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المقدمة
في سيرة خاتم األنبياء وعترة آل بيته األطھار  ،يكاد يك ّل
القلم ويعيا البيان لدى محاولة اإلحاطة بما فيھا من مآثر ومناقب  .فما
زالت األقالم الشريفة النزيھة المنصفة وستبقى تقف من ذلك على حفافي
خض ّم واسع  ،وشواطيء بحر عميق الغـَ ْور  ،تغوص في أعماقه وتغور
في لُ ّجه  ،لتقدم للعالم جواھر السيرة المحمدية مؤطّرة بما ألھل البيت
الكرام  ،من تلك المآثر والمناقب التي تقف شاخصة شاھدة على التأريخ ،
بما حوته من مواقف خالدة  ،وما حملته من دروس و ِعبَر تنطق بالحق ،
لتستلھمھا األجيال المتعاقبة في الكفاح  ،و تُ َع ّمدھا النفوس الخيّرة
بالشھادة  .وقد شاء الحق أن يكون يراع األستاذ الجليل الشاعر العرفاني
والوطني العروبي حسين علي األعظمي طيّب ﷲ ثراه  ،من بين تلك
األقالم النزيھة المنصفة التي استضاءت بالنور المحمدي وھامت بحب
العترة الطاھرة  ،بل وم ن أكثرھا عطاءاً ونتاج ا ً  ،في َم ْولديّات ُمجنّحة
وھاشميات تذكرنا بھاشميات " ال ُكميت " كما تذكرنا بِ َم ْولديّات شاعر "
اإللياذة األسالمية" الكبير " أحمد ُم َح ّرم "  ،و َم ْولديات " شاعر العروبة
"وشاعر آل البيت" محمود جبر  ،و " عبد الفتاح
" محمد األسمر ،
بدوي " وغير ھؤالء األعالم الذين أنجبتھم أرض " الكنانة " إلى جانب
" أمير الشعراء " أحمد شوقي" وغيره  ،رحمھم ﷲ .
وكما برع " الحبوبي الكبير " الذي انفرد من بين الشعراء
المشارقة بفن التوشيح في الرثاء  ،كذلك برع وأجاد شاعرنا
" األعظمي" في موشحته " ذكرى مصرع الحسين " كما لم يبرع غيره
من معاصريه  ،متميزاً – اضافة إلى نفسه الطويل – برصانة شعره وقوة
تراكيبه وجزالة ألفاضه  ،مع تم ّكنه من العربية التي ھو أحد أساتذتھا ،
وبراعته في تطويع اللغة النفعاالته  ،وللوزن الذي يختاره لقصيدته ،
وفي غير ذلك من األغراض والقصائد التي ضمھا ھذا الجزء من ديوانه ،
نقدم لك من شعره الوطني القومي  ،ما يضعه في مصاف مشاھير شعرائنا
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الوحدويين الذين حملوا راية الوحدة العربية  ،الداعين إلى ھدم الحدود
المصطنعة التي أقامھا المستعمرون  ،والتي ما زال عارھا مستنقعا ً يغرق
في حمأته أدعياء العروبة من تجار السياسة و ) حكام الطوائف ( .
يضاف إلى ھذا ُمجنّحات من شعره العرفاني  ،سالكا ً فيھا مسالك
الشعراء الصوفيين في التعبير عن مواجيدھم وعواطفھم ،وفي اإلفصاح
عن المحبة اإللھية برموز الشعر الغزلي  ،ولغة العواطف األنسانية ،
ليجاوز بذلك الحدود الوضعية لأللفاظ إلى دالالتھا الرمزية وصورھا
الخفية  ،باسلوب الكناية حينا ً  ،واإلستعارة واإليماء حينا ً آخر .
وعلى ھذا النحو  ،نجده يتجلّى في قصيدتيه العرفانيتين  " :مسبحة
القلوب " و رديفتھا " مسبحة األعظمي " اللتين تناقلتھا ور ّددَتھما
األندية األدبية واألوساط األجتماعية آنذاك إعجابا ً .
على أنه – رحمه ﷲ – لم يكن بعيداً عن مشاكل المجتمع وھمومه
وأدوائه  ،بل كان في صميمه  ،مصلحا ً في الرعيل األول من أعالم
اإلصالح االجتماعي والسياسي في شعره ونثره وأحاديثه .
وال نريد أن نطيل  ،فحسبك من ذلك روائعه  " :في ندوة الحيــــاة "
" أُستاذي " " ،في ندوة الورد "  " ،العيد "  " ،على قبر العدل " ،
"النائحة " " ،فتاة غزة "  " ،في موكب الدمع " .
وال بد ھنا من األشارة إلى أن في جملة ما قدمه لنا نجله الكريم
األستاذ " عدنان " وما وضعه بين أيدينا من تراث والده الشعري :عينية
طويلة بلغت أكثر من مئتي بيت عارض فيھا عينية " النفس " للفيلسوف
الحكيم إبن سينا ونسج على منواله  ،آثرنا طبعھا – كجزء من تراثه – في
رسالة مستقلة كما أخرجھا الشاعر – رحمه ﷲ – بعد أن ألقاھا في
مھرجان إبن سينا الذي أُقيم في بغداد عام  ، 1952كما تجدر األشارة
كذلك إلى أن ما وضع بين أيدينا من شعره  ،جاءنا منقوالً مخطوطا ً مرفقا ً
بمقتطعات من صحف ممزقة ومن مجالت نشرت بعض قصائده
ومجموعة من أوراقه التي كتب عليھا بعض شعره بخطه  ،وأخرى بخط
كريمته الشاعرة " مي " رحمھا ﷲ  ،وقد ُرزمت تلك األوراق على غير
سر معه ربط ھذه بتلك  ) ،وھات يا
انتظام  ،وتداخلت واختلطت اختالطا ً َع ُ
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صبر  ..وھات يا عناء (  ..فلم نوفر جھداً أو نضنّ بعناية يستحقھا
الشاعر الكبير .

سيرة الشاعر وآثاره
ھو " حسين بن علي بن حبشي العبيدي األعظمي " كان من أعالم فقھاء
الشريعة والقانون في العراق .
أديب بليغ وشاعر محلّق بارع  ،نظم الكثير من شعره في أھل البيت
األطھار  ،فكان اكثر الشعراء تمجيداً لھم وتغنيا ً بمآثرھم وتخليداً لمواقفھم
ومن ھنا جاءت تسميته " شاعر أھل البيت " .
كانت والدته في "األعظمية" من ضواحي بغداد عام  1907م وفيھا أتم
دراسته اإلبتدائية بعد أن تعلم تالوة القرآن الكريم على مقرئين مشھورين
آنذاك  ،ثم انتقل الى " مدرسة األمام أبي حنيفة " التي تحولت فيما بعد
الى " كلية الشريعة " .
في ھذه المدرسة  ،وعلى عھد مديرھا الشيخ سعيد النقشبندي – رحمه
ﷲ – درس علوم الدين والعربية  .وبعد أن تحولت المدرسة الى معھد
للعلوم العصرية – الى جانب الدراسة الفقھية ودراسة اللغة العربية  ،أتم
فيھا دراسته الثانوية في عھد مديرھا المغفور له الشيخ نور الدين
الشرواني  ،وحين أُنشئت الشعبة العالية الدينية في " جامعة آل البيت "
كان األعظمي – رحمه ﷲ – ضمن أول دورة تخرجت فيھا بعد إتمام
دراسة علوم الدين وبعض القوانين وعلوم النفس والفلسفة والعقائد
دراسة مفصلة  .وكان من أساتذته األعالم  :فھمي المدرس وعبد الملك
الشواف والشيخ عبد الوھاب النائب وعبد العزيز الثعالبي ويوسف العطا
وطه الراوي وطه الھاشمي وعبد الحميد الحافي وعبد الجليل آل جميل ،
وغيرھم من العلماء واألساتذة الفضالء .
وبعد تخرجه في " جامعة آل البيت " عام  1928م ُعيّن مدرسا ً لألدب
العربي في " كلية األمام األعظم " في عھد مديرھا المغفور له الحاج
نعمان األعظمي .
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وفي سنة  1932م دخل كلية الحقوق وتخرج فيھا بتف ّوق سنة  1936م
فتم اختياره مدرسا ً معيداً لدروس الشريعة واألحوال الشخصية في عھد
عميد الكلية األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنھوري الذي أنتدب ألدارتھا
آنذاك  .وتمت ترقيته الى رتبة مدرس فأستاذ  ،حتى أصبح رئيسا ً لقسم
علوم الشريعة وقضى في كلية الحقوق اكثر من عشرين سنة أستاذاً
وعميداً وكالة ثم عميداً  ،وتخرج على يده العديد من رجال القانون
والقضاء والمحاماة في العراق  ]،وقد عُرف – رحمه ﷲ – بوقوفه الى
جانب طالبه وكان يرعاھم رعاية علمية واجتماعية فأحبھم وأحبوه  .وقد
سجلت له مواقف وطنية وقومية في مناسبات كثيرة  ،أبرزھا موقفه
الصلب في أحداث الوثبة الوطنية في كانون الثاني عام  1948وفي
اعتصام كلية الحقوق في الخامس منه الذي انضم إليه طلبة الكليات
والمعاھد وطلبة ثانوية الكرخ واألعظمية  ، ...اتسمت مؤلفاته بالدقة
وأبحاثه بالشمولية  ،فقد توزعت بين األجتماع والقانون والشريعة
واألدب والتأريخ  ،إذ كان – رحمه ﷲ – غزير األنتاج في كل ذلك .
من آثاره المطبوعة :
 – 1أناشيد وأدبيات الفتاة ) 1926م ( أوصت وزارة المعارف بتدريسه
في مدارس البنات األبتدائية  ،وقد طبع بنفقة الكتبي الشھير السيد محمود
حلمي صاحب المكتبة العصرية األسبق .
 – 2سلسلة كتب في دروس الدين للمدارس المتوسطة بثالثة أجزاء ،
ألفھا باالشتراك مع صديقه األستاذ كمال ابراھيم .
 – 3علم الميراث )  1938م (
 – 4الوصايا ) 1939م (
 – 5الوجيز في اصول الفقه وتاريخ التشريع ) 1942م ( تقرر تدريسه
لطلبة كلية الحقوق .
 – 6أحكام الزواج )  1946م ( .
 – 7األحوال الشخصية ) 1947م ( تقرر تدريسه لطلبة كلية الحقوق .
 – 8أحكام األوقاف ) 1947م ( .
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 – 9الوصايا والمواريث ) 1948م ( كتابان تقرر تدريسھما لطلبة كلية
الحقوق
 – 10أصول الفقه )  1949م(
 – 11تأمالت شاعر  :نظر فيھا الى قصة " عصفور من الشرق "لألستاذ
توفيق الحكيم  ،فنظمھا شعراً ونشرتھا جريدة " الزمان " تحت عنوان "
تأمالت شاعر في كتاب عصفور من الشرق ..
 – 12رسالة في الفلسفة  :نشرت متسلسلة في مجلة المعرض لصاحبھا
أحمد عزة األعظمي .
 – 13المصالح المرسلة في الشريعة األسالمية  :باألشتراك مع األستاذ
كمال ابراھيم .
 – 14مع ابن سينا  :تقدمت األشارة اليھا .
ھذا إضافة الى عشرات المقاالت الرصينة التي نشرتھا له الصحف
البغدادية  .ومن تلك المقاالت  " :الحياة الروحية في ظل التشريع
االسالمي " و " أدب النب ّوة " و " األبتعاد عن قبيح الكالم " وغيرھا .
وقد بقي رحمه ﷲ منتج ا ً كثير العطاء حتى انتقل الى رحمة ﷲ يوم
وحمل الى مثواه األخير في مقبرة األمام األعظم  .وقد أ ﱠرخ
 1955/9/5م ُ
الشاعر "محمود العالف" وفاته بقوله
ھنا عُمــدةُ التدريس أصبــح ثاويـــا ً
سينٌ سديد الرأي في الح ّل وال َعق ِد
ُح َ
وحيّــُوهُ بفاتحــة ..
قفوا يا رجال الحكم والعدل ســلّموا
عليــه َ
الح ْمـــــ ِد
َ
لقـــد رضي الرحمـن عنــه َ
بعف ٍو  ،و َمن أوفى من ﷲ
وخ ﱠ
صـهُ
بالعھــ ِد ؟
وأ ﱢرخ ) حسينا ً َح ﱠل في جنّ ِة
فيا زائراً أُنظر إلى رمس لحــــــــد ِه
ُ
الخ ْلـــ ِد (
 1375ھـ
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ذكرى محمد العظيم *
* * *

قِ ْ
ذكــــرى محمـــدنا العظيـــــــم ِ
ــــف َح ّي بالـــــ ُدر ِ النظيــــم ِ
في أفـــق مكـــــة والحطيـــــــم ِ
اليـــوم قـــد ظھــــر الھـــــــدى
اليــــوم صافحــــت الســــــــــماء األرض فــي كـــــف اليتيــــــــم ِ
اليــــوم نـــــور اللـّــــــه شــــــــع بـــــــــذلك الليــــــــل البھيــــــــم ِ
اليــــوم حــــــ ّ
ق كـــــالم عـيسى يـــــوم ب ّشـــــر والكليــــــــــــم ِ
* * *
جـــــاء الجزيـــــرة َ والجزيـــــرةُ فــــي ضـــــالل مســـــــــتديم ِ
فــــي ذلــــك العصـــر الذميـــــم وذلــــك العھـــــد الوخيــــــــم ِ
أوحى لـــــه اللـّـــه العظيــــم الســـع ّي فــي شـــأن عـظيـــــــــم ِ
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عـليـــه ُعـلـــــ ًو ّ
ي الرقيــــــــم ِ
والــروح يھبـــــط بالكتـــــاب
آوى إليــــه مـــن الخصيــــم ِ
في ذلــك الغــــــار الــــــــذي
يُمنــــاه مشـــعال الحكيـــــــم ِ
وأتــــى ألمتــــــــــه وفــــــي
مـن ذلــك النـــور الكريــــم ِ
فتنــــ ّورت تـــــلك الربــــــى
* * *
بكتابـــــه الحـــــ ّ
ق القويــــــم ِ
جــاء الرســـول محمـــــــــــ ٌد
لكنـــه وجــــــــد الرجـــــــــــال عـليـــه مــن شــر الـخصـــــــوم ِ
ال يرتقـــون لھـــــــــم طــــــريقا ً غـيــــر دينھـــــم القـديـــــــــــم ِ
ھــــذا يخــــر الـــــى الحجـــــــار وذاك يســـــجد للنجـــــــــــــوم ِ
أمـــا حياتھــــــــم فكانــــــــــــت فـــي شــــــــقاء مســـــــــــتديم ِ
أوطانھـــــم ليـــــد الغريـــــم ِ
عَـــــ ﱠم الخــــالف فاســــــلموا
والبعـــض محكـــوم لـــــروم ِ
الـفـرس يحكـــــم بعضھــــــم
مـــن مـُـنـقــذ بَــــ ّر ٍ رحيـــم ِ
وطغــى الضـــالل وما لھـــم
حتـــى أذا مـــــا جـــاء وعـــــــــــد ﷲ بالفـتـــــــح العظيــــــم ِ
بشـــــــــريعة ﷲ الحكيـــــــم ِ
وأتـى الرســـــول محمــــــــ ٌد
لقـــ َي الجفـــاء من الخــصـوم ِ
أحياھـــــ ُم مــــن بعـــد مــــــا
فتبدلـــــت تـــــلك الحيـــــــــــــاة مـــن الشــــقاء الى النعيـــــــم ِ
وبنــى لھــــم مجــداً أثيـــــــــــــــالً فـــوق ناصيـــة النجــــــــــوم ِ
* * *
عــن نصــرة الحــق الھضيـم ِ
أصحابــــه لـــم يقعــــــــــدوا
فتحـــــوا البــــالد مـــع القلـــــــــــوب َو َن ّورُوھـــــــا بالعلـــــــــوم ِ
وتھتّكــــــــت حجــــب الضـــــــــــــالل بمشـــرق النـــور العميــــم ِ
فانقــــادت الدنيــــا إليھــــم رغــــم طغيـــــان الخصــــــــــــــوم ِ
فـبـــاء بالويـــــــل المقيــــــــم ِ
مــن بعدھـــم دب النــــــــزاع
واستسلموا لھــــوى الخصيــم ِ
فـتباغـضــوا وتفـرقــــــــــــــوا
فـي القـــوم مـن تـــلك الكلـــوم ِ
مضــت العصــور ولـم يـــزل
وتقـــــ ّوض المجــــد األثيـــــــــــــــل مـن الســـماء الى األديــــــم ِ
مـــن راحــم غـيــــر الرحيــــم ِ
كبـــر المصــاب ومـــا لنـــــــا
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عــن َغيّنــــا المــــزري األلـيم ِ
حتــى متـــى ال نرعـــــــــــوي
أومـــا نـــرى األعـــــداء بالمرصـــــاد مــن عـھـــــد قديــــــــــــــم ِ
مـــن كــــل ھــــــــــــــ ّدام ھنــــــاك وكـــــل دجـــــــــال أثيـــــــــــم ِ
مـــن كــــــــل خـ ّداع يعيـــــــث وكــــــــل شـــــــيطان رجيـــــــــــم ِ
* * *
يا مســـلمـون دعــــــــوا الخــــــالف فـنحــن في خطـــب جســــــيم ِ
أ َو مـــا تـــــــرون المــــــــؤمنين أذلـــــة ً بيـــــد الخصــــــــــــــوم ِ
يشكــــــون  mالرحيـــــــــــم ِ
مســــتضعفين بأرضھــــــــــم
مثـــل الســــوام الى المســــــيم ِ
مســـتســـلمين الـــى العــــــــدا
* * *
يـــا أيھـــا العلمــــــاء أنتـــــــــم قـــــادة الشـــــعب الكضيــــــــــم ِ
بليلنــــا الدامـــي البھيـــــــــم ِ
أنتـــــم ھــــــداة التائھيــــــــن
لنصــــرة الحـــق الھضيـــــم ِ
مـا بالكـــم ال تنھضـــــــــون
* * *
وعــــاث بالوطــــن الكريــــــم ِ
وإذا َت َملكـَـنـــــا العــــــــــــدو
ورأيتــــم أبنــــــــاء يعـــــــرب فــي العــــذاب وفــي الجحيــــــــم ِ
مــن منقـــذ أو مـــــن زعـيــــم ِ
ُمســتَ ْعبَدينَ ومــــا لھــــــــــــــم
وھـمــــو لــــه أوفى خديـــــــم ِ
األجنبــــــي يســودھـــــــــــــم
والــذل يأكـــل ِع ْ
كالنــــار تأكـــل فـــي الھشــــيم ِ
ـزھُـــــــــــــ ْم

13

ديوان حسين علي األعظمي
_______________________________________________________________________________________

________
*  -نشرتھا مجلة الھداية الصحيفة األسبوعية التي كانت تصدرھا جمعية الھداية

األسالمية ببغداد العدد  – 159بغداد – ربيع األول  1353ھـ  1933م .

في يوم مولد الرسول
* * *
ولــــ َ
وكنــت لكـــل طاغـيـــــة نذيـــــرا
دت فكنــت للدنيــا بشـــــــيرا
ولـــدت ولـم تجـــد إال ظالمـــــــا ً
فكنـــت الشمــس والقمــــر المنيرا
وكـان الشـــر فيھـــــا مســــتطيرا
ولدت ولم يكن في األرض خيــــر
فأغـــرق رشدھا وطغت
تمـــوج من الغوايــة في خضـــــ ّم ◌ٍ
شـــرورا
بمـا اكتسبت وما ارتدعـت غرورا
وأســـلمھا الغـرور لكــل حتـــــف
وعـ ّم ّ◌ فسـادھا شـــــرقا ً وغربــــــا ً
وأضــــرم في جوانبھــا
ســـــعيرا
وأدجى ليلھـــا دھــــــراً طويــــالً
فســـــاءت من دياجـــره مصيـــرا
وأفـئــــدة نأت عـنــــه نفـــــــــورا
بصائــر غـيــر مبصـرة ھداھـــــا
إلـــهً لــــن يُجـار ولــن يُجيــــــرا
من الحجــر األصــم لھا أقامــــت
لتوفـــي عـن مقربــــه النــــــذورا
تـ ُقـّــرب في مذابحـــه الضحايــــا
فيقبـــل حك ُمـــــهُ ظلمــــــا ً وزورا
تـ ُناط بــه الحكومـــة في القضايــا
ولــم يجـــد الھظيـــم لــه نصيـــرا
ب
فكــم د ِين البـــريء بغيــر ذنـــ ٍ
وحـــرب تمـــأل الدنيـــا ســـــعيرا
وقــد ألفيــت قومـــك في اختالف
عـدوھـــــم بأرضھــــــم أثيـــــــرا
ضھُــم بعضـــا ً ليبقـــى
يقاتــــل بع ُ
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فحكــــم الـروم ســامھم دھــــوراً
وحكــــم الفرس زادھــم ثبـــــورا
أقامـــوا حكمـــه فيھـــم دھـــــورا
وھــم حُــ ّر اس ذاك المــلك كانــوا
تفــــرق مـن جھالتـــه عصـــورا
وفي قلـب الجزيـــرة ضل شــعب
فكـــــل قبيلـــة تخــذت أميـــــــرا
تفـــرق في الحواضـــر والبـوادي
ليحميھـــا فكــــان لھــا فقيـــــــــرا
وكــل قبيلـــــة عبــدت إلھــــــــــا
فـضقــت بمنكرات القـــوم ذرعــا ً
فكنــت لذاك معتــــزالً نفــــــــورا
فكـان حــراء معبــدك الطھــورا)(1
وآثرت التحنـــث فـي حــــــــــراء
فكنــت بــه المبشــــر والنذيــــــرا
فجــــاءك أمـــر ربــك بعــد حيـن
* * *
ترجــى مـن مراقدھــــا نشـــــورا
بُعثــت فأشــــــرقت بـــــك أرض
ً
فأبـــدل ليلھـا صبحـــا منيـــــــــرا
فـفي بطحــاء مكـــــة الح فجــــــر
وقــــد خفـ ّـت لمقدمـــه ســـــرورا
ســـرى منھـا ليثـــرب بعد وھــــن
تجازيـــك العـــــداوة والكفــورا)(2
لقـــد نصرتك يــوم طغــت قريـش
لھــا مجــــداً على الدنيــــــا فخورا
ومـا علمــت بأنـــك كنــت تبنــــي
وتمـــــأل أرضھـا خيــراً كثيـــــرا
وترفـع ذكرھــا في كــل عـصـــر
ً
وكنـت على جھالتھـــــا صــــبورا
أجــل ھي حاربتــك ھوى وغـيّــــا
فأحيــا القـلـــــب منھـــا
وبـان لھــــا ھداھــــا بعـــــد ألي ◌ٍ
والضميرا
وديــن ﷲ قــد شــــــرح الصدورا
مواكبھـــا تســـــير لكــل فتـــــــح
لتمــأل أرضھــا عـــــدالً ونــــورا
طــوت فيھـــا الجزيـــرة غازيات
ً
لتلقــــى في وفادتھــا البشــــــــيرا
ويثـرب بالوفــود تعـــج بشــــرا
لديـــــن محمــــد فتحــــا ً كبيـــــرا
فكانـت وحــــدة كبــرى وكانــــت
لھــــم يومـا ً ومـا رھبــوا نفيــــرا
مشــوا في ﷲ مــا وھـنــت قنــــاة
فمـا ارتـدوا على األعقــاب يومـــا ً
ومـا ولـ ّـوا لمجبنــــــة ظھـــــــورا
وقـد فتحـوا قلــوب الناس عـــــدالً
كمـــــا فتحــوا العواصــم والثغورا
كمـا ھدمـــوا المفاســد والشــرورا
وقد نشــروا الھـدى في كل أرض
فلــــم يســـتعمروا بالفتـح شـــــعبا ً
وال جمعـوا بـــــه الذھــب النضيرا
وأصبــح كـل شـــــعب مطمئنـــــا ً
ســــــعيداً في مواطنــه قـريـــــــرا
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فكــــــان الشــــر منه مســــــتطيرا
إلى أن دب بينھــــــــم خـــــــالف
أضاعـــــوا المـلك والفتـــح الكبيرا
وحـــارب بعضھــم بعضـا ً إلى ان
لھــم في كـــــل مملكــــة أميــــــرا
وبعـــد الوحــدة الكبــــرى أقامــوا
ولكني أرى عھــــــداً جديـــــــــداً
يزف لنـــا البشــــــائر والحبـــورا
ووعيـــــا ً في موطننـــا وبعثـــــــا ً
لوحدتنـــا ومؤتمـــــراً خطيــــــرا
عليـــه فبـــــات مخذوالً حسيــــــرا
مضى عـھـد التفرق وانتصـــــرنا
ليبني الوحــــــدة الكبــــرى فخورا
وھـــبّ العالــــم العربــي يســـعى
لتفصـــــل بيننــــا ظلمــــــا ً وزورا
ســـتنھـدم الحـــدود فقـد أقيمــــت
* * *
فذكــرك كـــان للموتى نشـــــــورا
رســـــول ﷲ ذكــرك ليـــس يبلى
فقــد كتــــــب الخلــود لھا ظھيــرا
وأمتــــك الكريمـــة ليــــــس تفنى
تعھــد حفــظ شـــرعتھا قديـــــــرا
أتفـنى أمــــــة ولھــــــا إآـــــــــــه
تظــن ألھلــــــــه يومــــا ً دثــــورا
ودينـــك خاتــــم األديـــــان أنـ ّــى
ألن ﷲ كــــــان لـــه نصيـــــــــرا
ســيبقى خالـــداً رغــــم األعــادي
أتخشى أمــــة القــــرآن ھدمـــــــا ً
وقــد رفعــت لھــا القــــرآن سورا
أراد العابثــــون بھـــا ھوانـــــــــا ً
فما ھانــــــت وكــان لھــم مصيرا
_______________
) (1التحنـﱡـث  :التعبﱡد واعتزال األصنام .

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

العھد

الجديد *

* * *

دجـا الليـــل احقابـــا ً فأصبـــح زاھــــــرا
ﱡ
يـــزف الى الدنيـــا الھـــدى والبشـــــائرا
األرض الســــما ُء بصبحھــــــا
وھنـــأت
َ
فأعـظــم بــه صبحــا ً مـــن ﷲ عاطـــــرا
وما صبحھـــا إال شـــــروق محمــــــــــ ٍد
عـلى عـالــم قـــد كـان مـــن قبـــل حائرا
يراقــــب أبــــواب الســــــــماء لعلـّــــه
يرى قبســـا ً منھـــا على الناس ظاھـــــرا
ومـ ّل الدجى يرجو صباحا ً من الھــــدى
فاشــــرق مـــن آفـــاق َمكــــة ســــــافرا
وطافـــت عـلـى الدنيـــا مواكـــــب نوره
تضيء بواديھـــــا وتھــــدي الحواضــرا
وت ّم الھــــدى مـن بعـــد عشرين حجــــة
قضاھا رســــــول ﷲ بالحـــق جاھـــــرا
وثار عـليـــه قومـــه وھــــو لم يجــــــــد
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لــه منھــــ ُم فـــي أول األمـــر ناصـــــرا
وقــد حاربــوه وھـــو يسعى لخيرھــــــم
وقــد قاومـوه وھـــو يدفـــــع صـــــــابرا
فلــــم يـــَر إال جاھـــــــالً متجبــــــــــرا ً
ولـــم يلــــق إال ســـــــاخراً ومكابـــــــرا
وســــ ّموه مجنونــا ً عـلى حيـــن انھــــــم
يرون له عـقـــال ًينيـــرالبصائـــــــــــــرا
وقـــال فـريـــق انــه شـــاعـر وھـــــــــم
لـَيــدرون حقـــا ً انـــه ليـــس شــــــــاعرا
وقــال فريــــق إن أحمــــد ســـــــــــاح ٌر
وقـــد علمــــوا ان ليــس أحمـــد ســاحرا
ومـــا تـــلك إال دعـــــــوة جاھـليــــــــــة
أقامـــت عـلى حريـــة الفكـــر حاجـــــرا
ولكنھــم ثابـــوا الى الرشــــد بعـــد مــــا
تجـلـّى لھــــم نـــور الحقيقـــة زاھــــــرا
وألـّف منھــــم امــــة كـــان نورھــــــــــا
يُضيء عـلى الدنيــا ويمحـــو الدياجــــرا
وأحيــا لھـــم عـھـــداً جديــــداً مقدســــــا ً
وارخى عـلى الماضي العتيد الســــــتائرا
وشـــاد لھــم ملكـــا ً عـلى العــدل قائمــــا ً
ّ
وســن لھـــم حكما ً عـلى الحــق ســـــائرا
وقــد فتحـــوا الدنيـــا وقــادوا شـــــعوبھا
كما بعثــوا فيھــــا الھـــــدى والمآثـــــــرا
وقــد كانـــت الدنيــا من الظلـــم في دجى
بھيـــم فشـــادوا للحقـــــوق المنائـــــــــرا
وقد كان ظھر األرض قفراً من الھــــدى
فأصبـــح باأليمـــان ريّـــان عـامــــــــرا
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وكــان مـــن األوثــان غـيــــر ُم َ
طھّــــــر ٍ
فأصبـــح في شمـــس الھدايــــة طاھـــرا
وقـــد حـــرروا الدنيا من الشر والھـــوى
فلـــم تـــر شـــريراً ولــم تلــق فاجــــــرا
ولكنھـــم مــن بعـــد ذاك تفرقــــــــــــــوا
فكـــان لھــــم ذاك التفـــــــرق ناحــــــرا
و َجــــ ﱠر عـليھــم كـــل خطــب وما لقـــوا
بما فعلـــوا إال الــــردى والخســـــــــائرا
ولما رأى األعــــداء مـا حـــل فيھــــــــم
من الضعــف صالوا كالذئاب كواســـــرا
لقــد حاولـــوا اســتعبادھم غـيـر انھـــــم
رأوھــــم ســـيوفا ً في الحـــروب بواتــرا
وقـــد ايقظتھــــم في السياســــة أمــــــــة
تحــاول ان تســبي النفـوس الحرائـــــــرا
فثاروا عـلى الظلـــم المقيـــت ولــم تجــد
ً
لھـــم وطنـــا إال عـلى الظلـــــم ثائــــــرا
اذا فـرقـــت بيـــــن البـــــالد سياســـــــة
فـمــا قطعــت بين الشــعوب األواصـــرا
ومــن يربـــط اإليمـــان بيــن قلوبھــــــم
فلســـت تـرى فيھــــم قـلـى وتناكـــــــــرا
لقــد جمعـــت مـــا بيننا وحـــدة الھـــوى
وتــلك التي قـــــد الھمتنــــا التناصــــــرا
اذا مكـــر األعـــــداء فينــــا فاننــــــــــــا
نـــرد عـلى األعـقــــاب مـن كــان ماكرا
ونوفي لمـــن أوفــى ونحفـــظ عـھــــــده
ويلقى بنــا في الحــــرب والســـلم ناصرا
جبلنـــا عـلى حــــب الوفــــاء واھــلـــــه
ولـــم تـــر فينــا ناكـــآل العھــد غــــادرا
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سنحيي لنـــا الماضي وســـالف مجـــــده
ونحيي بنصـــر اللـّــــــه تـــلك المآثــــرا

_____________

* القيت في حفلة جمعية الھداية األسالمية سنة  1939م .

يوم مولد الرسول
* * *

لـم يـزل نوره مع الشمـس دائـم
أي يوم أغـــر ابلــــج باســــــم
ولدتــه الحيــــــاة يومـا ً عظيمــا ً
أبــدى الذكرى مدى الدھر قائـم
ھـو يوم البشرى بأشــراق نور الحــــــــق للعالميــــن مـن آل ھاشـــــم
يوم زفـــــت بـــه الســموات لــألرض تھاني العـــــال بأكبـــر قـــــادم
في ظالم من الضاللــة فاحــــم
واستضاءت به الحياة وكانـــت
جـــاء واألرض ال تـــدور عـلـى الحــــق رحاھــــا وأثقـلتھــا المآثـــم
وبـــه الحـــق لألباطيــل ناقــــم
عالــم تـعبــث األباطيـل فـيـــــه
موصد ] األمـن[ حيران سـاھم
كان بين الســماء واألرض باب
وظالم مـن الجھالــــة قاتـــــــم
ينظـر الناس في ضالل بعيـــــد
في ھـــوى من ضاللھا متالطم
أمــة ضلت الطريــــق وباتــت
تحجب النور والھدى والمـعالـم
نشر الشـــرك في رباھا خيا ًمــا
وعـلى عـقـلھـا من الجھل خاتم
وعـلى عينھــا حجــاب بھيـــــم
من فت ًى يعبـــد الحجـــارة َربـــا ً
وفت ًى يعبـــد النجـــوم البواســـم
وفت ًى يعبـــد المســــيح إلھـــــــا ً
حامــالً عـنــه ما لـــه من مآثــم
في عـبادتـــــ ِه المضلــــــة آثــم
وفـت ًى يعبـــد العزيــــز وكـــــل
وشــــقاء عــلى الضاللــة قـائم
ورأى قـومــــه بـــــذل مقيـــــم
وعـبيـــد يحاربــون عــن الــروم أخاھــــم وأعـبـــــداً لألعاجـــــــــــم
مكنــوا منھم العــدو عـصــوراً
باختالفاتھــــم وعاشــوا غنائـم
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ألعادي عـنھم ودفـع الغرائــــم
ما لھم في حياتھم غـيـررضاء الـ
ورأى في خالقھـــم كل حيـــــف ورأى في نفوســــھم كــل ھــــــــادم
من ربا ً أثقل الكواھــل فـقــــــراً
وھوى في قـرارة النفس جاثــم
وبيوت تقــام للفســـق والخمــــــــر ولعـــب القـمـــار مـن كـل نـــــادم
ويرمي بنفســــه فــي المآثــــــم
ولكـــل شـــــيطانه راح يغويــه
شــــھوات أخزتھـــم ومظالـــــم
فـســد الخلـــق فيھــــم وســبتھم
ورأى في الحقـــوق بعـــداً عن الحـــق وظلمـــا ً عـلى الفوارق قـائــــم
لھمو غــير ظلمھــم من حاكـــم
فـســـد الحكــــم والنظام وما أن
وشعوب تقــاد مثـــل الســــوائم
أمـم تعبـــد الطواغيت فـيھـــــا
ســيداً والضعيف أطــوع خـادم
يستبد القـــوي فيھــــا ليحيـــــــا
فـقـــراء تحيــا حــيــاة البھائـــم
أغـنيـــاء تعيش مـن كــــد قـوم
ما لھـــم من حياتھـم غـيــر جمع المــــــــــال للحاكمين من كل ظالــــم
ومضت أعصر على األرض تشكو للسموات ما بھا من مآثــــــــــم
واألمين العظيــم ينظر في األفـــــــــق ويرجو من الســماء المراحــــم
فأتــاه جبريـــل في موكب النـــــــــور بـــآي مـن الكتـــاب بواســـــــم
راح فيھـا الرســول يحمل مشــــعال سـماء في األرض كالصبح باســم
رغم ما في فرقانه من معالــــــ ْم
فاھـتـــــدى بعضھم وظل كثير
أبصروا نوره ومالوا عن النــــــور لِما في نفوسھم من مزاعــــــــــــــ ْم
ناصبوه العـــداء ســــراً وجھراً
وھو ماض ٍ في ھديه غـير جاثم
ظلمات باألمس كانـــت قواتـــم
يبعث النور في النفوس فضاءت
بســـناھا مــن كــل أروع حازم
وبنى دولة على الشمس تجـري
تاجه من نور السموات " قـــــــــــــــــــرآن " تجلت أنواره في المعالم
وبنى عرشه اآللــه على الحـــــــــــق وعرس الرسول بالحـــق دائــــم
وساوى ما بين ملـــك وخـــــادم
وأنار الطريق للناس في الحكــم
باقتصاص المظلوم من أي ظالم
وتجلت حرية الحــــق فيھـــــــم
كلھــم واحـــد أمام الحاكـــــــم
ليس بين القوي والنضو فــــرق
إنما الفضل في الصالح وفي التقــــــوى وفي السبق في طريق المكارم
مؤمـــن في نور النبوة عائـــــم
ب
وتوارى الشيطان عن كل قلـ ٍ
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أمة قادھــا الھـــدى الفتتـاح األرض في جحفــل من النصــر غانــــــم
فبنت من ممالك األرض ملكــــا ً
عـربيا ً عـلى الحضـــارة قائــــم
عرشھا في القلوب وھي عواصم
أمــة تفتـــــح القـلــــــوب وتبني
ليس ترجو من فتحھــــا غير تحـــــــرير شعوب تساس من كل ظالــــم
يحكمون الشعوب حكم السـوائم
من ملــــوك جبابرة وطغــــــاة
ليس كاالستعمارفي الحكم غاشم
ذاك فتح األسالم فھـــو ســـــالم
بينما االستعمار للحـــق ھــــادم
إن فتـــح األســـالم للحـــق بان
* * *
مـا ورثنــاه عـنھـــ ُم مـن مكـارم
غيـر أنـا من بعدھـــم قـد أضعنــا
وأضعنـا ملكــا ً عـظيمـا ً وتاجـــــا ً
كان كالشمس زاھـراً في العوالــم
بتقاھــا مـؤيـــــــداً بالصـــــوارم
وھدمنــــا مجـــداً بنتــه جــــــدود
ُمشــرق النور  ،أســود فاحـــــــم
وجعلنـا التأريــخ وھو صبـــــاح ٌ
جعلتنا ســلبا ً لھـــــا وغنائـــــــــم
وغزتنــا جحافـل الغـــرب حتـــى
واستبدوا بنــا قُســاة غـالظــــــــا ً واستباحوا الحمى وداسوا المحارم
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______________________
•  -نشرتھا جريدة ) الزمان( في عدد يوم  17ربيع األول  1357ه) (1938مـ
من السنة الثانيةعلى صفحتھا الثانية وكان قد ألقاھا في حفلة جمعية الھداية
األسالمية لذكرى المولد النبوي األغر .

القائد والقيادة المتميزة
مولد الرسول القائد الحقيقي العظيم
* * *

أَ
َ
سمعـت كيــفَ فـــم الزمــان يـرد ُد
ذكــرى لھـا مـن كــل قلـب مشـر ٌ
ق
تتجــاوب اآلفـــاق ھاتفـــــة بھــــــا
من يوم اشرق نــــور ربك ھاتفـــــا ً
بـزغ الرسول فكـبﱠـ َرت لبزوغــه الــ
وازداد نـــور جاللـــــه برســــــالة
فيھــا حيـــاة للشــعوب مــن الردى
والناس أحــــرار سواســـية فــــــال
وضعيفھـــم كقويھـــم في حقـــــــه
المؤمنـــون عـلى اختــالف لغاتھـم
ﷲ ألـّـــف بينھــم فــي دينــــــــه
وتضامنوا في أمرھم وتناصــروا
وتضامنوا في حقھــــم وتقربـــــــوا
ومشــوا الى الدنيـــا بمشعل ربھـــم
قـلــوب الناس قبـل بالدھــم
فـتحـوا
َ
وبنـــوا لـــه في كـــل قلــب مسجداً
وبنــوا حضارتھــم عـلى أنـــــواره
وانقادت الدنيـــا لعــادل حكمھــــــم
لم يفـتحــوا وطنـا ً لغصـب حقوقـــه

ذكـــرى عـلـى أعـــوامھا تتجــد ُد
ولھـا بكــل فـــم قصيــــد يُنشــــــ ُد
وتھــلل الدنيــــا لھـــــا وتغــــــ ّر ُد
اليــوم قــد ولـــد الرسـول مح ُمــ ُد
دنيــا ونـــور جاللـــــه يتوقّــــــ ُد
مــن ربـــه فيھـــا ھـــدى وتجــد ُد
وتقـــــــدم وتوثــــّب و توقـــــــ ّ ُد
ُمســـتعـب ٌد فيھـــم وال ُمســــتَعب ُد
وفقيرھــــم كغنيھـــم ال يجحــــــــ ُد
ھــم أخـــوة ال أبيـض ال أســــــو ُد
وبدينــه بعـــد الخـــالف توحـــدوا
في دينھــم وتظاھــروا وتجنــدوا
مــن ربھـــم وتآلفـــــوا وتعبّـــدوا
وبغيـــر مشـــعل ربھــم لم يھتدوا
وتوطنـــوا بقلوبھــم وتوطــــــدوا
فسما وأزھــر في القلوب المسـج ُد
فـزھــت وأشرق صبحھا المتجـد ُد
والعــــدل بنّـاء لـــــه و ُمشــــــــيّ ُد
بل انھـم حفظــوا الحقــوق وأيـدوا
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ما استعمروا شـعبا ً وما ھتكوا حمى
جــاءوا البـــالد لينقـذوا أبناءھـــــا
واستعبدوا فيھــا الشــعوب وعـّذبـوا
واستعمروا الضعفاء في إقطاعھـــم
وبنـوا قصورھــم عـلى ھاماتھــــم
وبنـــوا معابدھــم ليحـرس ملكھـــم
يجري دم الفـقــراء خمــراً ســــائغا ً
لھـــم القشـــور وللطغـــاة لـُبابھــــا
لبسوا طريـــف حريرھـم وفـراشھم
وإذا شــكوا يومــا ً الـى أســــــيادھم
بل يلھبــون ظھــورھم بســـياطھم
يتعذبـــون ومــا لھـــم مــن منقـــــذ
تلك القــرون الداجيــــات واھلھـــا
حتى إذا مــا بــان صبــــــح محمــد
وھدى بَني الدنيا طريق خالصھـــم
وتحرروا من جورھم وتخلصـــــوا
وقضوا عـلــى اقطاعھم وطغاتھـــم
واألمر أصبح بينھم شورى فـمـــــا
وانـدك بنيان الطغاة وقــد ھـــوى
ق عـبــد خاضـــع لرئيســــه
لم يبـــ َ
ولكــل فـــرد ملكـــه فـي شــــــعبه
ال غاصب بالســــيف حق ضعيفــه
والفضل بالتقوى وليس بغيرھــا اإل
ھــذا ھـــو األسـالم في تشريعه األ

في فتحھــم يومـــا ً ولــم يستعبدوا
من َجوْ ر من حكموا البالد وأفسدوا
احرارھــا وتنمـــروا واستأســـــدوا
وتجبـــروا في حكمھـــم وتشــــددوا
واستنزفـــوا أموالھـــم واسـتنفـدوا
فيھا رجال الديــن بــل كي يعبـــدوا
للغاصبيـن ليحتســـوا ويعـربـــــدوا
ورضــوا بقسمتھــم ولــم يتمــرّدوا
من سندس  ،وھم التراب توســــدوا
من جوعـھــم وعـرائھـــم لم يُن َجدوا
وسيوفھـــم كسياطھـــم ال تُغـمــــــ ُد
يستنجدون وما لھـــم مــن يَنجــــــ ُد
ال راشـــ ٌد فيھـــا وال مسترشــــــــ ُد
للناس فاض ضيــــــاؤه المتجـــس ُد
فمشوا بنور صباحه واسترشـــدوا
من شــرھم وتكرمـــوا وتمجـــــدوا
وتحللوا من حكمھـــم وتجـــــــردوا
متحكــــم فيھــــــم وال مســـــتعـبـ ُد
ســـلطانھم وانھـــد ذاك الســـــؤد ُد
ظلمــا ً كمـــا لـم يبــق فيھــم ســــيّ ُد
ولكــل شــعب حقـــــه المتوطّـــــ ُد
قھــــراً وال بشــــر لـــه متصيــــ ُد
نسان يفضل غـيــره أو يُح َمــــــ ُد
عـلى وذلكــم الرســول محمــــــــ ُد
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•  -نشرتھا مجلة الھداية األسالمية الصادرة في بغداد سنة  1366ھـ 29ربيع
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في ليلة اإلسراء والمعراج *

َ
عـرجـت فـي ملكــوت ﷲ حيرانـــــــــــا
تـردد الطــــرف في اآلفــــاق حيرانــــا
تـرعـى الســـماء لتســتجلي بھـــا خبـــراً
فـي الليـل حتـى قضيـــت الليـل ســــــــھرانا
تـرجــو بھـــا ملكـــــــا ً يبـــدو لتســـــــــــألـه
عـمــا تــريـــد لـــــه كشــفا ً و ) تبيانـــــــــا (
فجــاء جبــريــ ُل واألرواح نائمـــــــــــــــــة
وكنــت وحـــدك فــي دنيــــاك ) يقظــانــــــا (
يقـــود فيـــه بُــراقـا ً قـــد أتـــــاك بــــــــــــــــه
لتشـــھد الكـــون أفـالكـــــــــــا ً و ) أكوانــــا (
أســرى الى المسـجد األقصــى اإللـــه بـــــــه
ً
ليـــــالً وطــار بـــــه روحــــــــا وجثمانـــــــا
ق جـــــرى كالبــرق متخـــــــــــذاً
عـلى بُـــرا ٍ
لـــه مــن النــور عـنـــــد العـــــدو ميدانـــــا
فحــــــ ّل فـي المســـجد األقصــى يباركـــــــه
ً
ويحمــد ﷲ إســــرارا وإعـالنـــــــــــــــــــــــا
وقُمـــت فــيــه تُصلـــي فــوق صخرتــــــــه
ً
وتنشــــــد الـلـّـــــه تســبيحا وشــــــــــــكرانا
حتى عرجـــت مــن الدنيـــا بأجنحـــــــــــــــ ٍة
مـن الســـــــماء لتلقــى ﷲ ھيمانـــــــــــــــــــا
فطــرت في العالـم ْ
العلـــــوي مبتھــــــــــــــالً
وطــرت فـي ملكــــــوت ﷲ جـذالنــــــــــــــا
وقـــد شـــھدت بـــه األفـــالك ســــــــــــابحة
تجــــري  ،وألفيـت فــي األفــالك أكوانـــــــا
شــاھدت فـي العالـــــم األعـلـى مالئكــــــــــة
يســـــبّحون  ،كمـــــا شــاھدت دنيانـــــــــــــا
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وزرت فيــــه النبييـــن األولــــى ســــــــكنوا
فيـــه وكانـــوا لعـرش ﷲ جيرانـــــــــــــــــا
وطــرت فـي األفــق األعلى لعــل تـــرى الـــ
ُ
ــحبيـــــب فـي األفــق األعلى إذا بانـــــــــا
دنا لـــــه فتدلــــــى منـــــــه مقتربـــــــــــــا ً
كقــاب قوســين أو أدنــى لـــــه كانــــــا )(2
أوحـى لــه ﷲ مـا أوحـــى وأطلعـــــــه
عـلــى العـوالـــم أنـــــواراً ونيرانـــــــــا )(3
وإن آياتــــه الكبـــرى لـــه ظھــــــــرت
فـازداد ممــــــا رأى للـّــــــــــــه إذعانـــا )(4
بالســــــدرة المنتھــــى طافــت مواكبــــــــهُ
آنـــا ً  ،وفــي جنّــة المــأوى جــرت آنـا )(5
بھـا رأى عَظـَمــوت الكـون ُمبتھـــــــــــــرا ً
كمـــــــا رأى ملكــــــــــوت ﷲ حيرانـــــــــا
مـا أعظــــــم ﷲ خالقــــا ً لعالمــــــــــــــــه
تبـــارك ﷲ خالقــــــــــــا ً ورحمانـــــــــــــــا
آمنـــت بالغيــب بعـــد ﷲ معترفــــــــــــــــا ً
ُ
ﱡ
وازددت با mبعــد الغيــب إيمانـــــــــــــــــا
ورحـــت معترفــا ً بالعجــــز لســـــت أرى
لمعتـــــرف بالعجـــــــز نقصانـــــــــــــا
فيـه
ٍ
إذا اعتقـــدت بربــ ّي وھــــــــو مقتــــــــد ٌر
صـــــ ﱠدقت إعـجــازه ســـ ّراً وإعالنـــــــــــــا
أبــوح فـي ســــــرّه للعالميــــــــــــــــن وال
أريــــد يومـا ً لھـذا الســـ ﱢر كتمانـــــــــــــــــا
_____________________

*  -وجدنا ھذه القصيدة بال تأريخ كبقية قصائده – رحمه ﷲ . -
) (1قال الرازي ] البُراق دابة ركبھا النبي صلى ﷲ عليه وسلم ليلة المعراج [
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) 4، 3 ، 2و  (5اقتباس من قوله تعالى  ) : :ثم دنى فتدلّى  ،فكان قاب قوسين أو أدنى  .فأوحى
إلى عبده ما أوحى  (.وقوله ّ
عز وجلّ  ) :ولقد رآه نزلةً اخرى  .عند سدرة المنتھى  .عندھا جنة
المأوى  (.سورة " النجم " اآليات 8و 9و 10و 13و 14و. 15
و )جنة المأوى (  :التي يأوى إليھا المالئكة وأرواح الشھداء والمتقين .

حبيــــب ﷲ
* * *

*

ولـ ﱠج بـه الھـــوى عـامــا ً فعـاما
أتعذلني إذ ا مــا القلــــب ھامــا
وحلـّـق في ســـماء الحــب طيــراً
يغـــرد باســــم فاتنــــه ھيامـــــــا
حـلـــول الـــروح حيــن بـه أقامـا
وطــاف بمــن أحـب وحـــل فـيـه
يناجيــــــه بأدمعـــــه ابتھــــــــاالً
وينشـــــده بخافـقــــه احتشــــاما
إذا عـقــد الھـــوى منـــه لســـــانا ً
ســـمعت لــــه بأدمعــــه كالمــــا
طـرت وجــــداً
ُ
ُ
أخـش المالمــــا
وبحـت بـه ولــم
وال عجــبٌ إذا ما
َ
وق ُ ﱡ
يفـــوق بنــــوره القـمــر التمامــا
ــدت العاشـــقين الى حبيــــب
وال عجــب إذا ما قــمــت شــيخا ً
بمحــراب الھـوى فيھـــم إمامـا
وأبعــث فــي قيامتــــه غـرامــــا
ألني في حبيــــــب اللـّــــــه أفنى
لخمـر جنانـــــه أزكــى مـدامـــــا
ســـكرت بحبــــه إذ كـــــان حبي
وســل عني األحبــــة والندامــــى
إذا ما ارتبـت مــن أمري فدعـني
فھم قـد ساھـموني الحـــب كھـــالً
كمــا ســـاھمتھم فـيــــه غـالمــــا
ھـواي فــكل من في الكــون ھاما
ولــم أك ھائمـــا ً وحــــدي ألخفي
بحبـــك يا محمــــد مســـــــتھاما
وھـا أني برغـــم الشـــيب أشــدو
* * *
وأضرمت الھوى فيه اضطرامـــا
أبا الزھـــراء أنــت نزلـــت قلبـي
قــد اتخـــذ اللھيــــب لـــه مقامـــا
وھلى يخشى لھيب الحب قلـــــبٌ
رأى في النار بردا ً أو سالمــا )(1
وكــــان كنـــــار أبراھيـــــــم لمـا
يريــــد من الھــــوى يومـا ً فـطاما
وقـد رضع الھــوى زمنــا ً وما أن
ليبلغ في شـــفاعـته المرامــــــــــا
به يرجـــو الشـــفاعة من رســول
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رســو ٌل كــان فــــي الدنيــا مـناراً
إلھيـــا ً وكــان لھــــا دعـامــــــا
بنــور جاللــــه فــاق ال ِعظامـا )(2
ق عظيــم
رســـو ٌل كــــان ذا ُخـلُــ ٍ
بــه فــي كـــل مكرمــــــة تسامى
رســـو ٌل كــــان ذا أدب كريــــــم
رســو ٌل كان للفـقــــراء عونـــــــا ً
وبــــــراً باألرامـــل واليتامـــى
رســـو ٌل كان أوفى الناس عھـــداً
وأصدقَھُــــم وأرعاھـھــم ذمامــا
بقلــب في الســماء جرى وعـامــا
رسو ٌل كان فوق األرض يجــري
رسـو ٌل حـام حـول العرش حينــا ً
وحينـا ً حـول رب العرش حامــــا
كقــاب القوس أو أدنى مقامــا )(3
دنــا منـــه الحبيــب وقــــد تـدلى
إليــه في قيادتھـــــا الزمامــــــــا
رســو ٌل أصلــح الدنيـــا فألقـــت
وأحيــــا أمــــة وأقـــــام دينـــــــا ً
وأسس دولـــــة وبنــــى نظامــــا
ليكشف عن بصائرھا الظالمــــــا
وأشـــرق نوره في كــــل أرض
وكانــوا في ضاللتھــــــم نيامــا
وأيقـض بالھدايــة كـــل شـــــعب
قـيــوداً ال يطيـق لھــا انفصامـــــا
وحـرر عـالمــــا ً قـــد كـان يشكو
فأضحـت في طھارتھـا غـمامـــــا
وطھـــر أرضه مـن كــل رجــس
وكانـــت قبـــــل آلھـــــة عـظامـا
وقـ ّوض بالھــــدى أوثـان قـــــوم
ً
وقـد ذبحــوا النســـاء لھا طعامـا
لقــد ســفحوا الخمور لھا شــرابا
وقـد ھدموا الحـــدود فلسـت تلقـى
لھــم فيھـــا حـالالً أو حـرامــا)(4
وعاثـــوا فـــي مواطنھــم فســـاداً
وعاشــوا في جھالتھم ســــــواما
حياتھـــم قـتـــاالً أو خصــــــاما
يقاتــل بعضھـــم بعضــا ً فكانـــت
تـولـّى األجنبي لھــا ضرامــــــــا
إذا خمــدت لھــم نيــــران حـرب
* * *
أبا الزھــــراء أنـت أقـمـــت دينـا ً
مـن األنـــوار تنتظـــم األنامــــــا
بأھـليھــــــا وئـامـــا ً والتئــامــــــا
وجــددت الحيـــاة بھـــا فطابـــت
فلـــم تــر بيــن أھليھــا مضـــيما ً
ولــم تـــر بيـــن أھليھـــا ُمضـاما
يـرى كـــل امــريء فيـه رقيبــــا ً
يناشـــده المحبــــة والســــالما
يخــاف ضميــــره إن رام شــــراً
ويخشى ﷲ ْ
إن للشـــــر رامــــــا
تھـــم بـــه ويردعـھــــا مالمـــــــا
يحاسب نفســـه عــن كـــل ســوء
فـلــم يــر غـير نھـج الحـق نھجــا ً
ولـم يــر غـير رائـــده إمامـــــــا
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له يومـــا ً ولــم يرھـــــب حســاما
مشى في ﷲ مـــا وھـنــت قنــــاة
وفي غـزواتـــه عـشــــق الحماما
أحـــب المـــوت إعالنـــا ً لديــــن
ليلقى ربــــه فيھــــا شـــــــــــھيداً
قــد اتشح الدمـــاء بھـــا وســــاما
فـنــال بـربــــه نصـــراً مبينـــــا ً
وفتحـــا ً لـــن ينـــال ولـــن يرامـا
وما ســـاد الشعوب لكي تضامـــا
ومــا فتــح البـــالد لغصب مــلك
بنــور ھــــداه ينتظـم األنامــــــا
فـقــد فتــح البـــالد لنشـــر ديــــن
بديــــن ﷲ أخوانــــــا ً كرامــــــا
ووحـــد بيـــن أھـليھـــا فكانـــــوا
* * *
خـالفا ً في شـــعوبك وانقســــــاما
رســو َل ﷲ جئــت إليـــك أشــكو
فـــزال بنــــاء وحدتھـــا انھدامــا
وعـھــد الجاھـليــــة عـــاد فيھـــا
ـدخيــــل ديارھـــم وبھا أقامـــــا
وحــــل الضعف فيھم فاستباح الـ
يتامى أو أرامـــــل أو أيامـــــــى
وشـــرد أھـلھـــا في كــــل أرض
كمــا افترشــوا بصيفھـم الرغــاما
قـد التحفـــوا الســماء بھا شـــــتاء
ولســت تــرى لھـــم فيھـا شــرابا ً
ولســت تــرى لھــم فيھـــا طعاما
فما اسطاعـوا من الموت انھزامـا
إذا زحــــف الــردى يوما ً عـليھـــم
قــد اتخذوا اللحـــود لھــم كھوفـــا ً
كما اتخـــذوا القبـــور لھم خيامــا
لھيب القلب الضطرموا اضطراما
ولـوال ھاطـــالت الدمـــــع تطفي
بكى لبكائھــــم وشــــكى ونامـــــا
إذا ما اســــتنجدوا يومـــا ً بجــــار
إذا كانــــت مدامعنــــا ســــــالحا ً
نـــذود بھــا فـقــد نلنـــا المرامـــا
يـذوق بدمعنـــا المـــوت الزؤامـا
وأنقذنـــا المواطـــن مـن عــــــدو
لھم من بعدمــا ھلكــوا الرجامــــا
أغـثناھــــم بأدمعنـــــا فخطـــــت
رســو َل ﷲ أدركھـــا قلوبــــــــــا ً
مضرجـــة وأفـئــــــدة ترامـــــى
* * *
عــلى أعـدائــــك الدنيـــا انتقامـــا
أغـثھـــا يا رســــول ﷲ واقـلــب
عـلى يــــدك الســــالمة والسالما
أغـثھــا فھــي غــارقـــة وترجــو
بمنقـذھـــا وبــــا mاعـتصامــــــا
فـلـم تيأس فــــإن لھـــا رجــــــاء
إذا ما حــل فـيھـــا المــوت يومــا ً
سيحييھا الـــذي يحيــي العظامـــا
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____________
*  -نشرتھا جريدة ) األستقالل ( عام  1950وكان الشاعر قد ألقاھا في أحتفال كلية
الحقوق بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقيم في قاعة ) الملك فيصل الثاني (
ونقلته أذاعة بغداد عــلى الھواء .
ً
ً
 – 1أقتباس يشير فيه ألى قوله تعالى  ) :قلنا يا نار كوني بردا وسالما عـلى أبراھيم (
) األنبياء( آية . 69
 – 2من قوله عـ ّز وجل ) :وإنك لعلى خلق عظيم (  :سورة )القلم ( آية . 4
 – 3من قوله تعالى  ) :ثم دنى فتدلى  .فكان قاب قوسين أو أدنى  ) : ( .النجم ( آية 8
و.9
 – 4الحدود  :حدود ﷲ  ،أي شرائعه وأحكامه  ،وفي القرآن الكريم ) :و َمن يتع ﱠد
حدود ﷲ فأولئك ھم الظالمون ( سورة )البقرة( آية  229واآلية  1من سورة )الطالق(
يعص ﷲ ورسوله ويتع ﱠد حدوده يدخله ناراً خالداً
واآلية  4من سورة النساء (  :و َمن
ِ
فيھا  (..وآيات غير ھذه ..
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مولد األمام علي عليه السالم
* * *
ﱠ
ولدت كالشمس أو أشرقـت كالقـمــــــر
البشــــر
من مشرق المجد أو من غــرة
ِ
ولــدت بالكعبـــة الغــــــراء مزدھـــرا ً
ﱠ
متوجــــا ً بجمــــال الــــــروح والصور
وعـشت في خير بيت قـد سما شـــــرفا ً
بكـــل أزھـــر مـــن أبنائـــه ال ُغــــــ َر ِر
ولــــدت مـــن خيــر أم في العـال وأب
ـر
من أشرف العرب العرباء من ُم َ
ضـــ ِ
ى
ى وھــــــــد ً
في أسرة كل ما فيھا نـد ً
أعظم بتاريخھا الوضّاح في األُســـــــر
تضيء أحسابھم كالشمس مشـــــــرقة
بكـــل زاھـــرة منھــــم ومزدھـــــــــر
إذا نظـــرت مليّــــا ً نحـــــو ســــيرتھم
وجـــدت ســـيرتھم في طلعـــة الســـير
بيـــت ترعـــرع فـيـــه النـــور منتشراً
منه على الناس من بـد ٍو ومن حضـــــر
ثم انتقـلـــت الى بيــــت النبـــي أخـــــا ً
لـه وعـــونا ً على األحــــداث والغيــــر
َ
وكنــــت أول مـــــن لبَـى رســــــــالته
وســـار في موكـــــب اآليات والســور
َ
وكنــــت منـــه وكــــل الناس شـــاھدة
ر)(1
كمثل ھـارون من موسى عـلى قَـ َد ِ
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نزلـــت مـن قـلبـــه بيتـــا ً
ﱠ
ســـعدت بــه
بل كنــت منه محــل السـمع والبصـــر
أبا الحسنين لي قـــلب يفيـض ھـــــوى
وما ھـــواي ســـوى فيـض من القـــدر
أحبكــم وأرى حـبـــي يقــربنــــــــــــي
أليكــ ُم وھــو ما أرجــوه من ُع ُمـري
ْ
ســــــكن
حــب النبي وآل البيـــــت لي
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
ھـوى َتح ّكــم مـن قلبــي وال عجــــــب
إن فاض شعراً جرى في كل ُمـ ّدكـــــر
والشعر يعجز عن مدح األولى ُم ِدحــوا
مـن ربھـــم بلسان اآلي والســــور)(2
إني بعجــزي ھــذا اليــــوم معتـــــرف
وإن نظمـــت عـيون الشــــعر من درر
علي ســـوى وحـي تنــــــــزل في
وما ﱞ
قلبـي وأملـــى عـليـــه كـــــــل مبتكــر
قــرأت مـا خطـــه الكتــاب عـنه فـمـــا
وجدت في كل ما خطوا ســـوى صـور
قالـــوا فتى كـــرّم ال ّرحمــــن ُغرتـــــه
عــن الســـجود ألربـــاب من الحجــــر
وأســــبق الناس إســـــالما ً وتلبيــــــــة
لدعـــوة الحـــق مـن وحي ومـن خبــر
وأشـــجع القــــوم ال يخشى الردى أبداً
وأعـلـــم الصحـــب بالقــــــرآن واألثر
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وأخطـــب النـــاس واآلثـــــار شــــاھـدة
في نھجـه الخالِـد الوضـاح في ال ُعصُر)(3
فـقـلـــت ما ھــــذه األوصاف جامعــــــة
وغـيـــر كاشـــفة عـن مجــده النضــــــر
إن الصفــــات التي قـد تنعتـــوه بھــــــــا
مظا ِھـــر قــد خلـــت مـن كــل مســـــتتر
إذا أردنـــا انكشاف الحــــق ســــــــاطعة
أنــواره فھـــو بيـــن اآلي والســـــــــور
ھنـــاك تنفتــــح األبصـــار ناظــــــــــرة
ســـــر األمـــام وما فــيـــه من العبـــــــر
لقـد قــرأت مليـــا ً فانجلـــت ُغــــــــــ َر ٌر
ما كان أسطعھا في الكون من غـُـــــــ َرر
وليس ذلــك من عـندي فقـد نظــــــــرت
عيناي ذلــك مثـــل النـــور فـــي األثــــر
ســـتقـرأون كتابـــي حيــــن أنشــــــــده
عــن اإلمـــام وما فـيــــه مـن النظـــــــر
ھنـــاك ألھمنــــي ربـــي وأطلعنـــــــــي
عـلى شــــعاع مـــن األنـــوار والفِكـَــــر
ﷲ يعلـــــم آل البيــــــــت معجـــــــــــزة
ـــر
فــي أول الدھـــر أو في آخــر العُـ ُ
ص ِ
وكــــل مـا فـيھـــم ســـــ ّر ٌ ســــــــتكشفه
عـنايـــــة ﷲ فــــي الداريــــــــن للبشــر
آمنــــت با mوالغيــــب الـــذي خـفيــــت
أســـرار تكوينـــه فـيـــه عـــن البصــــر
قالــــوا حقائـــق ھــــذا الكــــــــون بينـة
لكــــــل مطلــــع فـيـــــه ومفتكــــــــــــر
ب
والعقــل أظھــر ما في الكون مـن عجـ ِ
وكـــل ســــر ٍ تجلى غـيـــــر مســـــتتر
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فـقـلـــت كــــال فـمـــا زالـــت حقائقــــــه
بعيــــدة عـــن منـــال العـقــل في نظري
لــو اتخــذنا بحــــور األرض محبــــــرة
وكـــل اشـــجارھا األقــالم في َس َ
ط ر )( 4
لكي تســـجل عـلـــــم ﷲ قــــد نفــــــدت
وعـلـــم ربـــك لـم ينفــد مــن القــــــــدر
وإن أحطنـــــا بأوصــاف لنا ظھــــــرت
خــاف عــلى الفكـــــــر
فســـر تكوينھـــا
ٍ
والعلـــم مــا زال لــم يكشـف حقائقھـــــا
وإنمــــا ھـــو مقصور عـلـى الصــــــور
ويســـألون عــن الــروح الخفي فـقــــــل
الــروح مـن أمــر ربي مبــدع البشر )(5
وكــل مــا أوتي األنســـــان معـرفــــــــة
بســــيطة فـھي فــي األســرار لم تـــــنر
أبا الحســــنين إني اليــــوم فـي حصــــر
عـن البيـــان وشــعـري غـير مـقـتـــــدر
ْ
إن اعتذرت فلي حــــب ســــيشفع لـــي
لديـــك يــا خيــر مــن يرجى لمعتــــــذر
كـــم مـــن قصائد لي ُغـــر نظمـــت بھا
عـقـود مدحـــك مـن نـــور ومـــــن درر
ى
ب يطيــر ھـــو ً
ناجيـــت باسمك من قلـ ٍ
ب بجنــــح الحــــب لم يطـــــر
وأي قلــــ ٍ
حججــت بيتـــك واألرواح جاثمــــــــــة
حولي ترفـــــرف في قـدسيـك العـطــــر
وزرت قبــــرك واألبصـــار خاشــــــعة
من كــــل معتبـــــر منـــــــا و ُمـ ّدكــــــر
ھنـــاك طافــــت بي األحـــالم راجعــــة
بنــا الى غابــــر األحقـــاب والعـُصُـــــر
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َ
ى
أيام
كنــــت تضيء المســلمين ھـــــــد ً
في كـــل داج مــن األيــــام معتكــــــــــر
* * *
وليلــــ ٍة ثــار فـيھـــا الشـــر في نفــــــــر
مـن كــل ذئـــب غـليظ القـلـب أو نمـــــر
ھبـــوا لتنفيــــــذ أمـــر ٍ غــيـــر منتظــر
مـن شــــر مجتمـــع في شــــر مؤتمــــر
عصابـــة قـررت قتــل النبـــي وھـــــــم
جـــاؤا لتنفيـــــذه ليــــــالً بــــال حــــــذر
تســـوروا داره مـــن كــــل ناحيــــــــة
مـــن أول الليـــل حتى مطلــــع ال ﱠســـ َح ِر
فجـــاءه الوحي فـيـمــا بيتــوا فـنجــــا
بقــــدرة ﷲ منصـــوراً مــــن الخطــــــر
حثـا التـــراب عـلـى أبصارھـــم فعمــت
عـنـــه وســـــار بأمـــــر ﷲ للســــــــفـر
وھاجمــــوا داره صبحــــا ً فـما وجــــدوا
ي بنور الصبح معتجــــر )(4
سـوى عـلــ ّ
عـلى فـراش رســـــول ﷲ مضطجـــــع
لــم يخـــش من صـائل أ و فاتــك خطــر
مشى الى البيـــت يقضي أمــر صاحبـــه
مــن بعـــده غـيــر ھيّــــاب وال حــــــذر
ّ
وخـــــف الى
أعـطــى الودائـــع أھليھـــا
ھجــر الديــــار عـلى األقــــدام باألثـــــر
ومـا تجلّــى عـلــى األبصــار مزدھــــرا ً
إال وطافـــوا بـــه كالنجـــم بالقـمــــــــــر
وذاك أمـــر لــــه فــــي الناس حكمتـــــه
بــــــر
إذا اطلعـــت عـليـــه كـــــان ذا ِعـَ
ِ
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خالفـــة منـــه في أھليـــــه ظاھـــــــــرة
حـقــا ً وفي الناس ذكــر غـيـــر مندثـــــر
* * *
ويوم كنـــت كمثــل الليــــث منتصــــــرا ً
في كــل حــرب وترمي الكفــر بالشــرر
فتلــك " بـدر " وما قدمــت مـن عـمــــل
فـيھـا وما نلــت من فـوز ومـن ظفـر)(7
 mواقـعــة لــوالك مــا انتصــــــــــر اإل
ســالم فـيـھــا عـلى أعـدائـــه الـ ُكثُـــــــر
كانـــت وحقـــك تــلك الحــــرب فاصلـة
مـا بيــن منخـــذل فـيھــــا ومنتصــــــــر
بھـــا تجاوبــــت اآلفــــاق ھاتفـــــــــــــة
واھـتـزت الناس مــن بـــدو ومن حضـر
* * *
وإن نسـيت فــال ننساك في " أحـــــــ ٍد "
إذ كـــان ســـيفك فـيھــا زاخـــــر المطـر
ســـقيت بيــداءه الظمـــــأى بحــــار دم ٍ
وســقت قتلى بني العُــــ ّزى الى ســـــــقر
كمـــا تداركـــت اغــــالل الرمـاة بمـــــا
أوتيــت مـن صائــب في الرأي والنظـــر
وعــدت بالجيــش مـن قـ ُ ﱟ
ــن الى جبـــــل
بــه النجــــاة لجيــــش جـــد منكســــــــر
* * *
وتلـك واقـعـة أخـــرى بھــــا ظھــــــرت
آيــات نصــــرك مثـــل الشمس والقـمـــر
أيــام حوصــر جيـــش المسلمين ومــــــا
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 ضح ًى
والقـــوم منحصـــر في إثر منحصـــــر
نادى ثالثــا ً فـلـــم ينھــض ســـواك لــــه
واختــال يرفــل في ثـوب مـن الصغـــــر
وصاح )عـمرو بـن و ّد ( وھـو ليث وغى
ھل من فـتى من ُك ُم يقـوى على قـدري)(8
نازلتـــه فأبى يرجـــو ســـــواك الـــــــى
نزالـــه مـن غــرور فـيـــه منفجــــــــــر
ي فـتـــــــــ ًى
يقــولھا  :جاءني منھــــــم إل ﱠ
أما لھـم غـيــره من فارس خطـــر)(9
فـقـلـــت لكننـي ابغــي القتـــــال ولــــــي
ســـيف سيسقيك كأس المـــوت فانتظــــر
وصلــت كالليـــث فانشـــقـت مرارتـــــه
بضربـــة منــك لـــم ترحــم ولـم تــــــذر
صرعـتــه وأتيـــت القـــــوم منتصــــــرا ً
فكبﱠـــ َر القــوم للرحمـــــــــن باألثــــــــر
ب مــن عـدوھــــــم
ودبّ فـي كــــل قلــــ ٍ
يأس مـن النصر بـل ضرب من ال َخـ َو ِر
آبـــوا فھلّلـــت الدنيــــــا مكبــــــــــــرة
تكبيـــرة الحمــــد أو تكبيـــرة الظفـــــــر
ﱠ
قــــدت فيھـــا المســــــلمين إلى
وغـزوة
بني النظيــر لــرد الكيـــد فـي النحـــــــر
قــوم أتاھـــم رســـــــــــول ﷲ منتصـراً
بھــم فكـــادوا بـــه سّـــراً بــال خبــــــر
قــد بيتـــوا قتلـــه ِســـــ ّراً وتعميـــــــــــةً
ــــر
بقذفـــه مــن ســـماء الـــدار بال َح َجـــ ِ
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لكــــن ربـــــك نج ّ
ّ◌ ّ◌ــــــاه وأعلمــــــــــــه
ض َر ِر
بمـــا أ َســـــ َروه من
غــــدر ومــن َ
ٍ
َ
ص ْل َ
وإبــــت الى الـ
ــت منتقـمـــا ً منھــم
و ِ
رســــول بعـــد جھــــاد خيـــر منتصـــر
ك
َغشي َتھُم وظــالم الليــــل فـــي َحلــــــــَ ٍ
وغـبت عنھــم بنـــور الصبح وال َســـ َح ِر
* * *
وتلـك )خيبـر( قــد أظھـــــرت معجـــــزةً
ـر)(10
بفتحھــا بعـد ما استعصى على ُز َم ِ
دككــت أســــوارھا بالســــيف مقتلعــــا ً
حصونھا مثخنــــا ً في جيشــــــھا الدثـــر
قـــد كــــان ســـيفك فيھا زاخــراً بـــــدم ٍ
يجري على قمــــم االبطــــال كالمطــــر
فســــلّمت لــك صلحـــا ً بعدمــا فقـــــدت
َر
أبطالھــــا وھــي غـــرقى في دم ھَــد ِ
* * *
أما " تبوك" فلــــم تحضـــر وقائعھــــــا
إال ألمـــر عظيـــم القـــدر والخطـر)(11
والك فيھــــا رســـــول ﷲ معتمــــــــــدا ً
ــــر
على المدينـــة  ،تحميھــــــا من ال ِغيـَ ِ
من كـــل مســــتبط ٍن شـــراً ومختلـــــق ٍ
ســواءاً ومـــن كل كـــــذاب بھــا أشــــِ ِر
وتلك حادثــــة كبــــرى لمــــن فقھــــــوا
أســـرارھا واســــتبانوا واضح الخبـــــر
* * *
وتلكــم غــزوات قـــد كتبــــت بھــــــــــا
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
ومـن خطيـــب لنـــــا فــي درّه عجـــــب
مـا كـان أســطعھا في النــــــور من ُد َرر
تركــت فينــا كتابـــا ً مـا قــــرأت بـــــــه
إال وطــــرت بنــــور منـــه منتشـــــــــر
رددتـــه فـتجلــــت لـــــي عجائبـــــــــــه
مــن كـــل مبتكـــر فـيــه ومفتخـــــــــــر
آياتــــه مشــــرقات الـنـــور محكمـــــــة
مـا بيـــن منتظـــم منــــه ومنتثــــــــــــر
متــوج بجمـــــال الـــروح مزدھــــــــر
ب مـن اإليمـــان مزدھــــر
فــي كــل قلــ ٍ
يوحي جـالل الھـــدى فـي كــل فاصلــة
ّ
لكـــل ُمـطلـــع فـيـــه ومفـتكــــــــــــــــر
إذا تقـمصــــت فــي الھوتــــه فطنــــــــا ً
عـلمـــت مـا فـيـه مـن سر ومـن ِعـبَــــر
لــو أدرك المســلمون اليـــوم منھجــــــه
ألصبحــوا بھــداه ســـــادة البشـــــــــر
نھـــج ينظـــــم دنيانــــــا ويصلحھــــــــا
بنــور أحكامـــه مـــن كــل معتكــر)(12
قــد كـــان شــرحا ً لمــا جاء الرسول بــه
من مجمل الذكر أو من غامض األثــــــر
ومـــن يعــش دھــــره ظــــالً لصاحبـــه
يعلــم بمـا عـنـــده مـن واضــح الخبـــــر
* * *
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وفي " الغدير " تجلى الحـــق واضحــــة
أسـراره وتبــ ّدى كــل ُمســـتَـتر)(13
ھنـــاك نـــادى رســـول ﷲ أمتـــــــــــه
مـن كــل مفـتكــــر ٍ منھـــــا ومدكـــــــر
نـــادى يودعـھــــم حينــــا ً ويســــــــألھم
حينـــا ً ويرشـــدھـم للحـــــق والنظــــــر
يــا أيھـــا الناس أني مثلكــــــم بشــــــــ ٌر
وكــل شـــخص مــن الدنيا عـلى ســــفـر
وكلنــا ھـــو مســـــؤول ومنتظــــــــــــر
فـمـــا تقولــــون  ،قــال القــــوم باألثـر
إنا لنشـــھـد قــــد بلغـــــت دعـوتـــــــــه
ك ربـــك خيـــراً غـيـر مندثـــــــر
أجْ ــزا َ
أتشــــھدون بــأن ﷲ ربــــــــــــــــــكم
وإننـي عـبــــده المبعــــوث للبشـــــــر
وأن نيرانــــــــه حــــق  ،وجنتـــــــــــه
حـــــق  ،وبعثتكــم حـــق مــن الحفــــــر
وإن ســـاعـته فــــي الكـــــون آتيـــــــــة
ال ريـب فيھــا بأمـــر منـه معتبــر)(14
وﷲ يبعــــث عــن عـلـــم ومقــــــــــدرة
مـن فـي القبـــور بأمـر منــه منتظـــــر
ب اشـــھد وحضّـھُ ُم
قالــوا بلى  ،قال ر ِ
عـلــى التمســـك بالقــــــرآن واألثـــــــر
وراح يوصيھم خيــــرا ً بعـترتـــــــــــه
والمرتضى كفــــه فـي كفــــه العطـــــــر
يـا ربّ وال ِ األُلى والوه عـن رشـــ ٍد
وعـا ِد أعـــداءه الســـاعـين بالضــــرر
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واحبـب محبيه  ،وابغض باغـضيه وكن
نـــوراً مبينــــا ً لـــه فـي كــــل معتكـــــر
أعـــن معينيـــه واخـــذل خاذليــه فـمــــا
لــه ســــواك عـلـى األحــــداث وال ِغيَــــر
فـتــ ًى لـــه الحــــق ِظــــ ٌل ال يفارقـــــــهُ
مــن حيــــث دار فــيـــا ربي لـــــــه أ ِد ِر
خطابـــة مـن رســـــول ﷲ ھاديــــــــــة
لكـــل مذكـــر ٍ فـيھـــــا ومفـتكــــــــــــر
تناقلتھــــا الـــوف الناس مؤمنــــــــــة
بكـــل مــا جـــاء فـي آياتھــا الغــــــــرر
وســـار موكـبـھــــا فـــي كــل قافـلــــــة
مــن الجزيـــرة مــن بـــدو ومــن حضر
وتــلك مــن ربـــه البشرى قــــد انطلقت
عـلـــى لســــان نبـي صــــادق الخبـــــر
فثارت الحـــرب ال كانت فـقــد تركــــت
ً
عصـــر مصــابا غـيــــر مندثر
في كـــل
ٍ
بھا تفـــرق حـــزب ﷲ فـي شـــــــــــيع
وأصبــح األمـــر بعد اليســـر في عســر
أردت جمـــع صفــوف المسلمين عـلـــى
ّ
ولكـــن ذاك األمــر لــم يصــــــر
أمــر
إرادة اللـّــــه فـيـــــنا ال مـــــــر ّد لھــــا
وال اعـتراضي عـلى مـا خـط في القــدر
جــاورت ربـك مــذ ناداك متشحـــــــــا ً
دم الشــــھادة فــي محــــرابك العطــــــر
فـزدت أجـــراً عـلى أجــر ٍ بما اقترفــت
يد) ابـن ملجـم( مـن شــــر ومــن شــــــرر
إن الشــــھيد لَحــ ﱞي عـنــــد خالقــــــــــه
كمـا تقـــرر فــي القـــرآن واألثـــــر)(15

41

ديوان حسين علي األعظمي
_______________________________________________________________________________________

_____________________

) (1إشارة الى قوله تعالى ) ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه ھارون وزيراً .
( سورة )الفرقان ( 35واآلية  29من سورة )طه (
) (2إشارة الى قوله تعالى  ) :إنما يريد ﷲ ليذھب عنكم الرجس أھل البيت ويطھركم
تطھيرا( األحزاب 33
) (3نھجــه  :أراد " نھج البالغة " .
ﱡ
) (4إلماع الى قوله تعالى  ) :ولو أنّما في األرض من شجرة أقالم والبحر يُمده من
بعده سبعة أبحر ٍ ما نفدت كلمات ﷲ  (..سورة )لقمان . 27
)(5اقتباس من قوله تعالى  ) :ويسألونك عن الروح قُل الروح من أمر ربي (..
)اإلسراء ( . 85
)ُ (6معتَجر  :اإلعتجاز  :لـ َ ﱡ
ف العمامة على الرأٍ س..
) (7بدر  :وقعة بدر الكبرى .
) (8عمرو بن و ّد  :فارس مغوار من فرسان قريش نازله األمام علي وقتله ..
) (9في المخطوط المنقول جاء البيت مختل الوزن مضطربا ً غامضا ً فأصلحناه بما
يناسب مراد الشاعر – رحمه ﷲ –
) (10خيبر  :حصون خيبر التي تحصن فيھا اليھود ..
) (11تَبُوك :غزوة تَبُوك ..
) (12نھج  :أراد " نھج البالغة "
) (13الغدير  :ھو " غدير ُخم " الذي أشار إليه " أبو فراس الحمداني " في قوله :
وﷲ يشــھد واألمالك واال َم ُم
قام النبي بھا يوم الغدير لھــــم
) (14في ھذا البيت والذي بعده  ،إشارة إلى قوله تعالى  ) :ليعلموا أن وعـد ﷲ حـق
أن الساعة آتية ال ريب فيھا (.وقوله ع ّز وجل ) وأن الساعة آتية ال ريب فيھا ﱠ
وأن ﷲ
يبعث َم ْن في القبور () :الكھف (  21و )الحج ( . 7
ً
ﱠ
تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أمواتا بل أحيا ٌء عند ربھم
) (15من قوله تعالى  ) :وال
يرزقون ) .آل عمران (169

42

ديوان حسين علي األعظمي

43

_______________________________________________________________________________________

النور
مواكبُ
األمام عليه السالمِ
في مولد
* * *
فكــــنت للدنيــــا إمامـــــا ً
َ
ولـــ َ
تقـــود الى الھـدى فيھــــا األنامــا
دت
طلعت على الوجود فكنت صــبحا ً
َ
تشـــق بنور مشرقك الظآلمـــــــا
ـھـــدى طفالً وعشـت به غالمـــا
وال عجـــبٌ فإنك قــد رضعـت الـ
وفي بيـــت النبــوة كنــت ظـــــالً
لصاحبھــــــا وطبــت بــه مقامــا
ولـــن ترضى من النور انفطامـــا
رضعـت النـور مـن فم ھاشــمي ٍ
عكفــــت علــى رســـول ﷲ حبــا ً
وطـــرت بنــور دعـوتــه ھيامــــا
عــــن الدنيــا وفـي العليــا أقامـــا
وكنـــت وصيــــه لمـــا تخلـ ّـــى
وكنــ َ
وفـي ملكـوتـــه األعلـى تســـامى
ــت بنــوره نـوراً تجلـــــى
وكنــ َ
أخـــا ً لمحمــــ ٍد يرعــى الذمامـــا
ت كمثـل ھـارون ٍ لموســى
وأول مــؤمــن ٍ باللـــه حقــــــــــا ً
وأســــــبقھم الى ﷲ انظمــــــــاما
َ
َ
وكنــت لــه حســــاما
يداھمـــــه
ب
وكنــت وزيــره في كــل خطـــ ٍ
َ
بھـــا أ ّد ّ◌يـت بالسـيف
ب
وكنــت نصيـره فــي كـل حــر ٍ
الطغامـــــــــا
َ
بھـا فـي الناس فازدادوا خصــاما
وأيـدت الرســـــالة يــــوم نـــادى
َ
وكنـت ناصـره الھماما
ك
ونادى األقربيــــن فلـم يجبـــــــــه
ســــــوا َ
فـزدت بـــه وبــــــا mالتــآمــــــــــا
قـد انفضــوا ومـا لھـــم التئـــــــام
بھــــا فازداد با mاعتصامـــــــــا
وقــد أغـــــروه بالدنيـــــــا ليلقــى
ولـمـا بيتــوا في الليـــل حربـــــــا ً
أتـى جبريـــل يقـــــرؤه الســالمــا
لينثـــر فـي عيونھــــــم الرغامــــا
وأخبــره بھـــم فمشــى إليھـــــــم
وھاجــــر واصطفــاك لـه أمينــــا ً
فطبــــت بما اصطفـاك لـه قيامـا
حرســــ َ
بــه شـــــــراً وطبت بـه منامـــا
ت البيـت من قـوم ٍ أرادوا
بمنزلـــــــه ومــا ِھـب َ
وما ِخ َ
ـت الســـھاما
فت السيوف وقـد أحاطـــت
َ
لــك األدبـــار رعبــــا ً وانـــزاما
خرجـت عليھـم صبحـا ً فولـــــوا
وأفرحــــــ َ
َ
ت األرامـــل واليتامـى
وأديـت الودائــــع وھـي حــــــق
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وإبــــ َ
ب فـي رســــول ﷲ ھامـــا
ت الـى رســـول ﷲ تســعى
بقلـــــ ٍ
ولألشــــــواق تســــتب ُ
ق الغمامـــا
ك الغمامـــة في ھجيـــــر ٍ
تظللـــ َ
تضاءل ھيبـــةً لــــــك واحتشــاما
ك الطريـق دجــا ً ھــــال ٌل
ويھديــ َ
بـه في يثـرب القمــــر التمامـــــا
فتسـتھدي بليلـــك حيـن تســـري
وصلــت الـى النبي فضـم قلبـــا ً
َ
ب وقـَبﱠـــ َل منــك ھامــــــا
الـى قلـ ٍ
خلـدت مجــــداً
َ
نــــردد ذكــــره عامـــــا ً فعامــا
أميــ َر المؤمنيــن
َ
َ
لقيــــت ﷲ شـــوقا ً أو غـرامــــا
ك حتـى
نصــرت ﷲ في دنيـــا َ
َ
تخـــــش المنيــة والحمامـــــا
ولم
ب
نصــرت نبيـه في كــل حــــر ٍ
َ
تُضيم المشـركين ولـن تُضامــــا
ك كنــت قائـــده المر ّجـــــى
وانــ َ
وكنـ َ
بھــا ذكـر البطـولة قــد تســــامى
ب
ت مظفــراً في كـل حـــر ٍ
بسيفك ذي الفقــــــار أقمت ركـــن )م( الھـدى فيھـا وكنــت لــه دعامـــــا
* * *
َ
شــققت بسـيفك الجيـش اللھاما )(1
نصــرت ﷲ لمـــــا
ففــي) بــدر ٍ(
َ
المـوت الزؤامــــا
ك
وأدبــت الطغــاة بھــا فذاقـــــــوا
بحـد حسـام َ
دت بســيفك األسـرى نكــاالً
وقـــ َ
وللقتلـى شـــققت بـــه الرجامــــا
َ
وباألســالب ربحــا ً واغـتنامــــــا
وأبــت إلى المدينــــــة بالســـــبايا
فكبــرت المـــالئ ُ
تھنــيء قـــادة الدنيـا العظامـــــــا
ك مـن ُعالھـــــا
* *
أراد المشـركون لـــه انھدامــا)(2
وفـي ) أُ ُحـ ٍد( نصـرت الحـق لمــا
عـلى القتلى " ببدرھــم " انتقامــا
أتــوا وقلوبھــم بالحقـــــد تغلـــي
أزلــت من القلـوب بـه الســــقاما
ـــيف
فـداويـت القلـوب بحـــد سـ
ٍ
بھـا نصـراً ومـا نالـوا مرامــــــا
ولــو ثبــت الرمــاةَ لمـا أصابـــوا
إليــه يبتغــون بـــــه الحطامــــــا
رأوا جيـش العـدو قضى فھبـــوا
فـداھمھـــم عدوھـــم التفافـــــــــا ً
بـه انقلـــب انتصارھـم انھزامــا
فأنقـــ َ
دفعـــت بـه عـن القـوم الزحامـــا
ذت الفلـــول بفــن ِ حـــرب
* * *
ليثـرب يبتغـــون بھـا اصطدامـــا
وخف المشـركون بكــل جيــــش ٍ
فمـا اســطاعوا لخندقـــه اقتحامـا
فــرد ھجـومھــم ِحصـن منيـــــــ ٌع
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وقـد نـزلوا بــه يبغـون ھدمــــــــا ً
ت عنـھــــا
ويثـربُ تدفـــع الغارا ِ
ومـا ھجـع الـرماة بھــــا بليــــــ ٍل
ش ِ◌عاب الحصن )عمـرو
تسـلل من ِ
الحساما) (3
ســوى ليـث إليه مشـى ورامـــا
ونـادى للقتـــــــال فلـــم يجبــــــه
ابـن و ﱟد لن يُـنـــال ولـــم يرامـــا
فقـــال لـــه الرســـول ھـــــــــــذا
بســيل دمـاء مھجـتــه الرغامــا
فقلـــــت اجــل ولكنــي سـأســـقي
وعزرائيـل حـــول السـيف حاما
ورحـت إليـه تســــقيه المنايـــــا
صرعت به الفتــى فھوى صريعا ً
كـَ ُم ْنھـــــ ّد البنــــــاء إذا ترامـــى
فنلــت بقتلــه نصـــراً مبينـــــــا ً
وذكـراً فـي فـم الدنيــــــا أقامـــــا
إذا مــا خـــاب ســــيدھم ونامـــا
ودبّ الرعـبُ فـي قلــب األعادي
ويثـربُ ترتجـي با mنصــــــــراً
وتدعـو ﷲ أن يـــــردي اللئامـــا
فقـ ّوضــت المنـــازل والخيامـــــا
فـأرســـل ريحـــه ليـالً عليھــــــم
وآبـو خائبيـن أســـى ورعبــــــــا ً
ونار الحقد تضطـرم اضطـرامــا
ُ
كتبـت لـك السـالمة والســــالما
يثـــرب وھــي تدعـــو
ونادى ﷲُ
َ
وأشـــرقت الوجـوه بھـا ابتســـاما
ت
فھللــت القلـــــوبُ ُمـكبـــــــرا ٍ
* * *
تـدبـــر ما تبيتــــــه ظالمــــــــــا
وخيبـرقــد بغت وطغـت وراحت
ق وال الذمامــا
وقـد نقضــت عھـوداً أبرمتھــــا
ولـم تــر َع الحقـو َ
لتحـدث بيــن أھليھـــا انقســــــاما
ب شــ ّر مكـــر ٍ
وقد مكرت
بيثـر َ
ِ
ــدث فــي حكومتھـا انقالبــــا ً
وتُح َ
وتقلـب فـي سياسـتھا النظامـــــا
وتنفـــــ َ
ـث فـي قبائلھـــا الســِماما
وتُفشــي سـرھا فـي كـــل أرض ٍ
فضـاق بھا رســـول ﷲ ذرعــــا ً
وزاد بھـــا التياعـا ً واغتمامــــــــا
ليسقي غدرھــا الموت الزؤامــــا
فجـرد حملة ومشـــى إليھـــــــــا
ٌ
حصـون سددت منھا السـھا ما )(4
وقـد ثبتـت ترد الجيــش عنھــــــا
وح ّكم فــي معاقلھـــا الحُســـــاما
ي
إلــى أن قـــاد حملتــــه عـلـــــ ٌ
ك قالعھــــا حصنــا فحصنــــا ً
ود ّ
وكانـــت قبـل ذلـك لـــن تـُرامــــا
لمعقلِـــه ويرجـون التحامــــــــــا
ُ
وتقــذف من كنانتھــا الســـھامـا
وإن نامـــوا فيثـرب لـن تنامــــــا
ابن و ٍد ( وھـو يمتــش ُ
ق
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رجامـــا)(5

مسـاكنھا عـلى القتلـى
وودعھـــا قبـورا ً◌ أو

وأوردھـا الــردى وأقـام فيھــــــا
أتاھــا وھـــي شـــامخة قـــــالع
ركامــــــــا
* * *
لـتـدفــع عــن مواطننـا الطغامــا
أبـــا الحســنين ليتــك كنـت فينـــا
لتثــأر مـــن بنـــــــ ّوتك انتقامــــا
حـرب خيبـر فھي عـادت
وتشھ َد
َ
وتســكنھا المقابـر والرغـامـــــــا
وتســـقيھا المنيـــة مــن جــــــديد
وأفجعــت األرامـل واليتامـــــــى
طغـت فـي أرضنــا وبغـت علينـا
يؤيـدھـا نصـــارى الغرب ظلمــا ً
ولــوال الغـرب مـا نالــت مرامــا
وينســون العــداوة والخصامــــــا
ب يؤيدھــا النصـارى
ومـن عجــ ٍ
وأورده بزعمھـــ ُم الحمامـــــــــــا
وينسـون المسـيح ومـن رمـــــاه
أمن صلـب المسـيح ينـال نـصـراً
بأمتـــه وحـبـــــا ً واحتشـــــــــاما
قـد ارتكبـوا بما اعتقـدوا ضالالً
كمـا ارتكبوا بمن نصـروا أثامـا
يطھرھـــا ويمألھــــا ســــــــالما
أال ليــت المســـيح يعــود حتــى
* * *
ب قـد نزلــت بــه فھامــــــــا
أبا الشـھداء جئـت إليـك أســــعى
بقلـ ٍ
لقـاءك كـي يبـث لك الھُيامــــــــا
وحلّــق في سـمائك وھـو يرجــو
يبـوح بحبـه ليريــــــ َح نضـــــــواً
به سـكن الھـوى فھـوى غرامـــا
لعل يـرى الھدى ويرى إمامــا)(6
يؤجـــج فيه حُبـــك نـــا َر موســـى
خلــت من نورھـا ودجـت ظالمـا
يقـو ُد بنـوره الدنيــــــا إذا مــــــــا
وأضحـى الحـق فـي الدنيـا غريبــا ً
وكنــت لـه أبــا يرعــى الذمامــا
ك رحـ ُ
يئسـت فما وجـدت له ُمـقــامـا
ت ابحــث عنـــه حتى
بنـور َ
ولــم تســـمع لــه يومــا كالمـــا
ب
ومــن عجــب يمـوت بكـل قلــ ٍ
َ
وكنــ َ
وكنــت نصيـره عـامــا فعامـــا
ت شــھيده فـي الــذود عـنـه
ى ونــــوراً
وكـان بصـدرك األسـمى وسـاما
جــرى دمــه فكـان ھــد ً
__________________
) (1بدر  :أراد الشاعر وقعة بدر الكبرى في رمضان في السنة الثانية للھجرة و
) اللـﱡـھام (  :الجيش العظيم .
) (2أُحُد  :أراد ) غزوة أُحُد ( في شوال من السنة الثالثة للھجرة .
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) (3عمرو بن ود  :ھو)عمرو بن عبد ُو ﱢد العامري ( فارس من فرسان قريش برز له
اإلمام علي فنازله وقتله في غزوة الخندق ...
) (4حصون  :ھي حصون خيبر .
) (5رجاما  :الرجام حجارة ضخام  .وأراد الشاعر  :انه قلبھا على رؤوسھم وجعل
مساكنھا قبوراً لقتالھم .
) (6إشارة الى قوله تعالى  ) :وھل أتاك حديث موسى ْ ،إذ رأى ناراً فقال ألھله
ي
امكثوا إني آنست ناراً لعلـّي آتيكم منھا بقبس أو أجد على النار ھدى  .فلما أتاھا نُود َ
يا موسى  .إنيأنا ربﱡـك  (....سورة )طــه ( اآليات  ،11 ، 10 ،9و.... 12
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في يــــوم ذكرى
مولد الزھراء
* * *

والناس من حولـي تقــوم وتقعــ ُد
فـي عيـد مولـدك السـعيد أغـر ُد
والنـــور فـي أرواحھـم متوقـــ ُد
البشر فـوق جبينھـم متألـــــــــق
رقصت بھا األفراح وھي تغـر ُد
وقلوبھم من وجدھــــا ھيمانـــــة
األســمى مالئـكة تطـوف وتنشــ ُد
وكأنمـا األرواح في ملكوتــــــــــا
فكأنما ھـي للكواكب تصـــــعـ ُد
طارت محلـقة بأجنحــة الھـــــدى
إذ إنھـــا روح ھنــاك تَ َعبﱠــــــــ ُد
لتشـاھد ) الزھـراء( في أفالكـــھا
ملكوتھـا األعلى تــزار وتُقصـــ ُد
عرجـت إلى ملكوتھا األعلى وفي
* * *
أشـــدو بھـا كالطيـر حيـن يــرد ُد
إنـي نظمـت من القلوب قصــــيدة
في عيـد مشرق نورھـا وأمجــــ ُد
عـلّي أشيد بمـدح بنت محمـــــــد
وأبــــوح في حبــي وال أتــــرد ُد
أنا ھائم بمحمـــد وبآلــــــــــــــــه
فـا mيعلــم والبريــة تشـــــــــھ ُد
وإذا أردت على ھـواي شــــــھادة
فبحـب آل البيــت حـقـا ً يُســـــــع ُد
أن الـذي يرجـو الســعود بحبـــــه
يوم الحســاب وذاك يوم يشـــھ ُد
في حبھـم تُرجى شـفاعـة أحمـــد
ظلمـا ً عـلى أھليـــه أنت ُمـفـَـنّــــ ُد
قل للذي يھوى الرسـول ويعتدي
بـل أنــت في عـدوانـه متشـــــد ُد
إذ أنـت في دعوى المحبـة كاذب
يـرعى حـقـوق نبيــــه ويؤيــــــ ُد
إن الذي يھـوى النبـي فإنـــــــــه
فـي أھلــه فالويل فيمـا تنشـــ ُد ؟
ترجو شــفاعـته وأنـت تضيمــه
وتلـوغ فـي دم أھلـــه وتعــــرب ُد
أنى تحاول في الرسـول شــــفاعة
* * *
وأليھــم يسـعى الفـؤاد ويقصـــ ُد
إنـي أحبھــم لحـب محمـــــــــد
فھــواھم رغم الــردى ال ينفـــــ ُد
إنـي إذا نفـدت حياتي في الـردى
والروح باقيـة وليست تفـقـــــــــد
إذ حبھـم حـي بروحـي خالــــــد
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ُمـتَـيَقّـن فــي حبھـــم أتخلـــــــــ ُد
أرجو الخلـــود بحبھــــم إذ إننــي
فـي ﷲ مجدك فـي الحيـاة مــؤي ُد
أم الحســينين اللذيــن اســشــھدا
وأبـوك نور ﷲ وھـو محمــــ ُد
يكفيــك فخـراً انـت زوجــة حيدر
قـوم لــھم في كـل مكرمـة يــــ ُد
أھلـوك خيـر العالميــن ألنھــــــم
وعليھـم مـن ربھـم يتــــــــرد ُد
الوحي يھبـط فـي سـماء بيوتكـم
وﷲ جـــــل جاللـــــه بكتابـــــه
أثنى عـليھـم وھـو مجـد أوح ُد)(1
* * *
فالقــوم بعـد محمــد قــد ھُـددوا
يـا أيھــا الزھـــراء أيـن محمــد
بديارھــم واســتوطنوا وتوطـدوا
غصب اليھـود بالدھــم وتحكمـوا
واســتعبدوا أحـرارھا وتســـودوا
واسـتعمروا األوطان وھي منيعـة
وبغوا عـلى أعـراضھن وافســدوا
وسـبوا عـذارى يعرب في قدسـھا
حصـن لھـن من الفضيحـة منجــ ُد
فھربن يطلبن الردى إذ في الردى
قـد أرخصوا أرواحھم واستشھدوا
يندبــن أبطاالً تھـاووا في الوغــى
ھجـروا الدياروفي البالد تشـردوا
يحملـن أيتاما ً بكاة رضعـــــــــــا
تركوا المسيح ودينه وتــــــھودوا
والغرب في عون اليھود كأنھــــم
أعـداءھم ببـالدھم وتـوعـــــــدوا
وبغـوا علٮحلفائــــھم واستوطنـوا

_____________
ُذھب عنكم الرجس أھل البيت
*  -إشارة الى قوله تعالى  ) :إنما يريد ﷲ لي َ
ويطھركم تطھيرا ( سورة األحزاب ( . 33
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* * *
الدمــع ينطــق والعيــون تتـرج ُم
اليـوم قــد ذبــح الحســـــــين وآله
ذبحتـه يا لھفـي عليـه عصابــــــة
من كـل ذئب فاجرال يرعــــــوي
فاســود وجــه محــرم بجنايـــــة
ودجـا الصبـاح على الحسين وآله
وبكت على األرض السـماء كآبة
قـد بايع الناس الحسـين فجاءھـــم
غـرتھـم الدنيـا فباعــــوا دينھــــم
وأحـاط جيش عــدوه بخيامـــــــه
قـد حاصـروه لكـي يبايـع غاصبـا ً
أيبايع ابن محمــــد ِغــ ّرا ً طغــــى
أيخـون دنيـاه ويخســــر دينــــــه
أيقــر في الدنيـا يزيـد خليفـــــــــة
أنّى يبايعـــه وطـول حياتــــــــــه
وبـه تحيـط الغانيـــات وقلبــــــــه
وعلى رنين العـود يرقـص الھيـا ً
ھـذا يــزيـــد وھـــذه نـزواتـــــــه
ﷲ أكبـر تلــك شــــر جنايــــــــة
يا قــوم إنـي ال أبايـــــع ظالمــــــا ً
خـلوا سبيلي إن نقضتـم بيعتــــــي
يـا قــوم إنــي مـا أتيـــت بــالدكـم
أنـا لست بالرجــل الغريـب لتقتلوا
مـا بالكــــم ال تردعـــون ومالكــم
إني عـلى عھدي فصونوا عھدكــم
وإذا طغيتـم فـي البــالد وأھلھـــــا

عما يضــم اليـوم ھــذا المـأتـــــ ُم
ظلمـا ً وفاض الدمع وانفجـر الـد ُم
ال تســتحي فتاكـــــــة ال ترحــــ ُم
عــن غيــه وھـو العنيـد المجـــر ُم
مـادت لھـا الدنيـــا ومـاد محــر ُم
حـزنا ً كأن الصبــح ليــل مظلـــ ُم
إذ حـــل فيــھا مـا يھـد ويؤلــــــ ُم
فـإذا بھم نقضوا الذي قـد أبرموا
خسراً ووسوس في القلوب الدرھ ُم
حيـث النبـال تصيبھــا واألســھم
وھـو الخليفـة واألمام األعظــــ ُم
وبــه الشـريعة كـل يـوم تھــــد ُم
فالمـوت من تلك الدنايا أكـــــــر ُم
للمسـلمين وإن ذاك محـــــــــــر ُم
سكران ال يصحـــو وال يتأثــــــ ُ ُم
بالغانيــــات الفاجـــرات متيـــــ ُم
ھيمـــان في شــھواته يتنعـــــــــ ُم
أيريــد أمـر المســلمين ويحكـــــ ُم
ال يرتضيھـــا مؤمـــن أو مســـل ُم
وإذا أبايعــــــه فـاءنــي اضلــــــ ُم
إنـي بمــا ترجـون لســت أ ُ َســــلّ ُم
إال بدعوتكــم ســـأرجع عـنــــك ُم
أھــلي وتسـبوھم فـاءنــي منكـــ ُم
ال تســمعون لمــا بـــه أتكلـــــــ ُم
إذ إننـــي بعھـودكــــــم مسـتعص ُم
فســيعلم الطاغــون ما لــم يعلـــ ُم
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أنمـوت مــن ظمـأ وذاك فراتكــم
ھــل أذنـب األطفــال حتى يقتلـوا
قد جف ثدي المرضعات من اللضى
ھـذا الرضيـع عـلـى يـد ﱠ
ي معـذب
مـا بالكــم ال ترحمــون ومالكــــم
فسـقوه مـن دمــه بســھم قاطــع
فعــال صـراخ األم حـول ذبيحھــا
وھنــا مشت آسـاد ھاشـم للوغــى
ال يرھبون الموت بل كان الـردى
أمـا الحســـين فـكان لـيثا ً ثائـــــراً
حتى إذا غشي الصـفـوف تفرقــوا
لكنـھم بعثـوا السـھام لنحـــــــره
ورأى الخيام تدوســھا أعـداؤھـــا
يندبــن حارســھن وھـو مضـرج
أحسـين قم وانظر فأھلك أصبحـوا
يرجـون ســلب خيامنـا فـكأننــــا
فـاھتـــز مذعـوراً وحرك رأسـه
ومشوا عليـه بخيلھـــم وسـيوفھم
فعال الصراخ إلى السموات العلى
والنـار تضـرم فـي الخيـام كأنھـا
ومشـين خلـف الرأس وھـو معلق
ينـدبن في عرض البالد وطولھــا
حـتى إذا وصلـوا دمشــق تمزقت
ﷲ أكبــــــر تلــك أعظـــم نكبـــة
لـم أنــس وقفــة زينـب ومقالھــــا
قتلــوا الحســـين وفاتھـم ان الـذي
ليــست حياة المـرء عمـراً زائــالً
رجــل يعيـــش بموتــه حيـا ً ومــا

تلـــغ الذئــاب بـــه وإنـــا نحــر ُم
ظمأ وھـل خانوا بكـم كي يعـدموا
وقلـوبھن مـن األســى تتضـــــر ُم
أرجـو لـه قطـرات مـا ٍء فارحمـوا
ال تســـمعون وما لكـم ال تفھمـــوا
منــه الوتيـن فخـر يسـقيه الد ُم)(1
وبكــل قلــب مـن ذويھــا مـأتـــ ُم
فـإذا ھــوى أســد تقــدم ضيغـــ ُم
يخشى سيوفھم ويرھـــب منھـــ ُم
وحســامه كفـؤاده ال يثلــــــــــــ ُم
فـزعـا ً وذاقــوا بأسـه وتخرموا)(2
فھـوى صريعا ً وھـو ليـث معلــ ُم
ورأى الفواطـــم نائحـات تلطــــ ُم
بدمائــــه والجسـم منـــه مھــــد ُم
متشــردين وما لھـم من يعصــ ُم
يـا ويلھـــم ســــلب لھم أو مغنــ ُم
ليـرى فجــزوا رأســه وتحكمـــوا
مغمـورة في جســـمه واألســــھـ ُم
مــن نسـوة باتـت عـليــــه تـلطـ ُم
أرواحھــن بھـا المصائـب تضر ُم
فـوق الرمـاح يسـيل من فمه الد ُم
والمـوت فـوق رؤوســـھن مخيـ ُم
أكبادھــن يفيــض منھـا العلقـــــ ُم
ومصابنـا فيھــــا أجـــل وأعظـــ ُم
ليزيـــد وھــو ُم َعبّـــسٌ متجھـــــ ُم
قتل الحسـين ھـو القتيـل المجــر ُم
بــل إنھـا الذكــر الــذي ال يعــد ُم
يبـلى وآخــرفي الحيــاة محطــــ ُم
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ھـذا الحســين فإنـه حــي عـلـــى
أمــا يزيـــد فميــت بحياتــــــــــه
حسـب الخالفـة تستقر ببيتـــــــــه
والمــلك ال يبقــى اذا لــم يرعـــه
ولــذا تصــرم ملكـه من بعــد مـا
والحكـم آب ألھلــــه مسـتبشـــــراً
وأقــام آل البيـــت دولتھـــم عـلـى
وبنــوا بحـد السـيف مجـداً زاھـراً
أبنــاء ھاشـم شـيدوا اســــــتقاللھا
أحسـين قم وانظر فـذكرك عـاطر
ومقــر روحــك بعـد ذبحــك جنـة

رغـم الــردى وبذكــره نتـرنـــــ ُم
مــن حيــث ال يــدري وال يتفھــ ُم
فـإذا بھــــا فـي عھـده تتھـــــــد ُم
عـدل يســانده وحــــــق يـدعــــ ُم
ظنـوا بـأن الملـــك ال يتصـــــر ُم
وا لحــق عـــاد ألھـلـــه يتبســــ ُم
أنقاض مـن بطشوا بھم وتحكموا
ال زالـــت الدنيـــا بـه تتكلـــــــــ ُم
وبنـوا سـيادتھا التي ال تھــــــــد ُم
ويزيـد في الدنيـا يــذم ويشـــــــت ُم
ومصيـر روح الذابحين جھنـــــ ُم

_________________
* ألقاھا في الحفل التأبيني الذي اقيم في الصحن الكاظمي وتقلته إذاعة بغداد على

الھواء صبيحة العاشر من محرم الحرام سنة  1364ھـ  1944 -م ونشرتھا مجلة "
البيان " النجفية في عدده الخاص  (14-11).المؤرخ  20صفر  1366ھـ 14كانون
الثاني  1947م
) (1الوتين  :عرق في القلب إذا انقطع مات األنسان .
) (2وتخرّموا  :أي اخذتھم المنايا  ،قطعتھم واستأصلتھم .
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* * *
ودمــــاء ذرفتـــــھا الخطبــــــا ُء
أي دمـــع نظمتـــــه الشـــــــعرا ُء
ولــه اھتـزت مـن الھـول الســما ُء
فـي مصــاب مادت األرض لــــه
وجـرت مـن أعين الحق الدمـــا ُء
فـي مصـاب فُجــــع الحـــق بــــه
غرقـــت في لجّـتـيه الشــــــــھدا ُء
وجــرى طوفــان دمــــــــــع ودم
وھـو معـصــوم من اإلثـم بــــرا ُء
من رضيـــع ســــابح في دمــــــه
قـــــاده للحــرب ديــــــن وإبــــا ُء
وأب ﱟي ِمـلؤ برديــــــــــه تقــــــــى
وثكالـى جــــــل فيھــــــن البــال ُء
وأيـامـا بتـــن مـن غـيـــــر حمـى
كـــل مـا فيــه عـويــــل وبكـــــا ُء
ويتامي روعــــــوا في مشـــــھ ٍد
قـلبـــه منـه جـــروح ولظـــــــــا ُء
مشــھد يـذكـره الدھــــــر وفــــي
* * *
ُخـذل الحـق وعـــز النصـــــــرا ُء
ھاشـــمي ثـار للحـــــق وقــــــــد
مـن بني سـفيان أمسى األمـــــرا ُء
وجـــد الدولـــة نھـبـــا ً ولھــــــــا
فكــأن الحكـــم ملـــك وحبــــــــا ُء
تخـذوا الحكم عـضوضا ً فيھــــــم
ھي أرث يدعيـــــــه الغربــــــــا ُء
كانــت الدولــة شــــورى فــــــإذا
ولــه الناس عـبيـــــــد وإمـــــــا ُء
ويــزيد يحكـــــم الناس بھــــــــــا
طاغيـــا ً يفعــــل فيھا ما يشــــــأ ُء
وھــــواآلمــــر والناھــي بھـــــــا
حكمتھــــا بھواھـــا ســـــــــــفھا ُء
شــــقيت ممـــا دھاھـــا امـــــــــة
وھي لوال السيف من ذاك بـــرا ُء
اخـــذت بالســيف في بيعتـــــــــه
ھمـــه ظلــــم وبــــذخ وثــــــرا ُء
ھمـــه الدنيــــا ولـــذات الھــــوى
وقديمـــا فيھــــم كان العــــــــدا ُء
وعــــــداء لبنـــــي فاطمـــــــــــة
أمـــة يحكـــم فيھـــــا األشـــــقيا ُء
توجـــوه فبكى التــــــاج علــــــى
وھــو للديـــن وللدنيـــا شــــــقـا ُء
أإمــام الديـــن والدنيـــــا بھــــــــا
الديــن والدنيـــا ســـالم وعـفـــا ُء
إن يكـــن فيھــــا إمـامــا ً فـعـلـــى
* * *
يا شــــــھيد الحــــق والديـــن معا ً
أنــت للحـــق وللديــــن عــــــال ُء
أنــت للحـــق وللديـــــــــن فـــداء
وإذا مــت شـــھيداً في الوغـــــــى
دمــه في ظلمـــة الظلــــم ســــــنا ً
وبداجي الدھــــر للناس ضيـــــا ُء
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تصــرع الظلــم وللحـــــق ســوا ُء
دمـــه في كــــل جيــــــــــل ثورة
حاربتھـــا من بنيھـــا اللؤمـــــــا ُء
دمـــه رمـــز ضــــحايا أمـــــــــة
غـلب األحـــرار فيھا األدنيـــا ُء)(1
يا شـــھيد) الطــف ( في موقعـــــة
ولــــه مــا بقي الدھـــر بقــــــــا ُء
أنـــت في ذكــــراك حي خالــــــد
لھـــ ُم رغـــم المنيّــــات فـنـــا ُء)(2
شــــھداء الحــــق أحيـــــاء ومـــا
حاربــوا الحــــق وللناس أســــاؤا
إنمــا يفنى األُلـى مـــن ظلمھـــــم
فھــي اليـــوم وأھلـــوھا ھـبـــــا ُء
أيـــن تيجانھـــــم ســـــــــــــاطعة
فھ َي اليــــوم قبـــــــــور وعـفــا ُء
أيـــن أبراجھـــــــم زاھيــــــــــــة
طــال والظلــــم ألھليـــــــه بـال ُء
إن عھــد الظلــــــم ال يبقـــى وإن
الظلـم والطغيان في الدھــر بنــا ُء
أقــــرأ التأريـــخ ھــــــل دام مــع
* * *
زھـقـــت فيھــا نفوس أبريـــــــا ُء
لست أنسى وقعــة الطـــــف التي
خاننـي الصبر وأعياني البكـــــا ُء
كلمــــا رددت فيھــــــا بصـــري
مرعـب قــــد شــــھدته كربــال ُء
مشـــھـد يا ويلــه من مشــــــــھـد
وھـنــا األطفــال غرثا وظمــــا ُء
فـھنـــا األبطـــال صرعى جـثـــم
مـن دمـــاء تركتھـــا الشـــــھدا ُء
جـــف ثـدي األم تروي طفلھـــــا
لھــم حتى مــــن األدمــع مــــــا ُء
جـمــد الدمــع مــن الھـــول فـمــا
راحـــم بَــر ٍ وأيـن الرحمــــا ُء ؟
ونســـاء البيــــت ينظــــرن الـــى
والحســـين ابــن عـلي يدفــــــــــع )م ( الجيشس كالسيف له فيھم مضا ُء
لھـــم في وضح الحــق اھـتــــدا ُء
صارخا ً يدعــــو الى الحــــق وما
منھــم مــاء وقـــد خاب الرجــا ُء
جاءھـــم يحمـــل طفــــالً يرتجي
صــدره تجـري من الطفل الدما ُء
آب بالطفــــل ذبيحــــــــا ً وعـلى
ســـيفه المــوت إذا عــــز الدوا ُء
وھـنا انقـض على اعدائــــــــــــه
رده فـــــرد وحيـــــد ونســـــــا ُء
غــير ان الجيـــش ال يقــوى على
وعـليــــه دمـــه الجـــــاري ردا ُء
فـھـوى الليث جريحــا ً في الوغى
وبـه من شــــدة الطعـــن عيـــــا ُء
مـا لـــه مـــن قــــوة ترفعـــــــــه
ثم ّ
فإذا الجســـــم من الرأس عــــرا ُء
جــذوا رأســــه من جســـــــمه
ترفـــع الرايـــة فيھــــــم واللــوا ُء
رفعـــوا الرأس على الرمـــح كما
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ھـــن إال " ليزيـــد "
ونســــاء البيـــت يندبــــن ومـــــا
أ ُ ُ◌ســــــــرا ُء
الرمــح والشــام بكــــــاء ورثـا ُء
ودخلـــن الشـــــــام والرأس على )م(
قلبـــه حقــــد له الرأس شـــــــفا ُء
و " يزيد " ينظــــــر الرأس وفي
فـيــه أنس وارتيـــاح وھـنـــــــا ُء
بالـعـصــا يعبــــث فـيــه ولـــــــه
رأســــه إال ســــــــناء وضيــــا ُء
أيھــا العابـــث فــي الرأس فـمـــا
فـھـــو طھــــر ولدتـــــــه الحنفا ُء
لــم تدنســـــه يــــد مجرمــــــــــة
* * *
ومـــن ﷲ على الناس قضـــــــا ُء
يا شــــھيد الحـــق ھـــذا قـــــــدر
واختبـــار لذويـــــه وابتـــــــــال ُء
وامتحــــان للــــورى في دينھــم
وھــو غـيــــــــب جھلته الحكما ُء
وھــو ســــر ﷲ في تكوينـــــــــه
ء ) (3
وعــسى أن تكرھــوا شــــراً وما
ھــو إال الخير لو زال الخفــا ُ
إنھــا ركـــب وما فـيه ثـــــــــوا ُء
وإذا مـا عـــرف الدنيــــــــا امرؤ
إنما ترجى التي فيھــــا البقــــــا ُء
ليـــس ترجى وھي ظـــل زائـــل
ھــاھـنــــا إل شـــقاء وفـنــــــــا ُء
فھنـاك الخلــــد والخيـــــر ومــــا
وھو في الدنيا وفي األخرى سوا ُء
وشـــــــھيد الحـــق حي خالـــــــد
من نعيـــم وله الخلـــد جـــــزا ُء
ولـــه من ربـــه مـــا يرتدجــــــي
فـھـو منــــه ﷲ والناس بـــــــرا ُء
إنمـا الويــــل لبــــــــاغ مـعـتـــــد
ولـــه فيھـــا عــــذاب وشـــــــقا ُء
ولــــه مـن ربـــــه نيرانـــــــــــه
___________

* ألقاھا – رحمه ﷲ – في حفل العاشر من محرم الحرام الذي أقيم في الصحن الكاظمي عام
 1365ھـ .ونشرتھا مجلة " البيان " النجفية في العدد الخاص ) ( 14 -11المؤرخ  20صفر 1366
ھـ  14كانون الثاني . 1947
) (1الطف  :أرض من ضاحية الكوفة  ،حدثت فيھا " معركة الطف " التي استشھد فيھا سبط
الرسول وجماعة من أھل بيته األطھار .
ّ
تحسبن الذين قتلوا في سبيل ﷲ أمواتا ً بل أحيا ٌء عند ربھم
) (2اشارة الى قوله تعالى  ) :وال
يرزقون (  ) :آل عمران ( . 169
) (3من قوله تعالى ) وعسى أن تكرھوا شيئا ً وھو خير لكم (  :سورة ) البقرة ( آية 216
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الشـــھيد
* * *

نظمــت ومــا غير المناحـــات لي شـــعـ ُر
لـــه من دمي شــط ٌر ومن أدمعي شـــط ُر
نظمــــت دم األحـــرار فيھــم قصيــــــدة
تنــوح بھـا الدنيـــا ويبكي بھـا الدھـــــــ ُر
نظمــت دم األبــــرارمـــن آل ھاشـــــــم
إذا ما جـــــرى و"الطف" من دمھم بحـ ُر
نظمـــت دمـــوع الھاشـــميات نادبــــــــا ً
بـدمـــع لــه َمـــ ﱞد وليــــس لــه جــــــز ُر
ي ثـار حيــــن تعـطلــــــــت
فـتى ھاشــم ٌ
شــريعـته الغـــــــراء واســـتفحل الشـــ ُر
بمملكـــة فيھــــــا يزيـــد خليفـــــــــــــــة
لــه النھـــي دون الھاشـــميين واألمــــــ ُر
أقامــوا لــــه عـرش الخالفـــــــة بالظبى
وليس لــه فيھــا وفي أمرھــــــا خـ ُـ ْبــــ ُر
قـــد اغتصبوھا من ذويھــا ومـــا لھـــــم
بفـعـلتھـــم إال أباطيلھـــــــم عــــــــــــذ ُر
وان الـــــذي يبني عـلــى الظلــم دولــــة
يــــــزول وال يبقــــى لدولتــــــه ذكـــــ ُر
و َمــن ينتصـــر بالظلـــم يومـــا ً فإنـــــــه
ر ) (1
ُف ھـــار ٍ ولن ينفع النص ُ
عـلى ُجــر ٍ
يزيـــد طغى باألرض حتى تزلزلـــــــت
بطغيانــــه وانھـــد من ظلمـــه الصــــب ُر
وعاثـــت فســــاداً في البــالد واھلھـــــــا
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فـمادت وعــم الناس في حكمــه الجــــو ُر
قضى دھـــره بين الخدينات والطـــــــال
فليـــس له إال الخدينـــــات والخمـــــــــ ُر
تحيــط بـــه في المنكـــــرات عصابـــــة
لھـــا ولـــه في كـــل مأثمــــة فخـــــــــ ُر
أيرضى زعـيــــم الھاشـــــميين أن يـرى
يزيداً زعـيــــم الناس وھـــو فتى ِغــــــ ﱡر
أيرضى أمــام الحـــق والديـــن أن يرى
عـدو الھـــدى والديــن في يــــده األمـــ ُر
أيرضى يزيـــداً أن يكــــون خليفــــــــة
وقد ضج من طاغوته الدين والذكــــــــ ُر
يريــــدون منــه أن يبايـــــــع فاجـــــــرا ً
وفي بيعــة الفُ ّجـــار لـــو عـلمــوا فـُجــ ُر
أبى بيعــــة الباغي وخــــف لحربــــــــه
بـآل لھـــم في النصــر آمالـــه الغــــــــ ُر
أتى الكوفــــة الحمـــراء ليثـــا ً محـــــررا ً
وفي الكوفــة الحمــراء ينتظر النـصــ ُر
ھنالــك أنصــــار دعـــوه فجاءھــــــــــم
بقـلــــب شـــجاع ال يداخلـــه ذعــــــــــ ُر
ولكـــن ھي األمــوال تعبــث بالنھــى )(2
وليـــس لھــا حُكــــــــ ٌم إذا َح َكــ َم التــــب ُر
فخانــوا عـھـــودا أبرموھـــا ولم يكـــــن
لــه منھـــم إال الخصومــة والغــــــــــد ُر
احاطـــوا بـــه يرمونـــــه بنبالھـــــــــــم
وفي ظھره بيضٌ وفي صـــدره سُ ً◌ـــــ ْمـ ُر
وقــد منعـــوه المــاء وھــــو أســـــيرھم
فضاقت به الدنيــا وضاق بــه األســـــــ ُر
يرى النھـــر واألطفـال يبكـــون حولــــه
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عطاشـى وما غـير الســـراب لھم نھـــــ ُر
قــد اضطرمـت أكبادھـــم فتســــــــاقطوا
على األرض ال حول لديھــم وال صبــ ُر
وجـفــت ثـُـد ّ
ي المرضعـــات من الظمـــا
وأصبحـن في ُعســر يضـيق بــه العســ ُر
يناديــن قومـــا ً ال تليـــــــن قلوبھــــــــــم
ص ّمــاءه الصخــــ ُر
وقـد آلن لو ناديــــن َ
وھــل يرتجـى مــاء بقـفـــر عدوھـــــــم
أال ليــــــت ال كـان العـــدو وال الـقـفـــ ُر
أبٌ في يديــــه طفـلــه جـــاء يســـــــتقي
لـه المــاء إذ أودى بمھجتـــــه الحــــــــ ُر
رضيــع كمـثـل الطيـــر يخفــــق قـلبــــه
فـمــا رحمــوا الطفــل الرضيع وما بَـرّوا
ســـقـوه دمــا ً من طعنـــــة في وريــــــده
فخــ ّر ذبيحــــــا ً ال وريــــد وال نحـــــــ ُر
أبٌ في يديـــــه طفـلـــــــه يذبحونـــــــــه
ر ) (3
فـھــل لھــم فيـــه وفي طفلـــه ِوتــــ ُ
وھـــل يـ ُقـتــل الطفـل الرضيع بشــرعھم
فإن كــان ھــذا شرعـھم فـھـــو الكفـــــ ُر
أبٌ رفــع الطفـــل الذبيــــح الى الســـــما
ليعـلــن في آفاقھـــا دمــــه الطھـــــــــــ ُر
وآب غريقــــا ً في دمـــــاء رضيعــــــــه
تمــــج دمـــا ً منـــه الحشاشة والـثـغــــــ ُر
فــدوى صـــراخ األم تلقــــى وليدھـــــــا
ذبيحــــا ً فـــال رأس عـليــــه وال شــــعـ ُر
تقبلــــــــه مــــن جرحــــــه وتضمـــــــه
الى قلبھـــا والقـلــــب مســتعـر جمــــــ ُر
تناجي الــدم المسفـوك وھـــو وليدھـــــــا
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حنانـــا ً وال قـلــب لديھـــا وال فـكـــــــــ ُر
ورددت اآلفــــــاق صــوت صراخھــــــا
وفي أذن الباغيــــن عن ســــمعه وقـــــ ُر
وھـبـــت صقـــور الھاشـــميين للوغـــى
إذا ما ھــــوى صقـــر تقدمــــه صـــــقـ ُر
الى أن ھـــوى الليـــث الھصور مضرجا ً
عـلى األرض ال فــ ٌر لديــــه وال كـــــــ ُر
فـتى اغرقـتــه في الدمــــاء جُروحـــــــه
وھــد قـواه الضرب والطعــن والنحـــــ ُر
ومـا تركـــوه وھـــو يلفــظ روحــــــــــه
ر " ) (4
فـقـــد ذبحـــوه واســـتبد به " شـم ُ
وداســوا على صــدر الذبيـــح بخيلھـــــم
وأرجلھــم فانــدك وانخســـف الصـــــد ُر
ھنـــالك قامـــت في الخيــــــــام مناحـــةٌ
وشــبت بھـــا النيـــران وانتھـك الســـت ُر
ود ّوى صـــراخ الھاشــــميات في الســما
فـناحـــت عليھــــن المالئكـــــة الغــــــ ُر
س ُم َعـلّــــَق ٍ
مشـــين أُســـارى خلــف رأ ٍ
عـلى الرمــح ال وعي لھـــن وال صبـــ ُر
ى
ينحــن عـلى مـا حـــل فيھــــن من رد ً
بقـفــراء ال أھــل لھـــــن وال خـــــــــد ُر
عـليھـــن من طھـر العـفــاف مضــارب
لھـــن دم االحــــرار أرديــــة حمــــــــ ُر
قــد اضطرمت اكبادھـــن مـن األســـــى
وحــل بھـــن المـوت والرعـب والذعــ ُر
ســبايا وھــل تُســبى بنــــــــات محمــــد
وھــــن بتاج المجــد أنجمــــه الزھــــــ ُر
* * *

59

ديوان حسين علي األعظمي
_______________________________________________________________________________________

شـــــھيد العــال مـا أنـت ميــت وإنمــــــا
يمـــوت الـــذي يبلـــى وليس لــه ذكــــ ُر
ومــا دمـــك المســـفوك إال قـيامــــــــــة
لھا كــل عـــام ٍ يــوم عاشـــوره حشـــ ُر
وما دمــــك المســـفـوك إال رســــــــــالة
مخلـــدة لـم يخــل من ذكرھــــا عـصــ ُر
وما دمــــك المســــفوك إال تحـــــــــــرر
ر )(5
لدنيـــا طغــت فيھا الخديعة والختــــ ُ
وثورة إيمـــان عـلـــى الظلــــم قائــــــــم
بنـاه الھـــوى والكيــد والحقـــد والغــــد ُر
فأيـــن الطغـــاة المعـتـدون وما بنــــــــوا
على المكــر من حكـم وھـــل بقي المكـ ُر
وأيــن قصــور الظالميـن فـقــــد رمــــى
بھا الدھـــر ال ظلـــم يــدوم وال قـصــــ ُر
وأين عـروش الجائريـــن فـقــد مضــــى
بھــا وبأھـليھــــا الجبابـــرة الجـــــــــو ُر
وأيــن يزيـــد وھـــو فيھــــا خليفــــــــــة
وھـــل ليزيــد في خالفـتــــه فخـــــــــــ ُر
لقــد غـصــب الدنيــا ولـم يــدر أنــــــــه
إذا مــات مـن دنيـــاه ليس لـــه قـبــــــــ ُر
_________
* ألقاھا  -طيب ﷲ ثراه – في احتفال العاشر من محرم الحرام سنة  1366ھـ  1944 -م الذي أقيم
في الصحن الكاظمي ونقلته اذاعة بغداد على الھواء  ،وقد نشرت في مجلة البيان النجفية في عددھا
الخاص  14 – 11بتاريخ  20صفر  1366ھـ  14كانون الثاني .1947
ُرف
) (1إشارة الى قوله تعالى في اآلية  109من سورة  :التوبة "  ... ) :أم من اسس بنيانه على ج ٍ
ھار ٍ فانھار به في نار جھنم . ( ...
بيضٌ
وسُ ْم ُر  :األبيض :
) (2النَھى  :العقول .و " التب ُر"  :الذھب وفي عجز البيت الثاني بعده ،
السيف جمعه ) بِيضٌ ( ،و ) ُس ْم ُر (  :الرماح  ،و ) األسمر ( مفردھا .
الو ْت ِر  :الثأر
)ِ (3
ــم ِ◌ر بن ذي الجوشن العامري ....
)َ (4شــ ِمر  :ھو شـَ ِ
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) (5الختـر  :الـغـــدر .

ذكرى مصرع الحسين *
* * *
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ال تلمني إن جـــرت عيني دمــــــــأ
ھـــل تــــرى العالم إال مأتمـــــــــا ً
* *
أيھـــا الباكـــون حولي اقتربــــــــوا
إن شـــعري أكبــــ ٌد تلتھـــــــــــــب
ثـم نوحـــوا واندبــــوا من ذھـبــــوا
قُـتـلــوا ظلمـــا ً وھــــم لم يذنبــــــوا
لھــــــــم القـــــــــــــرآن أ ٌم وأبٌ
غـيـر أن الظلــــم بالغـــــــدر رمى
صـــال كالذئــب عليھــــا مجرمـــا ً
* *
مصــرع أو مذبـــح أو مأتــــــــــ ُم
ودمـــــــــوع جاريــــــــــــات ود ُم
فھنــا الغيــــد ثكالـــــى تلطــــــــــ ُم
وھـنــا األبطال صرعى جُـثـّــــــــ ُم
مشــھـد يا لھــــف نفسي مؤلــــــــ ُم
ال تـــرى إال دمــــــــا ً منســـــــجما
ووجوھــــا ً مثــل أقمــــار الســـــما
* *
مصرع فاضت به روح الشــــــھي ْد
ھـــو حــرب بين شــھـم ٍ وعـنيــ ْد
غـيـر أن المـــال ذو بأس شــــــدي ْد
وبـــه قــد ربـــح الحـرب يزيــــــ ْد
ٌ
شــيطان َمريـــ ْد
غـيـــر أن الظلـــم
أرأيت الظــــلم كيــــف انھدمــــــــا
وھــــوى ِذكــــ ُر يزيــــد وســــــما
* *
مبــدأ قـــد خطـّه خيــر الشــــــباب

ك لــم ينبجــــــــس ِ
أيﱡ دمـــع ٍ َويـــْ َ
قـــد طغـــت نيرانـــه في األنفـــس ِ
*
ْ
الھتـــــون
اسمعوا انشـــودة الدمع
ْ
العيـــون
ودمـوعــي غـرقـت فيھــا
ْ
يرجعـــــون
أنھـم بعــد النــــوى ال
ْ
تعلمــون
أنھــم خيــــر الـــورى لو
ْ
عاكـفــــون
وعـلــى قـرآنھـــم ھــم
أمـــــة الحـــق ولـم يبتئــــــــــس ِ
ويلـــه مـــن ُمجــــرم ٍ مـفـتــرس ِ
*
رفـرفـت فيه نفــوس الشــــــــھدا ْء
وعـويــــل وصــــراخ وبكـــــــــا ْء
وھـنــا األطفال غـرقى في الدمــا ْء
حاربـــوا الظلــــم فكانــوا كرمــا ْء
مـفـزع قـــد شــــھدته كربــــــال ْء
وجسـوما ً فُصلـــت منھـا الرؤوسْ
بُعثــرت مشـــرقة فــي الـ َغـلــَس ِ
*
وھي تعلـــو في سماوات الخلـــــو ْد
ما لـــه في دولـــة الظلـــم حـــــدو ْد
ولــــه الناس قيـــــــا ٌم وقعـــــــــو ْد
وھــو لـــوال المال خانتـه الجنـــو ْد
وعـليـــه العـــدل ال بـــد يســـــــو ْد
وعــال العـــدل متيـن األســــــــس ِ
عاليــــا ً مجــــد الحســـين األقــدس ِ
*
في كتاب المجـــــد تتلــوه العصـور
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إقــــرأوه إنــــه خيـــــــر كتــــــاب لــو وعــــت أحكامه الغر الصـدور
كلــه عـــزم وحــــــزم وانقـــــالب وســــــــمو وحيـــــــــاة ونشـــــور
ّ
فـھـو للسارين في الظلمـــاء نــــور
جــــن ظـــــــالم أو ســـراب
وإذا
وإذا الســـيف تالقى والحــــــــراب ولد البيــــداء كالليــث الھصــــــور
لـــك مـن مجــد ســـما لم يُطمـس ِ
يا حســـين إنــك الحـي بمــــــــــا
ذكـــره غـــير بلى منــــــــــدرس ِ
إنمـــا الميـــت الــذي مــات ومـــــا
* * *
ْ
المجـــــون
دولــة عــاث بأھليھـــا الفســـــــــاد وطغى في أرضھا بحر
ْ
يشتـــھون
فغـــدت ملكـــا ً كما ھـــم
كانـــت الدولـــة ُشــــورى واجتھاد
ْ
األقربـــــون
ونأى عـنھـــا بنوھـــا
وطغى فيھــــا يزيــــد وزيــــــــــاد
ْ
جـنــون
ال ترى فيھـــا صالحـــا ً أو رشـــاد كــل مــا فيھـــا ضــالل أو
ْ
السـجون
أقبروھـــم في غـيابــــات
وإذا أرشـــــدھم أھــــل الســـــــداد
ك لـــــــم ينـدرس ِ
وإذا الظلـــــــم تمـــــادى ھَـدَمــــــا
أيﱡ ظلـــم َويـــــ َ
مــا لــــه فـــي ليلـــه مـن قبـــــس ِ
وإذا مــا غـشـــ َي القلـــب العــمــى
* * *
ْ
من ھـــوان ٍ وشـــــقا ٍء وعــــذابْ
لقيــــــت
ضجّــت األمصـار ممـــا
ْ
عــن ســـيوف وســـھام وحــرابْ
فانفجـــــــرت
وطغــــت حُكامھــــا
ُ
أسس الظلــــم وأركـــان الخـرابْ
وإذا األمـــــة ثــــارت قـ ّوضــــت
صعقت من صوتھا العالي الذئاب
وإذا اآلســــــاد يومــــــــــــا ً زأرت
وجدت من شعبھا َش ّر انقـــــــالبْ
وإذا القـــادة جـــارت واعـتدــــــت
عاصف الريــــح بَھيــــم العبـــس ِ
أرأيـــت الجـــو كيــف اضطرمــــا
ال تـــرى إال ظبى أو أســـــــــــھما ً أو رماحـــــا ً أو حرابـــا ً أو قِســـي
* * *
وھـــو أولـى الناس لمـــا بايعـــــوا
بايــــع الناس الحســــين بـن عـلـي
أي أنســــان لــــه ال يخضــــــــــ ُع
إنــه ســــبط رســــــــــــــو ٍل ونبي
حســــب كالشمــــس زاه يســــط ُع
عــــرب ّي قــــرش ّي ھاشــــــــــــمي
قائــــــد فـــــي قومــــه ُمـتـّـبــــــ ُع
عبقــــري النفـــس محبـــوب أبـــي
أ ّ
ي ذي قـلــب لــــه ال يخشـــــــــ ُع
ولــــه فــي الحـــرب بأس عـلــوي
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بايعــــوه فأتاھــــــم قُـ ُدمــــــــــــا ً
) ◌ِ (2ولــــــه آل النبـــــي العظمــــــا

ال يبالــي بالعــــدا كالبھـنـس
حـرسٌ أعـظم بھـم مـن
حرس ِ

* * *
موكـــب يسـبح في بحــر القـفـــــار من نجـــــوم وشـــموس وبــــــدورْ
لبــــالد حفـــرت فيھـــا القبــــــورْ
ھجـــروا األفـــالك أو تلك الديـــار
جمرھا من وھج الحر الصخـــــورْ
وكــأن الشـــمس في البيــــــداء نار
لھـــب فيھــــا وتنــــور يفـــــــــورْ
وكـــأن الليـــل مـــن نـار النھـــــار
وإذا الليـــــل عليھــــــــم خيّمـــــــا ال ترى غـيـــر الضبى مـن قبـــس ِ
طلعـــت مشــــرقةٌ فــــي النفَــــس ِ
ووجـــوه مثـــل أقمــــار الســــــما
* * *
آمنــــا ً تحـرســـه بيـــت األســـــود
وصلوا الطف فحــ ّل الموكـــــب
والدجـــا كالبحـــر ســاج مرھــــب مالـــه غـيـــر الســـموات حـــــدود
علـّه في الليلـــة األخــــرى يعــــود
كوكــب يبـــدو فيخفــــو كوكــــب
إذ رأو ا موكبھــم بيـــن جـنــــود
وبـــدا الصبــــح فعــــز المطلــــب
نقضـــوا عھدھــــــم وانقـلبــــــــوا بعدمــا قـــد أبرموا تلك العھـــــــود
لســـت أدري كيـــف خانــوا الذمما وھي صـــك ثابـــت في األنفــــس ِ
ويلھـم قـــد نقضــــوا العھد ومـــا عـھـدھــم غـيـــر ھــــوى منـدرس ِ
* * *
ْ
منقـلبيـــــــــن
واســتباحوا دمــــھم
أعـلنــوا الحـــرب على َمن بايعــوا
ْ
ثائرين
أعـلنـــوا الحــرب عـليـــــه
وإذا خاطبھـــم لــم يســـــــــمعوا
ْ
مغتصبيـن
لــم نجيء أوطانكـــــم
قال يا قوم عن الحرب ارجعـــــوا
ْ
شـــأننا ْ
منتقضيــــــــن
إن كنتـــ ُم
إنكـــــم بايعتمونــــا فـدعـــــــــوا
ْ
راجعيــــن
والـى ﷲ تعالــــى المرجـــــــــ ُع وغـــداً عنكـــم ترونـا
أطلـقــــوا آل النبــي كرمــــــــــــا ً لھــــم ُ مـن شـر ھــذا المحبـــــس ِ
قبـل أن أمــأل دنياكـــم دمــــــــا ً بحســـام دمــــه لــم يُحبــــــــس ِ
* * *
فتصـدى لھــم شـــب ٌل ھـصــــــورْ
ســمع القـــوم فصالــوا كالذئـاب
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ّعـلـــه يدفـــع عنھـــم مـن يجـــورْ
حكـــم الســـيف بأغـمــــاد الرقـاب
فرمــوه فھـــوى مثــل الشــــھاب غـارقـــا ً في دمـــه وھـــــو يفــــورْ
ٌ
بعــث ونشــورْ
صارخا ً المــوت في عھـد الشباب في ســـبيل الحـــق
نحــن آل البيــت لم نرض العــذاب وعـلــى مملكــــة الظلــــم نثــورْ
وإذا متنـــا حيينـــــا وســـــــــــما ذكرنــــا مـــن بعدنـــا لـم يطمــس ِ
ان مــن رام خلـــــوداً دائمــــــــا ً عشــــق المــــوت ولـــم يبتئـــــس ِ
* * *
وھـنـــا د ّوى صـــــراخ وعويـــــل مــن فــــؤاد باألسى ُمـتـّقــــــــــ ِد
ِم ْ
ويلكـــم ھــــذا القتيــــل ولـــــــدي
ـن أب يصرخ من ھـذا القـتيـل
ويلكـــم ھـــذا ذبيــح أو مســــــــيل مـــن دم فــــوق الثــرى منجمـــــ ِد
وادفنـــوا جثمانــــه فـي كبــــــــدي
فسلوه بــــــدم منـــــه يســـــــــــيل
عـن حيـــاة شـــبّ فيھــا كمـــدي
إنني مـــن بعــده أرجــو الرحيــل
قلبــت ظھـــر ال ِم ّ
جــن األنحـــــس ِ
أضرمت في القلـــب نارا ً بعدمــــا
وبـــالد ضـــاق فـيھـــا نفَــــــــسي
في عــدو زدت فيـــــه ســـــــــــأما
* * *
عاثــــت الشمـــس بنا فاحترقـــــت أكـبـــد األطفـــال من نار الھجيــــر
وكـــأن الشمس حيـــن اقتربـــــــت شـــف ٌ
ق فيھـــا شــــھيق وزفـيــــــر
ظمـــأ يلھــــب فـيھــــا كالســــعير
وذوت أرواحنـــــا واضطربــــت
ما لنــا غـيـــر دمــــوع ھـطلـــــت نستقي من فيضھا الجاري النميــــر
ودمــــاء ســـــفكت فانھمــــــرت كانھمار الغيث في اليوم المطيــــر
تطلــــب المــــاء فَتُسقى عـلـقـمـــا ً نحتسي من ُمــــرّه مـــا نحتـــسي
ب مـــن زمـــان ٍ نَ ِحـس ِ
وترى األطفـــال باتــــوا جثمــــا ً في عـــــذا ٍ
* * *
أيھـــا القائـــــد ھـــــذا ولـــــــــدي
فتـــك الجــوع بـــه والعـطـــــــشُ
جئتكـــــم أحملـــه فـــــــوق يــــدي وھــو مــن بـرد الـردى يرتعــــشُ
انـقــذوه فھـــو غرقـــــان صــــــ ٍد عـلـّـه بعـــد الــــردى ينتعــــــــشُ
وإذا لـــم تســـــقه فھـــــــــــو ردى
قلبــــه مضطـــــرب منكمــــــــشُ
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وغــــداً نرحـــل أو بعـــــد غـــــــ ٍد
وارحمـــــوا طفـــــالً يعاني ســقـما ً
واتقــــوا ﷲ بـــــه أن يظلمـــــــــا
*
فأجاب القائـــد الفــظ العنيـــــــــــد
إنمــا ةعنــدي ســالح وحديـــــــد
فـأجــاب األب  :مـا ذنـــب الوليـد ؟
اســقه من دمــه كأس صديــــــــــد
غـارقــا ً فـي دمــه وھــو شــــــھيد
ھــل ترى في الناس يومــا ً مجرمـا
أغـضــب األرض وســكان الســـما
*
آب بالطفـــــل الى األم الحنـــــــون
فـتعالـــى صوتھـــا بعـد ســـكون
ذبحــوا طفلي وھـــم ال يخجلـــــون
وھـنا فاضــت قلـــوب وعـيـــون
حيــث آل البيـــت ضجـوا يندبـــون
ال تــرى إال ظالمـــا ً َخيّمـــــــــــا
يحســبون الصبــح ليـــالً مظلمــــا ً
*
مشـــھـد الن لــــه قلـــب الجمــــاد
غـيـــر قلـــب لفتى ) حُـر ٍ ( جـــواد
أغـمـد الســــيف ونادى يا عـبـــــاد
لــم يكــن حربكـــم ھـــذا جھـــــــاد
بھـــم الديــــن تعالــــى وســـــــــما
وھـــم األطھــــار نفســـا ً وفـمــــــا
دنــــس ِ
* * *

فاتقــــوا ﷲ بنــــا ال تبطشــــــــــوا
مـن لظ ًى فـــي قلبــــــــه منغمــس ِ
فھـــو مـــن آل النبــــي األقــــدس ِ
* *
ما لكــم عنـدي طعــام أو شــرابْ
وبـال ٌء وشـــــقا ٌء وعـــــــــــــــذابْ
قــال  :ذنـب األب لألبـــن عـقـــابْ
ورمــاه فھــوى مثــل الشـــــھابْ
لــم يخــف قاتلــه يــوم الحســــابْ
مثــل ھــذا المجـرم المفتــــــرس ِ
وھــو في ذلــك لــم يبتئــــــــــس ِ
* *
غـارقـــا ً في دمـــــه المنحـــــدر ِ
ووجـــوم وأســـ ًى منفجـــــــــــر ِ
ويلھــم فـي ذبحــه مـن بشــــــــر ِ
بدمـــوع أم دم منھمـــــــــــــــر ِ
مصرع الشمس وخسف القمـــــــر ِ
فـي نفـــوس مالھــــا من قبـــــس ِ
مكفھـــــراً وھُــــ ُم فـــي حـندس ِ
* *
ْ
وقـلـــوب القـــوم غـُل ٌ
ـف ال تليـــــن
خاف مـن غضبة رب العالميـن )(3
اتقــــوا ﷲ وكونــوا راحميــــــــن
بـل ھـو الباطــل والظلــم المبيـــن
مشـــرق النـــور وطيـــد األســس ِ
مــا بھـم َمـن َم ْغــمـــز ٍ أو
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إنھــــم آل النبـــي األقربـــــــــون قــــد طلبنـــا قربھــــم فاقتربــــوا
فعــــالم اليـــوم أنتــــم ثائـــرون
إننـــي مـــن أمركـــم مســـــتغربُ
لھــــم مـــن حيـــث ھـم لـم يذنبـــوا
إنكـــم وﷲ قـــــوم مذنبـــــــــون
فمـــن الظلـــم نراھـــــم يقتلـــــون ومـــن الغـــدر بھـــم أن ينكبــــــوا
والى أوطانھــــم ھــــم راجعـــــون ما لھـــم في كـــل أرض ٍ مطلــبُ
واذكــــروا العھد إذا العھد نسي
اتقــوا ﷲ وصونـــــوا الذممــــــــا
إن مـــن يقتــــل ظلمـــا مســـــــلما ً
مــا لــه غــيـــر عـــذاب بئــــــس ِ
* * *
سـمع القـــوم فـــزادوا غـضبـــــا ً
في قـلــوب من ھُـداھـــا مـقـفـرات
ضاربا ً بالســـــيف اعـنــاق البغــاة
وھنـــا " الحـــر " اھـتدى وانقلبــا
ان يرى الباغيـن في عـھــد الحيــاة
صــارخا ً من عــشق المــــوت أبي
فرمـــوه فقضــى محتســـــــــــــبا ً بعــد مــا مــ ّزق أكبــاد الطغـــــــاة
واخـتـفـــى فـــي دمــه محتجبــــا ً
بعــد ما أ ّدب بالســـيف العصــــــاة
إنــــه قاتلھــــم منتقـمــــــــــــــا ً
مــن ذئـــاب عـبـثـــت فـي األنفس ِ
واســتقى كـأس الـــــــردى مبتسـما
طس ِ)(4
عـالـــي الـرأس اشــم المع ِ
* * *
وھـنـــا ثــار عليھـــــم أســــــــــ ُد صارخا ً ايتھا الدنيـــا اشــــــھدي
قــد تجلـــدت فحــــان الجلــــــــــــ ُد في عـدو زاد فـيـــــه نكـــــــــــدي
ومــن الجبــــن إذا لـــم نـــــــــَـر ِد
ما لنـــا غـيــــر المنايــــــــا مــور ُد
وإذا مــــا قطعـــت مني يَــــــــــــ ُد فـيــد ناضلتھــــــم بالجســـــــــــــ ِد
وإذا مـا قربـــت رأسي يـــــــــــــــ ُد قلت يا نفــس اصبــري واستشھدي
لم تكــن دنيـــاك إال عـدمــــــــــا ً والـــورى مــن شــــرھا في نحس ِ
مـــــن وجـــود مــن بنيــــه نحس ِ
وارحلــي طاھـــــرة نحـــو الســـما
* * *
بعدمـــا ضــاق بـــه الجـــو الفسيح
وھنا ھــــبﱠ الى الحـرب الزعـيـــم
وھـنا طفــــل قتيــــل أو ذبيــــــــح
ھھنا طفـــل من الحـــزن كظيــــــم
يرتجيــن المـــوت والمــوت مريح
وعـــذارى فـــي عــــــذاب مستديم
قـلبـــه مـــن مرض الحقــــد جريح
وعــــدو ناكـــث العھـــــد لئيـــــــم
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وزمــــان مثـــل أھليــــه ذميــــــــم كــــل مــا فـيـــه ُمھيــــ ٌن وقبيـــــح
مــا لنــا غـيــــــر الظبى من تُرُس ِ
وأذا الدھــــر جفانـــــا ورمــــــــى
وإذا مـــا بــــات ليـــالً مظلمــــــــا ً
مــا لنــا غـيـــر الھـــدى مـن قبس ِ
* * *
يــا إلھــي انھـــم قـــــد غــــــــدروا واستباحــــوا دمنـــا واضطھــــدوا
وطلبنـــــا قربھـــــم فابتعــــــــــدوا
قــــد نصحناھــم فلــم يعتبـــــــروا
ورجونـــا عطفــــھم فاستأســــدوا
وأردنــــا وصلھــــم فاســـــــتكبروا
وحفظنــــا عھدھـــــم فاســــتعبدوا
وخطبنـــا و ﱠدھُــــــ ْم فاســــــتنكروا
وصبرنـــا فــي الوغــى فانفجـــروا وعـصمنـــا دمھــــم فاســـــتنفـدوا
فـيھــــم مـــــن ِجنـَــــ ٍة أوھَــــ َوس ِ
لســـت أدري مــا يريــــدون لنـــــا
ُ
فـي الــورى مــن أنعــم ٍ أو
قـــد رضينـــا بالـــذي قــــد قســـما
أبؤس ِ◌
* * *
إيـــــه آل البيـــــت قـد حان الـردى وإذا ِم ﱡ
ــــت فـلي مجـــــد منيــــــــر
ســـــيف أُغـ ِمـــــدا إنمـــا ذلـــك فـــي الدنيـــا كثيــر
لـــم أكــــن أول
ٍ
ومــن العــــار إذا ِھـب ُ
ْـــت العــــــدا وانـا الســـيد فـــي قومـي الخطيـــر
ي عـنــد مــــواله قريــر)(5
وإذا المـــرء قضــى واســـــتشھدا فھـو حـ ٌ
فـلــه مــن ربـــه بئـــس المصيـــر
وإذا َوغـْــ ٌد علــى اھـلي اعـتـــــدى
طيـب األصــل كريــم المفــــرس ِ
إنھـــم أول قـــــوم أســــــــــــلما
والـورى من كفـرھم فـي حندس ِ
طھــروا البيـــت وصانـوا الحرمـا
* * *
صارخا ً أين المنـــادي للنــــــزال
ومضى للحرب كالليث الھصــــور
حينما تصرع في الحرب الرجـــال
ما لكـــم فـي حربنـــا إال الثبــــــور
لم تكـــن بيداؤكـــم غـيــــر قـبـــور عـامـــرات بكــــم عـنــد القتــــــال
وإذا ما الليث في الحـــرب يثـــــور ال يبالـــي بنصـــال أو نبـــــــــال
وعـلــى أنصـــاره أھــــل الضـالل
ھـــذه الحــرب على الظلـــم تــدور
ولـــذا خـَــ ﱠر صريعا ً بعـــــد مـــــــا أغـمـد الســـيف بتلـــــــك األرؤس ِ
* * *
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وھوى كالشمس في بحــــر الدمــاء بعدمـا قــد فتكـــت فـيــه الجـــروح
فعــال مــن نســـوة البيـــت البكــاء ھــــذه تنـــدب واألخــــرى تنــوح
ثم نــــادى أبتغــي قـطـــرة مــــــاء عـلـّـنـــــي أشـــــربھا ثـــــم أروح
غـيـــر أن القــــوم كانــــوا لؤمـــاء قطعــــوا الرأس وفي القلب قــروح
فتــوارى غارقـــا ً ذاك الضيــــــــاء واختفى من ذلك الوجـه الصبــوح
ومضى مـــن ضمـــــأ مضطرمـــا ً غارقــــا ً فــي دمـــه المنبجـــــــس ِ
يحتسي مــــن دمــــــه ما يحتســـي
وتعالـــت روحـــه نحـو الّســــــــما
* * *
وھنا ضجت من الحزن الفواطـــــم عـنـدمـا غــاب عـن الدنيـا الشـــھيد
وقتيــــل وذبيــــــــح وشـــــــريد
ال ترى غـيــــر ســـــبايا ومآتــــــم
ـن ومـــا ھُ ﱠ
غـنموھـــ ّ
ليزيـــــد أو ألتبــــــاع يزيــــــــــد
ــــن مغانــــــم
قـُلــنَ ھـــل نحـــن سبايا أو عبيـــد
وإذا مـــا طفـــن يومـــا ً بالعواصــم
ســيد األحــرار ذي المجــد التليــد
إننــــا يا ويلكــــــم أوالد ھاشـــــــم
أيھــا القــــوم اطلقـــــونا كرمـــــــا ً
إننـــــا قــــــوم كــــــرام األنفـس ِ
مــــا خلقنــــا أعـبـــــداً أو خدمـــــا ً
إننــــــا آل النبـــــي األقــــــدس ِ

__________________
) (1ال َغلَس  :ظُلمة آخر الليل .

ْ
التبختُر )من البَھْس صفة األسد .
) (2كالبھنس  :كاألسد و ) البھنسة ( :
ّ
الطف  ،وله مرقد يُزار يبعد
) (3ھو " الحُر بن يزيد الرياحي " أحد شھداء معركة
عن كربالء  5كم ...
) (3المعطس  :األنف .
) (4قريـر  :أي قرير العين
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حرب العدالة ضد الظلم
في مصرع الحسين
* * *
أبكي عـليــك وال أبكي عـلـــى أحـــــــــ ٍد
ســـواك يابــــن رســـــول ﷲ في كمـد ِ
أبكي عـليــك طـــوال الخطــب منتحبــــا ً
بعيــن ثاكلـــة تبكـي عـلـى َولـــــــــــَـد ِ
تجاوب الحـــزن في قـلبي فلســت أرى
في الـقـلــب غـيـر لھيب الحزن في َوقـَـد ِ
والنفس من ذكريات الطــف في جـــزع
والعيـن من جريـان الدمــع في َر َمـــــد ِ
ذكـراك فاجعـــة في القلـــب ُموقــــــــدة
ناراً وأيﱡ فــــؤا ٍد غـيـــــــــر ُمتقــــــــــد ِ
ذكـــرى ترددھـــا األيـــام في كمـــد ِ
لھـا بكــل فـــــؤاد دائـــم الكمـــــــــــد ِ◌
ذكـــراك يابن رســــــول ﷲ خالــــــدة
تدمي العيـــون وتبكي ثابــــــت ال َجلــَــد ِ
أبكي وأنظم من دمعي القصيد وھـــا
إني أبث بــه األشـــجان مـن كبــــدي
أما المآتـــم فھي اليـــــوم قائمـــــــــــة
ك ألى بلـــــــــد ِ
تســـير مـن بلـــــ ٍد بـا ٍ
والناس ما بين مفجـــــوع ومنتحــــــب
لما أصابك مـن ظلـــم ومن نكـــــــــد ِ
قــد كان حقك مثل الشمس ســــاطعة
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وأنــت كالشمـس ال تخفى عـلى أحـــــــد ِ
وبايعتــك ألـــــوف الناس باعـثــــــــــــة
لــك الرســائل ال تُحصى بـال عـــــــــدد ِ
فجئتھــم وإذا بالقـــوم قـــــد نكثـــــــــــوا
عـھـودھــم طمعــا ً بالمـــــال والرفــــــد ِ
وبِ ﱠ
ــت ليـــــلك فـي بيـــــداء قاحـلـــــــــة
ومـا لديـــك ســوى أھليـــك من ســــــند ِ
ومـا بـدا الصبــح إال والجيوش بــــــدت
حمالــــة الشـــــر ال حمالــــة العــــــــدد ِ
َ
فـقـمــت ترشدھـم للحـــــق عـلھُـــــــــــ ُم
يصغــــون للحـــق أو يُھـــدَون للرشــــد ِ
إذا بھــــم كـــوحوش البيــــد ضاريــــــة
ب وال كبـــــــــــــــــ ِد
ال يفقھـــون بـال قلــ ٍ
صالــــوا وثابـــا ً ومـــا يـــــدرون أنھـــ ُم
ال يُرھبــــون فــــؤاد الصابر ال َجلِـــــــــ ِد
فھـــبﱠ في وجھھــم شــــبل الحسـين وما
عـليــه غـيـــر ثياب العــــز مـن لبـــــد ِ
وح ﱠكـــ َم الســـيف في أعـناقھــــم ومضى
للمــــــوت محتســــبا ً  mكـاألســـــــــــد ِ
يـذود عــن أھـلـــه حتى رمتــــه يــــــــ ٌد
قـضت عـليــه فكانــت تلك َشـــــ ﱠر يَـــد ِ
قـضى فـرددت البيـــــــداء صـــوت أب
يصيـــح ويلكـُـــ ُم ْ
إن تقتلــــوا ولـــــــدي
اليـــوم إن نحـــــرت أســـيافكم ولــــدي
فــا mال بــد أن يقتـص بعـــــ َد غـَــــــــد ِ
اتقتلونــــا وقــــــد جئنـــــا بدعـوتكـُــــ ُم
لنا فأمركـــم يدعــــو الى النكـــــــــــــد ِ
يا قائــــد الجيش إن األھــــل في ظمـــــأ
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يكـــاد يفتـــك باألرواح وال َج َســــــــــد ِ
أتمنــع المــاء عن طفـــل يمـــــوت لظى
وطفـلـــة ھــي غـيـــر المــــــاء لم تــرد ِ
أمــا تجـود عـلـى طفــــل وتنقــــــــــــذه
مـــن الــــردى الھـــذا الطفــــل لم تجــد ِ
يرى الســـراب فيجـــري خلفــــه عطشا ً
لعلـــه يســــتقي مـــاء فـلـــــــــم يجـــــد ِ
خـــل الســـبيل لنــــا حـتى نـــــؤوب الى
بالدنـــا أو إلى مـــا شــــــئت من بلـــــد ِ
* * *
أجـــاب قائدھــــم إنـّـــا نقاتلكـــــــــــم
وما لكم غـــير َح ّد السـيف من رصــد ِ
وما لكـــم عـندنــا مـــــاء وعـندكـــــــــم
نار الھجيـــــر فمـــن نار الھجيـــــر ِرد ِ
ﱠ
فاشـــربن لظــى
الـــورد منـــا
أترتجي
ِ
فأنــت غـيــر اللظى والمــــوت لم تَــرد ِ
أنقــع فـــؤادك مــن رمضــاء موقـــــــدة
إن شــئت أو شـــئت في نيرانھا اتقــــــد ِ
فثاب عــن غـيـّـه " حُـ ٌر " وتـاب عـلــى
يـد الحسـين وجـاء الجيـش كاألســــد ِ)(1
يقـــول مـا ل ُك ُم يا قـــوم فـي عَـ َمــــــ ٍه
عــن الصـــواب وفي غي وفـي َحــــ َرد ِ
أتفتكـــــون بـــــــآل البيـــــت ويلكـــــــم
أتقتلونھُــــ ُم ظلمـــا بـــــــال صــــــــــدد ِ
ألـــم يجيئـــــوا إليكـــم بعــــد دعوتكـــم
لھــم ھـــل اقترفــــوا ذنبـا ً الى أحـــــد ِ ؟
خلـّــوا ســــبيلھم إن خنتمــــوا ودعـــــوا
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آل الرســول فـــإن اآلل فــي َوبَــــ ِد
فثــار ثائرھـــم من ھــــول ما ســــــمعوا
ولم يؤبـــوا الى حـــــق وال رشـــــد ِ
فھـــب في وجھھــــــم كالليـــث منقلبـــــا ً
عـليھــم غـيـر وجـه ﷲ لــــم يـــــــــرد ِ
وقاتــــل الظلـــم حنى مـــات مفتخـــرا ً
بأنــــه عــن ســبيل الحـــــق لــم يَحـــــد ِ
يقـــول يا نفــس طيبي في الـردى ودعي
دنيـــاك راضيــة عـن ظلمھـا ابتعـــــدي
أما الحســـين فـقـــد ضاق الفضـــاء بـــه
يرجــو الحيـــاة لطفــل جائـع وصــد ِ)(3
فجاءھـــم عـلھـــ ُم يــروون غـلـتـــــــــه
فـقـلبـــه مــن صـداه جــد متقــــــــ ِد )(4
فســـددوا السھـــم نحو الطفـــل واقتطعوا
وتينـه فھـــو غـيــر المـوت لــم يـــــرد ِ
فـرف كالطائــــر المذبـــــــوح في دمـــه
مضرجـــا ً يشـــتكي للواحــــد األحــــــد ِ
وآب بالطفـــل مذبوحـــا ً عـلى يــــــــــده
ألھلـــه وھـــو يبكي الطفـــــل في كمــد ِ
وشــــق بالســــيف قبـــراً للرضيـع كمــا
قــــد شـــق قبـــراً له في القلــب والكبــد ِ
* * *
وثار مــن حزنــــه العبـــاس مندفعــــــا ً
لم يخـش مـن عــدد األعــــداء والعُــــدد ِ
)( 2

فأمنــــوه ولكــــن بعـــــده غـــــــــــدروا
بـــه وخاض عـبـاب المـــــوت في جلــد ِ
يـذود عـن أھلــــه حتى إذا قطعــــــــــوا
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يديـــــه راح يـــرد الظلـــم بالجســـــــد ِ
فجــــاءه دارمي باســــــطا ً يـــــــــــده
عـليه حتى ھــــوى بالرأس في عـمـــــد ِ
فخـــر مستصرخا ً ممـــا ألــم بــــــــــه
من الردى وھـو في بحـر الدمـــــاء ردي
رأى الحسين الى الدنيا التي غــــــــدرت
بــه وعاثــت بــآل البيـــت في نكــــد ِ
فـــودع األھــــل والدنيــا وصال عـلـــى
أعـدائـــــه مستميتا ً صولـــة األســـــــد ِ
يقــول إن الــــردى غـنــــم ومكرمــــــة
ولـم تكـــن ھـــذه الدنيــا سوى زبــــد ِ
وحكـــم الســـيف فـي األعـنـاق منتقـمـــا ً
لعلمـه أن غـيــــر الســـــيف لـــم يفــــد ِ
يرمي بفيصلــــــه ھــــام العــــدا بيــــــد
ويتقي الضــــــرب مـــن أعـدائـــه بيـــد ِ
لكنــــــه كــــان فـــــرداً ال يضر لــــــــه
وكـــان أعــــداؤه جيشــــا ً بـــال عــــدد ِ
والفـــرد مھمـــا يكـن ذا قـوة فـلــــــــــه
حـــد من البأس ال يقوى على صــرد ِ)(5
لـــذاك خـــــر صريعا ً غـارقــا ً بــــــــدم
يشكو مظالمھـــــم للواحــــــد الصمـــــد ِ
وشــاھـد القـــوم نحو األھــــــل مقتـــربا ً
للسبي والنھــــب ال يخشـون من أحـــــد ِ
فقـــال إن تقتلونـــي فاتركـــوا حرمــــي
فمالكـــم بنســــاء البيــــت مــن صــــدد ِ
وال تعيثـــــوا بأطفالي فليـــس لھــــــــــم
ذنب وليس لھم في الحرب من وقــــــــد ِ
رأى المظالــــــم في عـينيـــه وھو غـــــدا
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مـن الجــــروح بال روح وال جســـــــــد ِ
يا ويلھــم حيــن حـزوا عـنقه فھــــــوى
من غـير رأس ٍ وال فصـــل وال قــــــود ِ
وخلفـــوا جثــــث القتلــى مضرجــــــــة
عـلى العــــراء الى العقبـــان والصﱡ ـــ َرد ِ
ترى الفواطـــم يـوم) الطـف( في جــزع
من المصاب وفـــي ذل وفــــي كمــد ِ◌)(6
ھناك طفـــل ينـــادي أيــــن راح أبـــــي
وتـــلك أم تنــادي ھــل قضى ولـــدي
بيــت النبــوة أضحى بعد عـزتــــــــه
وأھـلـــه ما له في األھــــل من عـمــــــد ِ
أســوده في عـباب المـــوت رابضــــة
وعـينــه من ھــــــــوان السبي في نكـــد ِ
والبيــد من دمھــم غــرقى وأدمعھــــــم
ومالھــم في قـفـــار البيـــد من سـَـــــنَ ِد
وخلفــوا فـي رمـــال) الطف ( أكبدھــم
ينــأون عـنھــــا بـــال روح وال كبـــــــد ِ
حتى إذا وقعـــوا يومـــا ً عـلـــى بلـــــــد
رأوا قلوبھـــم في البيـــد ال البلـــــــــد ِ
وإن ھُـــ ُم نظــروا يومــا ً الى شـــــــفق
تصوروه دمــــا ً يجــري على جســــد ِ
جـنّـوا فـال الصبـــح يسليھم بطلعتــــــه
وإن دجـا الليــل باتـوا الليـــل في سـھـد ِِ◌
آل النبــــــوة فــــي ذل وفـــي نكـــــــــد
وآل ســفيان في عـــ ﱟز وفي رغــــــــــد ِ
 mفاجعــةـ تُبكي العيـــــون دمـــــــــــا
وتضــرم القلـــب ال تُنسى الى األبــــــد ِ
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* * *
يابـــن الرســـول رعـــاك ﷲ من بطـل
يجـــود بالنفس في صبـــر وفي َجلَــــــد ِ
إن حــاد غـيرك عـن إيمانــــه طمعـــــــا ً
فأنـت عـن وضـــح األيمـــان لم تحـــــد ِ
والحـــق ال بــد مــن يـوم يعــود بـــــــه
ألھلــه غـيـر أن الظلــــم لــم يعـــــــــد ِ
لقــد خلـــدت بمـا قدمـــت من عـمـــــــل
له مآثــــره في الــــــــرّوح وال َخلـــــــد ِ
أردت أنقــــاذ قــــوم مـــن مظالمھـــــــم
وھديھـــم لطريــــق الحــــق والرشـــــد ِ
وجــدت بالنفس خـــوف الـذل من فـئـــة
لم يعرفـــوا الحــق من حقـد ومن حســد ِ
وأنـــت خيـــر شـــــھيد نحـــن نذكــــره
كمبـــدأ ثابـــت في الحــــق لــم يجــــــد ِ
ألھمتنــا الصبر في األحـــداث وھو كما
تـراه في كل ضيـــق خيـــر مســـــتند ِ
إن مــــت أحييــــت آمـــــالً موحــــــــدة
وأمـــة مـا لھــا في الدھــــر من بـــــرد ِ
إما الدمـــاء التي ســـالت فـقـــد كتبـــــت
تأريـــخ مجـــدك في لــــوح من األبــــد ِ
عـش في جنانـــــك فاأليـــــام شـــــاھـدة
بأن دنيــــاك ال تبقــــى ألــــى أحـــــــــد ِ
وغاية الحــق فـــوز العامليـــــن بــــــــه
وغايــة الظلــم خذل الــــروح والجســـد ِ
عليــــك منـــا ســـــالم ﷲ ما بقيــــــــت
ذكــــراك خالـــدة في الـقـلــــب وال َخلَــد ِ
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* * *

لــه غـيــر وكـــر الھـوى ملجـأ ُ
يقولــون عـنــه ُمحـــبﱞ ومــــــا
وما تُضْ ر ُم الغيـــ ُد ال يُطفـــــــــأ ُ
فـتــ ًى أضرمت قلبه غـــــــــادةٌ
ِ
يريـــد الوصــــال وال يجـــــرأ ُ
وھـــام عـلى وجھــــه تائھــــــا ً
أراد الشـــــفاء فـــــال يبـــــــرأ ُ
واســـقـمه الحـــــب حتـــــى اذا
بعينيـــه عــن قلبــــه يُنبـــــــي ُء
يحاول كتم الھــــوى والھـــوى
يريــــد الھـــــدوء وال يھــــــدأ ُ
واضحى عـلى نفســـــه ثائــــراً
كتابـــــا ً وراح بــــــه يقـــــــرأ ُ
وخــــط ّ بأدمعــــه ُحبﱠـــــــــــهُ
و َمن ذاب في الحب ال يھنـــــــأ ُ
قضى العمـــر في حبـــه ذائبـــا ً
فقلــــــت دعــــــــوه وال تعذلــــــــــــــــوه فـــإن الھـــوى قـــد ٌر منشــــأ ُ
فـمــا قـّـــدر ﷲ ال يخطـــــــي ُء
اذا أخطأ المـــر ُء في حبـــــــــه
* * *
سـوى ذكر ] لياله [ من مؤنـس ِ
فت ًى ما له في شــجون الصبــــا
يحـــدث اصحابـــه والھـــــوى
يفيض على ثغــره األلعــس ِ )(1
حلــو َل القداســـــة في المقــدس ِ
وقـد ّحـــــل فيھـــا وحلـّـت بــه
فغـنـّــت فطـرت من المجلـــس ِ
دعانــــي لمجلســـھا ليلــــــــــة
تشـــع ومــن كأســــھا يحتســي
وشــاھـدت في عـينــه خمــــرة
وفي ثغرھـأ المشرق المشمــس ِ
تُجا ِذبُـــهً الحـــب في طرفھـــــا
وتفھـم منه ھــــــوى األنفُــــس ِ
ويفھـم منھا حديـــث العيــــــون
لتقــواه في الحــــب لـم يدنـــس ِ
وقـــد ھـــام فيھـــــا ولكنــــــــه
فاعـظــم بذلك مـن َملمــــــــَس ِ
وما لمست فيـــه غيــــر ال ِحجى
بصوت يذيب الجمـــاد القَســـي
يراھــــا ســــماوية واكتفــــــى
يرتـــل فيــــه بآي النغـــــــــــ ْم
فت ًى اصبح الحـــب محرابــــــه
إذا ما دجـــا ليلـُــهُ وادلھـــــــــ ْم
وراح بمشعالـــــه يـھتـــــــــدي
ويُغــري به داجيات الظُـلـــــَــ ْم
يشـــق الطريــق بنــور الھــدى
قــد اتخــذت منـــه فيھـا العلـَــ ْم
تحيـــط به عصبــــة في الدجى
وخيّــم فيـــه الھـــوى والتطــــ ْم
أنس ليــالً عـلينــا ســـــــجا
ولم َ
ً
ولــم اره قبـــل ھــــذا وجــــــ ْم
وأطــــــرق صاحبنـا واجمــــــا
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وكيف تقـ ّمــص فيــه األلـــــــ ْم
فقلنــا عـــال َم وجـــــــــوم الفتى
بعينيــــه دمــــع وفي فيـــــه د ْم
فقــال دعونــي فإني امــــــــر ٌء
على امـــة ُخ ْلقھــــا في عـــــد ْم
اتيـــــت أ َسلـّي فـــــؤاداً بكــــى
تزلــــزل بنيانھـــــــا وانھـــــد ْم
وإذ فســــد ال ُخ ْلـــق في أمـــــــة
* * *
وما بيتھا غـير وكر الھـــــــوى
دعـتـــه الى بيتھـــــا ليلــــــــــة
ى
فطار اليـــــه بجنحي غــــــــــــــرام وقلــــب معن ًى عـليـــــــھا ھـــــو ً
تطارحه الحب حتى غـــوى )(2
وقـد ھـــ ّم فيھــا وھ ّمـــــت بـــه
بكأس من الحب حتى ارتــــوى
وتســـقيه من ثغرھــــا خمــــرة
تذكر"يوســــــفه" فارعـوى )(3
وكـــــــــاد يضــــــل ولكنــــــه
أخاف ا ِآللــه واخشـى الجــــوى
وقال دعيني فإنـــــي امـــــرو ٌء
مناھـا وكــان شـــديد القــــــوى
واغـرتــــه لكنھــــا لـم تـــــــنل
واخضعھـــا للحجى والنُھـى )(4
عـصى نفســــــــه وھي أ ّمـــارة
قلب المكـــــــــــان كمــا عـطّـــر الحــبُ ثوب الدجى
وقد سحر الحــــبُ َ
وآب الـــى بيتـــــه طاھـِـــــــراً
قـــ ّي الفــؤاد عـفيـــف المنــــى
* * *
ومــا ترتجيـــــــه ومــــا تطمع
ولمــا رأت غـيــر مـا تشـــتھي
وشيطانھا الخس إذ يصـــــــدع
وخابت كما خاب شــــــيطالنھـا
وقد ﱠ
بغير الھدايـــــــة ال يطمــــــــع
فت في عضدھا مؤمـــــــن
بـأن المكائـــــد ال تنفـــــــــــــع
وبـــان لھــا وھــي شـــــــيطانه
وليس ) لماروت ( َمــــــ ْن يتبــع
وليــس ) لھاروتھا ( قـــــــــــوة
وبابلھـــــــا اصبـــحت بلقعــــــا ً
وكــــل فــــؤاد بھـــا بلقــــع )(5
تجرعت الخمر ســـــــما ً زعافـفــــــــــا ً تغص به حيــث ال يجـــــرع )(6
ي المھـج )(7
وقالــت تحمـــم فــي نفســـــــھا
فشلـــت وضـــ ﱠل ب َ
ي ال يلمـــــــــــ ُع
لقــــد كان لي أمــــل المـــــــ ٌع
فـأدجى َكلـَيلـــ ﱠ
و َم ْ
وما قــــــدر ﷲ ال يُدفــــــــــــ ُع
ــن يعصــــم ﷲُ مســتعصم
* * *
لقـــد ســـرقت قلبــه غـــــــــادةٌ
ب خلـــــ ْي
ي بقلـــــــ ٍ
وجــــاء إل ﱠ
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رضي
الى حبھــا وھـــو فيھــا
وشــــطت بــه مكـــر فتانــــــة
ْ
عـلمــــت بأن ھواھـــــــا رويْ
ســقته ســـراب ھواھـــــا ومـا
وان لبحـــر ھــــــــــــواه دويْ
وأمسى غريقا ً ببحر الھـــــــوى
ركبـــ ُ
قي
ت لـــه زورقــــــا ً عـلـّني
أنجيــــه وھــو غـريـق شــــ ْ
النجي
فكنــت الغريـــق وكــان
النقـــــذه مــــــن صباباتـــــــــه
ْ
لھـا الحـــب وزن وحزن رويْ
ومالي بھـــا غـيـــر انشــــــودة
جي
أنوح بھا وھي ســـــلوى الحزيـــن وارثي بھا كل صــــ ٍ
ب شـــــــــــ ْ
ذكــرت جفـــاه لقلبي الوفــــــي
أردد الحانھـــــــا كلمــــــــــــــا
له ﷲ من عابــــث في القلــــــوب وطاغيــــــــة في ھــــواه عـتـــــــــ ْي
* * *
ك ﷲ ] ليلى [ وما تدعيـــــــــن ومـا ترتجيـــن ومـا قــــد حصـــــــل
لـــ ِ
جعلتك والحــــب في المعتقــــل
ت اعتقالــــــي ولكننــــــــي
أرد ِ
حديــــــد وبنيانــــــــــه ال يُفَــلْ
دعـينــي فإني أمــــر ٌؤ قلبــــــهُ
وال يخدعـنـ ّـــك ذاك األمـــــــْل
وال تخدعنــــــك صباباتـــــــــه
وما أنا بالعاشـــــق المبتـــــــذلْ
فمــــا أنا بالكطائــــــش المبتلـى
وشـــيطان حبـــك فيــه فشـــــلْ
وما أنا ِغــ ﱞر ببحــر الھــــــــوى
إذا أفـــل الطھـــ ُر منـــه أفـــــلْ
ولي في ســــــــمواته مشــــرق
مقيم وعــن إثمــــــــه ُمرتَ َحـــلْ
ولي في قـداســـاته موكــــــــبٌ
ك القبـــــلْ
وإني فت ًى مـــن بني عــــــــذرة
بحبي فـــال تخدعنـــ ِ
________________

) (1األلعس  ) :اللعسُ (  :لَوْ ن الشفة إذا كانت تضرب قليالً الى السواد  ،وذلك ُمستَملَح
 .يقال  :شفةٌ لعساء ...
) (2في صدر البيت  ،نظر الى قوله تعالى  ) :ولقد ھَ ﱠم ْ
ت ب ِه وھَ ﱠم بھا لوال ْ
أن رأى
برھانَ ربﱢ ِه ( سورة )يوسف( . 24
) (3يو ُسفَهُ  :أراد الشاعر ) يوسف عليه السالم ( .
) (4في صدر البيت إكتفاء  ،واألكتفاء في علم البديع  ] :نوع من األيجاز  ،وھو " ْ
أن
يقول الشاعر ما يفھم معناه بداللة لفظه فيكتفي بما ھو ُمقَ ّدر معلوم في الذھن مما
يقتضي تمام معناه [ وقد أراد الشاعر في نھاية صدر البيت مكتفيا ً القول  :وھي
أ ّمـارةٌ بالسوء  . (..سورة )يوسف( . 53
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)(5من قوله تعالى  .. ) :يعلمون الناس السحر وما أُنزل على ال َملَكين ببابل ھاروت
وماروت  ) (..البقرة(  . 102قال إبن عباس  :ھما ساحران كانا يعلمان السحر .
وقيل َملَكان أُنزاللتعليمه ابتالء من عند ﷲ للناس .
) (6البلقع والبلقعة  :األرض القفر جمعھا بالقع والبلق ُع المرأة الخالية من كل خير
وفي الحديث الشريف ) اليمين الفاجرة تذر الديار بالقع ( .
) (7المھيع  :يقال  :طري ٌ
ق َم ْھيَ ٌع  :بَي ٌﱢن  ،الجمع  :مھايع

مسبحة القلوب

ـجــاءت ال َي بســـبحة مــن أدمـــ ٍع
من جيــــد راھـبــة تســــبح ربھــا
خلعــت بھا ثوب الذنوب بزحلـــــ ٍة
وعـكفت في محراب قلبي خاشـــعا ً

*

أو ســـبح ٍة من اكبـد وقـلـــــــــوب
في الدير باسم مسيحھا المحبــــوب
ُ
وخلعــت في بغـــداد ثـوب ذنوبــي
ألنال فـــي محرابــــه مطلوبــــــي
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متشفعـــا ً بحبيبـــــه وحبيبــــــــــي
متعلقـــــا با mجـــــل جاللـــــــــــه
متوســـالً متأمـــــالً متضرعــــــــا ً
متطلعـــا ً في لوحــــه المكتــــــوب
لتــدور بي شمــسي بغيــر غروبي
مترقبــا ً عـنـد الغــروب شـــــروقه
بشـــراع روحي او بخــــار لھيبـي
وتســـير في بحـر الوجــود سفينتي
بجمالــه مــن غـير عـيــن رقيـــب
وتطــوف حــول حبيبھــا ھـيمانـــة
ولمن جفــا ونأى فغيــر قريــــــب
وھــو القـريب لمن تقــــرب بالتقـى
وھو المجيب لمن تذلل في الھـــوى ولمن طغى في األرض غـير مجيب
إني ألھــــواه وأھــــوى قـربــــــــه مســــتعذبـا ً فـــي حبـــه تعذيبـــــي
ألرى بنـــور جاللـــه ماال تـــــرى عـيــن امريء من سره المحجــوب
فـيـه غـريــب الــدار غـير غـريب
وأحــل مــن ملكوتـــه في موطــــن
في منزلي وطن الخلــــــود وطيبي
يـا نفس ھـــذا منـــزلي فاستبشـري
اوما سئمت العيش في طــــلل البلى في مھمه بدم الردى مخضـــــــوب
مــن عـالـــم كســــرابه مكــــذوب
أوما عـلمــت بانني ابغي النـــــوى
وبروحـــه يحيـــا حيـــاة الذيـــــب
عـن معشـــر متمـــدن في جســــمه
أحظى بمــا أھـــواه عـنـــد حبيبـي
ابغي الرحيل الى الحبيب لعلنــــــي
أوما اطلعت عـلى الھوى في أضلعي أوما سمعـت نحيبـــــــه ونحيبــــي
__________
*  -كانت تلميذته اآلنسة صبيحة الشيخ داوود ) الحقوقية األولى وزعيمة الحركة
النسوية العراقية فيما بعد ( – رحمھا ﷲ – قد أھدته مسبحة جاءته بھا من لبنان في
أيلول ) سبتمبر (  ،1952فكانت ھذه القصيدة الرائعة التي أبدع فيھا ما شاء  ،وقدمتھا
جريدة " الزمان" بالقول  :انه سما فيھا سم ّواً يشھد له بالشاعرية الخصبة والذھنية
الالمعة .

مسبحة األعظمي *
* * *

ومســبحة نظمـــت بھا دمــــوعي
أســبح للحبيــب بھــــا ھيامــــــــا ً
وطاب لي الخضوع فھمت وجــداً
وطفــت بأفقـــه األعـلى لعلـــــــي

فـزاد بلحــن مسـبحتي خشـــوعي
فأفنى بالحبيـــب وفـــي الدمـــوع
ليشفع عـنـد محبوبــي خضوعــي
أرى في أفقه األعـلى شـــــــفيعي
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خشوعي في سجودي أو ركوعي
تعلــق قلبھـــا بھـــوى يســوع )(1
يقربھـــا الى المـــأل الرفيــــــــع
ونـــوراً دونــه نـــور الشـــــموع
كنيســـــتھا بمســــبحة الدمـــــوع
وما في القلـــب من نـــور سطوع
كنيستھا وديــــراً فــي ضلوعــي
يــؤذن فــــوق مكـــة والبقيـــــــع
تحـــف بـــه مالئكــــة البديــــــع
تعالى في الغروب وفي الطلـــوع
عـلى سمع المواكب والجمـــــوع
وكان ) لسبحتي ( فضل الرجــوع

ســـجدت لـــه ليرفعنـــي اليــــــه
وقــد فتنـــت بمســـبحتي بتـــــو ٌل
رأت في لحنھـــا معـــراج قــدس
رأت بدمـــوع مســـبحتي ســــناء
فأطفــأت الشـــموع وقــــد أنارت
ولمـــا شـــاھـدت محــــراب قلبي
أرادت أن تقيـــم لھـــا بروحـــــي
فألفـــت مســـجداً ورأت بــــــالالً
وقــد وجــدت بـــه فلكـــا ً منيـــراً
وألفــت في ســـماء الحــــب نوراً
فآبـــت وھـــي معلنـــة ھداھــــــا
وقــد رجعــت الى محــراب قلبي
_____________________
*  -في حقل ) الشعر العرفاني ( قالت جريدة ) الزمان ( :

] قرأ األستاذ حسين عـلي األعظمي كلمتنا التي نشرناھا حول مسبحته في العدد
الماضي فحلق في سماء الشعر وھو يضم بين جناحيه الفلسفة والآلھوت  ،فأنشد ھذه
القصيدة العُلوية في الندوة األدبية للحقوقية األولى اآلنسة صبيحة الشيخ أحمد
) صبيحة الشيخ أحمد الداوود ( ونحن نسمع من خاللھا صوت إيمانه يد ّوي في سماء
قلبه الكبير..الخ[
) (1بتول  :عـذراء منقطعة الى ﷲ تعالى عن الدنيا ..

أســــــتاذي *
* * *

شــاھـدت شـــيخا ً وھـــو يطـــرق بابـي
ب
عـريـــان إال مـــن رثيــــث ثيـــــــــا ِ
شـــــاھـدته والبـــؤس مــــلء إھابـــــــه
ب
ي بدمعـــــه المنســــــــــــا ِ
يشــــكو ال ﱠ
وعجبـــت حيـــن رأيــت غـبــرة شـــيبه
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فحسـبته مــن عـھــــد حامــــــــــو رابي
فســـألته مـــن أنـــت ؟ قــــال معلــــــــم
يســــعى إليـــــك وأنــــت مــن طالبـــي
فبحثـــت فيـــه كـي أراه فـلـــم أجـــــــــد
ب
فيـــه ســوى ميـــت بغـبــــر اھــــــــا ِ
ورجعـــت للماضي البعيــــد لعلنـــــــــــي
ب
ألقــــاه بعــــــد تفــــــرق وغـيـــــــــــــا ِ
تابعتــــه فـــي صيفـــــــه وشـتائــــــــــــه
ب
وخريفـــــــــه وربيعـــــــــه الخـــــــــال ِ
فوجـــدت اســــتاذي بمجـــــــد شــــــــبابه
فندبــــت مجـــــــد شـــــبابه وشـــــــــبابي
ولثمـــت عـينيـــــه اللتيـــــن أضـــــــــاءتا
باألمــس قـلبـــي فــي دجــى األحقــــــاب
قبلتـــه وغـســـــلت ثـــوب ترابـــــــــــــــه
بطھــــور دمعــــي ال بطھــــر ترابـــــــي
كفكفــــت أدمعــــه بوابــــــل أدمعـــــــــــي
وأزحــــت ليــــــل مصابــــه بمصابــــــي
أنزلتــــه فــي أضلعـــي وســـــــــــــقيته
مــن ادمعــي فزكـــا وطــــاب شــــــرابي
وھممـــت فــي قتـــل المشــــيب ألنــــــــه
وارى بلحـــــد شــــــقائه اصحابـــــــــي
قــد حـــال مــا بينـي وبيـــن أحبتــــــــي
فبكيـــــت مفجوعـــــا ً عـلـــى أحبابــــــــي
* * *
ناجيتـــــه فأجابنــــــي بأنينــــــــــــــــــه
ب
وبقيــــت أســــأله بغيـــر جــــــــــــوا ِ
قــل لي بربك أين كنـت ؟ فقــــال لــــي
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ب
في عالـــم األحـــــزان واألتعــــــــــــا ِ
إني قضيـــــت األربعيـــــن معلمــــــــــــا ً
ب
في الريف أو في الكـوخ أو في الغـــــــا ِ
وفقــدت فيھــــا قوتـــــي وســـــــــــعادتي
وأضعــت فيھــــا صحتـي وصوابــــــــي
ولقـــد أُحلــــت عـلى التقاعــــــد ميتـــــــــا ً
ب
حيـــا ً بـــال كفــــــــن وال أثــــــــــــــوا ِ
ولــــد ّ
ي أطفـــال شـــــقيت ببؤســـــــھم
يشـــكون مــا يشكون من أوصــــــاب
ودفنـــت معظمھــــم بأحــــداث البلـــــــى
ب
مـا بيــن أطفــال وبيـــن شــــــــــــبا ِ
أودى بھـــم جدبــي ومـا مـن راحـــــم
أشـــكو إليــــه يبابھــــــــم ويبابـــــــــي
ولقـــد فجعـــت بزوجتـــي إذ أنھــــــــــا
كانـــت تنـــازع وھــي تنـــدب مـــا بي
كانـــت معلمـــة تنــــوح ليرتــــــــــوي
ب
أطفالھـــــا مـن دمعھــا المنســـــــــــــا ِ
تكسوھــم مــن عـريھـــا وتقوتھـــــــــــم
ب
مـــن جوعـھـــا في شـــقـوة وعـــــــــذا ِ
واحتــرت فـــي تكفينھـــا إذ لـــم أجـــــــــد
ب
كفـنــــا ً ســــوى األطمــــار واألســـــال ِ
* * *
ي جئـــت إليـــك أشـــكو مـــــــن أذى
أبن ﱠ
قــومي لتفقــــه دعـوتـــي وخطابـــــــــــي
أفنيـــت عمـــري فــي الشــــقاء معلمــــــا ً
ووقفــــت أنفاســي عـلـــى طالبـــــــــي
أحرقـــــت نفســي فاســــتضاءت أمتي
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بلھيبھـــــــا وتنعّمــــــــت بعـــــــــــــــذابي
وھديتھــــا فضللـــت فــي قفـــــر البلـــــى
ب
ويـــداي مــا عـلقـــت بغيـــر ســــــــرا ِ
ونفخــت مـــن روحي ألبعـــث نھضــــــة
ب
فــي أمـــة لــم تجزنـــي بثــــــــــــوا ِ
ْ
ســـھرت عـلــى كــأس الطلى ھيمانـــــة
وســـھرت بيـــن دفاتـــري وكتابـــــــي
بنـــت القصـــور ومـــا بنيــــت ســــــقيفةً
ب
وأقمــت مــن عـيشــي بـــــدار خـــــــرا ِ
لـــم أدر ِ ھـــل كــــان المعلـــم مجرمـــــــا ً
لينـــال مـــن دنيـــــاه شـــر عـقــــــــــاب
ويـــــل لـقـــوم يجحــــدون ســـــــحابتي
فياضــــة وھـــــم غــــراس ســــــــحابي
ولـقـــد زرعـــت بھـــــم ورود مكارمـــي
فحصــدت شـــوك جفائھـــم وعـتابــــي
أنـــا لــو زرعـــت فســــيلة فـي دمنـــــة
ب
لقطفـــت منھــــــا أطيــــب األرطــــــــا ِ
أو أننــي ســــاقيت فيھـــا كرمــــــــــــــة
ب
لجنيـــت منھـــا أكــــــرم األعـنــــــــــا ِ
فالنخــل أوفــى مــن صديـــق خائــــــن
ب
والكـــرم أصــدق مــن أخ كـــــــــــذا ِ
ربيـــت أفراخـــا ً فطـــاروا واختفــــــوا
ب
عـني وقــد نزحــوا بغيـــــر إيــــــــــا ِ
ففزعـــت حيـــن ســـمعت نـــــوح بالبلي
وسمعـــت فـــوق الروض شـــدو غـرابي
وفجعـــت حيـــن رأيـــت دوالب الھـــوى
يعلـــو ويھــــوى فــي الثــــرى دوالبــــي
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ولعنــت دھـــري فھـــو ذئــــب غــــــــادر
ب
وأبــــو ذئـــاب وابــــن شـــــــر ذئــــــا ِ
ألفيتــــه فـــــي حربـــــــــه وبســـــــــــلمه
ب
حربـــا ً عـلــى األدبـــــاء وال ُكتّــــــــــا ِ
ال يرتجــى أصالحـــــه فـي أمـــــــــــ ٍة
ب
مــن جھلھـــــا تســــعى عـلـى األعـقـــا ِ
فھربــت مــن عـدوانـــــــــه مســـــــتـنجداً
بالصبـــر والصبــــر الجميــــل مآبـــــــي
وعـكفــــت فــــي محـــراب نفسي عـلنــي
أرتـــاح مــن دنيــــاي فــــي محرابــــي
وبـــه أنـــوح عـلـــى المعلـــــم ال عـلــــى
نفســي فإني قــــد رضــيت بمـــا بــــــي
فغــــداً ســـيطوي المــــوت آخـــر صفحة
مــن لـــوح عـمـــري أو ســــــــج ّل كتابي
* * *
فأجبتــــه كفـكــــف دموعـــــك فالــــــذي
ب
ترجـــوه قــــد أضحى عـلى األبــــــــوا ِ
فغــــــداً ســـيرعى حـــق كـــل معلـــــــــم
ب )(1
في مجلس األعـيــــــــان والنــــــــ ّوا ِ
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______________
* وجدناھا بين أوراقه مطبوعة باآللة الكاتبة )النسخة المكربنة( وقد القينا صعوبة
بالغة في قرائتھا وھي بدون تأريخ .

) (1سخرية وطُرفة الذعـة أشار فيھا –طيب ﷲ ثراه  ، -الى ما أشيع عن
تشريع قانون تعديل قانون الخدمة التعليمية الذي قيل عنه الكثير آنذاك انه
يضمن حقوق المعلمين .

النـّـــــــــا ِئحـة
* * *

شاكيـــــة وتنـــــــدبُ
جـاءت إلـ ّي تنـحــــبُ
وقلبھا من غيضــــــــه
في ناره يلتھــــــــــبُ
ودمعھا من عينھـــــــا
وقلبھــــــا ينســـــكبُ
خائفـــــة ترتقــــــــب
مذعــــــورة ترتعـــب
كأنھــــا ظبي رمــــــــاه صائــــد مصــــــــوبُ
ســـھم الھوى منتشب
أو عاشــــق في قـلبــه
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أو ھائــم يبحـــث عـن
حبيبـــــه وينحـــــــبُ
أرھبنــــي جمالھـــــــا
حيث الجمال يرھـــبُ
كأنـــه الشمـــس ولكــن ضوؤھا ال يغـــــــــــربُ
وكـــل نــــور يحجـب
ونورھـــا ال يحجـــبُ
إذا مشـــــت كأنھــــــا
من الجمـــال موكـــبُ
وفرعـھـــا الليـــل ووجھھـــا المضيء كوكــــــبُ
وثغرھـــا في شــــفـتيه للقلــــــوب ملعـــــــــــــبُ
وجســــمھا مـن دمعھا
وھـــو دم مخضــــبُ
وخصرھـــا يكــاد من
دقتــــه ينقـضـــــــــبُ
وجيدھـــا بضوئـــــــه
يشــف عـمـا تشـــربُ
وعـينھـــا خمر الھوى
في كــل قلــب يســكبُ
تلطــــم وجھا ً شـــاحبا ً من األسى وتضــــربُ
تلومني ومالھـــا في اللـــــوم عـندي ســــــــــببُ
ت فقالــــت إنني َمن تطلـــــــبُ
فـقـلـت من أنـــ ِ
وترتجي وصالھــــــــا وفي عالھا ترغــــــبُ
فقلــت ھــذا عجـــــبٌ
ت منـــه أعجـــبُ
وأنــ ِ
مات الھـــوى فيه ولم
يكــن لديـــه مطلــــبُ
وشــــــــيبه مشـــتعـل
وظـھـره محـــدودبُ
ما ھـــو إال راھـــــب
في ديـره محتجـــــبُ
قالـــت إذن خدعـتنــي
وفي ھواك تكـــــــذبُ
ألم تكن باألمس مــــن
أھلي أتيت تخطــــــبُ
وھم لحقـــدھم أبــــــوا عن خطبتي وأضـربوا
وزوجوني مــن فـتــى
في قـبحـه أُعـــــــذبُ
والمــوت منه أَعـــ َذ◌َ بُ ُ◌
الســـجن منه أطيــــب
كأنـــه القـــــــــــرد إذا
يضمني ينتحــــــــــبُ
حتــى إذا خالـفـتـــــــه
ي ثعلــــــبُ
جــــــاء إل ﱠ
وھـللـــــوا ورحبـــــوا
وانخـــــدع األھـــل به
حتى اذا تــم الـــــزواج ندمـــــوا وانقـلبــــــــــــوا
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إذ لم يكــن كفــــؤاً لھم
ومـا لديـــــــه حســـبُ
وما لــه ممــا ادعـــاه فضـــة أو ذھـــــــــــــبُ
وكـــل ما يمــلك ـمــن
مجـــد حديــث كـــذبُ
فطلقــوني منه وھـــو في الطــــالق قـ ُلﱠـــــــــــــبُ
فجئتنــي وجائنــــــــي
ســــواك جمع يخطبُ
وقاومتــــك عصبـــــة
في حقدھـــا تلتھــــبُ
يقودھـــا في حربھــــا
من التيوس أجـــــربُ
فازعـليـــــك وانســــحبت واالســـى ملتھــــــــبُ
تركتني لھــم وأنـــت منھــم لـــي ومنّي اقــــربُ
وزوجوني من غــريــــــــب انـــت منه أنجــــــبُ
قــل انــك ال ُك ْ
ـفء الذي
في غيــره ال أرغـــبُ
الشــاعـر المھـــــــذب
والنابــــه المجـــــ ّربُ
والفاضــــل المـــؤدب
والعبقــــري الطيّــــبُ
ما صنعــــوا وارتكبوا
وانھـــم لو فـقـھـــــــوا
ما اقترفــوا واذنبــــوا
ال استغفروا ﷲ عـلـى
وانتحــروا واحتربـــوا
قـد طعنـــوا نحورھــم
وھدمــــوا وخربـــــوا
وافســـدوا ودمــــــروا
عن غدرھم واطربــوا
وغـدروا وما ارعـووا
كأنھـــم في فعلھـــــــم
اعاجــــم العـــــــربُ
وتــلك فيھــم ســـــــبة
ظاھـــرة ال تحجــــبُ
ينقلھـــا الدھـــــر الـى
أجيالھـــم والحقـــــبُ
فـقـلــــت مھــــالً إنني
من الحيــــاة متعـــــبُ
وتـــلك منـــك ثــــورة
في نارھـــــا اُعــــ َذبُ
ذلــك عـھــد قد مضى
وما مـضى ال يطلــبُ
إن كان أھلـــي أذنبــوا
فاننـــي ال اذنـــــــــبُ
عليھم ال .......
وان بغــوا فإننـــــــي
أو غضبــــوا فاننــــي
عليھـــم ال اغـضــــبُ
الطفـــل منھـــــم ولدي
والشــــيخ منھم لي أبُ
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واننــــي احبھـــــــــــم

رضوا بحبي ام ابـــــوا

______________________
)*( بال تأريخ وفي مخطوطة الديوان أُغفل منھا المطلع و 16بيتا ً  ،فاستكملناھا من أوراقه التي
تفضل بھا مشكوراً – إضافة الى المخطوطة  -نجله الكريم األستاذ عدنان حسين علي األعظمي .

موكـب ال ّدمع *
* * *

اقمتك عني أيھا الشعر نائبــــــــا
وتحمـل في جنحيـك عـني رسالة
وتنثر من عينيـك دمعـــا ً نظمتـــه
وتبكـي بـه في حفلـة القوم نادبـــا ً
ھـوى كوكبا ً كنا نســـير بضوئــه
ھـوى فھـوى من بعده ركــن أمـة
وشاد لھا صرحا ً من العلم عاليـــا ً
وكان إماما ً مشرق النور زاھـــراً

لعلك تقضي بعض ما كان واجبــا
تبلغھــا قومـا ً ھـنـاك نوادبــــــــــا
قصيــداً اذا انشدته سال ذائبــــــا
إمامــا ً مضى عـنــا وما كـان آيبـا
إذا مـا بدا في ظلمة الدھـر ثاقبـــا
أقام لھا مجداً على الشمس ضاربا
خطيبـا ً واســتاذاً جليــالً وكاتبــــا
يزيل الدياجي أو يضيء الغياھـبا
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كما كان في استنباطه الحي صائبا
وكــان بأحكام الشــريعة حجـــــة
وفاق بني دنياه عـلما ً وحكمـــــــةً
ومجـداً وان فاقــوه فـيھا مناصبــا
قصوراً وامواالً ربت ورواتبــــــا
وقـد كان أغـنـاھـم وإن لم ينل بھا
وقد كان اعالھــم مقامــــا ً ومرتبا ً
وان شغلوا طول الحياة المراتبــــا
اذا ما ســما في االجتھاد مواھـبـا
أمـــام ســـما بيــن األئمــة مجــده
ً
لكــان امامــــا لألئمــة غالبــــــــا
ولو كان مد ﷲ في طول عـمــره
وإني اذا ما كنــت للشـــيخ نادبـــا ً
فـقـد كنــت للتشريع والفـقــه نادبا
* * *
محمـد قــد افـنيت عـمرك زاھــداً
عـزوفـا ً عن الدنيا الدنية راغـبـــا
كشفـت عن الدنيا الغطـاء منقبــــا ً
فشاھدت بعد البحث فيھا العجائبـا
وجـدت قـــروداً منھـــ ُم وثعالبـــا
رأيـت بھا ناســا ً اذا ما اختبرتھــم
وجدت بھا غـالً من الحقد الھـبـــا
إذا جئتھم يوما ً لتشفي صدورھـــم
وجدتھم رغـــم الصفاء عـقـاربـــا
وانك إن صافيتھم واصطفيتھــــم
من القـبح كانـت للعيــــوب معايبا
إذا حســـنت اقوالھــم ففعالھــــــــم
ولـم ترھـم اال معيبـــا ً وعائبـــــــا
وضلوا طريق المكرمات عـمايـة
ُ
وان لم يجد فيھا ظب ًي وقواضــــبا
والفيت بين الناس حربا ً خـفـيـــــة
فزادوا على األطماع فيھا تكالبـــا
واضرمت األطماع فيھم شرورھا
فكانت كأطــالل الديــار خرائبـــا
وقد اقفرت فيھا القلوب من الھدى
يرى فيھ ُم رغم الصالح المصائبا
وان الذي يرجو صالحا ً ألھلھــــا
واطلق في االجواء من كان ناعـبا
وقد حبس الغرّيد في عـقـــر داره
ً
وقــ ّدم من يسعى إليھـــا مشاغـبــا
وا ّخـر مـن يسعى اليھـــا مؤدبــــا
وقـدعـدم التوفيق من كان صادقـا ً
وقـد نال ما يرجوه من كان كاذبـا
ومن لم يكن يسعى ينال الرغائبــا
وان الذي يسعى ينال ســـــــرابھا
ثوابا ً بھا بل كان فيھا ُمعاتبـــــــــا
وإن الذي يسعى الى الخير لم ينل
عـقـابـــا ً وال يلقى عـليــــه معاتبـا
وان الذي يسعى الى الشر لم يجـد
ً
وتلقى نبيه العقــل يھمــل جانبــــا
وتلقى بليـــد الرأي فـيــه مقدمــــا
وعاش صغير النفس فيھا موفـقــا ً
وعاش عظيم النفس حيران خائبا
ملوالً وقد شاھــدت فيھا الغرائبـــا
فتلك ھي الدنيا التي قد ھجرتھــــا
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أردت لھا رشداً فضلت رشادھـــا
وشئت لھا خيراً فعمت شرورھــا
فطلقتھـــا لما رأيـــت فجورھـــــا
ولما سئمت العيش فيھا ھجرتھـــا
الى الراحة الكبرى التي ال ترى بھـــا

الى حيث ال تلقى ھناك مخاصمــا ً
ولست ترى فيھا قـلـ ًى وتناكـــــراً
ولســـت ترى حربا ً ضروسا ً وال ترى

ولست ترى فيھا مسوداً وســــائداً
ولست ترى فيھا فقيراً معذبــــــــا ً
ولست ترى فيھا أس ًى وتواثبـــــــا
وحلقت روحا ً في السموات عارجا ً

ورمت لھا فضالً فـزادت مثالبـــا
ورمت لھا سلما ً فزادت تحاربــــا
وعشت بھا في دير نفسك راھـبــا
وأمسيت من أيامھا السود ھاربـــا
عـناءاً وال تلقى لديھا متاعـبـــــــا
بغيضـا ً وال تلقى ھناك محاربـــــا
ى وتضاربا)(1
ولست ترى فيھا أذ ً
بھـا الناس مسلوبا ً ھناك وســــالبا
قويا ً ومغصوبا ً ضعيفا ً وغاصبــــا
ولست ترى فيھا غنيا ً مغالبــــــــا
ى ومعاطبا)(2
ولست ترى فيھا رد ً
الى المـأل األعلى الى ﷲ ذاھبــــا

_______________
)*( في رثاء اإلمام المصلح الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء .
) (1يُقال  :قالهُ – قِالً  : :أبغضه  ،وكرھهُ غاية الكراھية فتركه  .والتن ﱡكر :التغيّر عن حال تَسُرﱡ ك
ـرھھا و) تناكر القوم (  :تعادوا .
إلى حال تكـْ َ
ب  :ھلك
ع
و
.
المھالك
:
) (2المعاطب
َط َ
ِ

تف ّكروا في نظام ال َك ْون ..
* * *

تفكـّـروا فـي نظــــام الكون واعـتبــروا
فكـــل مـا فيــــه لـــو فكــرّت ُم ِعـبــــــ ُر
قـد صـورته يـد الرحمن فازدھــــــرت
عـوالـم ظھــرت منھــا لنـــا الصــــو ُر
األرض ســابحة فـي بحـــــــر قدرتـــه
تحدو بھا الشمس أو يحـدو بھــا القـمـ ُر
عـوالـم في فضــاء ﷲ جاريــــــــــة
) فبعضھــا( ظاھــرٌ،والبعــض ُمســتت ُر
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وفـي ســماواته العليــــا مالئكــــــــــة
ُمطـَھّــــرون  ،بأمـــر ﷲ تأتمـــــــــــ ُر
والســدرة المنتھى والعـرش مؤتـلـــــ ٌ
ق
ر )(1
بنـور ُمبدعـه األعـلى ومــزدھــــ ُ
تبـــــارك اللـ ّـــه خالقــــا ً ومقتــــــــدرا ً
في الخلــق  ،منه إليه الو ِر ُد والصــ َد ُر
تُـ َدبّــــر العالـــــم العُلـــوْ ي حكمتـــــهُ
ويھـتــدي بھُــــدى أنـــواره البشـــــــ ُر
في ليلــة ھبــط الوحــي األميـــن علـى
محمـــــد  ،ولــــــه مــن ربّــــه خبــــ ُر
يدعــو النبــي إليــه وھـــو ُمرتقــــــب
وصْ ـ َل النبي ،فطاب الوصل والســــف ُر
أســرى بــه ﷲ ليــالً وھـ َو منتظـــــــ ٌر
على بــراق كنـور البــرق ينحـــــــد ُر
فَ َحـ ّل فـي المسجد األقصى وطـاف بــه
حيــث النبيّون من أجداثھــم حُشـــــروا
صـلّى بھــم شـاكراً  mنعمتــــــــــــــه
فـــر ّددت شــكره األجيـال وال ُعصُــــ ُر
حتـى إذا عـرجــــت روح النبــي رأت
مـا لـم تَـ َر العيـن في الدنيا وال البصـ ُر
رأى بعالمـــه األعـلـــى مالئكـــــــــــة
إن لھـم غـيـر تسـبيح الھـوى َو َ
ما ْ
طـ ُر
رأى النبييــــن قــد حلـّــوا بعالمـــــــه
مـن بعـد ما ارتحلوا للموت أو ھجــروا
وطـار في األفـق األعلى لعـل يـرى الـ
ُ
ــق األعلى ويختبـــــــ ُر
ــحبيب في األفُ ِ
دنــى لــه فتـدلــى منـــــه مقتربـــــــا ً
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كقــاب قوســين أو أدنى ..........
أوحـى لــه ﷲ ما أوحــى وأطلعـــــــه
عـلى الوجـود  ،فال غـيـــبٌ وال سُـــتُ ُر
فالســدرة المنتھــى للعيـــن ظاھــــــرة
كـأن آوراقھــــا مــم نـورھـــــــا ُد َر ُر
قــل لألولـى أنكروھــــا وھــي ثابتــــة
أتنكـرون وقــد جــاءت بھـا الســو ُر ؟!
* * *
يا عارجا ً فـي سـماء القدس قـد ھَـتـَكت
أســـتار قدســتك أوغــا ٌد بھا فجـــــروا
وأصبــح المســجد األقصــى بنكبتــــه
يشــكو إلى ﷲ مــن قــوم بــه غــدروا
عــاث اليھــود فسـاداً في مرابعــــــــه
ودنّســـوا قدسـه االزكى ومـا اعتبـروا
وشــردوا أھله في األرض واغـتصبـوا
ديارھـــم واســتباحوھا ومـا اعتـــذروا
قــد حــاربونا ولوال الغــرب مـا ثبتــوا
في الحرب يوما ً ولوال الغرب ما انتصروا
خــان ) الحليـف ( مـواثيقـا ً وال عجـــبٌ
فكــل يــوم ٍ لـــه في الغــدر مؤتمـــــ ُر
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_____________________
*  -وجدنا من ھذه القصيدة ) (27بيتا ً بال عنوان .
) (1سدرة المنتھى في السماء السابعة كما جاء في كتب التفسير .
ويشير الشاعـر في ھذا البيت وما بعده إلى ما جاء في سورتي " النجم " و "
األسراء "

في ندوة الحيـاة
* * *

ونـــدوة جمعتنــي وھـــي حافـلــــــة
بكــــل نقــــادة للشــــعر مبتكــــــــــر
مــن عـبقـــري حصيـف الفكر مزدھر
وألمعي ســـــديد الــــرأي مقـتـــــــدر
فاضــت أحاديثھــم عـلمــــا ً وفلســــفة
وحكمــــة في حيـــاة الكـــون والبشـــر
فصـــرت أسألھـــم عــن كـل خافـيــــة
ســـــؤال متفســــر منھـــم ومختبــــــر
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 ﷲ والوطـــــــــن
فالعــرب لـو نھجـوا نھـج الجــدود لمــا
ھــوى بھـــم مجدھــم في آخــر الزمـن
ضحــوا فشـــادوا لھــم في كـل ناحيــــة
مجــداً ومملكــة فـي الحـــق لـم تھـــــن
ونحــن لــوال ضحايا الغابريــن لمــــــا
كانــت لنـــا دول ســــبع ولـــم تكــــــن
فـقـلــت ھــل أنـت جنـدي فقــال وھـــل
يحمي الحمى غير جند ﷲ في المحن ؟
* * *
وأنــت ما المجد قال المجــــد كأس طلى
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
وإن ھـربــت مـن الدنيــا فـــال عجـــب
إذ إنھـــــا دار أوزار وارجـــــــــاس
فـقـلـــت أنـــت أناني فـقـــال أجـــــــل
إذ ال 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 األحـــــد
أيرتجي المجد في الدنيا وقد طبعــــــت
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عـلى المفاسد واألطمـــاع والنكــــــــــد
يا ليتھــا لـم تكــن حتى نـذل بھــــــا
وليتنـــا نحـــن لـــم نولـــد ولــم نلـــــد
فـقـلــت ھـل أنـــت صوفي فـقـــــال إذا
كانت قيادة نفسي في الھـــوى بيـــــدي
* * *
وأنــت ما المجـد ؟ قــال المجــد قنبلـــة
تفـنى بھــا ھــذه الدنــــيا وترتــــــــاح
عـرفـتھــا منـذ حيـن وھـي جازعــــــة
وقلبھــــا بفــــم األشــــجان نـــــــــواح
تشـكو جراحـــا ً لھـــا في القلب داميـــة
ومـا لھـــا مـن ضمـاد القلــب جــــرّاح
كانـــت تؤمــــل إصالحــــا ً لفاســــدھا
وما ھنالـــك غـيـــر الظلـــم أصــــالح
فمصلـــح الغـــرب جـــزار ومفتـــرس
ومصلـــح الشـــرق فتــــاك وســــــفاح
تاھــت ســـفينتھا في بحــــر أدمعھــــــا
ّ
ومـــــــــــــالح
وما ھنــــالك ربــــان
دجــا بھـا الدھـــر ال شـــمس وال قـمـر
وعسعس الليــــل ال فجــــر وإصـــباح
وقادة الحـــرب يذرون الدمــــوع أسـى
وكلھـــم بدمــــوع الحــــرب تمســـــاح
غــداً ستجتاح ھـذي األرض عاصفــــة
والناس فـي بـــرزخ األرواح أشــــباح
فـقـلــت ھـل أنــت إســـرافيل تنذرنــا ؟
فـقــال بـل أنـا عـزرائيـــل أجتـــــــــاح
* * *
وأنت ما المجد ؟ قال المجد في نســـب

98

ديوان حسين علي األعظمي
_______________________________________________________________________________________

ك  .وفــي ُخلـُــق عــــا ٍل  .وفي أدب
زا ٍ
وإن َمـن يدعــي مجــــدا ً بـال حســـــب
فـــإن ما يدعي ضـــرب مــن الكــــذب
ق
وإن مـــن يرتجي حـمــــداً بـــال ُخـلُـــ ٍ
فإن ما يرتجــي مــن أعجــب العجـــب
وإن مـــن يرتجـــي خلــــداً بــــال أدب
فخلــــده مســـتمد مـــن أبي لھــــــــب
فـقـلــت ويحـــك إن النــــاس مجمعـــة
فعـــالً عـلى أن نـــيل المجـد بالذھـــب
كـم مـن وضيــع ســـــما بالمال مفتخراً
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
ال تخدعـنـــك القــــاب مزيفـــــــــــــة
في أمـــة المـــال أو في دولـــة الرتــب
طــوت يـــد الدھـــر أبراجـــا ً مشــــيدة
وما طــــوت بيــــت شعر طيلـة الحقب
* * *
وأنت ما المجــد ؟ قال المجـــد فلســـفة
تقيـــم شـــعبا ً  ،وأصالح وأعـمــــــــار
فالشــعب إن لــم تكــن ترعـاه فلســـفة
وخطــة ونظـــــــام فھــــو منھــــــــار
ويــل لشـــعب يصلي راجيــــا ً مطـــرا ً
وأرضـه أعـيـــن تجـــري وأنھــــــــار
أودى بــه الفقـــر أحقابــــا ً وموطنـــــه
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بحـــر مــن الذھـــب الوھـــاج زخـــار
وينبــــت الخــــز والديبــــاج مربعــــه
وثــوب أھليـــــه أكفــــــان وأطمـــــار
لديــه في مصنـــع األقــــوال فلســـــفة
عـليـــا وفي مصنـــع األفعـــال أصفار
وكـل فــرد زعـيــم مصلـــح ولـــــــــه
من نھضـــة الشــــعب آراء وأفكــــــار
أضحت سفينتھم غرقى وال عجـــــــب
إذا تداعـــت فكــــل القــــــوم بحـــــــار
فـقـلــت ھـــل يرتجى األنقـاذ ؟ قال إذا
تــدارك األمـــر إصـــالح وإعـمــــار
______________
*  -بال تأريخ – نشرتھا مجلة ) العيادة الشعبية (

مشرق النور *
* * *
وقفـــــت أحيي مشـــرق النـــور شــــاعرا ً
إذا ما بـــدا في موكـــب الحفــــل زاھــــرا
وأنشــد آيـــات مـــن الشــــعر أحكمــــــت
قصـــيداً بــــه أمســــيت للقــــوم شـــــاكرا
وھـــل أنا إال شــــاعـر فــي ربوعـھـــــــم
أبثھـــم حبـــا ً مـــن القلـــــب عاطــــــــــرا
أذا القـــوم أوحـــى لــي قصـــيداً نظمتــــه
ورددتـــه فـي نـــــدوة الشــــعر ســــــامرا
وال عجــــب أن اغــرق الليـــــل نورھــــم
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وقـــد نشـــروا صبحا ً على الليـــل ســاحرا
أناجي وجوھـــا ً أشــــرقت في احتفالھــــــا
فكانــت شموســــا ً في الدجــــا ومنائــــــرا
كأني أرى والنـــور يغـــــري ظال َمــــــــه
صباحا ً بـــدا مـــن ظلمــــة الليــل باھــــرا
فاصبحـــت ال أدري ھـــل الليــــــل بعضه
ظـــالم وبعض الليـــل أصبــح ســــــــافرا
أجــل إن ليـــــل الناس داج وليلنـــــــــــــا
منيـــر وھـــذا نوره شــــ ﱠع ظاھـــــــــــرا
ولــو كـــان ليـــال ما ســـمعت طيــــــوره
ق طائــــــــــــــرا
مغـــردة فـيـــه ولـم تلــــ َ
ولكـنھــا قــد اســــمعتك نشــــــــــــــــيدھا
كمـزمــار داوود يھــــــــز المشـــــــــاعرا
مـن األدب العالـــي خطـــــاب ُم َســـــــ ﱠج ٌع
وشـــــعر إذا رددتـــه كـــــان عـامــــــــرا
وإنــي إذا فاخـــرت يومــــا ً فإنمــــــــــــــا
بصحبي وطالبــــي ترانــــي مفاخــــــــرا
أســــاتيذ بنــــاؤون للمجـــــــد والعــــــــال
ســــأذكرھم ما دمـــت للمجـــــد ذاكـــــــرا
ســـل الصـف عـنھـم فھـــو أدرى بفضلھـم
وسـل عـنھم ما شـــئت تــــلك المنابــــــرا
إذا خطبـــوا ھــزوا القلــــوب بالغـــــــــة
وإن درســوا كانــــوا بحــــوراً زواخـــــرا
لقــد أحدثــــوا في دولـــة العلــــم نھضــــة
تـزف الى الدنيـــا الھــــدى والبشـــــــــائرا
إذا جئتھــــم في آخـــر الليــــل زائـــــــــرا ً
ق إال قائـــم الليــــل ســــــــــاھـرا
فـلــم تلــ َ
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عـلى كتـــب منضـــــودة ومحابــــــــــــــر
وباقـــة أقــــــالم تخــــــــط الدفاتـــــــــــرا
وإن كنـــت ال تـــدري بمــــا يعملونــــــــه
فســـل عـنھـــم أقالمھــــم والمحابــــــــــرا
ومطبعـــة تشــــكو ألخــرى عــــناءھــــــا
وإن كــن فــي أنتاجھــــن ضـــــــــــرائرا
* * *
وطـــالب قانـــون إذا مـــا اختبرتھـــــــــم
وجـــدت قلوبــــا ً حـــــرة وضمائـــــــــــرا
وشـــاھـدت أرواحــــــا ً تفيض كرامــــــــة
وألفيـــت ألبابـــــا ً تضــــيء البصائــــــــرا
قضـــوا ســــنوات في الحقــــوق لعلھــــــم
يحامـــون مظلومــــا ً يرافــــع جائــــــــــرا
وقــــد وحﱠـــــ َد األيمـــان بيـــن صفوفھـــم
فــلست َ تــــرى فيھـا قــلى أوتناكـــــــــرا
وحبھـــم للعـــدل ألــــــّف بينھــــــــــــــــم
وأحـــدث فـيھـــــم وحـــــدة وتناصـــــــرا
إذا مـا رأوا يومــــا ً فـقـيــــراً تســــــــابقوا
ألنقــــاذه مـــن حيــــث لــم يــ ُ
ك شــــاعرا
] أولئـــك – طالبي – فجئني بمثلھــــــــم[
إذا جئتنـــي يـــوم الفخــــار مفاخـــــرا)(1
شــــباب زھـــا عـلمـــا ً وأزھـــر حكمـــــة
وأشـــرق أخالقـــــا ً وطـــــــــاب ســرائرا
* * *
أال يا وزيــــر العلــــم دمـــت ألھـلـــــــــه
وأبنائـــــــه المســـتبشـــــــرين مـــــؤازرا
وعـشــت وعـاش العلـــم ما دمــت راعـيـا ً
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معارفـــه في الرافديـــــــن وناصــــــــــرا
و ُوفّقـــت في تحقيــــــــق آمــــــال أمـــــة
بجامعـــة أضحـى بھـــــا الشـعب جاھـــرا
يريــــد حيــــــــاة حــــــرة جامعيـــــــــــة
لينھـض في دنيـــــا المعـــــارف ظافــــــرا
________________
*  -نظمھا – رحمه ﷲ – عندما كان عميداً لكلية الحقوق والقاھا في احتفال لم يثبت
تأريخه .
) (1نظر إلى قول الشاعر :
إذا جمعتنا يا جرير المجامـــ ُع
أولئك آبائي فجئني بمثلھــــــم

العيـــــــــــــــــــــــــد

العيــ ُد أقبــل مشــرقا ً بھاللـــــــــــ ِه
ويطوف باألرواح وھـي حزينـــــة
ويطيــ ُر فـي جـ ّو القلـوب لعلھــــــا
ت مـن األسى
يصـ ُل
َ
النفوس الداجيا ِ
يَـ َد ُ
ع الثغـو َر عـلى الثغـور لتستقي
ويـؤلــــف األرواح بعــد جفائھــــا
ويطھــر األكبــاد مــن أحقادھــــــا
واذا تعانقــت القلــوبُ بعيدھـــــــا
مـا العيــ ُد إال كوثــر الحـب الــذي
يـرعـى الغنـ ُي بــه الفقيــــر بعطفـه
ويغيثــــــــه مــن بؤســـــه وشــقائ ِه
تــرف
فيعيش في نعمـاه عـيشـــة ُم
ٍ
البِشـــر يســطع ثــورة بجبينـــــــه

*

يشــدو بآي جمالــه وجاللـــــــــــ ِه
من دھرھــا لتطيب في أقبالـــــــــ ِه
تحظـــــى بطلعتــه ونــور جمالـــ ِه
َ
لتفــوز مشــــرقةً بصبــح وصالــ ِه
ه )(1
فيـ ِه رحيـ َ
ق الحـب مـن ِجريال ِ
فــي موكــب األفراح مــن ّشـــوال ِه
ه )(2
بمعيــن رحمتــه وفيض نوالـــ ِ
نَعمـــت بــوارق حبــه وظاللـــــــ ِه
تحيــا قلــوبُ بنيــ ِه فـي َســل َســالـ ِه
ويجــود فيّاضــا ً عـلـيـــه بمالـــــ ِه
ويكفّـــــه عــــن حزنــه وســـؤال ِه
ه )(3
ُمتــرنـــح فــي أھـلــه وعـيــال ِ
والشــكر يُســمع ذكـــره بمقالــــــ ِه

* * *
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إنــي بحـــب العيــــد قلـبٌ ھــائـــم
لكننــي أعـرضـت عـنــه لفــــاجع ٍ
ھـو فاجع الوطن الجريح وشعبه الـ
شــعبٌ رمتـه يــد العـدا في قلبـــه
طــردته مـن أوطانِـــه من بعـد مــا
لتقيــم فيھـــا للصھــاين دولـــــــــة
ھــ ﱠل الھــالل عـليـــه وھــو مشــر ٌد
يشــكو اليھــا وھــي ســادرة فـــال

أشـــدو بلحـن الحـب فـي اســتقبال ِه
قـاســيت مـا قـاســيت مـن أوجالــ ِه
ـحـــر ِ الذبيــــح ِ بمذبح ِ استقاللـــ ِه
وقضـــت بضربتھـــا عـلى آمالـــ ِه
نكبتــه فــي اطفالــه ورجالـــــــــــ ِه
وحكومـة تســعى الـى اضمحاللــ ِه
يبكـي عـلى االوطان في ترحالـــــ ِه
ه )(4
تُضغـي الى شـكواه أو إعوالـــ ِ

* * *

فـوس الـــردى
عـيــ ٌد أرى بھاللــه
َ
والشــمس قنبلـــة ٌ بــه َذريّـــــــــةٌ
واألرض واجفـــة تمــوج بعـالــــم ٍ
تتلقّــف األخبــار مـن فــم دھرھــا
في شرقھا األقصى تدوررحا الردى
والغـربُ القـى فـي اللھيــب جنوده
حــزبان يقتتـالن في الدنيـاعـلى الـ
وكالھمــا يرجــو الســالم مناديــا ً
يدعــو الشـعوب الى الســالم بقولـه
*
ق األنســانَ يحفــر قبـــره
مــا أحمــ َ
بيـديــه يســتسقي غمــام دمائــــــــه
يحيا عـلى موت الضعيــف فجسـمه
ويلـوغ فـي دمـه المـراق بســـيفه
يدعــو الى تحــريره مــن رقـّـــــ ِه
يبكي عـلى الحـق الجريح وســـيفه
يبكي عـلى الـعـدل الطعيــن بظلمـه
والناسُ منجرفـون رغــم عـقولھــم
بظاللـــــه يتفيئـــون ومـــا لھـــــم
*

وأرى بأنجمـــــه بريـــق نبالــــــ ِه
نشــرت دم القتلـى عـلـى آصالـــــ ِه
يخشى انفجـار الحرب مـن زلزالــ ِه
حيــرى تكــاد تميــد مــن أھوالــه
بـدمــاء اھــــــــل جنوبـــه وشـمال ِه
كــي يخمــدوه  ،فــزاد في إشـــعاله
ــدنيا وكــ ٌل خاســ ٌر بقتالــــــــــــــ ِه
فـي زخــرف األلفاظ مـــن أقوالـــ ِه
والحــرب كــل الحــرب في أفعالـ ِه
* *
ويخــــط فيـــــه لحــده بنصالــــ ِه
ليعــبﱠ كـأس المــوت من ھَطّالــ ِه
من جســـمه والمــال مــن أموالـــ ِه
ويشــيد دولتـــه عـلى أطاللـــــــــ ِه
وقيــو ُدهُ ويــداهُ فــي أغـاللــــــــــ ِه
فـي عنقه يســعى الى اســـتئصالـ ِه
وبغــدره وبمكـره وصيالـــــــــــــ ِه
فــي لـُــج باطلــه وبحـر ضاللـ ِه
غـير األسى والموت تحـت ظاللــ ِه
* *
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يــا ربﱠ عـيـد الفطـرأدرك عـالمــا ً
و انقــذه مــن أھوالــــه بحروبـــــه
وانشـــر لــواء ســـالمه في شــرقه
إني برئــــــت اليــــك مـــن مدنيــة
_______________

بھــداك قـبـل خرابــه وزوالـــــــ ِه
فســواك لــم لم ينقــذه مـن أھـوالــ ِه
وبغـربـــــه وجنوبـــــه وشـــــمال ِه
غـربيـــة تســـعى الى اضمحاللـــ ِه

*  -بال تأريخ  ،لكن سياق حديث الشاعر – طيب ﷲ ثراه – يدل عـلى انه كتب قصيدته بعد نكبة
فلسطين إثر أعالن قرار التقسيم الجائر الذي أصدرته ھيأة األمم المتحدة في  29تشرين الثاني
 . 1947بعد أن وقعته الدول الكبرى غربية وشرقية .
) – (1الجريال  :الخمروالرحيق صفوة الخمر.
) (2النوال  :العطاء .
ً
) (3ھذا ما كان يتمناه الشاعر – رحمه ﷲ – انطالقا من إيمانه العميق بشرعة األسالم وعـدالته ،
ولو أخذ المسلمون بھا لما رأيت معدما ً بينھم  ،ولكن شـتّان بين األمنيات والواقع المزري األلبم ...
أعو َل فُ ٌ
الن إعـواالً .
) ) – (4الـ َعـوْ ل ( و ) ال َعوْ لةُ ( و ) العويل (  :رفع الصوت بالبكاء  .يقال َ

في مھرجان الزكاة

فتاة غــزة * ..
* * *
ي ودمعھـــا يترقــــــر ُ
ق
نظـــرت إلـــ ﱠ
فســـــمعته بفـــم النوائـــب ينطـــــ ُ
ق
ھيفـــاء خـــطﱠ لھــا األسى قبـــــــر البلى
بيـــــد المصائــب وھـــي حي يـــــرز ُ
ق
وأذاقھـــــا كأس الــــردى فــــإذا بھــــــا
نعــــش يطـــــوف بأدمعـــــي أو زور ُ
ق
خـــاط الشــــقاء مـــن البِلى اكفانھــــــــا
فرداؤھـــــا كفـؤادھــــــا متمــــــــــــز ُ
ق
وقفــــت تناجينــــي وبيــــن ذراعھـــــــا
طفــــــل يناجــي بالدمـــوع ويشـــــــر ُ
ق
فوجمـــت مرتاعـــا ً أكفكـــف دمعھـــــــا
وھممـــــت بالنجـــوى فخــان المنطــــ ُ
ق
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وســمعت نـَـــوْ ح جمالھــــا فــي مأتـــــم
مـن روحھــا والقلـــب بـــــاك مشـــــفـ ُ
ق
فذعـــرت من نـوح الجمــال وكـــدت من
َرھَبـــوته أخشى الجمــــــــال وأصــــع ُ
ق
ســترت صـــباح جبينھــا في شـــــعرھا
فــــإذا بـــه قـمـــر بليـــــــل يشـــــــر ُ
ق
حـــوراء ترفـــل في دمقــــس عـفافھــــا
عـريانــــة وبطـُھرھــــا تتمنطـــــــــــ ُ
ق
وأذا الجمــــال بكـــى تھــــاوت أنجــــ ٌم
مــن طرفـــه ال أدمـــــ ٌع تترقـــــــــر ُ
ق
تسعى عـلـى ضـــوء الدمــــوع بليلھـــــا
قـمـــراً يُغـــرّب في الدجــــا ويُ َشــــــر ُ
ق
ت ؟ قالـــت إننـــــــي
فســـألتھا مــن أنـــ ِ
عـربيــــة مــــن ) غـز ٍة ( أتعـــــــــــ ّر ُ
ق
إن ضمني قلــــب العـــــراق فــــــإن لي
ً
بھـــوى العــــراق جـوى وقلبــا يخفــــ ُ
ق
جبــــت البــــالد ولـي بكــــل مدينــــــــة
قبــر لطفــــل أو غـــــراب ينعــــــــــــ ُ
ق
وصــدى لكــــل مناحــــــــة أو مأتـــــــم
وجـــوى دفيــــن في الضلـــوع ُمــؤ ّر ُ
ق
لبنــــــان واألردن ضاقـــــا بعدمـــــــــــا
ضاقــــت بنـــا مصــر وضاقـــت جُلـّــ ُ
ق
فھبطـــــت وادي الرافديــــن ولــي بـــــه
أمــــ ٌل جديـــــد عـلـّـــــه يتحقــــــــــــــ ُ
ق
أرجــــو بـــه أنقــــاذ شــــعب بائـــــــس
متشـــرد عــــا ٍن إليـــــه يرمـــــــــــــــ ُ
ق
* * *
ب ُمرھَـــــق
أرجـــو بـــه تحريـــر شـــع ٍ
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ُمســـــتَعبد بظبى الدخيـــــل ُمطــــــــَ ّو ُ
ق
حملتني يـــا دھــــر كــــل فجيعــــــــة
قھــــراً فـمــــالك ال تليـــــن وترفــــــــ ُ
ق
غصـــب اليھـــود ديارنـــا واستعمروا
أوطاننـــا  ،وبنــــو الديـــار تفـرقــــــوا
واســتعبدوا األحـــرار في أوطانھــــــــم
مـــا إن لھــم غـيــر المنيــــة ُمعتِــــــــ ُ
ق
وقـــد اســـتباحوا ويـــك كــــل محــــرّم ٍ
وتفاخـــروا بفجورھــــم وتشــــــــدقـوا
خرقـــــوا حــــدود ﷲ وھــــي منيعـــــةٌ
ظلمــــا ً وكنـــت إخالھـــــا ال تخـــــــر ُ
ق
فھربــــت بالعـــرض المصـــون لعلـّـني
أنجــــو بـــه مـــن رجســـھم وأحـلـّــــ ُ
ق
وھجـــــرت أوطانــــا ً عـل ّي عـزيـــــــزة
قلبـــي بھـــا رغــــم النـوى متعلــــــــ ُ
ق
* * *
أبُنـَــ ّي مـــا لـــك ال تمـــــوت لعلنـــــــي
بركــــاب نعشــــك أو بقبـــرك ألحــــــ ُ
ق
أنا في ســـبيلك قــــد صبرت عـلى األذى
ورضيــت ما يشجي القـلــوب ويحــــر ُ
ق
ووقفـــت في األبـــواب أســـأل أھـلھـــــا
فأضعت مجدي وھــو مجــــد ُمـعــــر ِ ُ
ق
لو لم تكن يا طفــل الختـــرت الــــــردى
إنـــي وحقـــــــــك للــــردى أتشـــــــو ُ
ق
أيطيــــب عيشــــي والديــــار مآتــــــم ؟
فيھــــا الدخيـــــل األجنبـــي يُصفــــــــ ُ
ق
فيھـــا الغريــــب ُمقَـــــرّبٌ و ُمنعّــــــــــم
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وبھـــا القريــــب مشـــرد أو ُمرھَــــــــ ُ
ق
ھـي تســـتغيث ومـا لھــا مــن ُمنجــــــــ ٍد
وبكــــل قـطــــر مـــن بنيھـــا فـيـلـــــــ ُ
ق
قالــــوا العروبـــة غـيـــــر قـــادرة عـلى
أنقاذھـــا فأجبـــت كيـــف أصّـــــــد ُ
ق ؟!
لو حــارب العـــرب اليھــــود حقيقــــــةً
زال اليھـــود مـن الوجـــود وما بقـــــــوا
فرضوا عـلينـــا ھدنــــة فـــي حربھـــــم
قـنعـــوا بھـــا وألــــوت فيھـــم محــــــ ُ
ق
لـــوال الحليـــــف لمـــا أقيمــــت دولــــة
لكالبــــــــــه ولمــــا تلـــــون بيـــــــر ُ
ق
نكـــث العھـــــــود الموثقـــات فـما لـــــه
عـھـــد وخـــان ومـــا لديــــــه موثــــــ ُ
ق
* * *
رحمـــاك ربــي باليتيـــم فانـــــت مـن
أم اليتيــــم بــــه أبــــــرﱡ وارفــــــــــ ُ
ق
فتكــت بـــه األمراض فھـــو جنـــازة
وبــدى لــــه نعــــش ولحــــد ضيّـــــــ ُ
ق
وثيابــه كفـــن البلى قـبــل الــــــــردى
وثياب أعـــــداء الحمى إســــــــتبر ُ
ق!
وطعامــــه عـصـــف البلــى وطعامھــم
ما يشـــتھون وزادھــــم ال ينفـــــــــــ ُ
ق
وشـــرابه دمـــع األسـى وشـــــــرابھم
را ٌح تفيــض بـــه الدنــــان ُمعتّـــــــــ ُ
ق
ضاقـــت بـــه دنيـــاه وھــي رحيبــــــــة
وحياتـــه فيھــــا أمــــ ّر وأضيــــــــــــ ُ
ق
ســـئم الحيــــاة مـــن الشـــقاء وقـلبــــــه
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مــن حزنــه يھـــوى الممـــاة ويعشـــــ ُ
ق
يا رب مــــالي غـيـــر لطفـــك منجــــــد
في شــقوتي أو غـيــر بابــك يطـــــر ُ
ق
إني برئـــت اليـــك مـن بشـــــــــــرية
ال تســــتجيب ألدمــــــــع تتدفـــــــــــ ُ
ق
واذا اســــتغاث بھـــا اليتيــــم تجھمــــت
َحنـَقــا ً وال أدري لمــــاذا تحنـــ ُ
ق )( 1
يا قــوم أيــــــن زكاتكــــــم فزكاتكـــــــم
فـرض عـلـى مـن يســــتطيع محقّـــــ ُ
ق
أومـــا عـلمتــــم أن فــــي أموالكــــــــــم
للســـائل المحـــروم حقــا ً يُنفَــــــــ ُ
ق )( 2
ﷲ يـــرزق مــــن يـــؤدي حقــــــــــــــه
فــإذا منعتـــم حقـــه لـــن ترزقـــــــــوا
الشــــر كـــل الشــــر ان لــم تنفقـــــــوا
والخيـــر كـــل الخيـــر ان تتصدقــــــوا
وعـقــــاب مـــن منــــع الزكــاة جھنــــم
ولــــه عـــذاب فــي جھنـــم ُمطبـــــــ ُ
ق
قـــل لــي بربــك يا غـنـي أترتجـــــــي
لــك نعمـــة وأخـــوك نضـو ُم َملــــــــ ُ
ق
عـجبــــا ً أراك عـلــى الفقيـــــــر مقتـــرا ً
ك تغـــــد ُ
ق
وعـلـى ھــــواك بكـــل مالــــِ َ
أومــا تخــــاف ﷲ جــــــل جاللــــــــــه
من غـضبـــة فيھـــا حياتـــك تُمحــــــــ ُ
ق
أنّى تطيــب لك الحيـــاة وحــولك الفقــــراء من أبنــاء قومـــك تُـرھــــــ ُ
ق
أدعــــوكم بـــــا mجــــــل جاللــــــــــه
ومحمـــــــد و بآلـــــــه أن ترفقـــــــــــوا
وبجعفـــر والشـــــافعي ومـــــــــــــــالك
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وأبي حنيفـــة وابـــن حنبـــل اشــــــفـقـوا
* * *
ســـمع الوليــــد نداءھــــــا فأجابھـــــــــا
متسائــــــــــــالً وفــــــؤاده يتمــــــــز ُ
ق
أمـــاه أيــن أبي الحنـــون وأخوتي الغـــر الكـــرام وأيـــن جـــدي المشــف ُ
ق
الذائـــــدون عــــن الحمــــى وقلوبھـــــم
بھـــوى الحمـى وھـــوى العروبة تخف ُ
ق
الخائضـون دجـــا الوغـــى وســــــيوفھم
كالنجـــم في ليــــل الوغـــــى تتألـــــــ ُ
ق
مـــن كـــل جنــــدي كــــان حســــــــامه
شـــــفـق تفـرجــــه الدمــــــاء فيشــــر ُ
ق
ال يرھـــب الموت الـزؤام وإنمـا المـوت الـزؤام يفـر منـه ويفــر ُ
ق )(3
* * *
أبن ّي مـــــات أبــــوك فـي ســـوح الوغى
ليثــا يــــذود عــــن العريــن ويرشــــــ ُ
ق
ضھُـــ ْم
واســـتشھد الصيــــد الكمــــاة وبي ُ
كالشــــھب فـي ليـــل المعارك تبــــر ُ
ق
وخـــال الحمى مــن أُســـده واستأســدت
مـن بعدھـــم فيــــه الذئــــاب وأطبقـــــوا
دخلـــوا الحمى بمدافــــع تصلــي الحمـى
ناراً تــــدك الراســــيات و تحـــــــــــر ُ
ق
وتحصنــوا بقالعـھــــم جبنـــا ً فـمــا اقتحموا صـفـوف الذائديــــن وما لقــوا
وســـــبوا عـذارى الحي فارتــج الحمـى
وســــماؤه كـــادت تميـــد وتطبـــــــــــ ُ
ق
وإذا شـــكى منھـــم وليـــــد أو فـتــــــــى
متعــذب فعلى البنــــــــادق يُشـــــــــــن ُ
ق
ضـــج الحمـــى فبكــــــل بيـــت مأتـــــم
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وبكـــل عـيـــن عـبـــــرة تترقـــــــــر ُ
ق
والعالـــم العربــي يســـمع أو يـــــــرى
تــــلك المآتـــم وھـــو جـاث ُمطــر ِ ُ
ق !
عـقـــد الخـــالف لســـــــانه وحســـــامه
كلســــانه فـي غـمـــده ال ينطــــــــ ُ
ق )(4
غــــدرت بـــــه حلفـــــاؤه وتخاذلــــــت
زعـمــــاؤه واشــــتد فيــــــه المـــــــأز ُ
ق
ويـــل لنـــا مــــن أمــــة مفتونـــــــــــــة
خـــاب النبيـــــه بھـــا وفــــاز األحمـــ ُ
ق
أن الــــذي يســـعى الــــى توحيدھـــــــم
ثاروا عـليــــه وكفــــــــروه وعـلقــــــوا
ھــل تنقـــــذ األوطـــــان إال وحـــــــــدة
عـربيــــة فيھــــــا المنــــى تتحقـــــــــ ُ
ق
يــا قــــوم أن الســـيل قـــد بلـــــغ ال ُزبى
وأخـــاف إن لـم تتقـــــوا أن تغرقـــــــوا
ذودوا عــــن الوطــــن الجريـح وأھـلـــه
بالوحـــدة الكبــــرى وال تتفرقـــــــــــــوا
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*  -ألقاھا في احتفال ) جمعية الخدمات الدينية واألجتماعية ( في قاعة الملك فيصل
الثاني مساء الخميس الثاني من الشھر الثالث عام  1952ونشرتھا جريدة )

األنقاذ (

الحنـ َ ُ
ق  :الغيظ .
) َ (1
) (2إشارة الى قوله تعالى  ) :والذين في أموالھم حق معلوم  .للسائل والمحروم ( .
)المعارج( 24و.25
ُ
) (3الفـ َ َرق  :الخوف  ،و )يفر ق(  :يخاف .
) " (4ما أشبه الليلة بالبارحة " ؟!

على قبر العدل *
* * *

وأفزعـني بكــا ُء فت ًى عظيــــم
بناجيــــــه بأد ُم ِعـــه ومــــا إن
صبـو ٌر رغــم عـاديـة العـوادي
إذا صـال الـزمـان قــد اتخـذنـا
فـت ًى عـرف الحيـاة فكــان فيھـا
فـلــم نَــ َر مثلـــه فيھـــا حكيمـــا ً
نھضـت اليــه أســـأله فمـــا ْ
إن
ُ
فصحــت بــه فـأيقضــه نـــــدا ٌء
ُ
وقلت :عـال َم تنحبُ ؟ قـال أبكي
وأنـدب في المقابـر قبرعـــدل ٍ
وأبكــي أ ُ ّمـــةً فـٌقــدت ھُـداھــــا
أتعـذلنـي إذا مــا زرت قبـــــراً
أريــد رجــوع أحبابـي ألحيـــا
وأضـرم بُعـ ُدھُ ْم نــاراً بقلبـــي
أطوف بقبرھــم مـا دمـت حيــا ً
ُ

عـلى قبـر يطـوف بـه خشــوعا
رأيـت لعينـــــه يومـا ً دمـوعـــا
فـمـا شــاھدته فيھـا جزوعـا )(1
لـنـا مـن قلبـه درعـا ً منيعـا )(2
إمـامـا ً فـي ســياســتھا ضليعـا
ر مثلـه فيھـا شــجيعـا )(3
ولم َنـ َ
وجــدت بمــن أُســائلهُ ســـميعا
ﱡ
طردت به عـن القلب الھجوعا
عـلى حق ٍقضى ومضى سـريعا
رمتـه يـد العـدا فھوى صريعـا
فـأمسى وضعُنا العالي وضيعـا
دفنـت بـه أحبّـائي جميعـا )(4
بقـربھـم فما اسطاعـوا رجوعا
وقـد شـبّت فأضرمت الضلوعا
وأنظـم في رثائھـــ ُم الدموعــا

ديوان حسين علي األعظمي

113

_______________________________________________________________________________________

أرى قـلـبــي بقربھـــم ســــعيداً
وأنـدبھــم إذا مــا الليــل أدجـى
وال أنســى بقربھـــ ُم زمـانــــــا ً
ونحـن اليوم فـي زمن ٍ بغيـض ٍ
بـه يلقـى البليـ ُد رغيـد عيــش ٍ
ويســقى عـبــده عســالً وخمراً
ويُ ْشــف ُع للـلئيــم بكـــل أمــــر ٍ
يھـــل ُل بالوضيــع لــه احترامـا ً
يُلب ﱠي أمــــر خائنـــه ويأبـــــى
ويتھــم القو ﱠ
ضعــــف
ي بكـــل
ٍ

فــإن رام النوى لن يســـتطيعا
ر للصباح به طلوعـا )(5
ولم أ َ
جموع فصـولـه كانـت ربيعـا
وجـدنا حـكمه فينــا فضيعـــــا
وفيه العبقـريﱡ يمـوت جوعــا
ويســقى حــرﱡ ه الســ ﱠم النقيعـــا
وال يلقــى الكــريم لــه شــفيعا
وإجالالً ويحتقـــر الرفيعــــــــا
رجـــاء وفيﱢـــ ِه عنـــه منوعــــا
إذا مــا كــان إنسـانا ً وديعــــــــا

____________________
*  -بال تأريخ ككل قصائده  .وقد وجدنا منھا بين أوراقه 25بيتا ً بخطه – رحمه – ﷲ

عـلى وجھي ورقة من القطع الكبير .
الجـزَ ُ
ع نقيض الصبر  .يقال َجـز ِع َجزَ عـا ً و ُج ُزوعـا ً  ،فھو جازع
) ) – (1جزوعـا ( َ
وجز ِع  ،و َجزوع .
َ ،
ً
ً
صوْ ال  ،وصولة  :وثب واستطال  .و ) المصاولة (
) (2صــال  :يُقال  :صال عليه َ
المواثبة  .و ) الصيال ( و ) الصيالة ( بمعنى  .وصاوله مصاولةً  ،وصياالً  ،وصيالةً
 :واثـَبـَهُ  .وتصاوال  :تواثبا .
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) ) (3شجيعا (  :الشجاع  ،و ) الشجيع (  :الشديد القلب عند البأس  .وقد ) َش ُج َع (
الرجل فھو شجاع  ،جمعه ) ِش ُجعْان (  ،وجمع ) الشجيع ( شجعاء .
) (4ال َع ْـذ ُل  :المالمــة
) (5دجا الليل  ) ،أدجى ( َدجْ واً  :أظلم .

الى لجنة التحقيق
*

في مطلع عام  1946أعلنت بريطانيا أن باب ھجرة اليھود الى فلسطين سيبقى مفتوحا ً
وأن لجنة تحقيق أنكلو – أمريكية ستكلف بالتحقيق في ) المشكلة الفلسطينية ( وكان
ذلك تمھيدا لفتح الباب من جديد أمام تنفيذ خطة إستيالء الحركة الصھيونية على
فلسطين .
وفي نيسان من ذلك العام نشرت اللجنة تقريرھا الذي أوصت فيه بادخال مئة الف
مھاجر يھودي جديد  ،وبرفع الحظر عن انتقال األراضي الى اليھود واإلبقاء على
األنتداب البريطاني حتى يكون ممكنا ً – كذا – قيام دولة أو دول فلسطينية ؟! وقد أثار
التقرير نقمة عربية شاملة وع ّمت المظاھرات واالحتجاجات – كالعادة –واألضرابات
في فلسطين وبقية األقطار العربية  ...إلخ  ،فكانت ھذه القصيدة .

* * *

ﱢ
فجـددت األســى و المصائبــــا
ت
غــدر ِ
ت للحـق جانبـــــــــا
ت فـمـا راعـيـ ِ
وجـُر ِ
وما كان في التحـقـيــق ســـعيك صادقـــا ً
وقــد كان في تلـفـيـقـــــك الحكـــم كاذبـا
ك قــب َل الحكــم ال تصدقينـــــــه
عـرفنـــا ِ
وكنـا عـلمنـا قـبـل ذاك العواقـبــــــــــــــا
ك منــا األكثرون قطيعـــــــــــــــة
فـأوال ِ
النھــ ُم لم يشـــھدوا فـيــــك صاحبـــــــــا
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ت فكـان الحكـــم منــك جـريــــــرةً
حكمـ ِ
ك ان الحكـــم لــم يـــك صائبـــــــا
لعلمـــ ِ
ت باطــــــــالً
ت بــــه حقـــا ً وأيـــد ِ
خـذلــ ِ
ت مغصوبا ً وضاھـرت غاصبـــا
وناھضـ ِ
ت عـلى قـــوم أصيـــــل بموطــــن
حكمـ ِ
لـقــوم دخيـــــل حــــ ّل فيــه محاربـــــــا
أتــاه طـريـــــداً من بـــالد رمـــــت بـــه
شــــــريداً يجـوب البحـر حيـران ھـاربـا
ت بـه القـــوم الغريـــــب مواطنـــــا ً
جعلـ ِ
ت بــه أھـــــل البــــــــالد أجانبــــــا
جعلـ ِ
ت ثـــــــورة
ت نيرانـا ً وأضـرمـــــ ِ
وأججـ ِ
ت للحــــرب الظبى والقواضبــــا
وأيقضـ ِ
ت للھيجــــاء شــــــعبا ً مجـاھـــدا ً
وأيقضـ ِ
عـن الحـق ال يخشى الـردى والمعاطبـــا
أيقـعــد جنبــا ً حيـن يغـصـب قُـدســــــهُ
ويتركھــــا للطامعيـــــن ســـــالئِبــــــا ؟
أيرضى لھـا أن يســـتبيح َحري َمھـــــــــــا
صـھايين باتــوا في حماھـــــــا ثعالبـــا
وھـل موطــن األســـراء يصبـح موطئــا ً
لمــن مــألوا الدنيـــا خـنـــــا ً ومثالبـــــــا
لمــن أفسـدوا الدنيا وعاثوا بأرضھــــــــا
وباتـــوا عـليھـــا عاكفيـــن تكالبــــــــــــا
فســــل عنھــم التأريــخ ينبئـــك صادقـــا ً
ى قــد كانــوا بھـــا أم عـقــاربـــــــا
أناسـ ﱠ
أفي الحــق أن يبني الصھايين دولـــــــة
ليستعبدوا من بعـد ذاك األعاربـــــــــــــا
ليســتلبوا قلـــب البــــالد وقد َســــــــــــھا
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ويغتصبوا خيراتھـــا والرغـائِبــــــــــــــا
لســـتأثروا منھـــا بخيـــر بقاعـھـــــــــــا
وأبناؤھــــا يســــــتوطنون الخرائِبــــــــا
ت بتقســيم البـــالد ضاللـــــــــــة
حكمــ ِ
وظلمــــا ً وعـدوانـــا ً الى الغـــــدر آيبــــا
ومـا فكــرة التقســيم إال وســــــــــــــــيلة
بھا ينشـــب المستعمرون المخالبـــــــــــا
تـروح بھــا دنيــا العروبـــة مغنمـــــــــا ً
لصھيــون يغـــزو شـــرقھا والمغاربـــــا
وليسـت فلسطين ســوى باب ھجــــــــرة
ليفتـــح منـھــا في البـــالد مذاھـبــــــــــا
ليمتص من أھــــل البــــالد دماءھــــــــا
ويبتــ ّز من خيـــر البــــــالد األطايبــــــا
بني يعــــرب قــد حـــان يـــو ُم جھادكــم
تعــدون فـيـــه للعــــدو الكتا ِئبـــــــــــــــا
تعــدون فـيــه ما اســـتطعتم من القـــوى
تدكـــون منھــا ھـضبھـا والسباســـــــــبا
أرى خطــر األخطـــار أصبح داھـمــــــا ً
وبالشـــر في األوطـــان أرعــــد صاخبـا
خـذوا ِحـذركــم قـبــل الفـــوات فإنكـــــم
أذا ما توانيتـــم ذھــبتــــم ســـــــــــالئِبــا
خـــذوا ِحـذركـــم أن العـــدو بمرصـــ ٍد
يُـ ِعـــد لكـــم للزحـــف منـــه الركائِبــــــا
أجيبــوا نــــداء ﷲ فھـــــو نصيركـــــــم
ومـــن ينتصـــر با mأصبح غـالبـــــا )(1
فـإنكــم إن تطلبــوا المـــوت توھـبـــــــوا
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حيــاة تذيـــق المعتديــــن الحرائِبــــــــــا
تقيــم لكـم مجـــداً على الدھـــر خالــــــدا ً
وتحيي لكــم ذكــــراً على الشمس ضاربا
ومــا موطـــن اإلســـراء إال وديعــــــــة
غـــدا حفـظھــا حقـــا ً علينـــا وواجبــــــا
حماھــا لـنـا أســــالفـنا بدمائِھــــــــــــــم
وقــد دفـعـــوا عـنھــا العــــدى والنوا ِئبــا
أنُســــلمھا للطامعيــــــن فريســــــــــــــة
ونتركھــــا للغاصبيـــــــــن نھائِـبــــــا ؟
إذا لم تغيثوھــــا وتحمـــوا ذمارھــــــــــا
خســـرتم من الدنيــــا المنى والمطالبــــا
وكنت عـبيـــداً لل ِعــــدى في دياركــــــــم
فتلقـــــون من حكـم الدخيــــــل العجائِبــا
* * *
ملونـــة للناظريـــــن كأنھـــــــــــــــــــــا
ِحـرابــــي تَـ َزي ّ
ّ◌ـا كــل حيــــن جالببــا)(2
يغـــــرك منھـــا ظا ِھــ ٌر فـيـــه رحمـــــة
وباطنھـــا بالشـــر يقــــذف حاصبـــــا)(3
خدعـنـــا بمعســـول األقاويـــل حقـبـــــة
الى أن جـال صبــــح اليقيـــن الغياھـبــــا
فكـم قطعـــوا وعـــداً لـــنا كــــان ُخـلـّبــا ً
وكــم أبرمـوا عھـــداً لنا كـــان كاذبـــا)(4
أحابيـــل مــــن كيــد السياسـة ھـتكـــــت
وقــد زودتنـــا في الحيــــاة تجاربـــــــــا
س
فكــم مـــن لجـا ٍن أُلـّفـــت ومجالــــــــ ٍ
ومؤتمـــرات قـــد ظھـــــرن كواذبـــــــا
فـــال تخدعـنكـم بعـد ھـــذا وعودھـــــــم
فلــن تدركـــوا من ھـــــؤالء المآربـــــــا
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وما النصـــر إال بالكفـــاح فـمـن يُــــــرد
بــه الـفــوز في أوطانــــه كــــان غالبـــا
_______________
) (1إلماع الى اآلية  7من سورة )محمد(  ) :يا أيھا الذين آمنوا إن تنصروا ﷲ
ينصركم ويُثَبت أقدامكم (  .وقوله تعالى  ) :إن ينصركم ﷲ فال غالب لكم ) – (..آل
عمران ( . 160
والحرباء :دويبة ذات قوائم أربع  ،تستقبل الشمس وتدور معھا كيفما
) (2حرابي  :جمع حرباء .
ِ

دارت وتتلون ألوانا ً  .وھم كما قال الشاعر :
ُ
ً
فجلودھم أخذت من الحربا ِء
يتلبسون لكل يـــوم ٍ حــــــلة
) (#إلماع إلى قوله تعالى  ) :يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم
ُرب بينھم ب ُسور ٍ له بابٌ باطنُهُ فيه الرحمة وظاھ ُرهُ من قِبَله
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فَض َ
العذاب (  ) :الحديد ( 13
الخالبة( :الخديعة باللسان  .ورجل خالّب :خ ّداع .
)ُ (4خلّبا ِ ) :
ّ
ً
ُ
ُ
ومنه  :البرق الخلب والسحاب الخلب  :الذي ال مطر فيه  ،كأنه خادع  .ومنه يُقال لِ َمن يَ ِعد وال يُنجز
 :أنت كبرق ٍ ُخلﱠب ...
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الحبيبة
أو
الوحدة العربية *
* * *

ُ
ناديت باسـمك في األوطان أزمانــــا

أما ســـمع ِ
ت بشـــعري حيـن أنشــــده ُ
ُ
نظمــت دمـوعي وھــي جاريــة
لقــد

أبثــك الشــوق إسـراراً وإعالنـــــــا
من الصبابـــة آالمـــــا ً وأشـــــــــجانا
شـــــــعراً أردده وجــــدا ً وتحنانــــــا

غـرقــــت بالدمـع حتى بــت أحســبه
ُ
ك في الدنيا لَ َعـ َل أرى
وســـرت خلفـــ ِ
أُقـلـّـب الوجـــه في اآلفـــاق منتظــراً
سھرت الليالي كي أرى قـمــــرا ً
ُ
وقـد
إذا دجــا الليــــل أضناني بظلمتــــــه
قـضيت عـھــد الصبا حيــران مكتئبا ً
ُ

لما تعالـــت بــه األمـــواج طـــــوفانا
وصالً يعيـــد لنـا الماضي كما كانــــا
إشــراق وجھـــك في اآلفـــاق فـتـّـانا
رأيـــت وبـِ ﱡ
ُ
ت الدھــر ســــھرانا
فـمـا
وإن بــدا الصبــح زاد القلب أحزانــا
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ُ
الزلــت مثــل األمس حيرانا
واليــوم
أرجـو وصالك واألشــواق طاغـيـــة
تـزداد مثـل دمـوع الحـــب طغيانــــا
ت أحبابك العشـــاق من زمــن
ھجــر ِ
ت تدريــن ال يرجــون ھجرانــــا
وأنـ ِ
تمكـن الحُــبُ مـن قلبــي وال عجــبٌ
إن طـرت في ملكــوت الحــب ھيمانا
ُ
كنــت أو َل مشـــتاق ٍ يطيـر ھـوى
ما
وينشــــد الحـــب أنغامـــا ً والحانــــــا
كنـت وحــدي بھـذا الوجــد منفرداً
ُ
لو
ُ
لكنـت أخفيتـــه في القلـــب كتمانـــــا
وإنمـــا أنـا مــن قـــــوم وجدتھـــــــم
مثلي بھــذا الھـــوى روحـــا ً وجثمانا
ھامت نفوسھم من بعد ما اضطرمـت
ب نيرانــــــا
قلوبھـم في لھيـــب الحُـــ ِ
وھــل نالم إذا بحنــا بمـا خـفـقــــــت
ھـــوى باألمـس أشـــــقانا
قلوبنـا مـن
ٍ
فـمـا عـشقنا الغواني وھي رافـلـــــــة
بالحســـن تســـحب أذياالً وأردانــــــا
وما ســبتنا العيــون النجـــل فاتكـــــة
بالقلـــب حيـنــا ً وباألرواح أحيانــــــا
وما بكينـــا على األطــــالل خاليـــــة
من ذكـــر أضعانھـا حــــوراً وولدانـا
وما ھـوينـا العــــذارى وھي فاتنـــــة
ً
صحـبا وأخدانــــــا
وما اتخذنـــا بھــا َ
وما لثمنــــا ثغـــور الغيـــــد ســـاقية
خمر اللمى تدع المحزون نشـــــــوانا
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حتى نخـــاف عــــذوالً في صـــبابتنا
أتبتغي لھوانـــا اليـــــــوم نـــــــكرانا
وإنمــا قــد عشـقنا " وحــدة " بزغت
من بعـد ما غـــربت في ليــل دنيانـــا
بدت طالئعھــا كالشمــس مشــــــرقة
تزف للقلــــب بعـد الحـــزن ســـلوانا
عـادت فـعـادت بھــا اآلمـال زاھـــرة
من بعـد ما ذوت اآلمـــال أزمانـــــــا
آبــت فھللــت الدنيــــا مكبــــــــــــرة
ألمــة نھضــت شــــيبا ً وشــــــــــبانا
سـعـت إلشــراقھا األوطـان من زمن
حتى تجلـــت عـلى أوطاننـــا اآلنـــــا
* * *
يا قــــوم أشـــكو لكـــم منكم تفرقنــــا
حيث التفرق أضحى ســــــــــ ّر بلوانا
مضت على العُـــرب أحقابٌ قــد انقســـموا فيھا فـذاقـوا من الويالت ألوانـا
وحــ ّل ما حــ ّل فيھـم من أسـى وردى
وانھــد ســــلطانھم من بعـــد ما ھانــا
واليــوم أذكــــر ماضينـــــا وأنــــدبهُ
لعــل يرجــــــــع ماضينـا كمـا كانـا
لكننا بعــد حيــــن ھـــــــ ّد دولتنـــــــا
تفـــرق بعــد طيــب العيـــش اخوانــا
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 متحـــ ّدا ً
وثارت الحـــرب فيمــــا بينھم زمنـــا ً

قــد صار من حـــدث التفريــق تيجانا
فاحدثـــت فيھــــم ضعفـــا ً وخذالنــــا

وما مضى زمـــن إال وقــد وجـــــدوا
أحرارھــم بعــد ذاك المجـــد عبدانــا
تعيـــث فيھـــم ذئــاب الشـــر طاغية
لكنھــم بعــد ھـذا الظلم قـــد شعـروا
وأضرموا الثـورة الحمـراء واندفعوا
وطھــروا أرضھــم مـن كل طاغـيـة
وأسسوا " دوالً " من بعد ما ســــفكوا

وتســـتبد بھم ظلمــــــا ً وعدوانـــــــا
وثار أحرارھـــم شــــــيبا ً وشـــــبانا
الى المياديـــن أبطـــــاالً وفرســـــانا
أقام في أرضھم قھــــراً وطغيانـــــــا
دماءھــم وجـرت فـي األرض طوفانا

وشــيدوا لھـم فـي كـــل مملكــــــــــ ٍة
لكـــن ذلــــك ال يحمــــي ســـــيادتھم

عرشا ً كما نھضوا بالملك غـرانــــــــا
إال أذا اتحــــدوا روحـــا ً وجثمانــــا

إنا نعيـــش بعـصــــر ال حيـــــاة بــه
إال لمــن عاش فـي دنيـــاه يقـضانـــا
وال حيــــاة لشــــعب غـير متحـــــــد

مصــدع المــــلك آســـاســـــا ً وأركانا

وال بقـــاء لــــنا إال إذا اتحـــــــــــدت
شـــعوبنا وســـعوا للمــــجد أخوانــــا
يـا قـوم آن لنـا تحقيـــــق وحدتنـــــــا
ونشـر دعوتھـــا في الناس إعالنـــــا
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أرى الزمـــان يواتينـــا ويعضدنــــــا
بمـا نحاولـــه من أمرنـــــا اآلنـــــــــا

_____________

نشرتھا جريد ) الزمان ( في عدد يوم  6جمادي األول  1357ھـ السنة الثانية على صفحتھا األولى
وبعنوان كبير

الوحدة العربية الكبرى  ..ماھي السبل لتحقيقھا
آراء خطيرة للزعماء والساسة واعالم األدب في مصر
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أنشودة الفخــر
* * *

يقـولـــون لنـــا مجـــ ٌد
وتأريــخ مــن النـــور
وكنا قـــادة الدنيــــــــا
فمـن فتــح ٍ الى فـتــح ٍ
وكـنــا أول النـــــــاس
وقـد ســبقت حضارتنا
ومنا أخــــذ الغــــرب
فمن علــــم ٍ الى فـــن ٍ
فقلـــت أجـــــل ولكـنّـا
ولم يبــــق لنـــا منھـــا

*

قـديــــم خالــد الذكــر ِ
بفيض جالله يجـــري
بھا نحــن أولوا األمر ِ
ومن نصـر ٍ الٮنصـر ِ
رعـوا حريــة الفكـــر ِ
حضارات بني الدھــر ِ
حضارت بـــــال نُــكر ِ
ومن نثـر ٍ الى شـــعر ِ
أضعناھا وآل نــــدري
سوى أنشودة الفخـــر ِ

____________
* نشرت بمجلة التقدم في عددھا المرقم  9الصادر في  25آب 1945

أوالدي
***
][1

يا عـاكفـــــا في نفـســـه متواريـــــــــا ً

*

ديوان حسين علي األعظمي

125

_______________________________________________________________________________________

في بؤســـه عـن صحبـــه األمجـــــــاد
راقبــت نـــورك فاختفى من بعــد مــــا
قـــد كـــان يســطع فـي ســماء الــــوادي
وبحـــثت فيـك لكـي أراك فلــم أجــــد
لــــك فـيــك مـــن أثــر قـديـــم بـــــــاد
ھـــــل أنــــت فـي بغــداد نجـــم غـائــب
أم غـبــت فـــي دنيــاك عــــن بغـــــــداد
قــــد كنــت تنشـــدني فـمـا لـــك واجمـــا ً
بالدمـــــع تنطـــــق تــــــارة وتنـــــادي
إني جـــزعــت وأنــت أصبــر مـن رأت
عـينــأي يــوم كريھــــة وجـــــــــــالد
إني وحقـــــــك مــا رأيـتـــك شـــــــاكيا ً
يومــا ً ألـى األحبــــــاب واألنـــــــــداد
مـالي أراك اليــــوم تشـــــكو و األســــى
في ربـــــع قلبــك رائــــح أو غـــــــاد
][2

قـل لـي أعــودك الھـــوى فشـفيــــت في
ألــــم الجــوى ولھيبـــــــه الوقـــــــــاد
أوقعــت في شــرك الجفون وھمــت فـي
ســحر العيــون وتھــت بعــد رشـــــــــاد
قـل لـي أعــدت ألى مالئكـــة الھـــــــوى
والحـــب بعــــد قطيعـــــــة وبعــــــــــاد
أرجعــت مـن بعـــد النوى لمنـــازل الـــ
أحبــاب مــن ســـــالمـ ٍة وسـُــــــــعاد
إني عھـــدتك قــد ھجــرت ديارھـــــــــم
وھجـــرت حبھـــــم بغيــــــر معــــــاد
أومــا أضــاء الشــيب ليلك مـدلجـــــا ً
فـيــه  ،أغــــرك فـيــه بعــض ســـــــواد
إني أخـــاف عـليـــك مـن عبـث الھـوى
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بعــد الھـــدى والطيــش بعـــد ســــــــداد
أوما اعـتبـــرت بقيـس ليلـى ھــــل جنى
غـيـــر الـــردى بجنونـــه المتمـــــــادي
قــــد كـــان مثلك في الھـــوى متقـمـصــا ً
كـتقـمـص األرواح فــــي األجســــــــــاد
بـل كــان في شــــرك الھـــوى متخبطـــا ً
كالطيـــر بيـــن حبائــــــــل الصيــــــــاد
قــل لي بربـــــك ھـــل رأيـــت ســــعادة
في الحــــب أو في منـزل األنكـــــــــــاد
أتريـــد إصالحـــا ً وقلبــــــــك مســـــرح
للغيـــــــد يطربھــــــــن كـــل فـســـــــاد
أتقيـــم مجـــداً ترتجيـــــه عـلى ھـــــوى
متزعــــزع األركــــــــان واألوتـــــــــاد
مــا أنـــت والمجـــد الـــذي تشـدو بــــه
في نـــار حبــــك ويــك غـيــر رمـــــــاد
][3

فأجابنــي مســتغربا ً مـــن ثورتـــــــــي
متبرمـــا ً منـي ومـــن إرشـــــــــــادي
يا صاحبي أفـزعـتنــي وظلمتنــــــــــي
فيمــا اتھمـــت بـــه مـــالك فــــؤادي
مــا كـان قلبــي مرتعـــا ً لظبائـــــــــه
بـــل كـــان قـلبــي معبــــد العبّـــــــاد
وإذا رأيــــت لھيبــــــه فلھيبــــــــــــــه
مـن نـار موســـى فـي ســــماء الـــوادي
وإذا شـــكوت فلسـت أشـــكو من ھــوى
قـلبي وأشــكو مـن جــــــــــوى أوالدي
أنزلتھــــم قلبــي فھاجــــر خمســــــــــة
ما ان لھــم غـيـر الــــردى مــن زاد
وثــوت ثمانيـــة تريــــق دمــــــــــاءه
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حتى أقـضــــوا مضجعي ومھــــــادي
ي نزولھــــــم ورحيلـھــــــم
فشـــكا إل ﱠ
فشـــكوت مـن ألمـي الــى العــــــــواد
وســــمعته بي يســـــتغيث ألنھـــــــــم
تركــوا بــه جرحــــا ً بغيــــر ضمــــاد
فـقـصـــدت جراحـــا ً ليســعف جرحــه
ويعيــد لـي بعـــد الــردى ميـــــــالدي
ونظمــت فـيـــه قـصائـــداً مــن أدمعي
ونثـــــرت بيــــن يديـــــه ورد ودادي
أحببتــــــه فأحبنـــــي حتــــــــــــى إذا
أنشـــدته غـنـــى عـلـــى إنشــــــــــــادي
لكنـــــــه داوى جـــــروح خصومــــــــه
الجــــرح قـلــــب محبـــــــه المتفـادي
وســـألته غــوث الجريـــح فلــم يجــــب
وأجــــاب فــي تعذيبـــــه حســــــــــادي
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
فوجـدتـــــه أقســــى مـــن الجـــــــــــالد
قـد كنــــت أحســـــبه يُفــَـــــــرّج كربتي
فـإذا بـــه أشـــــقى مـــــن األوغــــــــــاد
فھربـــــت منــــه مســــتجيراً بالتقــــــى
متضرعـــــا ً فـــي معبــــــد الزھـــــــــاد
وســــكنت فـي نفســي بعيــداً عـــن بنـي
قومي  ،غـريبــــا ً فـي ديـــــار بـــــالدي
وعـكفـــت فـي محرابھــــا متعلقـــــــــــا ً
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بــا mأســــــأله بلـــــــوغ مــــــــــرادي
وعـرجـــت فـي ملكوتــه األعـلى لكــــي
أحظى ھنـــالك بالشـــــفيع الھــــــــــادي
وطــــردت شــــيطان الھوى من أضلعي
فنجـــوت منـــه بعــــد طـــول جھـــــــاد
ونحـــرت أطمـاعي فألـــوى جيـــــــــده
عـني وأســـــلمني زمــــام قـبــــــــادي
قــد كــان يسعى بالوســــاوس والمنــى
ومفاتــــن الدنيـــا إلــى إفســـــــــــــادي
حــررت نفسي مـــن ھـــواه وكـــان فـي
أغـاللــــه يســـعى ألـــى استــــــــعبادي
وھجــــرت لذات الحيـــاة وصـــرت فـي
ّ
ولــــذات الحيــــاة بـــــــــــــــواد
وا ٍد ،
خــاط األســـى شـــفت ّي حتـــى خلتنـــــي
للصمــت مــا فـيــه غـيــــر جمـــــــــــاد
و أنا الـــذي باألمــس كنـــت خطيبھــــم
فـي كــل جمـــع حافــــــــل أو نــــــــــاد
بــل كنـــت شاعـرھم ورائـــد ركبھــــم
في موكـــب الدنيــــا وكنـــت الحـــــادي
][5

ما للرئيــــس الفيلســــوف يلومنــــــــــي
مســـتغربا ً مـــن وحدتـــي وبعـــــــــادي
ويــريد منـي أن أعــــــود لمنزلـــــــي
فـي موطــــن األرواح واألكبـــــــــــــاد
ألرى شــــروق الحـــب بعـــد غـروبـــه
فـي ليــل نفسي أو بليـــــــل فـــــــــؤادي
وأنـا امــرؤ ألـــف الدجـــــا وأحبــــــه
ً
مســتوحشا مـــن نــــوره الوقــّـــــــــاد
أحببتــه إذ ال تـــــرى بســـــــــــــواده
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عـينــي مــن األحبــــاب كــل ســـــواد
][6

يــا صاحبي أنـا مـــا جزعـــت لكثـــــرة
أو نـــدرة فـــي المــــــال مـــــن أوالدي
فـا mجــــل جاللــــــه متكفــــــــــــــــــل
بعبـــــاده وعـليـــــــه كـــل عـمـــــــادي
لكـــــن بـُـليــت بحبھــــــم فأذاقنـــــــــي
ذل الخضــوع الى الـزمـــان العــادي )(1
فـــإذا فــررت مـن الزمــــان وجدتھــــم
يــا ويلھــــم يـــــوم النـــوى أصـــــفادي
طــــاردت فرســــانا ً وكـــدت أبزھـــم
فكـبـــا بھـــم عـنــد الطـــراد جــــــوادي
فطغى عـل ّي األقربــــون وبعضھـــــــم
في خدمـــة األوطــــــان مـــن أحفـــادي
وتكبــــروا وتجبــــروا وأنـــا الـــــــــذي
أوردتھـــم باألمــــس صفـو عـھــــــادي
فھجرتھـــــم ھجـــــر الحبيــــب حبيبــــه
ً
وبقيــت محتفظـــا لھـــــم بــــــــودادي
______________________________
*  -أذيعت من أذاعة بغداد مساء يوم 1953/3/20
) (1العادي  :العدو

في ندوة الورد *
* * *

ونـــدو ٍة ســـــحرتني وھـــــي عاطــرةٌ
بـــورد ]ھولنـــــد ٍة[ أو ورد بغـــــــداد
يغازل الغـيــــد مفتونـــا ً وال عجــــــبٌ
إذا استر ّ
ق قـلــــوب الغيــد في النـــادي
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قد ورّد الحســن خ ّديـــــه فـمــال عـلـى
غصن ٍ من الزھــر ميّاس وميّــــــــــاد
يسقي الندامى الھوى خمــراً معتّقـــــةً
عـلى مراقــــص أرواح ٍ وأكبـــــــــــاد
فقلت يا ورد ھل في الورد من َح َســد ٍ؟
فقــال  :إن خـــدود الغيــــد حُســــادي
ـــن قــــد فصّلـــن أرديـــــــةً
أمــا تراھُ ﱠ
مني  ،ومزقنَ في األعراس أبـــــرادي
وقـــد نشـــــرنَ أكاليلــــي ُم َعطـّــــــرةً
قبــــر األحبــــة مـــــن أھــــل ٍ وأوالد
ٌ
وطـــــــن
أنا الغريـــب فــال أھــ ٌل وال
عـندي  ،وإن عشت في جنــــات أوراد
وربة القصرر تسقيني رحيــــق ھـوى
يجري براووق رھـبــان ٍ و ُزھّـــــــــاد
فقلت  :ذلك من حبﱟ  .فقال  :وھـــــــل
أُحب – ويحك – بعد اليــوم جـالدي ؟!
الغيـــد تُزھــــق روحي وھـي تعشقـني
وتســــــتحلﱡ دمي فـي يـــوم ميــــالدي
ھَـ َربـــنَ بي مــــن بـــالد النور معتقـالً
بســـجن طائــــر ٍة أو ســـجن ِمنطـــــاد
ب كنـــت أنكــــــره
فھــام قلبـي بــر ٍ
من الضـــــالل كمــا ق ّوضــت إلحـادي
أ ُ َســـبح ﷲ مـفـتـونــــا ً برحمتــــــــــه
ورحــــت ُم َتخــــذاً تســــــــبيحه زادي
أراقــــب الـقــــمر الزاھـي لَ َعــ ﱠل أرى
بعينـــــه أرض آبائـــي وأجـــــدادي
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_____________
*  -وجدناھا بين أوراقه -رحمه ﷲ – بدون تأريخ .

نك وإليـــك *
ِم َ
* * *

َ
في ســـماء من الوجــود الجديـــــ ِد
أنــت أوحـيـت لي بنظـم قصيــدي
حيـن حلقــت بي الى عـالــــم الـــرّوح وطــــرنا عــن كوننـــا المشـــــھو ِد
وعـــبرنا جســـر الزمــان انطالقــا ً مــن مكـــان بوقـتـــه محـــــــــدو ِد
نشــھـد الكـــون من سماء الشــھو ِد
وعـرجنــا فــــوق الطبيعـــــة حتى
حيــث أن األنســان وھــو غـريــ ٌ
في وجـود لــم يــــدر كنـه الوجـو ِد
ق
لـــم يُـحــ ّدد شـــعاعـھــا بحــــــدو ِد
إنمـــا تـــدرك الوجـــود ُعـيــــــون
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وإذا ما تحـــرر العقـــل فــي المــــرء تعــــ ّدى مناقضـــــات القيــــــــــــو ِد
ورأت عــينـــه الحقيقـــــة كالشمـــس عــلى ضـــــوء نـــوره المحــــــدو ِد
* * *
ب عــن الحيــاة بعـيــ ِد
قـيــل أن األصــالح أمــ ٌر بعـيـــــ ٌد
بيــن شـــع ٍ
ُ
ب عـى الحكيـم الرشـــي ِد
قـلــت كــال وإنمـــا ھــو أمــــــــ ٌر غـيـر صع ٍ
وإذا أخلـــص الطبيــــب قـدرنــــــا بعــث مــن مـات من بطون اللحـو ِد
ليس يقـــوى عـلــى حيـــــاة
غـيــر أن الطبيــب وھـــو مريض ٌ◌
الفقــي ِد
صـالح فـالعــالج غـيــــر مفـيــــــ ِد
وإذا لــم يكــن ھنـــاك طبيـــــــــب
ُ
في عـــالج الـداء الدفيــن الشـــدي ِد
قلـت  ،قل لي َمن الطبيب المرجّـى
قــال لي  ،إنــه الحكيــم الـــــذي يحيـــــــا إلحيـــاء شــعـبه المنكــــــــــــو ِد
عـاش دنيـاه وھــو غـيـر ســــــعي ِد
ب
نحن في حاجة ألسعاد شـــــــــعـ ٍ
فيــه أنقــــاذه مــن التشــــــــــري ِد
ولتكويـــــن خطـــــــة و نظــــــام
وليـــــال ٍ مـــن الضاللـــة ســــو ِد
ب
إنـــه مـــن حياتـــه فــي ســـــرا ٍ
ليــــس يـدري مـن أيـــن يجــري الى أيـــن كـأعـمــى فـي َم ْھ َمـــ ٍه مولــو ِد
غـيـــر أنا إذا درســناه حـقـــــــا ً وكشــفنا عـن ســره المـــــــــوؤو ِد
صالح للحيــــــــاة والتجـديــــــــــ ِد
ب
قـد علمنـــا بأنـــه خيـــر شـــــــع ٍ
ٍ
فيــه ما فيــه من خصا ِئص غـُــــ ّر ٍ ما لھـا بـــاترابـــه مــن وجـــــــو ِد
لـو أُزيحت عـنــه دياجي الرقــــو ِد
فيـه قـلــــبٌ وفـيـه عـقــــــل ســـلي ٌم
فيــه نـــو ٌر وقـــــوةٌ وحيـــــــــاةٌ وطمــو ٌح لكــل أمــر ٍ مجيــــــــ ِد
وذكـــــا ٌء وفطنـــــةٌ ودھــــــــــا ٌء وايضــا ٌح لكـــــل رأي ســـــــدي ِد
ي برغــم كــل مبيـــــــ ِد
إنني غـيــــر آيـــس ٍ منـه يومــــــا ً فھــو حـ ٌ
يســتمد الحيــــاة مـــن قبـــس فيــه مضيء في روحـــه موقـــــــــــــــــــو ِد
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__________________
*  -بال تأريخ .

في تحية ال َعلَم *
* * *

بشـــعر بليــــغ رخيــــــم النغــــ ْم
وقـفـنـــا جميعــــا ً نحيي ال َعلـــــَـ ْم
نرددھـــا فتثيــــــــر ال ِع َ
ظــــــــــ ْم
ومــا ھـــو إال كأنشــــــــــــــــود ٍة
وأ ّ
ي فــــؤاد لھـــا مــا اضطـــر ْم
وتضـــرم فـي القلــــب نيرانھــــا
ولكــن ســـرعـان مـــا ينطفـــي اللھيــــب وتطغي عـليـــــه الظُلـُــــــــــــــ ْم
وإن حيــــاة الخمــــود ال َعــــــــ َد ْم
ألَنّـا ألفـنــــا حيــــــاة الخمـــــــود
فحتى متى نســتثير الھمــــــ ْم ) (1
وليـــت الشــــــباب به ھـمـــــــــة
بعــزم يقيـــم لھـــم ما انھـــــــد ْم
وال يبتني المجد غـير الشــــــباب
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* * *
قــد اســتيقظت فـيـه كـل األُمـــــ ْم
كفانـــا الرقــــاد  ،فإنــا بعصـــر
صــــــــ ْم
بني العلـــم أنتــم حفـــاظ البـــالد
وليس بغيركـُــــ ُم الـ ُمـعتَ َ
عـليكـــــم ألوطانكــــــم ذ ّمـــــــةٌ
فأوفــــوا الحقــوق وأوفــوا الذمـ ْم
تعيــث بنـــا  ،فكأنّـــــا غـنــــــــ ْم
غـدت دول الغــرب مثـل الذئـاب
عـلينـــا وصرنا لھــــم كالخـــــد ْم
وصاروا لنـا ســــادة حاكميـــن
شـــدا الغــرب من عـزة وابتســـ ْم
إذا مـا بكى الشــرق مـن بؤســــه
ومــوت الشـــعور وفقـــد الھمـــ ْم
وذلك مـــن جھلنــا فـي الحيــــــاة
إذا لـــم نـُـز ِل مـا بنـا مـن ألــــ ْم
ولم يجدنـا وقــع ھــــذا النشـــــيد
وقــد أودعــت في النفوس الســقم
لقـــد آلمتنـــا صـــروف الحيـــاة
وفي القلب شـبّ األسى واضطر ْم
وقــد أزھـقــت روحنـا الحادثـات
ومــا فـي تصاريفھــا مــن نقـــــ ْم
الــى أن ألـفـنـــــا تصاريفھــــــــا
* * *
سوى العمـــل الصادق المنتظــــ ْم
بني العلـــــم  ،مـا إن لنا منقـــــــ ٌذ
وتبعــــث فينـــا العُــــال والشـــم ْم
وروح تثيـــــر بنـــا عـزمنـــــــــا
تزلـــزل بنيانھــــــا  ،وانھـــــــد ْم
إذا فـســـد الـــروح فــــي أمــــــ ٍة
وعــز الشــعوب ومجــــد األمـــ ْم
فـمــا الـــروح إال حيـــاة البــالد
لتحقيقھــــا بالظبـــى والقـلـــــــــ ْم
إذا شئتموا عـ ّزة فانھضـــــــــــوا
* * *
رجــــاء الخالص وحفــظ الحُـ َر ْم
جنـود الفـتـــــوة  ،لــي في ُكــــــــ ُم
وتُحيـــوا ألمتكـــم مـــا انصـــر ْم
وال خيـــر فيكـــم إذا لـم تفـــــوا
فـقـــد كان تأريخھـــــا زاھــــــراً
وينطـــق في مجدھـــا في القِـــ َد ْم
نقضنا العھــــود وخنـّا الذمــــــــ ْم
ونحــن إذا لم نـ ُ ِعــــد مجدھــــــــا
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_______________
*  -القاھا  -رحمه ﷲ  -في حفلة تحية العلم في المتوسطة الشرقية ونشرتھا مجلة

) الصبح ( في العدد  5الصادر في بغداد يوم السبت  26محرم  1355ھـ  18 /نيسان
. 1936

) (1في أوراقه التي قدمت لنا  ،جاء صدر البيت مختل الوزن مضطربا ً
بسبب النقل فأصلحناه .

في النجف األشرف
* * *

يــا نفـــس ھــذي ربـوع الشــعر فابتكــري
قصيــدة مــن عـيـــون الشــعـر وافتخـــري
وغـــردي فــرياض الشـــعـر مشـــــــــرقة
بكـــل زاھيــــــــة منھـــــــا ومـزدھــــــر
وھــذه نفحــــــات القـــدس عـابقــــــــــــة
تفــوح عـاطــــرة فــي جــوه العطــــــــــر
وھــذه ســـــفن األنـــوار جـاريــــــــــــــــة
مـــا بيـــن مرتفـــع منھـــــــــا ومنحـــــدر
تـــرى بكـــل جبيــــن مشــــرق قمـــــرا ً
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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
إال مـــن الھــــــم واآلاللـــم والكــــــــــدر
أأنظـــم الشـــــعر في نفـس قــد انفجـــرت
آالمھـا مـــن أســــاھا شــــــر منفجـــــــــر
نفــس تعيـــث بھـــا األمـــراض فاتكـــــــة
تســير مــن ضـرر مــنھا الـى ضــــــرر
لـــوال نفــــــوس تســـــليني وتنقــــــــذني
مـن وحشـتي كنـت مـن دنيــاي فـي سفـر
ال أنظـــــم الشــــعر إال فـــي مواطنـــــــه
وال أبـــوح بــــــه إال لــذي نظـــــــــــــر
ھنـــــــــا أردد فـــي شــــعري وأنظمــــــه
مـــن ســجعة الطيـــر أو من لحنـة الوتــر
ھنـــا أردد واألطيـــــــــار حائمـــــــــــــة
حــولــــي تـــردد انشــــادي عـلـــى قــــــدر
ھنــــا محـاريب قــــدس جئــــت أنزلھـــا
وكــل ذلـــك مـــا أرجــوه مـــن ســـفري
ھنـــا منــازل مــن أھـــوى ولســت أرى
ســـوى منـــازل مـن أھـواه فـي بصـري
ُ
إبــــت مـــن حجـــي منازلھــــا
حتــى إذا
أكـون أديـت فـــرض الحـب فـي عمــري
وأبــــت مـــن بلـــد التشـــريع مفتخـــــرا ً
بمـــا حصلـــت عـليــــه جـــد مفتخــــــر
يـا موطــن الفقـــه جئـت اليـوم مغترفـــا ً
مـن طھـرك العـذب أو من فيضـك العطـر
إنـي بقــرب ) أميــــر المؤمنيـــــن ( أرى

136

ديوان حسين علي األعظمي
_______________________________________________________________________________________

فيضـا ً مــن النـور أو بحـراً مـــن الـــــدرر
جئـــت األمــــام ولـي مــن نـوره غـــرر
أعظــم بھــا فــي جبيـن النـور مــن غــرر
درســـت ســـيرته الزھـــــراء فانكشــــفت
لـــدي آثـــاره الغــــــراء فــي الســـــــــير
وكــان بعـــد رســـول ﷲ نــــور ھــــدى
وأعـــلم الناس بالقـــــرآن واألثــــــــــــــر
قضيــت عشــرين عـامـــا ً فــي منابعــــه
ومـا ارتويـت ولــم أحصــل عـلـى وطـري
ســـھرت طــــول الليالــــي فــي مناھجـــه
ومــا ظفـــرت بمـــا أرجـــوه مـــن سـھري
قــد ســـن للناس نھجــــا فــي بـالغتـــــه
عـليـــه نـــور مــن اآليـــات والســــور)(1
إذا تـأملتــــه يومـــــا ً وجــــــدت بـــــــــه
مـــا شـــئت مـن حكم فيــه ومـن عـبـــر
لــو أدرك المسـلمون اليـوم حكمتــــــــــه
ألصبحـــوا فـــي ھــــداه ســـــادة البشــــر
عـليــك منـــا ســـالم ﷲ مــــا بقيــــــــت
ذكـراك فينـا بقــاء الشمـــــس والقمــــــــر
* * *
وأنتـــم فــي فــــــم اآلداب الســــــــــــــنة
تفيـــض ســـحراً بـــال عـي وال حصــــــر
مــن شـــاعـر عـبـقــري الـــروح مبتكـــــر
ومـــن أديـــب ســـليم الــــذوق مـــــزدھـر
ومــن فقيـــه حصيــف الــرأي مجتھـــــــــد
ومــن خطيـــب ذكــي القلــــب مقتـــــــــدر
قـلــدتمونـــا عـقــود المـــدح زاھيــــــــــــة
مــا بيــن منتظــــــم منھــــــا ومنتثـــــــــــر
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أكـــــرم بجمعيـــــة للعلــــــم رابطـــــــــة
قــد أثمــــرت فجنينــــا أطيــب الثمـــر)(2
* * *
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
ورأيــه مثــل حـــد الســـيف فــي األثـــر
خبرتـــــه فـتجلــــــت لــي مفاتنــــــــــــــه
فـاســـتخبروه فليـــس الخبــــر كالخبــر)(3
يــا حـامـداً ھـذه أرض مقدســــــــــــــــــة
حللـــت منھـــا محــل الســمع والبصــر)(4
ومصــر ان تفتخـــر يومـــا ً بأنجمھـــــــــا
فأنـــت أشـــرقت بيــن النجــم كالقـمـــــر
وف ﱢ َ
قــت مــن غـُـ ّر ٍة فــي العلــم مشــــرقة
ووفقـــت مصـــر فــي أبنائھـــــا الغـــــــرر

__________________________
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*  -نشرتھا مجلة " الغري " النجفية في العدد الخاص بالوفد العلمي المصري ،
الصادر بتاريخ  21ربيع الثاني  1362ھـ الموافق  27نيسان  1943م بمقدمة قالت
فيھا :
] القصيدة العصماء التي القاھا الشاعر العبقري المجيد األستاذ حسين علي األعظمي
في احتفال " الرابطة العلمية األدبية " وقد ھ ّز بھا الجمھور ھزة أدبية عنيفة  ،فما
يكاد ينتھي من قراءة البيت حتى تدوي القاعة بأصوات المستعيدين مرة ثانية وثالثة .
وھكذا حتى انتھت بزوبعة من التصفيق العالي إعجابا ً بھذه الشاعرية الفذة  ،والخيال
السحري السامي  ،واألسلوب العربي المتين..إلخ .
)) (1نھجا ً( أراد " نھج البالغة "
) (2ھي جمعية ) الرابطة العلمية األدبية (
ق الخَ بَ ُر ال ُخبرْ .
ص ﱠد َ
الخبُرْ ة (  .فيقال َ :
الخ ْب ُر  :العلم بالشيء  ،ومثله ) ِ
) ِ (3
)) (4حامد( ھو الدكتور حامد زكي عميد كلية الحقوق المنتدب من مصرسنة  1943م
.

في حفلة تكريم
الوفد الجامعي السوري *
* * *

بَـع ﱠ
ُـدت فــلم تقــرب وعلـّمتني القربـــــــا
ْ
كـأن لم تكــن تلــك المــود ّدة والقـُربى !
وقــد كنـت قبــل اليـوم طـوع إشـــارتي
رضيّــا ً لمـا أرضـى  ،أبيّـــا ً لمـا أأبـــى
فمالـك ھــذا اليـوم أصبحـت عـاصيــــا ً
ي وال قـُربــــا
وال تبتغي وصــــــالً إلــ ﱠ
ومالـــك ال تنطـق وكنـــــت خطيبنــــا
وتنثــر مــن شـــدقيك لؤلـــؤك الرطبــــا
ْ
وإن كنــت قــد حـاربتنـــي لمحبتــــــي
فـإنـي فـتى في الحـب ال أعـرف الحربــا
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ْ
وإن خفـــت ســــبﱠ العاذليـــن فإننـــي
وحقــك ال أخشــى العـذول وال الســــبّا
ْ
ي فإنھــــــــــــم
وإن عـتبــوا يومــا ً عـلــ ﱠ
لقــد عـلمـوا أنّي فتى أعشــــ ٌ ُ
ق العتبــــا
عـفـــى ﷲ عـنھــم  ،إنھــم يظلموننــــي
ً
ولــم أرتكـب ظلمـا ولــم اقتــرف ذنبــا
ســوى اننــي قــد كنــــت شــاعـر أمــ ٍة
أطيـــر بھـا وجــداً وأفنــى بھـــا حُـبّـــا
ومـا الشـــعـر عيــبٌ كـي أالم بنظمـــ ِه
ولــم أرتكـب بالشـعـر– ويلـَھُـ ُم – عـيبـا
ويعـلــم ربّــي اننــي غـافـــــر لھـــــــم
فھيّــا ابحثـو – با – mإن شئتم القلبــــــا
أيا شــعـر ال تھجـــر فمـا كنــت ھاجـراً
إليـك  ،وھــذا اليـــوم انتظـــر القربــــــا
بـدا َركـْبُ َمــن تھــوى وأرجــو قصيــدةً
أُحيـي بھـا يا – شـعـر -ذيّـــالك الركبــا
بدا الوفـد في " نادي المحامين " فانتفض
ّ
وغــن ِ  ،فقـــد أســمعتنا صـوتك العـذبــا
بـدا من ديــار الشــام يدفعـــه الھـــــــوى
إلى وطــن ٍ كـانـوا بـه األھــل والصحبــا
بــدا فرأينــاه عـلــى الــدرب جاريـــــــا ً
ى – منـّا القلـوب لـه دربـــا
فكانت – ھـو ً
بـدا فـرأى األحباب تنھــــب ركبَـــــــــهُ
وقــد فـَـنيــت حُـبّـا ً – كما شغفت – نھبــا
بــدا في ربــوع الرافديـــن فھلـّلــــــــت
وطارت بــه شــوقا ً وھامــت بــه حُـبّـــا
وھـــل " بــردى " إال حبيــبٌ لدجلـــــ ٍة
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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 فَـ َرحّبــي
وكــوني لھــا  -يــا دار– منزلھا الرحبــا
فـلــم أ َر فـرقا ً بين أھلي وأھلھـــــــــــــا
ولســت أرى غـيــر المـــــودة والقـُــربى
وقالـوا  :ھما شعبان – كيداً – وما دَ◌َ روا
بأنـّـا ســـنبقى رغــم كـيدھم شــــــــــعبا
وھـا اننــا نبنــي لنــا اليــوم وحـــــــــدةً
ونحيــي لنـا الماضي و َم ْنھلـَــهُ العذبـــــا
ونھتـــف  :فلتحيــــا دمشـــــق عـزيــزةً
ُ
وتحيــا لھــا بغــــداد عـامــــــــرةً حـدبــا

______________
*  -نظم الشاعر ھذه القصيدة النابضة بالمشاعر القومية الوحدوية يوم كانت الدعوة
إلى اتحاد سورية والعراق قد وصلت ذروتھا خالل النصف الثاني من عام  1949وقد
القاھا – طيب ﷲ ثراه – في " نادي المحامين " ...

وما يؤسف له انھا ُمغفلـة التأريخ ..
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في تحية الوفد اللبناني
* * *
يا ركب بغــــداد أو يا ركــب لبنــان ِ
أجّجـــت نيـــران اشــــواقي ونيراني
ذكرتنــي بأحبّائــــي األُلــى نزلــــوا
قلبي  ،وذكـّرتني صحبي وخالنـــــي
لم أدر ِ  ،ھل أنا في لبنان أنشــــــدكم
شـــعر األحبـــة أم أنّـي ببغـــــــــدان
أحـــ ﱠل لبنــان في بغداد فازدھـــــرت
أم خيّمــت أرض بغـــداد بلبنــــــــان
لبنــان أھـلــوك أھلي ما نزلت بھـــم
وإن أوطانــك الغنـّـــاء أوطانــــــــي
قـلبـي ليھـــواك يا لبنـــــان من زمن ٍ
ألن قلبـــك يا لبنــــــان يھـوانــــي
حبّي للبنــــان لـــو قســ ّمته لشــــــــدا
بذكـــر لبنــــان حبّــــا ً كـــل إنســــان
أنـس مجلـــس أرواح ٍ وأفئـــــــد ٍة
لـم
َ
صبﱟ عـفيف الحب ھَيْمـــــان
من كل َ
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في جن ٍة من جنان الطـُھر زاھـــــــر ٍة
بأنجم الحسن من حُور ٍ وولـــــــــدان
شــربت فيھــا رحيــق الحـب ُمنتشـيا ً
بكأس شـعـر من الصھباء ســـــكران
إني بلبنـــــان مفـتــــون وال عجــــب
أذا كشـفـت لكـــم حبــي وتحنانــــــي
ال تعذلوني إذا ما بحـــت مفتخـــــــرا ً
بســـ ّر حبي للبنــــــان بإعالنـــــــــي
لبنان مشرق مجد العُرب من زمـــن ٍ
ومطلــــع النـــور فيھـم منـــذ أزمـان
أحيا لنا اللغـــة الفصحى وحـرّرھــــا
من عھدھا وھي تشكو عھدھا الفانـي
رأيـــت أبنــاءه رغــــم اختالفـھـــم
في الدين  ،ماھم سوى أھل وأخـــوان
أعـظــم بھــم وبحبي حيـث لـم ترني
أحببـــت غـيـــــر أحبائـــي بلبنـــــان
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 ال أدري
وقفـــت أحيي موكـــــب النــور مشـــرقا ً
عـلينا شروق الشمس أو مشرق البــــــدر
وقفــت أناجيــــه بقلــــب ھجرتــــــــــــه
ببيروت حين اســتبدل الوصــل بالھجــر
ي وخاننــــــــي
جفانـي ولــم يرجـــع إلـــ ﱠ
وراح كمــــا شــاء الفــراق الى غـيــري
طلبـــت إليــــه أن يعـــود فـمـا ارعــوى
وفارقني قھـــراً ُمصــراً عـلى قھـــــري
وودعـتــه في أرض بيــــروت صابــــرا ً
فـمالي مـــن حكــم عـــليه وال أمـــــــــر
وعـــدت الى بغــــداد وھـــو محلــــــــق
ببيروت مــن وكــر يطيــر الى وكـــر
ھنـــالك فيــه نھضــــة عربيــــــــــــــة
وحريـــة فـي عالــم الــروح والفكــــر
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وشــعب عـظيـــم البأس يبني ســــــــيادة
لــه بالظبى والباســـقات من السﱡـــــــ ْمر
تســـيل على حــــد الســـيوف دمـــــــاؤه
فيشـــربھا خمــــراً ألـــذ مــن الخمــــر
تريــــد حيـــــاة حــــــرة مســــــــــــتقلة
ً
وملكــــا عـــليه راية العــــز والنصـــــر
وقـــد كتبـــت دســتورھا بدمائھـــــــــــا
وأرواحھــــا ال بالقـراطيـــــس والحبـــر
و قــد أقســمت أال تنـــام وحقھــــــــــا
يعيـــث بـــه أھــــل الغوايــــة والغـــــدر
فأعـظــــم بھـــا مـــن أمــة عـربيـــــــــة
عـزيــــزة نفـــس ال تقيــم عـلى الضــــر
* * *
أحبــاي ھـــل جئتـــم بقلبـــي فإننــــــــي
أرى اليوم قلبي مثلما كان في صــــدري
وال تعذلــــوا قلبــي فـما ھــــو ھائــــــــم
ھنـــاك بجيـــد مشـــرق النــور أو نحــر
ومــا فتنتــه الفاتنــــات وما غــــــــوى
بما ھــو فتـــان مـــن الكشـــح والخصــر
وما شغفـتـــه المشـــــرقات بنورھـــــــــا
إذا مـا بـــدا مــن مشرق الوجــه والثغــر
ولم تغـــوه ليلـى وسـلمى وزينــــــب
فقـــد كان ال يـــدري بھـــن ولـن يــدري
ولكنمـــا أغـوتــــه أخــــالق أمــــــــــة
تسـامت بھـا مجـداً الى األنجم الزھــر
وھــام بشـــعب زاھـــر المجــــد خالـــــد
بمــا نالــــه مــن خالـــد المجـــد والذكــر
* * *
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أبيــــروت يــا وادي الجمــال وأھـلـه
عليــــك ســـــالم ﷲ من وطــن الســـحر
أراني أســـــيراً في ھـــــواك معلقـــــــــا ً
ومالي فكـــاك من ھـــواي ومـن أســري
وما كنــت وحـــدي في ھــــواك معذبــــا ً
فكلھـــم مثلي بھــــذا الھــــوى العـــذري
لذلــك أعـلنـــت الھـــوى غـير خائـــــف
رقيبـــا ً عـلى سـري عـذوالً على ھجـري
وال عجـــب إن ھمــــت حبـــا ً فإننــــــي
رأيتك أولى الناس بالحب في دھـــــــري
ت التي أنسـيتني حــــب موطنــــي
ألســـ ِ
وأنســـيتني عـھـــد الرصـــافة والجســر
كأني أرى بيــــروت يـا وفــد فيكـــــــم
وفي أرضھا أسري وفي بحرھا أجـــري
وما بحرھا إال الھوى يقذف الھـــــــــوى
فللـــــه مـــن حـــب و mمن بحــــــــر
* * *
ولـــم أنــس لبنـــان األشـــم وأھـلــــــــه
وما تركوا في النفــس من طيب الذكــــر
ســـأـذكرھم مــا دمــت حيـــا ً فإننــــي
نسيت بھم أھلي وطاب بھم عـمـــــــــري
إذا كان أھل األرض من عـنصر الثــرى
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
وھـــل أنــــت في أھليـــــك إال قصيــــدة
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تغني لھــا الدنيـــا عـــلى مسرح الدھــــر
* * *
أال أيھــا الوفــــد الكريـم لقــــد بـــــــدت
لنا الوحـــدة الغــراء تشـــــرق من مصر
فھبـــت لھــا األوطــــان من كل جانـــب
تنـــادي بھـــا بيـــن التھاليـــــل والبشـــر
مضى ذلــك الليــــل البھيـــم وقـــــد بــدا
يبشرھـــا مـن بعـده مطلــع الفجــــــر
غــــداً يجمــع العــرب البھاليــل شــملھم
وتجمــع أقـطـــار العروبـــة في قـطـــــر
غــــداً يرجـــع الماضـي لنـــا وعـھــوده
ونبعـــث تأريـــــخ الجاللــــة والفخـــــر
ونھتــــف في دنيــــا العروبـــة عـاليـــــا ً
وننشـــد آيـــات مـــن الحمـــد والشــــكر
ونبني لنـــا ملكـــا ً عـظيمــــا ً موحـــــــدا ً
ونصبح من نصــر نســـير ألى نصــــر

______________
*  -نشرتھا جريدة ) الشھاب ( في العدد  807يوم األحد  16نيسان  1944الموافق

ربيع الثاني  1363ھـ .وكان الشاعر رحمه ﷲ – قد ألقاھا في الحفل التكريمي الذي
أقامته كلية الحقوق للوفد .
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لع َل طيو ُر النيل تسم ُع ما عندي ! *
* * *

ُ
وقـفـــت أحيّي موكــب العلـــم منشـــــدا
قصيدي وھـــا إني أبـــث بھـــا وجــــدي
وحولــــي قــــوم يھتفــــون " لحامــــد "
لما ضـم فـي برديـــه من غــــرر الحمــ ِد
فت ًى مـا بــــدا إال وأشــــــرق نــــوره
عـلينــا شـــروق الشمــس ساطعة الوقــ ِد
فت ًى جـــاء من مصـر ٍ يــــؤدي رســــالة
فكان رســول الحــب والعلـــم والمجـــــ ِد
إذا أوفــــدت مصــر لبغــــداد أمــــــــــة
فحامـــد فيھـــا كــان واســــطة العـقــــ ِد
أتانا عـميــداً للحقـــــوق فـلـــــم نجــــــد
لــه في رســـاالت العـمــــــادة مــن نـــ ِد
أحامـــد ال تعجـــب إذا قـلـــــت إننــــــــا
أحطنــا بمـا تخفــي من الفضل أو تبــدي
إذا كـان لألخــــــالق في الناس جوھـــر
عرفناك بين الناس بالجوھـــر الفــــــــر ِد
ھـدانـا أريــج منــك نحــــوك عا ِطـــــــ ُر
ويھـــدي لغـصن الـورد رائحة الــــــور ِد
ولمـا رأينــا الوفــد مــن مصر مشـــــرقا ً
تجليـــت مثــل الصبح في مشـرق الوفــ ِد
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أال يا طيـــور الشــعر للصبح غـــــردي
عـلى فنــــن األرواح أو فنــــن الرنــــــ ِد
وغـني لـــه أنشـــودة القـلـــب واسـجعي
بما شئت من مدح ٍ وما شئت مـن حمــــ ِد
وناجي طيور النيل من وكـر دجـلـــــــــة
لعـل طيـــور النيــل تســــمع مـا عـنــدي
لھا في فـــؤادي رقـرق الخــلـد زاھـــــرا ً
أال ليتھا غـنـــت عـلى رفــــــرف الخلــ ِد
ألنشـــدھا أنشــــودة الــــروح معـلنـــــــا ً
لھا ذكريات الوصـل والشـــوق والوجــ ِد
وتنظــــر مـــا كـ ّ ﱠ
ــن العـــراق لحامــــــ ٍد
واصحابـــه مـن طيّـــب الذكـــر والـــو ِد
كـأنـــي أرى بغـــداد يــــوم قدومـــــــــه
فـــؤاد محـــب يشتكي لوعـــة الـبعـــــــ ِد
لقــد عـرفتـــه وھــو مـن مصــر قــــادم
إليھــا فـلمــا جـــاء حيتــــه بالـــــــــور ِد
وقـلنــا ابشري ) دار الحقوق ( بحامـــــ ٍد
ت بالرشــــــــ ِد
عـميـــداً واســـتاذا وھُـنّـئ ِ
أحامــد قـــد جئـــت الحقـــــوق وإنھـــــا
بحـاج ٍ الى اصالحك الصائب المجـــدي
فقمــت بإصـــالح النظــــام موفـقــــــــــا ً
بمـا قمــت مـن درس عـميـــق ومن َجــ ِد
واحدثــت في الطـــالب روحـا ً جديـــــدة
تســيرھـم نحـــو الكرامــــة والمجــــــــ ِد
فـكنــت بحمـــد ﷲ أعـظـــم مصلـــــــح ٍ
وكانـــت بحمــــد ﷲ زاھــــرة العھــــــد ِ
ك ﷲ مــن كـل عابـــــــث
أمصــر رعــا ِ
ُ
ت بالتوفيـــق والنصر والســـــــعـ ِد
وأيّــد ِ
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ودمــت لنــا مشـــــعال عـلــم وحكمـــــة
بأنــواره نحـــو الحقيقــــة نســـــــــتھدي
ألھــلك أيــــد فــي العـــراق جميلــــــــة
فأكــرم بھـــا في الفــن والعلــم من أيدي
أتونا فكانـــوا خيـــــر وفــــ ٍد ُمـ َوفّــــــق ٍ
بأعـماله فـي الدرس والبحــــث والنقــــ ِد
لقـــد وقفـــوا للعلـــم صادق جھدھـــــــم
فـللـــه من علــم و mمــــن جھــــــــــــ ِد
وقــد ســھروا الليـــل الطويــــل وألفـــوا
لنـا كتبـــا ً ضاقـت عـن الحصـر والعــــ ِد
وقــد مـــألوا جـــو العــــراق ثقافــــــــة
وعـلمـا ً واخالصـــأ عـلى القرب والبعــ ِد
َ
فـلســـت تـرى إال تالميـــــذ تھتــــــــدي
َ
ولســـت تـرى إال أســـــاتذة تھـــــــــدي
أمصـر اســـمعي صوت العـــراق فإنـــه
ك في حــب ويرعــــاك فــــي و ِد
يناجيـــ ِ
ك األخـــالص معترفــــــــا ً بمــا
يبــث لــ ِ
أقـمـــت بـــه من خالص العھــد والوعــ ِد
وھــا إنني أشـــدو بذكــــرك معلنــــــــــا ً
ك اليـــوم مــا يُخفي الفـــؤاد وما يبدي
لــ ِ
ب أزفــه
ولــم يــك عـنـــدي غـيـر حُــــــ ٍ
ك اشـــتياقا ً فاقبلي مصر ما عـنــدي
إليـــ ِ
تشـــاطرني فـي حبــك اليــــوم أمــــــــة
ُ
فـلســت بھــــذا الحــب منفــرداً وحــدي
ك ھائـــــــــ ٌم
فكــل امـــريء منــا بحبـــ ِ
يناجيـــك فــي قلــب يــذوب مـن الوجــ ِد
ألســـت التي غـنـــا بھـا الدھــر منشــــدا ً
بمـا لـك مـن ِعــز ٍ قـديــم ومـــن مجــــ ِد
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ت ديــــن محمـــــــــ ٍد
ألســـت التي أيــــد ِ
ك الھــــادي الى ســـبل الرشــــ ِد
بأزھــر ِ
حـفـظــت لنـا التشــريع مــن كــل معتــ ٍد
عـليــه بأنــــواع األباطيــــل والكيــــــــ ِد
ث
ت كتـــاب ﷲ مــن كــل عابـــــ ٍ
وصنــ ِ
بأحكامــه مــن أمـة الجھـــل والحقــــــــ ِد
ت لنـــــا آدابنــــــا وتراثنــــــا ...
حـفـظــ ِ
فكانـــت بحمـــد ﷲ واضحــــة الــــور ِد
ك الرســـــــول ِكنانــــــــة
لــذلك ســـــما ِ
لـمـا قمــت مـن حفــظ األمانـــــة والعھـ ِد
ك ﷲ يـا دار الثقافـــــــة والھـــــــــدى
لــ ِ
ويـــا وطـــن اآلمــــال والفضل والرفـــ ِد
عـليــك ســــالم ﷲ مـن كــل مؤمــــــــن
بآالئـــك الغـــــراء في القـــــرب والبعــ ِد
أال يــا كـــرام النيــــل عـفــواً فـإننــــــي
ألعـجــــز عــن إيفــاء ما بكم عـنـــــدي
فلـو صغــت أزھـــار النجــــوم قصيـــدة
لقصرت في مدحي وقصرت في حمـدي
ولكنمـــا) يبلـى الفـــــؤاد( عـقيــــــــدتي
بأنكـــم تغـضــون عــــن عاجــــز ٍ نـ ّدي
وإنــي أذا قـصـــرت يومــا ً بمدحكـــــــم
فيشـــفع لـي بالعفــــو عـندكـــــــــم و ّدي
وإني أرى مصــــراً كبغــــــــداد موطني
ُ
ولســـت أرى بيــــن البالديــــن من َحــ ِد
دياركـــم داري وداري دياركـــــــــــــــم
وعـزمكـــم عـزمي ومجدكــــــم مجــدي
ومــا النيـــل إال الرّافـديـــن قــد اسـتوت
مصالحنا فيھــا عـلى الجـــزر والمـــــــ ِد
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إذا غـويت مصــــر دھـتنـــــا غوايــــــة
وإن رشـــدت مصــــر فـإنا عـلى رشـــ ِد
لـقــد جمعتنـــا وحــــدة الحـــق والھــدى
وليــس لنا غـيــــر التعـــــاون من قصــ ِد
وال بـــد مـن يـــوم ٍ يؤلــــف شـــــــــملنا
فتبتســـم اآلمــــــال صادقــــــة الوعـــــ ِد
وتبني لنـــا مجــــداً أثيــــالً موحــــــــــدا ً
وتحيي لنـــا مـــن بعـــده زاھــر العھــ ِد
وننشــــد والدنيــــا تــــــردد صــــــــوتنا
عـلــى مســـمع األيـــام انشـــودة الحمـــ ِد

___________________
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* القيت في حفلة تكريم عميد كلية الحقوق المنتدب الدكتور حامد زكي  ،ونشرت بجريدة
الشھاب في العدد  425الصادر يوم  6كانون األول . 1942

دياركـم داري *

القيت في حفلة تكريم الوفد اللبناني

* * *

ُ
أتيت وما عـندي ســوى خافــق الوجــ ِد
أُحيّي بــه األحباب في موكــب الوفــــ ِد
ُ
أتيت أناجي وفـــــد لبنـــان والھـــــوى
يتعتعني مـن حيــث ابــدي وال أبـــدي
وأشـــدو بشـعري وھـو شـــوق نظمتـه
أغـنيـه في قــــرب األحبـــــــة والبعــ ِد
ألـم تســمعوا باألمـــس مني قصيـــــدة
نظمت بھا  -يوم الوداع  -لكــــم و ّدي
وما أنا عـنـدي غـيــــر شــــعر أزفـﱠــهُ
اليكم فھـــل ترضون يا وفــد ما عـندي
* * *
للبنـــان في قلبي ھــوى قــد حملتـــــــه
وان كنـت ال أقــوى على حمله وحـدي
تشــاطرني فـي الحــب والوجـد أمـــــة
ق في حبي وحيـداً وفي وجــدي
فلـم أبــ َ
وھامـت بـه األحـرار من كــل مخلص ٍ
ھيـــام محـب شــارد اللــــب والرشـــ ِد
لــك ﷲ يـا لبنــــــان مـن وطــــن ٍ إذا
نزلــــت بـــه ألفيتـــه جنـــة الخلــــــــ ِد
بـه ال ِعيــن واآلرام لكــــن ِعـينــــــــــه
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وآرامـــه يجريـــن في رفـرف الـــور ِد
وفيــــه شبــــاب ال تليــــن قناتھــــــــم
ُ
إذا وثبـــوا يومــا ً تـرى وثبــــة األسْـــ ِد
قضيـــت بـــه عـھـــداً أذا مـا ذكرتــــه
جرى الدمـــع مـدراراً على ذلك العھــ ِد
ھناك رأيــت القـــوم أھـلـي فلـم أكــــن
غـريبـــا ً ولـم أشــعر ھنـــالك بالبعـــــ ِد
ھنالك شـاھــدت النفــوس قـريـــــــــرة
تعيــش بــال ضغــن ٍ وتحيــا بـال صــ ِد
ھناك قـلـــوب طاھـــــرات تنزھــــــت
عن الرجس والفحشاء والغدر والحقـــ ِد
لــقد ألـــف الحـــب الـمـقـدس بينھــــــا
فعاشت بقدس الحـــــب طاھـرة الوجــ ِد
وقــد ھــرب الشيطان منھـــا ألنــــــــه
تيقـّـن مـن أن األحابيــــل ال تجــــــدي
واجمل ما شاھدت في معرض الھــوى
ھـوى أھـله في المجـد ال الجيـد والنھــ ِد
رأيـــت شـــبابا ً ينھضـون الــى العــلى
ويســعون للتحريـــر مـن ربقـة القـيـــ ِد
يردون كيــــد الكائديــــن لنحرھــــــــم
بأســــيافھم ال بالشـــناءة والكـيــــــــــ ِد
لقــد جمعتھـــــم وحــــــدة وطنيــــــــة
كما ألـّـفـــت ما بينھــم وحـدة القـصــــ ِد
وردوا الى لبنــــان وحــــدة شــــــــعبه
ﱡ
عـلى الرغـم من أعـداء وحدتـــه اللــــ ِد
وشـــادوا لـــه اســـــتقالله بســـــيوفھم
فكانت سيوف النصر والفوز والخلـــــ ِد
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وخطـّــوا لــه دســـــتوره بدمائھــــــــم
فكانــت دمــاء الفخــر والعــز والمجــ ِد
َ
ب فَســـل كل نازح
وان
كنــت في ريـــ ٍ
اليھــم ســـواء كـــان قـبلـــي أو بعــدي
ك بأن القــوم مــن خيـــــــر أمــ ٍة
يُجبـــ ِ
وكانــوا مــع األقــوام واســـطة العقـــ ِد
* * *
أيا وفـد قــد جئت العـــراق لكـــي ترى
لك اليــوم ما يخفي العــــراق وما يبدي
فشاھـدت شــــعبا ً صادق الــود مخلصا ً
أمينــــا عـلى ما بيننا اليــــــــوم من و ﱢد
دياركـــــم داري وداري دياركــــــــــم
فلــــم أ َر مـا بيــن البالديــــن من َحــ ﱢد
مضى الزمن الماضي الذي قد تفرقــت
بـه ھــذه األوطــان تفرقـــــــــة تُـردي
أرى الوحـــدة الكبـــرى تعـود ألھـلھــا
مكبـــــــرة للــــه تكبيـــرة الحمــــــــــ ِد
وال بــد مــن يـــوم يؤلــــــــف شـــملنا
فتبتســم اآلمـــــال صادقـــــة الوعـــــ ِد
ونبني لنـــا مجــــداً أثيـــالً موحــــــــدا ً
ونحيي لنــا مــن بعـــده زاھـــر العھــ ِد
وننشــد والدنيــــــا تــــردد صـــــــوتنا
على مســمع األيـــام انشـــودة الســــع ِد
______________________

)*( بال تأريخ
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في يوم ذكرى عيد النھضة
* * *

ك يـا عـيــد ذكـرى نھضــة الـعـــرب ِ
ذكـــرا َ
ورمــــز ثـورتھـــا الحمــرآء في الحقــــــب ِ
ذكـــرى ترددھــــا األجيــــال صارخـــــــــةً
فــي َوجْ ه كــل غـريــب الـــدار مغتــصــب ِ
ذكـــرى فـتـــ ًى ھاشـــمي ثـــار فانقلبـــــــت
دنيــــا األ ُلــــى حكمونا شــــر ُم ْنقـَلـــب )◌ِ (1
ذكــرى زعـيـــم رأى أوطانـــــــــه َســـــــلبا
فھـــب ينقــذھا مـــن ذلـــــــك الســـــــــلب ِ
وقــا َد أمتــه يـــوم الوغـــى ومشــــــــــــى
بھــا الـــى النصـــر لــم يجبــن ولــم يھـــب
وأنقـــذ الوطــن الـدامـــــي وحــــــــــــرره
مــن كـــل معتســــف بالشـــر مضطـــرب ِ
وراح يســـعى الى بنيـــــان دولتـــــــــــــــه
بالمرھـفــــات من الھنديـــــة القـضـــــــــب ِ
يسـعى الى الوحـــدة الكبـــرى وليــــس لـــه
في ســعيه غـيــر جمـــع الشــــمل مـن أرب ِ
لكــــن ھــو الدھــر ألـــــــوى جيــده ورمـى
إمامــه في ظــالم الشـــــــك والريــــــــــب ِ
قـامـــــت ھنـاك حكومـــات ومـا اتحــــــدت
بالرغــــم ممــا لھــا مـن وحـــدة النســــــب ِ
قــــد فـرقتھــــا ســـــياسات مضللــــــــــــــة
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فعيشــــھا طـــول ھــــذا العھــد لـم يطـــــب ِ
فــإن يكـــن ليلھـــــا قــد طــــــال آخـــــــره
فــإن صبـــح منـاھـــــا جـــ ﱡد مقـتــــــــرب ِ
الحــــــت بشــــائره فـــي األفــــق ســـاطعة
بـوحــدة الـــدول الكبـــرى مـــن العـــــرب ِ
ضمـوا صفوفھــــم مـــن بعــــد فرقتھــــــــم
وفي التناصــر معنى النصـــــر وال َغلـَـــــب ِ
لـو كــان للعـــرب قبـــل اليـــــوم وحدتھـــم
كانــوا بوحدتھـــم في جحفـــــل لجــــــــــب ِ
لــم يبـــغ ِ بـاغ ٍ عليھـــــم فــــي مواطنھــــم
فھـــم بأوطانھــــم فـي معقـــــــل أشـــــــب ِ
طغـــت عـلينــــا فرنســــا فـي مواطننــــــــا
فنحـــن فـي كـرب منھــــا علـى كـــــــــرب ِ
فــي كــل يــوم لھـا فـي الشـــام مجـــــــزرة
تُ ّخضــب األرض منـــا بالـــــدم السﱠـــــر ِب ِ
قـدورھـــا مـن لظى النيـــران فـي ضّــــ َرم ٍ
والناس مــن قاذفـــات المــــوت في عـطــب ِ
تــرى ھنالــــــك أشـــــــالءاً ممزقـــــــــــــة
مــن القذائـــف فـي بحـــــر مـــن اللھــــــب ِ
مــآتـــــم ومناحــــــات تقــــــــام بھــــــــــــا
عـلى المغاويــــر مـــن أبنا ِئھــــــــا النُجُــب ِ
وريــع ِ لبنـــان ريــع اآلمنـــــــون بــــــــــه
فھـــم من الفـتــــك والتنكيـــل فـي ُر ُعـــــب ِ
وفي الجزائـــر أحـــــدآث ُمـرّوعــــــــــــــةً
قامــت علـى الظلـــم واألرھـــاب والن َكـــب ِ
والناس فــــي كــــل ِ ربـــع مــن مرابعھــــا
صــرعى مـن القتـــل والتعذيـــب والسـغب ِ
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تبــا ً فرنســا لمــا أحدثــــت مــــن محــــــن ٍ
ومـــا تركــــت مـــــن اآلآلم والنـ ُـــــــــ َوب ِ
شـــربت باألمـــس كأس الـــــذل مترعــــــة
ومـا اتعضـــت بمـــا القيــــت من َعـ َجـــب ِ
واليــوم تســـــتعبدين الناس طاغيــــــــــــــة
بدولــة منـــك لــم ترحــــم ولــم تثــــــــــب ِ
ســـلبتھـِـــم كــــل حــــق فـــي مواطنھــــــم
وأي حـــق ألھــــــل الحــق لـــم يـــــــــؤب ِ
شــرّعـت حـريــــة اإلنســـــان مـن زمــــن ٍ
وكنــت أعـــدى لھـــا مــن كــــل مغتصــب ِ
دعـي ســــياستك الھوجـــــــــاء واجتنبـــــي
طرائـــق الغـــدر والتمويــــــه والكـــــــذب ِ
تـلك السياســـة أمســـت غـيــر مجديـــــــــة
ترمي بأربابھـــا فــي الويــــل وال َحــــــ َرب ِ
عــھـد الحمايــة قـــد ُدكـّـــت قواعـــــــــــده
فمــا لمســتعمر حكـــــــم  ..ومنتــــــــدب ِ

_________________

) (1يشير في ھذه األبيات الى ما ُعرف ب ) الثورة العربية الكبرى ( على األتراك
العثمانيين والتي أعلنھا شريف مكة الملك حسين بن علي يوم  9شعبان  1334ھـ -
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 10حزيران  1916م  ، ..وانتھى به األمر أن كافأه حلفاؤه األنجليز بنفيه الٮجزيرة
قبرص .إلخ . ..

في حفلة تكريم
وفد األتحاد النسائي العربي
* * *

يـاموكـب النـــور مـن أقمــــار لبنـــان ِ
َ
ومصـ َر والشـام ِ واألقصـى وعـ ّمــــــلن ِ
أقبلــت فـاســـتقبلتـك الغيـــد رافـلـــــــــةً
َ
فـي موكـب الحسـن ِ مـن أقمـار بُغـدان ِ
وأشـرق " الجســ ُر " في مسراك مـ ﱠدكراً
ة مــن حــور وولـدان ِ )(1
عـھــد األحبــ ِ
يســـائل الركـــب ھــل عـادت بموكبــــه
لــه " عـيون المھـا " من بعـد أزمان ِ◌ )(2
وبشــ ﱠر الكــر ُخ مفتونــــا ً ُرصـافتــــــه
بوصــل وفــ ٍد مـــن األقمـــــار فتـّـــان ِ
وصفﱠـقــت دجلــة مـن شــوقھا طـربــــا ً
تطــارح الركــب تحنــــــانا ً بتحــــــنان ِ
رفـّــت نسـائمھا فـي الشـــط عـاطـــرةً
نشـــوى تطـــوف عـلى ور ٍد وريحــــان ِ
والنخــ ُل يھتــز مـن وجـــــ ٍد يُســـــــائله
ر" أوعـن أرزلـُبنان ِ)(3
عـن" َحوْ ر" ُد ﱠمــ َ
* * *
ﱠ
ب
يـا ركـبُ
جـددت أشـواقي ومن عـجـ ٍ
تُـعيـ ُد يــا ركــبُ أشـــواقي وأشــــجاني
َ
أيقظــت نيــران قلبـي بعـد ما ھجعـــت
َ
أخمـــدت نيرانـي
مـا كــان ضــرّك لــو

ديوان حسين علي األعظمي

160

_______________________________________________________________________________________

َ
أعـدت يا ركـبُ فـي قـلبي الھـوى فغوى
مــن بعــد ما كان قلبــي ديـ َر رھبــــان ِ
أحييتــه بعـ َد ما أودى المشــــيبُ بـــــــه
وانحــ ﱠل يـا ويــح دھـري ِعـقــ ُد أسـناني
ذكـرتني بأحبّــــــائي األولــــى بعثــــوا
وجــدي فأحيــاھُـ ُم وجــــدي وأحيانــــي
* * *
ك أھـلــي يستجير بھـــم
يا ركــبُ أھـلو َ
قـلبي وأوطانـــك الزھــــــــراء أوطانــي
حبي لـــواديك لــــو قسّــمته لھفــــــــا ً
ألھــــل واديـــــك حبَـــا ً كـــــ ُل إنســـان ِ
ك الميمــــون مـزدھـــــرا ً
أھفــو لمحفلـــ َ
بكــل صــبﱟ شــجي القلـب ھَيمــــــــان ِ
ِبت فيــه رحيــق الحــــب ُمنتشـــيا ً
شــر ُ
بـكأس شــعر ٍ مــن الصھبــاء ســـكران ِ
ٌ
وخمــــرةُ
وطنيــــــــــات معتقــــــــــــة
مـن عـھــد بابـل ال مـن عـھـد غـسّــــان ِ
ونُـ ْقـلـُـهُ أريحيّــــــــات معطــــــــــــرة
وعبقريـا ُ
ت إصــالح ٍ وعمـــــــران ِ )(4
استمعت الى األوتــــار صادحـــــــــةً
َ
اذا
َ
ســمعت في عـزفھـــا الحـانَ ُوجـــــدان ِ
َ
نظــرت الى سُــــ ّمار ندوتــــــــــــه
وإن
َ
أبصــرت سُـ ّما َر عـــرفـــان ٍ وإحســـان ِ
آمنـــت بالوطنيـــات التـي طرقــــــــــت
ســمعي  ،وشــاھدتھا فــازداد ايمانــــــي
آمنــت بالنھضة الكبرى التي َحملـَـــــت
لواءھــا بنــت عــدنـــان و قحطــــــان ِ
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ووحــد ٍة رفـــــع اآلرام ِمشــــــــــــعـلھا
عـلى منـائر أخــالق ٍ وعـرفــــــــــــان ِ
وثـور ٍة كــان جنديـــــا ً بھـــا قلمــــــــي
يــذود عـــن أھلھــا فـي كـل ميـدان ِ)(5
قــد كـــان يمنــع عـنھــا كــل عـاديــــ ٍة
وكــان يـدفــع عـنھـــا كــ ﱠل بُھتـــــــــان ِ
* * *
ٌ
مفتــون وال عجـــــــبٌ
يـا ركــب إن َي
اذا فضحــت ھــــوى قلبــي بألحانـــــي
إنــي برغــم مشــيبي ھـائــ ٌم ولــــــهٌ
أحــبﱡ رغــم مشــيبي كــ ﱠل ولھـــــــان ِ
ُ
َــويت فــال أھـوى ســوى وطــن ٍ
وإن ھ
أرعــاه بالحــبﱠ مفتـــونا ً ويراعـنـــــــي
قــد فرقتـه يــد األطمــاع باغيـــــــــــــة
إلى ديـــــار وأوطـــــــان ٍ وتيجــــــــان ِ◌
أرجــو لــه الوحــدة الكبــرى مؤلفــــــةً
أھليـه فـي ظـــــل إنجيــل ٍ وقــــــــرآن ِ
بھــا ن ُمـــ ﱡد ظــــالل العـــــــــدل وارفـةً
ك وســـلطان ِ
تـُعيــ ُد مـا ضاع مــن ملــ ٍ
َ
ك الـــ
ـــغت يا ركــبُ أوطانـي رســالتَ ِ
بلـ ﱠ
ـغرا َء فـاستبشرت يا ركــب أوطانـــــي
َ
أعـلنــت فيھــا حقوقــا ً كـان يُنـكرھــــا
ب وشـــــبّان ِ
عـليــك قـو ُمــك من شــي ٍ
إنــي أبايـــع ] حــ ّوا ًء [ بدعـوتھــــــــا
الـى التحـــرر عـــن رُشـــــ ٍد وإيمـــــان
ٌ
برھــان يـؤيدنـــــــــــي
ولـي ) ببلقيس (
ببيعتي وھـي عـنـدي خيـر برھــان ِ )(6
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عـ ﱠزت حكومتـُھا شورى وقـد نھضـت
ب وأعيـــــــــــان ِ
بھــا رئيســـــة نــــوا ٍ
ي كتابــا ً ھُـــدھُـــــ ٌد َحـــــــ ِذ ٌر
ألقـــى إلــ ﱠ
ً
ً
مبشـــرا ونـــذيرا مـــن " ســــــــليما ِن"
يا أيھــا المــأل افتـــوني برأيكــــــــــــ ُم
ُ
كنــت قاطعـــهّ أمــراً بسلطانـــــــي
مـا
* * *
با mال تغصبــوا حـــق النســاء فمـــــا
غصـبُ الحقوق سـوى ظلـم ٍ و ُعــدوان ِ
_________________________
*  -ألقى الشاعر ھذه القصيدة العرفانية الرائعة في حفل تكريم وفد " األتحاد النسائي

العربي " ونشرتھا جريدة ) الزمان (
) (1الجسر  :ھو جسر الشھداء .
)" (2عيون المھا "  :إلماع الى قـول الشاعر :
عيون المھا بين الرصــافة والجســـــــر
جلبن الھوى من حيث أدري وال أدري
) (3حـور  :أراد شجر الحور الذي يكثر في منطقتي " ُد ﱠمـر " و"الزبداني "
وغيرھما
) (4النـ ُ ْقـل  :ھو ما يُتَنَقّـل به على الشراب ...
) (5يشير بھذا البيت الى موقفه المؤيد والمساند للثورة العربية الكبرى .
) (6بلقيس  :أراد بھا – رحمه ﷲ – بلقيس ملكة " سبأ " .
) (7من سورة ) النمل (  ) :وتفقد الطير فقال ما لي ال أرى الھدھد أم كان من الغائبين
 .ألُ ّ
عـذبــنـّــهُ عذابا ً شديداً أو ألذبحنـّـهُ أو لَيأتيني بسلطان ٍ ُمبين  .فمكث غير بعيد فقال
ُ
أحطت بما لم تُ ِحط بــه وجئتك من سبا ٍء بنبا ٍء يقين  ( .اآليات  20و 21و 22واآليتان
ُ
 29و  ) : 30قالت يا أيھا المأل إني ألقي ال ّي كتاب كريم  .إنه من سليمان . (....
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دمشق
*

أدمشق جئت إليــك من بـغــــــداد
أسعى وفي قلبي ھــوى متأجــــ ٌج
أنـت الحبيـب وكلنـا لك عاشـــ ٌ
ق
أنا لـم أكن وحـدي بحبــك ھـائـما ً
حمل الوفود لـك القلوب ولم تـزل
طاروا بسـفرتھم عـلى أرواحھم
استبطأوا ســير الجياد فحلـ ّ ّ◌قــت
جيــا ِد
و َحد ُ
ق
َوت باألرواح وھي كبــــار ٍ
كنت في بغــــداد أنش ُد ھائمـــا ً
قـد ُ
نظمـت مـن القلوب قصـائـداً
ُ
إني
ونظمت من وحي القلـوب قصائداً
ُ
قــد كنت ارســـلھا إليـــك لعلـّني
أدمشـق  ،يا ابنـة خـالـد وســيوفه
أنا ال أفـرّق بيــن أھلـــــك إنھــــم
إن الـذي وضـع الحــدود ُمفَـرّقا ً

*

بھوى القلــوب ومنيـــة األكبـــــا ِد
أضرمتــه بجمـــالك الوقـــا ِد ؟)(1
ولھــان يھتــف بالھـوى وينـادي
ففـؤادھــــم بالحـب مثــل فــؤادي
تسعى إليــك مواكـــب الوفّــا ِد )(2
مـا ْ
إن لھـم غـيـر الھـوى من زا ِد
أرواحھــم تجـــري بغيــر

تجــري عـلى األغــوار واألنجـا ِد
ت الحب في إنشــادي
أوما ســـمع ِ
َ
ّ
غـنـّـى بھــا عشــاق ھــذا الـوادي
أعـلـنــت اشــواقي بھـــا وودادي
أحظى بوصلك وھـو كل مرادي
ووريثــة األحـرار مـن أجـــدادي
أھلي ،وأنت بـالدھم وبــــــالدي
ما بيننــا وســعى إلى اإلفســا ِد )(3

_____________
*  -بال تأريخ .
) (1الوقـ ّاد  :المتألليء .
) (2في المنقول  :الوفـّاد -..
) (3ھذا البيت يؤكد أن للقصيدة بقية لم نجدھا بين أوراق الشاعر – رحمه ﷲ -
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في يوم

الجيش األغر *
* * *

وبغيــر مجـــد الجيــش ال أترنـــــ ُم
وطني بغيـــر عــــالك ال أتكلـــ ُم
قلبي يفيـض بھــا فينقـلھـــــا الفــــ ُم
ما الجيش غــير قصيدة عـلويــــــة
وإذا نظمـــت فأنــت وحيي الملھــ ُم
أنا إن خطبــت فأنت مبعث خطبتي
وھـــوى أبــــوح بســـره ال يكـتـ ُم
لـك في فـــؤادي مـنزل تحيا بـــــه
أنا لم أكــن وحــدي بحبــك ھائمـــا ً
ومتيمــــا ً فالكــــل فـيــــك متيــــــ ُم
الطفــل يھتــف في رياضك منشــداً
أنا فيــك يا وطنــي أطيـر وأنعــــ ُم
وترى الفتى يشدو بمجدك ناھضــا ً
وإليــــك في آمالـــــه يتقــــــــــــد ُم
ياموطنــي إنـي ألجـــلك أخـــــــد ُم
واســمع الى الجنــدي في تدريبــــه
* * *
ونمــوت  ،أنــــت من الجميع مكر ُم
يا أيھــا الوطـــن الـــذي نحيا لـــــه
عــش مطمئنـــــا ً في حمايــــة أمــة لعدوھــــا في الحـــــرب ال تستسل ُم
ولھــا بحمــــد ﷲ جيـــش باســـــل متدرب يــــوم الوغـى ال يھـــــــز ُم
وعزيمــــة َجبَــــارة ال تســــــــــأ ُم
ولـــه من اإليمــان قـلب عـامــــــِ ٌر
والملك تحرسه الضحايا والـــــــ َد ُم
دمــه رخيص في ســـبيل بــــــالده
* * *
لـك نحــن جئنـــا بالقـلــوب نكــ ّر ُم
يا جيش يا ذخـــر البـــالد وعـزھــا
جئنـــا نبـث من األذاعـة شـــــــوقنا والشـــعب من أفراحـــه يترنــــــــ ُم
جئنـــا نحيي المجـــد فيـــك وكلنــــا شــعر يفيض وفي جـــاللك ينظـــ ُم
اليــوم يحتفـــل العـــراق بجيشـــــه ويبـــوح في تمجيـــــده ويعظـــــــ ُم
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اليــــوم ھــذا مھرجــــان زاھــــــر
ھــو مھرجـــان قـــد أقـيـم لجيشــنا
* *
يا حارســـا ً أوطانـــــــه بدمائـــــــه
لم نخــش من بطش العدو وأنت في
أنــت الــذي أوحى لـــه تأري ُخــــــهُ
أنت ابن َمن فتحوا البالد واصلحـوا
أنـت ابـن َمن شــادوا لھم بدمائھــم
* *
يا قادة الشعب العظيم وساســــة الــ
العالـــم العربي يرجــو نصــركــم
يرجو بكــم يــوم الخــالص وھــذه
يرجــو علـى يدكـــم حيــاة حـــــرة
ال فــرق بيـــن بالدنـــا وبالدھـــــم
أما الحـــدود فإنھــــا موضوعــــــة
ونعيـــد وحدتنــــا ونحيي عـ ّزنـــــا
* *
يا أيھــا النشىء الجديـــد تقدمــــــوا
واحيوا لنا الماضي المجيد وعھــده
فبالدكــــم ال ترتقـــي مالــــم يقــــم
والشـــعب ال يحيـــا بغيـــر شـــبابه
يكفي الرقود فنحن في زمن صحت
تكفي أناشـــيد الحماســــة فلتكـــــن
القـــول ليس بنافـــع مــا لـــم يكــن
ال عــــذر بعــد اليـوم إن لـم تنھضوا
المؤمــن العربـــي ليـــس بقانـــــط
أما األولـــى يتشاءمــــون فإننـــــي
يا قوم شــدوا عزمكم ال تيأســـــــوا

فـيـه القلـــوب ببشــــــرھا تتكلـــــ ُم
ولجيشـــــنا بقلوبنــــــــا نتقــــــــد ُم
*
بـــك نحـن في اوطاننــــا نسـتعص ُم
وادي العـــراق على الحــدود مخي ُم
ْ
أن ال حيــــاة ألمــــــــة تتظلــــــ ُم
فيھـا الحيـــاة وعـلـّـموا وتعلـّمــــوا
مجـــداً وذكــــراً خالــــداً ال يثلــــ ُم
*
شــعب الكريم تقدمـــوا ال تحجمــوا
ولـــه بنصركــم الرجــاء األعظــ ُم
آمالــــــه بجيوشـــكم تتبســـــــــــ ُم
و ســـــــيادة عربيـــــة ال تُحـ َكـــــ ُم
فجميعھـــا وطـــن لنـــا ال يُ ْق َســــــ ُم
ال بــ ّد مـن يـــوم بــــه تتحطــــــــ ُم
ونقيـــم مجـــداً خالـــداً ال يُھ َشـــــ ُم
*
نحو العــال فالخيـــر أن تتقدمـــــوا
وتعاونــــــوا وتناصــروا وتعلمــوا
فيھــا شــــباب مخلــــص متعلـــــ ُم
وبغيــره للمجـــــــد ال يتنســـــــــ ُم
فـيــه الشـعوب وقــد آفـــاق النّـ ُ َو ُم
أعمالنـــــا بنھوضـــنا تتكلـــــــــــ ُم
عــــزم يؤيــــده وفعــــل محكـــــ ُم
وتدافعــوا عن أرضكم وتھاجمــوا
من نصره وله الرجاء األعـظــــــ ُم
متفائــل وبشـــــؤمھم أتبـــــــــــر ُم
فاليأس ھــــــدام لكـــم و ُمـ َحـطّــــ ُم
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ال تخدعن ُكــ ُم دعـــاوات العـــــــــدا
وتبصروا في كيدھم فھم األولـــــى
ال يخدعنكـــم المديـــــح فإنــــــــــه
الكـــل مفترسون ال تثقـــوا بھــــــم
أن الذي يســـعى لغيــــر بـــــــالده
ولــه عـــذاب في الحيـــاة وبعدھــا

في أرضكــم فلھـــم بذلك َم ْغنَـــــــ ُم
في كيدھم يرجون أن يتحكـّمـــــوا
كـذب وإيّـاكـــم وأن تتوھمـــــوا
وھــل الذئاب إذا تولـــت ترحــــــ ُم
لينـــال نفعـــا ً فھـــو عـات مجـــر ُم
ومقــره يوم الحســــــــــاب جھنـــ ُم

________________
•  -بال تأريـخ

الى الشيخ حيدر *
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* * *

بزغـــت تريـــك مـن الجبيـن ِھالالً
غــــر ّ
ّ◌اء قـــد ســجد الھوى لجمالھا
وجمـــــــاال
قـمـر فَ ِط ُ
ـرت لھا أريــد وصــــــاال
ي مـــن الجنـوب كأنھـا
طلعــت عـل ﱠ
قـد كان في ليل الھوى مشــــــــعاال
جـاءت تبلغني رســـالة شـــــــاعـر
ّ
وتزف لـي أشــــواقه وحنينــــــــــه شــعـراً يميـــس كمــــا تميس دالال
شـــيخ قـد اختبــر الزمــان وأھـلــه فازداد فيـــه حكمــــة وكمــــــــــاال
حدثتـــه يومـــــا ً فكــــان حديثــــــه يجـــري بألســنة الــــورى أ مثــاال
أقـــواله َكفِعـــــالـه موزونـــــــــــة قــد طـــاب أقـــواالً وطـاب فِعـــاال
وأذا نزلــ َ
ت الى قــــــرارة نفســـــه يومـا ً وجـــدت بقلبـــــه آمــــــــــاال
يومــا ً رأيــت مھابــــة وجـــــــالال
وأذا علــــوت الى منائــر عـقـلـــــه
) لياله ( مجـــــداً كالســـماء تعالـــى
ھو في الھوى ) قيسٌ ( ولكنـي أرى
عـشـــق العــال طفــالً وھــام بحبھا شـــيخا ً وزاد بوصلھـــــا إجـــــالال
* * *
أبــكار شـــعرك أنجمــــا ً تتــــــالال
يا أيھـــا الشــيخ الجليــل لقــد بـدت
قـد طار في أنوارھا مختــــــاال )(1
يحدو بھا نور ) الشـــھاب ( الى فتى
ُ
بزغــت تزف ل َي الھـــوى فنظمته شـــعراً ألشــ ِھد حقـــك األجيــــــاال
ُمــ ّر المـــــذاق ألجلــه قتـــــــــــاال
والحـــب أولى بالخلـــــود وإن يكن
ق في عـمـر الزمــــــان زواال
حيث الردى في الحـب عمر خالـــد لم يل َ
قــد كنـ ُ
ت أرغب أن أجيبك مسـرعا ً ف ُشــ ِغلت معـتذراً لـك اإلھـمــــــــاال
الـفـقـــه أ ّخـرني زمانـــا ً لـم أجـــــد
فـيـــه وحقـــك للقـــريض مجاال)(2
فـلـقـد ُشـــ ِغ ُ
أتـصفــــح اآلراء واألقـــــــــــواال
لت بـــه النھـــار وليلــه
ألفيــــت مـــن أربابــــه ُعــــــ ّـذاال
حتى إذا حاولـــت نظـــم قصـــــيدة
لكـــن شــــعري ال يفارقنـــــي ْ
فارقتـــه حينــــا ً قِلــــ ًى ومــــــالال
وإن
قلبـــا ً بحبـــك قــد طغى وتعالــــى
فنظمـت فـيــك قصيـدة حـ ّمـلتھــــــا
أوحى قصيدك لي قصيداً مشـــــرقا ً
كشروق نفسك مشرقا ً وجمـــــــاال
______________
ورنت تسل من الجفـــــــو ِن نصاال
فـتحكـّمت فيــه ھـــوى
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*  -الشيخ حيدر  :ھو الشاعر الشيخ " محمد حسن حيدر " نائب " المنتفك " أي
ذي قار ) الناصرية (
)  (1الشھاب – جريدة " الشھاب " التي نشرت له الكثيرمن قصائده ومقاالته في
اربعينيات القرن الماضي .
ً
ً
) (2إشارة إلى انه – رحمه ﷲ – كان متفرغا عاكفا على دراسة الفقه وتدريسه ...
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