتــز مـ

ــرَ " َحْور" عـن   )3(أوعـن أرزلـُبنان ِ" ُدمَّ
*   *   *  

  يـا  ركـُب جـددتَّ  أشـواقي ومن عـجـبٍ 
  تُـعيـُد يــا  ركــُب أشـــواقي وأشــــجاني

  أيقظــَت نيــران  قلبـي  بعـد ما ھجعـــت
  مـا كــان ضــّرك لــو أخمـــدَت  نيرانـي
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  ا ركـُب فـي قـلبي الھـوى فغوىأعـدَت ي

  مــن بعــد ما كان قلبــي ديـَر  رھبــــان ِ 
  أحييتــه بعـَد ما أودى المشــــيُب  بـــــــه

  وانحــلَّ يـا ويــح  دھـري ِعـقــُد أسـناني
  ذكـرتني  بأحبّــــــائي ا�ولــــى  بعثــــوا

  وجــدي فأحيــاھُـُم  وجــــدي وأحيانــــي
   **   *  

  يا ركــُب  أھـلوَك  أھـلــي يستجير بھـــم
  قـلبي وأوطانـــك الزھــــــــراء أوطانــي

  حبي  لـــواديك  لــــو  قّســمته  لھفــــــــاً 
  �ھــــل واديـــــك حبَـــاً كـــــُل إنســـان ِ 

  أھفــو  لمحفلـــَك الميمــــون مـزدھـــــراً 
  ـب ھَيمــــــــان ِ بكــل  صــبٍّ شــجي القل

  شــر ِبُت  فيــه رحيــق الحــــب ُمنتشـــياً 
  بـكأس شــعرٍ  مــن  الصھبــاء ســـكران ِ

  وخمــــرةُ وطنيــــــــــاٌت  معتقــــــــــــة
  مـن عـھــد بابـل ] مـن عـھـد غـّســــان ِ 

  ونُـْقـلـُـهُ  أريحيّــــــــات  معطــــــــــــرة
  )4(ُت  إصــ@ح ٍ وعمـــــــران ِ وعبقريـا

  اذا استمعَت الى ا�وتــــار صادحـــــــــةً 
  ســمعَت  في عـزفھـــا الحـاَن ُوجـــــدان ِ

  وإن  نظــرَت الى ُســــّمار ندوتــــــــــــه
  أبصــرَت ُسـّماَر عـــرفـــان ٍ وإحســـان ِ

  آمنـــت بالوطنيـــات التـي طرقــــــــــت
  ـمعي ، وشــاھدتھا فــازداد ايمانــــــيسـ

  آمنــت  بالنھضة الكبرى التي َحملـَـــــت
  لواءھــا بنــت  عــدنـــان  و قحطــــــان ِ 
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  ووحــدٍة رفـــــع ا~رام  ِمشــــــــــــعـلھا

  عـلى منـائر أخــ@ق ٍ  وعـرفــــــــــــان ِ
  ــــــــيوثـورٍة  كــان  جنديـــــاً بھـــا قلم

  )5(يــذود عـــن أھلھــا  فـي كـل  ميـدان ِ
  قــد كـــان  يمنــع  عـنھــا كــل عـاديــــةٍ 

  وكــان يـدفــع  عـنھـــا كــلَّ بُھتـــــــــان ِ 
*   *   *  

  يـا  ركــب  إنَي  مفتــوٌن و] عجـــــــبٌ 
  اذا فضحــت  ھــــوى  قلبــي بألحانـــــي

  مشــيبي  ھـائــٌم   ولــــــهٌ   إنــي  برغــم
  أحــبُّ  رغــم  مشــيبي كــلَّ ولھـــــــان ِ

  وإن  ھَــويُت فــ@ أھـوى ســوى وطــن ٍ
  أرعــاه بالحــبَّ  مفتـــوناً ويراعـنـــــــي

  قــد فرقتـه يــد  ا�طمــاع باغيـــــــــــــة
  ◌ِ  إلى ديـــــار وأوطـــــــان ٍ وتيجــــــــان

  أرجــو لــه الوحــدة الكبــرى  مؤلفــــــةً 
  أھليـه فـي  ظـــــل إنجيــل ٍ وقــــــــرآن ِ

  بھــا  نُمـــدُّ  ظــــ@ل العـــــــــدل وارفـةً 
  تـُعيــُد مـا  ضاع مــن ملــٍك  وســـلطان ِ 

ــغَت يا ركــُب أوطانـي رســالتَِك الـــ    بلــَّ
  كــب  أوطانـــــيـغراَء فـاستبشرت يا ر

  أعـلنــَت  فيھــا  حقوقــاً كـان  يُنـكرھــــا
  عـليــك  قـوُمــك  من شــيٍب  وشـــــبّان ِ 

  بدعـوتھــــــــا]  حــّواًء [ إنــي  أبايـــع  
  الـى التحـــرر عـــن ُرشـــــٍد  وإيمـــــان 

  برھــاٌن يـؤيدنـــــــــــي) ببلقيس ( ولـي 
  )6(ـي عـنـدي خيـر برھــان ِ ببيعتي وھ
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ت حكومتـُھا  شورى وقـد  نھضـت   عـزَّ
  بھــا رئيســـــة نــــواٍب  وأعيـــــــــــان ِ

  ألقـــى إلــيَّ كتابــاً ھُـــدھُـــــٌد َحـــــــِذرٌ 
  "ســــــــليمانِ " مبشـــراً ونـــذيراً مـــن 

  ـــــمُ يا أيھــا المــv  افتـــوني برأيكـــــــ
  مـا  كنــُت قاطعـــهّ أمــراً  بسلطانـــــــي

*   *   *  
  باm  ] تغصبــوا حـــق  النســاء  فمـــــا

  غصـُب  الحقوق سـوى ظلـم ٍ  وُعــدوان ِ
  

_________________________  
 ا�تحاد النسائي" ألقى الشاعر ھذه القصيدة العرفانية الرائعة في حفل تكريم وفد   -* 

  )الزمان ( ونشرتھا جريدة " العربي 
  .ھو جسر الشھداء : الجسر )  1(
  : الشاعر إلماع  الى قـول"  : عيون المھا )  "2(

  عيون المھا بين الرصــافة والجســـــــر       
  جلبن الھوى من حيث أدري و] أدري                                           

��ـر " لح��ور ال��ذي يكث��ر ف��ي منطقت��ي  أراد ش��جر ا:  ح��ـور )  3( " الزب��داني "و" ُدمَّ
  وغيرھما 

  ...ھو ما يُتَنَقّـل به على الشراب : النـُْقـل )  4(
  .يشير بھذا البيت الى موقفه المؤيد والمساند للثورة العربية الكبرى ) 5(
  " .سبأ " بلقيس ملكة  –رحمه هللا  –أراد بھا : بلقيس ) 6(
وتفقد الطير فقال ما لي ] أرى الھدھد أم كان من الغائبين ) : ( ل النم( من سورة ) 7(
فمكث غير بعيد فقال . �ُعـّذبــنـّــهُ عذاباً شديداً أو �ذبحنـّـهُ أو لَيأتيني بسلطان ٍ ُمبين . 

وا~يت�ان  22و21و  20ا~ي�ات . ) أحطُت بما لم تُِحط بــه وجئتك من سباٍء بنباٍء يق�ين 
  ....) .إنه من سليمان . الت يا أيھا المv إني أُلقي الّي كتاب كريم ق: (  30و  29
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  *دمشق 
*  

  أدمشق جئت إليــك من بـغــــــداد          بھوى القلــوب ومنيـــة ا�كبـــــادِ 
  )1(أسعى وفي قلبي ھــوى متأجــــٌج           أضرمتــه بجمـــالك الوقـــاِد ؟

  لك عاشـــٌق           ولھــان  يھتــف بالھـوى وينـاديأنـت الحبيـب  وكلنـا 
  أنا لـم أكن وحـدي بحبــك ھـائـماً           ففـؤادھــــم بالحـب مثــل فــؤادي

  )2(حمل الوفود لـك القلوب ولم تـزل           تسعى إليــك مواكـــب الوفّــاِد 
  لھـم غـيـر الھـوى من زادِ  طاروا  بسـفرتھم  عـلى أرواحھم           مـا  إنْ 

استبطأوا  ســير الجياد  فحلـّّ◌قــت           أرواحھــم تجـــري  بغيــر 
  جيــادِ 

  وَحَدوُت با�رواح وھي كبــــارٍق          تجــري عـلى ا�غــوار وا�نجـادِ 
  ــاديقـد كنُت في بغــــداد أنشُد ھائمـــاً           أَوما ســـمعِت الحب في إنش

  غـنـّـى بھــا عّشــاق ھــذا الـوادي          إني نظمـُت  مـن القلوب قصـائـداً 
  أعـلـنــت اشــواقي بھـــا وودادي           ونظمُت من وحي القلـوب قصائداً 

  قــد  كنت ارســـلھا إليـــك لعلـّني           أحظى بوصلك وھـو كل  مرادي
ــيوفه           ووريثــة ا�حـرار مـن أجـــدادي أدمشـق ، يا ابنـة خـالـد وس

   أھلي، وأنت بـ@دھم  وبــــــ@دي     ــك إنھــــم     ـــأنا ] أفـّرق بيــن أھل
  )3(إن الـذي  وضـع  الحــدود ُمفَـّرقاً          ما بيننــا وســعى إلى ا|فســاِد 

  
  

_____________  
  .ب@ تأريخ  -* 
  .المتvليء : اد الوقـّ )  1(
  -..الوفـّاد : في المنقول )  2(
  - رحمه هللا  –ھذا البيت يؤكد أن للقصيدة بقية لم نجدھا بين أوراق الشاعر ) 3(
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  في يوم

  * الجيش ا�غر
*   *   *  

  ترنـــــمُ ش ] أــد الجيـــر مجــوبغي        أتكلـــمُ   @ك ]ــــر عـــوطني بغي
  ا الفــــمُ ـــــلھـا فينقــض بھـقلبي يفي       ةــــــة عـلويير قصيدــما الجيش غ
  ي الملھــمُ يت وحــت فأنـــوإذا نظم       ت فأنت مبعث خطبتيــأنا إن خطب

  تـمُ ــره  ] يكـوح بســـــوى أبــوھـ       ـهـــبـ  نزل تحياـؤادي مـــك في فـل
  مُ ــــك متيــــــيـل فـــــاً فالكـــمتيمو       ك ھائمـــاً ــدي بحبــن وحــأنا لم أك

  مُ ــــر وأنعـي أطيــك يا وطنــأنا في       داً ــف في رياضك منشــل يھتــالطف
ً ــوترى الفتى يشدو  بمجدك ناھض   ـدمُ ــــــــــه يتقـــــك في آمالـــــوإلي       ا

  ــدمُ ــــلك أخــــجي �ـي إنــياموطن       ــهــدي في تدريبــمع الى الجنــواس
*   *   *  

  ت من الجميع مكرمُ ــــأن ، وتــمون      ــهــحيا لـذي نـــن الـــا الوطــيا أيھ
  رب ] تستسلمُ ـــــا في الحــــلعدوھ      ة أمــةــــاً في حمايـــــعــش مطمئن

  زمُ ـــــــھى ] يـوم الوغــــمتدرب ي      لـــــش باســـد هللا جيــــا بحمــولھ
  أمُ ـــــــــة َجبَــــارة ] تســــوعزيمـ       رٌ ــــــِ لب عـامـان قـــه من ا|يمــول

  ـَدمُ ــــــوالملك تحرسه الضحايا وال       @دهــــــبيل بـــدمــه رخيص في س
  

*   *   *  
  نكــّرمُ  وب ــا بالقـلـــن جئنــلـك نح      اــ@د وعـزھـــر البـــيا جيش يا ذخ

  مُ ــــــــه يترنـــعب من أفراحـــوالش      وقناـــــــة شـث من ا�ذاعـا نبـــجئن
  مُ ـــ@لك ينظـــعر يفيض وفي جــش      اــــك وكلنـــد فيـــا نحيي المجـــجئن
  مُ ـــــــده ويعظـــــوح في تمجيـــويب      هـــــراق بجيشـــل العـــوم يحتفــالي
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  مُ ـــــرھا تتكلــــــوب ببشـــه القلـيـف      رــــــان زاھــــمھرجذا ــوم ھــــالي
  دمُ ــــــا نتقــــــــــنا بقلوبنـــــولجيش      ناــم لجيشـيـد أقـــان قـــو مھرجــھ

*   *   *  
  تعصمُ ـا نســــن في اوطاننـك نحـــب      ـــهـــه بدمائــــــــاً أوطانـــيا حارس

  دود مخيمُ ــراق على الحـــوادي الع      ش من بطش العدو وأنت فيــنخ لم
  ـمُ ـــــة تتظلــــــــاة  �مــأْن ] حيــ       هُ ــــــه تأريخُ ـــذي أوحى لــت الــأن

  واــــفيھـا الحيـــاة وعـلـّـموا وتعلـّم        واـن فتحوا الب@د واصلحأنت ابن مَ 
  مُ ــــلـــداً وذكــــراً خالــــداً ] يثمج       مــلھم بدمائھ  ادواــش ن َمنـت ابـأن

*   *   *  
  وا ] تحجمــواـــشــعب الكريم تقدم      ة الــــــيا قادة الشعب العظيم وساس

  اء ا�عظــمُ ــم الرجــه بنصركــولـ       مــو  نصــركــم العربي يرجـــالعال
  ـــمُ ـــــــــه بجيوشـــكم تتبســـــآمال        ــذه@ص وھــوم الخــيرجو بكــم ي

  ـمُ ــة ] تُحـَكـــــــيادة عربيو ســـــــ      رةـــــاة حــم حيـــى يدكـو علــيرج
  ـمُ ـــــا ] يُْقسَ ـــن لنـــا وطـــفجميعھ      مـــــا وب@دھـــن ب@دنـــرق بيــ] ف

  ـمُ ــــــه تتحطـــــوم بـــن يـ] بــّد م     ة ــــــا موضوعــــود فإنھأما الحـــد
  ـمُ ـــداً ] يُھَشــــداً خالـــم مجـــونقي       ـاــــا ونحيي عـّزنــــد وحدتنـــونعي

*   *   *  
  واـــــر أن تتقدمـــ@ فالخيــنحو الع      واــــــد تقدمـــا النشىء الجديــيا أيھ

  واــروا وتعلمــوا وتناصــــــوتعاون       دهــد وعھواحيوا لنا الماضي المجي
  ـمُ ـــص متعلـــــباب مخلــــا شــفيھ       ـمـــم يقــــي مالـــم ] ترتقــــفب@دك
  مُ ـــــــــد ] يتنســـــــره للمجــوبغي       بابهـــر شـــا بغيـــعب ] يحيـــوالش

ُ اق النّ ـــد آفــعوب وقـه الشــيـف        تيكفي الرقود فنحن في زمن صح   َومُ ـ
  ـمُ ـــــــــتكلـنا تـــا بنھوضـــــأعمالن       نـــــة فلتكــــيد الحماســـتكفي أناش

  ـمُ ـــل محكـــــده وفعــــزم يؤيـــعـ       نــم يكـــا لــع مـــول ليس بنافـــالق
  واــوا عن أرضكم وتھاجمــفعوتدا      وام تنھضـوم إن لـد اليـــذر بعـــ] ع

  مُ ــــمن نصره وله الرجاء ا�عـظــ       طـــــس بقانـــي ليـــن العربــالمؤم
  ــرمُ ــــــــــؤمھم أتبـــل وبشـــمتفائ       يـــــإننون فــــمى يتشاءـــأما ا�ول

  ـمُ ــوُمـَحـطّـم ـــدام لكــــــفاليأس ھ       واـــــــيا قوم شــدوا عزمكم ] تيأس



ديوان حسين علي ا�عظمي 
_______________________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
 

166

  مُ ـــــــم بذلك َمْغنَ ـــفي أرضكــم فلھ       ـداــــــــاوات العـــ] تخدعنُكــُم دع
  واـــــفي كيدھم يرجون أن يتحكـّم        ىـــــ�ولفي كيدھم فھم اوتبصروا 
  واـــــتتوھم  وأن م ـــكـذب وإيّـاك        هــــــــــح فإنـــــم المديـــ] يخدعنك

  ـمُ ــــت ترحــــل الذئاب إذا تولــوھ       مــــــوا بھـــل مفترسون ] تثقـــالك
  ـرمُ ـات مجــو عـــاً فھـــال نفعـــلين       @دهـــــــر بــــعى لغيـــأن الذي يس

  اب جھنـــمُ ــــــــــره يوم الحســومق       اــاة وبعدھـــذاب في الحيــــه عـول
  

________________  
  ب@ تأريـخ - •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *الى الشيخ حيدر 
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*   *   *  
  نصا] ورنت تسل من الجفـــــــونِ       ن ِھ@]ً ـن الجبيـك مـــت تريــبزغـ

وى ـــه ھــتحكـّمت فيـف      جد الھوى لجمالھاــد ســـاء قغــــّر◌ّ 
  ا]ـــــــوجم
  ا]ــــــد وصــقـمـر فَِطـرُت لھا أري      اـوب كأنھـن الجنـــت عـليَّ مــطلع

  عا]ــــــــقـد كان في ليل الھوى مش      رـاعـــــــالة شـــاءت تبلغني رسـج
  ا تميس د]]ــــس كمـــراً يميـشــع      هـــــــــواقه وحنينـــــي أشـوتزّف ل

  ا]ــــــــــة وكمــــه حكمـــفازداد في     ه ــلـان وأھــر الزمــد اختبـيخ قـــش
  ا]ــمثأ ورى ــــنة الــلسري بأـــيج      هــــــان حديثــــاً فكـــــه يومـــحدثت

  ا]ـــاب فِعـوا]ً وطـــاب أقـــد طــق      ــةـــــــالـه موزونـــــــواله َكفِعـــأق
  ا]ــــــــــه آمـــــدت بقلبـــاً وجـيوم      هـــــرارة نفســــــَت الى قــوأذا نزل
  @]ـــــــة وجــــت مھابــاً رأيــيوم      هـــــلـقـر عــوت الى منائــــوأذا عل

  ىـــماء تعالـــداً كالســـــمج) لي@ه  (          ي أرىـولكن )قيٌس  (ھو في الھوى 
  @]ـــــجا إـــــيخاً وزاد بوصلھـــش      ام بحبھاــ@ً وھــ@ طفــق العـــشـع

*   *   *  
  @]ــــــاً تتــــعرك أنجمـــكار شــأب      دتـد بــل لقــيخ الجليــا الشـــيا أيھ

  )1(ا] ــــــقـد طار في أنوارھا مخت      الى فتى ) ھابـــالش (يحدو بھا نور 
  ]اــــــك ا�جيـــد حقھِ ــشـــعراً �ُ ش      وى فنظمتهـــت تزف  لَي الھــبزغ
  ا]ـــــــــــذاق �جلــه قتـــــُمــّر الم      ود وإن يكنـــــب أولى بالخلـــوالح

  ]زوا  انــــــر الزمـمـلم يلَق في ع      دـــب عمر خالـحيث الردى في الح
ً ـُت أرغب أن أجيبك مسـد كنــق   ا]ــــــــمـھك ا|ـتذراً لـلت معغِ ــفشُ      رعا
  )2(ريض مجا]ـــك للقـــه وحقـــيـف      دـــــم أجـاً لـــزمان ـه أّخـرنيــقـفـال
  وا]ـــــــــــح ا~راء وا�قــــصفأتـ       هــار وليلـــه النھـــِغلُت بـــد شُ ـقـلـف

  ـّذا]ــــــه عُ ــــن أربابـــت مــــألفي      يدة ـــــم قصـــت نظـــحتى إذا حاول
  @]ــــــًى ومــــاً قِلــــه حينـــفارقت       ي وإنْ ـــــارقنعري ] يفــــن شـــلك

  ىــــد طغى وتعالــك قـــاً بحبـــقلب       اــــــدة حـّمـلتھـك قصيــيـت فـفنظم
ً رقـــــأوحى قصيدك لي قصيداً مش   ا]ـــــــكشروق نفسك مشرقاً وجم       ا

______________  
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أي     " المنتف��ك " نائ��ب " حس��ن حي��در محم��د " ر الش��يخ ھ��و الش��اع: حي��در  الش��يخ -* 
  )الناصرية ( ذي قار 

الت�ي نش�رت ل�ه الكثي�رمن قص�ائده ومقا]ت�ه ف�ي " الش�ھاب " جري�دة  –الشھاب  ) 1 ( 
  .اربعينيات القرن الماضي 

  ...يسه غاً عاكفاً على دراسة الفقه وتدركان متفر –مه هللا رح –إشارة إلى انه ) 2(
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفھرس
  



ديوان حسين علي ا�عظمي 
_______________________________________________________________________________________ 

  
  
  
  
  
 

169

  القصيــــــــــــــــــــــــدة  الصفحة  القصيـــــــــــــــــــــدة  الصفة
5  

13  
16  
19  
22  
25  
27  
29  
33  
45  
50  
52  
55  
58  
64  
72  
80  
84  
85  
86  
91  
94  
96  
99  

103  
  

  المقدمة
  ذكرى محمد العظيم

  في يوم مولد الرسول
  العھد الجديد

  يوم مولد الرسول
  متميزةالقائد والقيادة ال

  في ليلة ا�سراء والمعراج
  حبيب هللا

  )ع(مولد ا�مام علي 
  مواكب النور

  في يوم ذكرى مولد الزھراء
  مصــرع الحســـين

  شــھيد الحــق
  الشــھيد

  ذكرى مصرع الحسين
  حرب العدالة ضد الظلم

  الزاھـــــــــد
  مســبحة القلــوب

  مســبحة ا�عظمي
  أســــتاذي

  النائحـــــــــة
  كـب الـدمــعمو

  تفكروا في نظام الكون
  ندوة الحيـاة

  مشرق النور
  

106  
108  
115  
117  
122  
127  
128  
133  
135  
137  
139  
143  

  
164  
148  

  
152  

  
157  
160  
163  

  
167  
168  
171   

  العيــــــــــــــد
  فتـاة غــزة

  على قبر العـــــــدل
  لجنـة التحقـيق

  الحبيبة أو الوحدة العربية
  أنشودة الفخر

  و]ديأ
  في ندوة الـورد

  منك وإليـــــــــــك
  في تحية العلم

  في النجف ا�شرف
في حفلة تكريم الوفد الجامعي 

  السوري
  في تحية الوفد اللبناني

في تكريم الوفد الجامعي 
  اللبناني

عل طيور النيل تسمع ما ل
  عندي

  دياركم داري
  عيد النھضة ذكرى في يوم

في حفلة تكريم وفد ا�تحاد 
  ئي العربيالنسا

  دمشــــــــــــق
  في يوم الجيش ا�غر

  الى الشيخ حيدر
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