
c

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 
 



م٢٠١٤-هـ ١٤٣٥

العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

imamhussain-lib.com 

info@imamhussain-lib.com:البريد االلكتروني 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


)٧(سلسلة تراث كربالء 

دراسات أدبية موسعة، تحليالت فكرية حول األدب، نسب بيوتات كربالئية، 
قضايا وحوادث تاريخية عديدة

قدم له
سماحة حجة اإلسالم السيد محمد جمال الدين الهاشمي

توفيق الفكيكياألستاذاألديب الكبير 
الخطيب الشهير السيد مرتضى القزويني

١٩٦٨ـــ١٣٨٨األولىطبعة ال

فين العراقيينلِّؤعضو جمعية الكتاب والم

قام بإعادة طبعها
شعبة التراث الثقافي والديني
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة الحسينية المقدسة
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بسمه تعالى

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةمقدمة 

م والـتعلم، وأهلمنـا اإلميـان بـه وبكتبـه           احلمد هللا الذي رزقنا نعمـة العلـ       
وأنبيائــه، وســهل لنــا االطــالع علــى تــراث مــن ســبقنا لنعتــرب ونــزداد علمــا،  
والصالة على سيد الكائنات واملرشد األول أيب القاسم املصطفى حممد وعلـى   

.آله األخيار املنتجبني األطهار

:وبعد

ب السـيما يف  دأب قسم الشؤون الفكرية بتتبع تـراث أهـل العلـم واألد         
كربالء املقدسة، ووقف على جهودهم ونتـاجهم فحـرص علـى إيـصال هـذا             
ــاج الفكــري إىل حمــيب الكلمــة وعاشــقي املعلومــة     العطــاء العلمــي وهــذا النت
ومتذوقي الثقافة، فكان مما قام به من جهد وما بذلـه مـن عطـاء هـو حـصوله               

، هـذا   ئنييف جـز   )احلركـة األدبيـة املعاصـرة يف كـربالء        (على الكتاب املوسوم    
الكتاب الذي يضم يف طياته ما لذ وطاب من سرية العلمـاء واألدبـاء واخلطبـاء       
املؤمنني الذين رفدوا الساحة األدبية بعطائهم، وسقوا الـشرحية العلميـة مبعـني             
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علمهم، فـصاروا بـذلك نرباسـاً للمـثقفني، وروضـة للبـاحثني يف جمـال العلـم             
نا تارة بسرية شاعر فيسلط الـضوء علـى         أن هذا الكتاب يطالع   : واألدب، نعم 

حياته وعلى شعره، وتارة أخرى بسرية خطيـب وهكـذا، فلكـي حنـافظ علـى                
تــراث هــؤالء األماجــد، ولكــي جنعــل ســريم حــافزاً للــشباب الباحــث عــن 
األدب، ولكي نطلع الساحة األدبية والعلمية على تراث أدباء كربالء املقدسـة            

مثل بشعبة التراث الثقايف والديين علـى عاتقـه         أخذ قسم الشؤون الفكرية واملت    
.طبع هذا الكتاب القيم
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٦

ــوريت ت ــكصــــ وديجــــــــوزمــــــــهــــــــا رنِإينــــــعنبيــــ

ــ فْأُا نــــأَ ــ نــ ــ ِذيى وهــ ــرىكْــ ــي عِلـــ ــلَـــ ــوِدالعرى مـــ هـــ

ــح ــتثُيـ ــِضقْـ ــني سـ ــ علَــــــِتوة املَـ ــ يف الونى مــــ وِدجــــ

ــِكو ــاِبتــــ ــِدي يف يــــ ــعاِءرالقُــــ ــخانَونـــــــــــ يوِدلُـــــــــــ

ــو ــوهـــــ ــيخاِرتـــــ ــِبدأَاايضقَـــــ ــِدِداجلَِرصالعــــــــ يــــــــ

ــ ــِذالَّــــ ــمسي يــــ ــبالً يفو عــــ ــسِدلَـــــ ــشبِطالـــــ هيِدالـــــ

ــ ب ــ اإلِدلَــ ــواملَاترووالثَّـــــاِقرشــ ــِدالتِدجــــــــــــ ليــــــــــــ

*******
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٧_______________________________________________________تقريض

تقريض
مرتضى الوهاب ذا التقـريض  السيداألستاذأحتفنا شاعر كربالء الكبري  

مظاهره مؤرخـاً  وأجلىمعانيه بأمسىالرائع الذي جتلى به فن التأريخ الشعري   
.به صدور هذا الكتاب

انفرد ذا الفن اجلميـل وفـاق بـه شـعراء التـاريخ        الوهاب قد  واألستاذ
.املعاصرين
ــفر ــلِّ وســـ ــن كـــ ــامع مـــ ــنجـــ فـــ

ــه وارق   ــارف فيــــ ــدا روض املعــــ بــــ
ــيض  ــاً يفـــــ ــاً مروقـــــ ــريه أدبـــــ منـــــ

ــق  ــر رائــــ ــالقوايف الغــــ ــعراً بــــ وشــــ
ــاض  ــياء "أفــ ــو ضــ ــا " أبــ ــه علينــ بــ

ــق  ــتين اآلداب الئــــــ ــاء ملقــــــ فجــــــ
فخططــــــه يــــــراع فــــــىت أديـــــــب   

خطيـــــب شـــــاعر بـــــالنظم فـــــائق    
ــدقاً  ــشعراء صــ ــشعر والــ ــديث الــ حــ

ــق   ــل واثـــ ــه مثـــ ــك عنـــ ــا ينبيـــ فمـــ
ــأرخوه   ــان فــــــ ــدع يف البيــــــ وأبــــــ

ر صــــادقففــــي األدب املعاصــــر نــــش
هـ١٣٨٥ـ ٧٤٥ـ ٤٣٢ـ ٢٠٨
السيد مرتضى الوهاب_ ءكربال
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٨

ديرـتص
بقلم العالمة

ل الدين اهلامشيمجاالسيد حممد 

واملسلمني مساحة السيد حممد مجال اهلامشي اإلسالمالعالمة اجلليل حجة 
الفكر يف وطننا احلبيـب يـشار   أعالمشرف، ومنمن فحول شعراء النجف األ    

أدبــهيغمرنــا بفـيض مــن ينبــوع  أنصيته الالمعــة بالبنــان، وقـد شــاء  شخـ إىل
النابض، ورشـحات مـن معـني فكـره الزاخـر، ـذه الكلمـة القيمـة، فـشكراً                 

.على تقديره العميق للمؤلف وكتابهلسماحته،

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ـ١ـ

هل األدب يناقض الدين؟

ـ  : يته جييب عليه بقول واحدب لرأهذا السؤال عل شبابنا املتأد  ألقيتلو   ـ
يف عقيدة الشباب حترر وانطالق من القيود، والدين جمموعـة          األدبن  أل…نعم

األدب، فـبني  وأحكامهبالدين اإلميانمن احلدود والسدود تفرضه العقيدة ويقيمه  
الشباب تبتعد عـن الـدين   أدباءولذلك رأينا غالبية  . والدين تضاد وتضارب ظاهر   

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩_______________________________________________________تصـدير

.الواسعة الشاسعةاآلفاقإىلاألدبد عنه لتنطلق مع تبتع.. وأجوائه

الــسالح الــذي اخترعــه إالالــدين ليــست إىلهــذه النظــرة الكاحلــة إنّ
فاتكـة  أسـلحة ومعارفه، وكم هلذا اجلهـاز مـن    اإلسالمحملاربة  " اجلهاز املوجه "

دسـتور   إىلنظرة بسيطة    نَّإفإالَّ  قاعدة الدين وحصونه الشاخمة، و     إىليوجهها  
.تفنده النظرية ارمة)القرآن الكرمي(اإلسالم

فالقرآن ـ موسوعة أدبية تضم ساير املواضيع الـيت يتوخاهـا األديـب يف     
يف األديبومواضيعه كما حققها املؤلفات الباحثة عـن اجلانـب     لألدبدراساته  

.القرآن الكرمي

إال  واـا ألاملعرفة جبميع    إىلالثقافية دعوته    اإلسالمن من توجيهات    إو
إىلطلبـوا العلـم مـن املهـد     أ(: وانطالقهـا يف احليـاة  يةاإلنـسان ما يتـصادم مـع    

امللتـزمني حبـدود الـدين      األدبـاء كما وان العصور تزخر باملشاهري مـن        . )اللحد
بـاألدب يهتمـون   اإلسـالم ، فقـد رأينـا القـادة مـن رجـاالت            اإلهليـة وأحكامه

.باألدباءوحيتفلون 

واإلمياناإلسالماهللا عنه ـ على مسو مرتلته يف  ضيرفهذا ـ ابن عباس ـ   
يقـرأ عليـه مـا    أنالـشاعر املتحـرر ويطلـب منـه     ) ربيعـة أيبعمر بـن  (يستقبل  

األدباستجد من شعره املاجن، فالدين يف حقيقتـه ومعنويتـه ال يتـصادم مـع       
بإنـسانية  يقف الدين يف وجه الطاقات الفاتكة : ـ نعم وأسلوبهمهما كان لونه 

ولـو كانـت تلـك       يةاإلنـسان صـاحل  إىليقف يف وجههـا ليوجههـا        …نساناإل
.الطاقات ـ األدب أو العلم
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١ج/ الحركة األدبية المعاصرة في كربالء __________________________________١٠

ـ٢ـ

مواضيع ثالثة، فالفكرة األدبية هلا تاريخ إىلب شعتتاريخ علم األدب ي
يدرسـها باسـتقالل ويبحـث تطورهـا وتسلـسلها يف         أنخاص ينبغي للباحـث     

العام الشامل للموسـيقى والـسبك      هبإطار، والنتاج األديب    واألوضاعالظروف  
له تارخيـه املتطـور يف العـصور األدبيـة، والشخـصيات األدبيـة هلـا                  واألسلوب

والبيئة واحملـيط وغـري   ) السيكلوجية ـ والفيسلوجية (اتارخيها الزمين وخصائصه
.وحتصر شخصيتهاألديبذلك من احلدود والالمكانية اليت تؤطر 

ام يشمل املواضيع الثالثـة لـذلك ينبغـي         تاريخ األدب عنوان ع    أنومبا  
.يدرس هذا التاريخ من حدوده الثالثةأنللباحث عنه 

ما يستعمل عنوان تاريخ األدب يف املوضـوع الثالـث، فـرياد مـن              وأكثر
تراجم األدباء والبحث عن حدودهم الشخصية الالمكانية، وقلما جتد          إطالق

يــؤرخ الفكــرة ويــدرس النتــاج يف املؤلفــات الباحثــة عــن تــاريخ األدب كتابــاً
صـبهاين والثعـاليب وابـن خلكـان والعمـاد ـ       جتد ـ ابن سـالم واأل  وإمنااألديب، 

وغريهم يؤرخون الشخصيات األدبية ويسجلون الوقائع اليت حدثت يف زمام 
يهتمـوا  أنكثرية من نتاجهم األديب، بينما كان الـالزم  أومع خبط طائفة قليلة  

.يةاإلنسانيعيشان مع العصورفأمانتاج بالفكرة األدبية وال

اهــتم أدبــاء العــصر يف بعــض احلواضــر األدبيــة بدراســة الفكــرة : نعــم
وبتقييم النتاج وجعلوا هلمـا تارخيـاً خاصـاً تلمـس فيـه تطورمهـا عـرب العـصور           
الفكريــة وتلــك بــادرة تبــشر احلقــل األديب بــالنمو واالزدهــار، وتلمــس هــذه  
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١١______________________________________________________تصـدير

ر، وأدباء مصر، وأدبـاء لبنـان، كمـا وتـشم رائحتـها يف              الظاهرة يف أدباء املهج   
األدبية يف العراق ومنها هذا الكتاب األديب، والعراق تربة خـصبة          اآلثاربعض  

      ا البذور إن وجدت هلا مغرز وجدنا أثر هذه الظاهرة يف   إنناا فيها، ومبا    تترىب
هذا إنتاجة يف يسبق احلواضر العربيأناملنتوجات العراقية لذلك نرجو للعراق     

.النوع من أدب احلياة

ـ٣ـ

أسـرة عريقـة هلـا    إىلالـسيد صـادق آل طعمـة ـ شـاب ينتمـي       األسـتاذ 
تـرىب هـذا الـشاب يف حمـيط     كـربالء، أوسـاط مكانتها الدينية واالجتماعيـة يف     

أرواحخ باملثل الروحية والقيم الدينية، فكربالء كانـت وال تـزال مهـبط              مضم
اآلمـاد اج تقطـع  جـ المهم الالمتناهية، وها هـي قوافـل احلُ      حأاملؤمنني، ومرتل   

ولتتجـرد يف روضـته عـن العـامل املـادي      عليه الـسالم  البعيدة لتحج قرب احلسني  
ــدة الــصادقة،   اإلمــام، فقــرب وأوضــاره ــه مطــاف العقي احلــسني ســالم اهللا علي

ن حيــج اإلميــان لــشهيده اخلالــد، وان ، أومعتكــف اإلميــان اخلــالص وال غــرو
.وف العقيدة حول إمامها األقدستط

قباء السادة الذين التزموا بـسدانة  نولقد كان ـ آل طعمة ـ وال زالوا من   
، وكـان هـذا االلتـزام امتيـازاً      األخيـار هذه البقعة الطاهرة وباالحتفاء بزوارها      

روحياً وشرفاً اجتماعياً يرفعهم عن الوسط العام يف جمتمع كربالء، وهم على  
ار احلـسني وتفاوت مكانتهم االجتماعية ال زالوا يرحبون بـزو  خمتلف فروعهم 

.كل حفاوة واحترامبويقومون هلم بكل ما حيتاجونه عليه السالم
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١ج/ الحركة األدبية المعاصرة في كربالء __________________________________١٢

والسيد صادق ـ آل طعمة ـ غصن مـن هـذه الـشجرة الطـاهرة تـضمخ        
.وجوده بعطرها، وتشبعت نفسه بقداستها وروحانيتها

جعلـه ـ أمنوذجـاً حيـاً ـ للعقيـدة       فقد تلقى من وراثته وبيئته وجمتمعه ما
، ويف كربالء تتالقح العقيدة واملعرفة والبطولة األدبية، فال         والشرف والسيادة 

دين والعقيـدة والكرامـة واألدب،    هـذا طافحـاً بالـ     ) البار ابنها(ينشأ   أن: غرو
، فيشارك يف حفالا واإلحلادن يربز إىل اتمعات بروحه الثائرة على اجلهل أو

دبية خاصة االحتفال السنوي التارخيي الذي تقيمه مدينة كربالء ليلة مـيالد      األ
رجـب مـن كـل عـام، ويقـاوم      /١٣يف مـساء  عليه السالمأمري املؤمنني  اإلمام

احلركات اهلدامة كاملوجة الـشيوعية املخيفـة الـيت اكتـسحت العـراق بعـد عـام           
ت وجـوده األديب  وغريها من العواصف السياسية املـدمرة، فلقـد اثبـ     )١٩٥٩(

والديين مبقاومة مبادئها وآرائها وال زال يواصل نشاطه األديب واالجتمـاعي يف     
املناسبات األدبية اخلاصة والعامة واصدر كتابـه الرائـع يف ذكـرى فقيـد العلـم                

) قـدس سـره  (زا مهدي احلسيين الشريازي   ريوالتقوى يف كربالء آية اهللا السيد م      
..هجـ١٣٨١يف عام ـ 

ـ٤ـ

ف النشيط حمـاوالً دمـج   ف الذي بني يدي جتربة أدبية يقوم ا املؤلِّ       ملؤلِّا
أنالفكرة والوجود األديب يف حياته األدبية نفسه، وهـي حماولـة جريئـة ينبغـي          

ن مل يكن يتوفق يف بلوغ املقصد الـذي حـاول يف            إنبارك املؤلف عليها، وهو و    
فه يرسم لنا فكـرة األديـب، كمـا    ؤلَّ، ففي ماه مل يبتعد عنه كثرينأإالَّدراساته،  
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.ته الثقافيةأخيطط أجوائه األدبية عند دراسته حلياة األديب ونش

ثار األدبية اليت تطـوف حـول دراسـة تـاريخ األدب            اآلفالكتاب إذن من    
عشر أديباً وهو جزء من سلـسلة  الثينيترجم أندراسة موضوعية، وقد متكن   

.هللاإنشاءننتظر صدورها تباعاً أجزاء

الشاعر األديب السيد األستاذىل أن يوفق املؤلف اأسأل اهللا تعوإنينكما 
     املعرفـة  أبـواب ن يفتح على قلمـه وأدبـه   أ، و صادق آل طعمة يف جهاده األديب

د املكتبـة األدبيـة   الساحرة ليـزو   اآلفاقق بروحه الشاعرة إىل     ن حيلِّ أاحلقيقية، و 
.التوفيقه ويلّنإاملستطرفة بآثاره

حممد مجال اهلامشي/شرفالنجف األ

١٤/١١/١٣٨٥حتريراً يف 
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١٤

تقديم
توفيق الفكيكي: األستاذبقلم 

الكـبري توفيـق    األسـتاذ واألديـب املفكـر      األملعـي تربز شخصية الكاتـب     
إليـه الفكر واألدب يف العـراق ويف مـوطن الـضاد فيـشار        أقطابالفكيكي بني   

ة ومنـها كتابـه الـثمني ـ الراعـي والرعيـة ـ        فات القيمبالبنان وهو صاحب املؤلَّ
ر عطِّنأنالذي يعترب جوهرة غالية يف تراثنا العريب الفكري ومن دواعي الغبطة            

من هذا الكتـاب املتواضـع بنفحـات مـن عبقريتـه الفكريـة               األوىلالصفحات  
.له افهذه مقدمته الرائعة اليت تفضل ـ مشكوراً ـ فكلَّ

بسم اهللا الرمحن الرحيم

كانـت  قـرون ربعـة  أرزحت بالد الرافدين يف ظـل احلكـم التركـي مـدة      
، وبـالرغم مـن مهجيـة العنـصر     فقدت كثرياً من تراثها احلضاري     أنحصيلتها  

بـاء  إفقد صمدت العروبة وقاومـت بكـل         األتراكواستبداد احلكام   " الطوراين"
ة علـيهم تزييـف معـادن العربيـ    وأبـت ـ الطواغيـت الـدخالء ـ      إزاءوجـربوت  

.وجواهر لغتها وأدا

القوميـة العربيـة   أصـالة وكان القرآن العظـيم هـو احلـصن املنيـع حلفـظ            
".الرببرية التركية"وصيانة لساا القومي املبني من غزو السياسة 
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جتاهها حنـو ـ الطورانيـة ـ وسياسـة ـ       اوملا تفرعت عصبة ـ جون ترك ـ ب  
) يرقّـ حـاد والت تاإل(د حـزب  التتريك ـ بعد خلع السلطان عبد احلميد علـى يـ   

املرتزقــة ومــن طــالب املناصــب والوظــائف  مــنوجــدت هلــا بعــض الــدعاة  
عـايل ـ دجلـة ـ     أالعروبـة ومـن مجلتـها    أقطـار أكثـر والوجاهـة مـن العـرب يف    

وخباصـة ـ الوسـط البغـدادي ـ فتغلغلـت اللغـة التركيـة يف املـدارس والبيـوت          
تتعهـد الكوفـة   أنلثقايف التارخيي لوال ، وكادت بغداد تفقد مركزها ا  والدوائر

حياـا العربيـة    مـات شرف وكـربالء املقدسـة بتـدعيم مقو       وجامعة النجف األ  
ومواريثها القومية، وهذا غري خاف على العـارفني ومـؤرخي األدب العـريب يف     

هـذه احلقيقـة شـاعرنا، الفحـل      أشار إىل عصر االحنطاط وطوائف امللوك وقد      
:احلسني احلويزي ابن كربالء البار فقالاملرحوم الشيخ عبد 

ــراك   شعبك يا عـراق حـسبتهم      أمراء ــم أتـ ــا وهـ ــال عربـ ــني املـ بـ

: أيضاوقوله 
ــرب  ــأم عـــ ــا نظـــــن بـــ ــد كنـــ ــدر قـ ــشئوامل نـ ــركنـ ــم تـ وهـ

.وله يف هذا الباب شعر كثري مثبوت يف دواوينه الشعرية الكثرية

معاهــد العلــم ومــن مــدن العــراق وحواضــره الكــربى الــيت احتــضنت  
هـي مدينــة كـربالء املقدســة، وقـد شــرفها اهللا    اإلســالميواألدب والتـصوف  

صـلى اهللا عليـه وآلـه        فصريها مشهداً لرياحني رحيانة الوجود رسوله املصطفى      
احلسني اإلمامسيد الشهداء   أصحاباليقني واإلميان    أهلوللصفوة من   وسلم

القبلـة  أهللكل مؤمن من حىت جعلت تربتها مسجداًعليهما السالم بن علي 
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ى واملسلمة ومثـ  األجناسدار اهلجرة لكثري من      أصبحتاإلسالمية، وهي هلذا    
اورة املراقد املباركة ما خال قوافل الزو ار املتتالية يف ملن حيدوه احلب والشوق

، وهذا الشرف العظيم الذي تزدهي وتستطيل اإلسالمكل يوم ومن شىت ديار     
رباضـها حـىت انـدمج منـهم        أبت للمهـاجرين الثـواء يف       رض الطف قد حب   أبه  

بــسكاا العــرب بــشىت الوســائل واملــسببات كمــا وقــع مثــل ذلــك يف الوســط 
األتــراكالبغــدادي ويف اجلانــب الــشرقي منــه خاصــة مــن وراء املــصاهرة مــع  

.واألكراد

وقد كادت كربالء يف العهد العثماين تـذوب شخـصيتها العربيـة لتغلـب              
وشعرائها  وأدبائهاومنازهلا لوال الفحول من علمائها       أحيائهاض  الرطانة يف بع  

املرحوم السيد نصر اهللا احلـائري الفـائزي واملرحـوم          : املبدعني الالمعني أمثال  
احلـب الكـبري والـشيوخ       أبـو الشيخ حممد علي كمونة واملرحوم الـشيخ حمـسن          

ين البــارعني مــن آل اهلــر وهــم قاســم وكــاظم وجعفــر وكالــشاعرين الــشهري  
والـشيخ عبـد احلـسني احلـويزي        ) احملاسـن  أبـو (املطبوعني الشيخ حممد حـسن      

.ضرامأو

وممـا يــدل علـى جهــد هـؤالء اجلهابــذة ومقـام ســدانتهم علـى التــراث      
القومي يف كربالء هـو قـول املرحـوم شـاعر الفـصحى احلـويزي يف قـصيدته ـ         

.غرباء يف بالدنا
جنحـــت ـــا الرؤســـاء حـــني جتنـــست     

ــت  ــا اســـ ــة وـــ ــراببانت خيبـــ األعـــ
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ــت   ــز تأهلـــ ــوطن العزيـــ ــاء يف الـــ غربـــ

ســــامت مجيــــع العــــرب ذل رقــــاب   

: ومنها
فارسـاً " فـارس "ضحت بـشعب العـرب      أ

ــن رجلـــــها بركـــــاب    للـــــسبق مكـــ

الفعـال يف حتريـك العـزائم    األثـر قحـاح  وكان لبعض هـؤالء األدبـاء األ      
لعراقيـة الكـربى يف سـنة    نار الثـورة ا  إشعالالعواطف يف    وإثارةوتنشيط اهلمم   

، األجنبيـة ـ ضد قوى االحتالل االجنليزي وحترير الـبالد مـن العبوديـة        ١٩٢٠
وأمجــلاألمثلــةأروعاألدب يف لــواء كــربالء للثــورة اخلالــدة أمنــاءوقــد قــدم 

بعد  أغراضهاالثورة وخدمة    إشعالواصدق الشعر احلماسي يف سبيل       األلوان
ىل االعظام فكان صوت األدبـاء والـشعراء، يتعـ   القوة الدينية وفتاوى اتهدين 

بقيادة زعـيم الثـورة اخلالـد    األبرارالفقهاء والعاملني   أساطنييف مواكب جهاد    
ــ فجـزاهم اهللا عـن ـ الـضاد ـ       رمحه اهللاآية اهللا املرحوم حممد تقي الشريازي ـ 

.خري اجلزاءواإلسالم

* * **

احلركة األدبية يف تلـك الفتـرة،      الكبري الفعال يف     األثرأنسىنس ال   أن  إو
مـن سـدنة األدب     ) آل طعمة (األكابرت  ااملبارك الذي قام به الساد     األثرذلك  

إىل مـا يتحلـون بـه مـن شـرف الزعامـة يف خدمـة الروضـة                  باإلضـافة والعلم  
الكرميـة الـذين    ) األسرةهذه  (أعالماحلسينية املقدسة منذ القرون الغابرة ومن       
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تهم هو العالمة اجلليل واألديـب احلـصيف املرحـوم       عايشتهم وتشرفت بصداق  
كبري سدنة الروضة احلسينية املشرفة املتوىف )آل طعمة(احلاج السيد عبد احلسني 

عياصــهم أفــال زال لــواء اــد معقــوداً علــى هامــات " ١٩٦٠ـــ ١٣٨٠"ســنة 
.وفروعهم

تلك التيارات التركية حول ضفاف ـ دجلة ـ وكذلك مـؤثرات    أنعلى 
البقـاء يف  أوالزائرين ااورين ملراقد الشهداء مل تستطع حبمد اهللا التـأثري    قوافل

مناخ العروبة موطن الضاد فسرعان ما اندحرت وانصهرت لغة الترتيل احلكيم        
بعد عشية وضحاها وذلك بفضل يقظـة الـشباب وـضتهم ووعـيهم،              وإذابته

م وشــدة وقــويــد العتيــد، تــراثهإحيــاءعلــى وإقــدامهمإقبــاهلمة عزمــام ا
، فـان   جـدال وهيامهم حبب التثقيف بالثقافة القدمية واحلديثة وال مـشاحة وال           

وعلـل ثـورات     أسراريف املشرقني ووقف على      األمممن درس تاريخ ضات     
نـواة تلـك النهـضات    إنالشعوب التارخيية الكربى جيـد بعـد الفحـص البـصري      

رية كانت قد تفجرت عـن نـواة       حراالجتماعية والعلمية واألدبية والثورات الت    
.عارمة سبقت ومهدت للميالد اجلديد واحلياة اخلالقة املتطورةأدبيةحركة 

وتقـدمها وبعثهـا مـن    األممالتجديد والتطور يف حياة     أساسن  إوعليه ف 
سباا العميق ودفعهـا إىل حلبـات اـد واالرتقـاء هـو ديـوان أدـا الـصادق                   

.وية وثورة شعرائها الصاخبة العاتيةالقوية املدأدبائهاوصرخات 

هو صيحات الشعراء ااهدين وكفاح كتاا املثقفني  األساسإن: أجل
اإلنــسانية منــذ فجــر احليــاة املخلـصني، هــذه هــي احلقيقــة التارخييــة يف تــاريخ 
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يد صادق السيد حممـد  هالش" األريبالبشرية، زارين السيد النسيب، والشاعر    
بتقدمي مؤلفه الفاخر وهو هذا الكتاب املمتع، بل ذخريته رضا آل طعمة وتكرم

، وهـو يف غـىن عـن    األلبـاب إىل القـراء  أقدمهأنمتفضال   إيلّالنفيسة، وطلب   
وفصوله من احملاسن والروائـع،     أبوابهملا يف    واإلطراءالتقدمي والتعريف والثناء    

بوعـات العربيـة يف   األديب واملطاألثـر اليت يتطلبها ويتحلى ـا    الشادخةوالغرر  
.هذا العصر، ومع هذا فقد لبيت وامتثلت

عليـه  احلـسني اإلمـام تاريخ اد األديب ملدينـة أيب الـشهداء         إنقلت آنفاً   
نا من فصوله الزاهـرة صـفحاته       ويهم. تضيق به الدات واملوسوعات   السالم

دوا وطَّـ الكبـار الـذين   األسـاتذة اخلالدة اليت خلدها بعد عهد االحنطاط هؤالء       
دوا الدعائم القوميـة، ملـن جـاء        سس املتينة، وقعدوا القواعد الرصينة، وشي     األ

       ح ـ  بعدهم من اجليل الطالع الـصاعد وكـان هـذا اجليـل اجلديـد الـواعي املتفـت
خري خلف خلري سلف(يقال ـ واحلق(.

فاحلركة األدبية املعاصرة اليت ينطق حبقائقها هذا الكتاب الذي ضم بني           
شعر شعرائها الناني،    وأطيبشىت الزهر املتأرج، وأينع الثمر الناضج،        دفتيه

علـى طـول   ) ١(اإلطنـاب يف األطنـاب وأطـال الذين أسـهب املؤلـف الفاضـل        
باعهم وتفـوقهم يف الـنظم والنثـر وقـد حملـت مـن خـالل مطالعـايت صـفحات           

عود باملستقبل املواألملالكتاب ما ينعش الروح، ويهز القلب، ويبسط فسحة 

اإلجيـاز والثاين بالكسر وهو ضد . وهو حبل اخليمة. طنب: بالفتح مجعاألوىلـ  اَألطنابـ ١
. يف القول
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ادق، النـابض باحليـاة التقدميـة املؤمنـة         الص للشباب الغض  أدبالزدهار جماين   
 د األديب الباذخ الذي شـيد صـرحه   إلعادةة بالعروبة واإلسالم وهي املرجوا

.امليامني من نبغاء كربالء املشرفةأيديالشامخ ورفعته 

متوثب، وقلب وفكر . ف ـ من طموح مبكرلِّؤوقد سرين ما ملسته يف ـ امل
ملتهب حبرارة العقيدة، ونفس مطمئنة باإلميان وبرد اليقني، وقدرة على التعبري  

.الفصيح

، الـيت سيـسطع عبريهـا       األكمامكما سرين هذه البواكر الشعرية املفتحة       
الفواح يف رياض األدب العريب فستثمر مثارها الشهية، وجتين جناها املـستطاب      

ىل، وأرى بل أرجو هلذه الطالئـع الرشـيدة   عااهللا تشاء   إنطالئع اجلبل الطالع    
يف السري يف طرق الكمال الوعرة املتشعبة، والتزود مـن مناهـل             األفذاذالرائدة  

ــون     ــن جــداول الفن ــراف م ــدمي واحلــديث واالغت ــة و اللغــة واألدب الق املعرف
الـسائغة، وذلـك لتكثـر مفـاخرهم وتعظـم        العصرية وغدراا الرقراقة العذبـة    

يف ميادين األدب العـامر البنـاء، اخلـالق املختـرع، غـري مقيـد بـالقيود                   مآثرهم
سر التقليد واحملاكاة وميتاز بـروح تقدميـة متـساوقة مـع     أواجلمود، ومنطلق من  

اللغـة وقواعـدها املتيـسرة،    أصولاحلضارة العصرية مع احملافظة على       أساليب
الرجعيـة األدبيـة     فـان وأك. العتيقـة الباليـة    أثوابـه وبذلك نكون قد خلعنا عنـه       

اإلبـداع يبقـى ـ شـرقي اهلـوى عـريب الـروح ـ غـريب         أنالبغيضة ولكن بشرط 
.األبكاروالتصوير يف املعاين 

ف ـ يف خدمة األديب ـ املؤلّاألستاذاجلهد املشكور الذي بذله نّإفوبعد
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سنياحلـ اإلمـام األبطـال د  الشهداء وسي  أيبيف مدينة   ) احلركة األدبية املعاصرة  (
يف تأليف ....الكرام أفضل الصالة والسالمأصحابهعليه وعلى  عليه السالم 

والـشاهد علـى فواضـله وصـفاء        . هذا الكتاب املفيد، والنـاطق بفـضله وأدبـه        
.روحه الطيبة

 * * *

لفـت نظـري مـن الـشعر     إىل مـا  أشـري أنأختم كلميت قبل     أنوال أريد   
_:وهاب جاء قولهوالنثر، ففي شعر األديب السيد مرتضى ال

ــده     ــدينار تعبـ ــدو الـــدين وللـ ــد صـــار عـ والعابـ

ــا    ــشرع رب ــل ال ــوالوأح ــاً مــورده  األم ــان حرام وك

فيه حضرة الشاعر، بيـد  أجاداملزيفني قد األدعياءفهذا التنديد بالعلماء   
أتقــنانــه أــم التعــبري علــى القــارئ يف البيــت الثــاين ولــيس كــل قــارئ قــد  

املعاين والبيان فهو قد جعـل ـ الـشرع الـشريف ـ مبقـام        االستعارة وااز وفن
. الذي أحل الربا للنـاس وكـان معبـوده الـدينار يف احليـاة         يالعامل املزيف الدع  

ن ـ الشرع ـ قد احل ـ الربـا ـ وهـذه مـة        أيعتقدوهذا التركيب جيعل القارئ 
اللبيـب  يعيد الشاعر أنوأرجح  . ينكرها دين اإلسالم احلنيف وشريعته الغراء     

.نظره يف صياغة البيت وان كان حمموالً على لسان العامل الفاسق

املؤلف يف مقدمة ترمجة األستاذالثاين الذي لفت نظري هو تعبري واألمر
_:طعمة ـ فقالآل ـ الدكتور صاحل جواد 

" ألن الفكر كلما كان ناضـجاً، والعقـل كلمـا اتـسم مبـستوى الكمـال             "
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ــت يف ر  ــا حل ــة كلم ــرينوالعبقري ــشرية  كلّ...ؤوس املفك ــت الب ــا كان ــرم أكث
".اخل... تقدماً

مـن مـرة يف مجلـة أو    أكثـر ) مـا كلّ(حضرته قد استعمل لفظـة      أنّفترى  
ــ  أنبإمكانـه مجلـتني وكـان    مـا ـ مـن    لفـظ ـ كلَّ  نّأل: األوىل) مـا كلّ(يكتفـي ب

ويف القـرآن الكـرمي  . فـال جيـوز تكرارهـا يف اجلملـة        واإلعـادة خاصية التكريـر    
:تعاىلوكالم العرب شواهد كثرية على ذلك منها قوله 

}و ابرا الِْمحا َزكَِريهَليَل عخا دا ِرزْقًاكُلَّمهعِند داآلية}ج ،.

كُلَّمـا  {: أيـضاً تعـاىل وقولـه  . فلم يكرر ـ كلما ـ بعـد كلمـة احملـراب    

.اآلية،}نَضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها

ومل ينفرد جناب املؤلف ذا االستعمال اخلاطئ، بل جرى على أسالت         
أقالم الكثريين من كتاب العصر املعروفني وقد لفتنا نظـر بعـضهم مـن محلـة ـ      

.الدكتوراه ـ يف األدب العريب
األديب النافع حمفزاً للشباب     األثريكون هذا    أنفأين ألرجو   : واخلالصة

عراقي املعاصر كما أرجو حلـضرة املؤلـف الفاضـل مزيـد           الباحثني يف األدب ال   
التوفيق والتسديد ليمـد بقلمـه الفيـاض وشـاعريته الدافقـة دنيـا األدب احلـي                  

يزيـد يف  أنواهللا اسـأل  . الضاد بكل جديـد طريـف  وأوطاناألدبية  واألوساط
.جديرباإلجابةتوفيقه وتسديدة انه 

في يوم تحريراً كييق الفكيتوف/ عظميةاأل: بغداد
)١٤/٣/١٩٦٦هجـ ـ١٣٨٥(شوال/٢٢االثنين 
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كلمة
بقلم اخلطيب الشهري فضيلة 

احلاج السيد مرتضى القزويين

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــه     ــسالم علــى ســيدنا حممــد وآل ــصالة وال احلمــد هللا رب العــاملني، وال
.الطاهرين

فهـي حمـط   لكربالء املقدسة مرتلة عظيمة يف نفوس املسلمني وغريهم  إن
األحـرار وأيبسـيد الـشهداء   تضـمت رفـا  ألـا األمة، ومعقد آماهلـا،      أنظار

.السبط احلسني صلوات اهللا عليهاإلماموقائد الثوار 

ولقد منت هذه املدينة وترعرعت خـالل عـشرات القـرون منـذ فاجعـة               
تربتـها الطـاهرة خـري الثمـار مـن فطاحـل العلـم               وأمثرتالطف إىل يومنا هذا     

ذة األدب ورجال اجلهاد املقـدس، فكانـت هلـم آثـار خالـدة يف التـاريخ            وجهاب
.زاخرةوأدبيةوصفحات بيضاء تنم عن طاقات هائلة وثروات علمية 

واملآثر، فمنـهم مـن كتـب عـن     اآلثارلتدوين هذه  الكثريونوقد تصدى   
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ومنـهم مـن   . )١(تاريخ كربالء وعمراا والتطورات اليت مرت باحلائر الـشريف        
ومنـهم مـن دون احلـوادث       . )٢(ن البيوتات األدبية واألسر العلمية فيها     كتب ع 

التارخيية والواقع اليت شهدا هذه املدينة عرب القرون قدمياً وحديثاً منها ـ ثـورة   
.األخصالعشرين ـ على 

كربالء الربرة ليتصدى للبحث والتنقيـب  أبناءحىت قيض اهللا كذلك احد  
فيخرج إىل اتمع هذا الكتـاب الـذي بـني يـدي         عن مآثر هذه البلدة املقدسة      

وهـو حـصيلة جهـود    ] احلركة األدبية املعاصرة يف كربالء[باسمالكرمي  القارئ
الشريف املنيف، احلـسيب  أخونامضنية، ومساع مشكورة بذهلا مؤلفه الفاضل     

النسيب، الشاعر األديب الالمع السيد صادق جنل سيدنا اجلليل الورع الكامل 
املنتـهى نـسبه العريـق إىل سـيدنا          املوسـوي لسيد حممد رضـا آل طعمـة        احلاج ا 
.موسى بن جعفر صلوات اهللا عليهاإلمام

وجيمـع   األخباروقد ض من زمن ليس بالقصري باحثاً ومنقباً، يتحرى          
ا مـ أنـاف ، ويتتبع كل شاردة مما يتصل مبوضوع الكتـاب حـىت          األعالمتراجم  

ا أوهلا، وسوف يقـدم اجلـزء الثـاين إىل الطبـع      كتبه على ثالثة جملدات كبار هذ     

السيد عبد اجلواد الكليـدار آل طعمـة وبغيـة    ـ انظر ـ تاريخ كربالء وحائر احلسني ـ للدكتور   ١
النبالء يف تاريخ كربالء ـ العالمة البحاثة السيد عبد احلسني الكليـدار آل طعمـة ومدينـة احلـسني ـ يف       

.وغريها، للسيد حممد حسن الكليدار آل طعمة وموسوعة العتبات املقدسةأجزاءثالثة 

والبيوتات العلوية ـ للسيد  . موسى الكرباسيتاذلألسـ  انظر ـ البيوتات األدبية يف كربالء ـ   ٢
. وكربالء يف التاريخ ـ للمرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة وغريها. الدين القزويين
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.ىلاذن اهللا تعإب

كل  للقارئوالكتاب كما تصفحت بعضه يستوعب التراجم، ويكاد جيسد         
.األسلوب، ورصانة األلفاظما يتصدى لوصفه ونعته، وميتاز بدقة التعبري وسالمة 

، آخـرين باملناسـبة  أعـالم ورمبا استطرد يف تراجم بعض األدباء إىل ذكـر    
بعيد وهـو مـضاف إىل       أووتدوين احلوادث اليت تتصل باملترجم هلم من قريب         

جمموعة حتتوي على غرر الشعر وعيون األدب اليت تفجرت من هذه .. ما ذكر 
. الطاهرة اخلصبة فسالت عذبة رقراقـة علـى الـسنة أدبائهـا وشـعرائها         األرض

ه يضم بني أنكما .وجرت بأقالم كتاا لتسقى طالب الفكر واألدب واملعرفة     
.إليهادفتيه سوائح تارخيية شهدها املؤلف بنفسه مما سوف نشري 

وهو إىل جانـب هـذا ال يقتـصر علـى ذكـر النـصوص وسـرد القـضايا                   
من  أضواءفحسب، بل يتناول كل شخصية بالدرس والتحليل، ويلقى عليها          

بيــة األدوأمهيتـه والتـدقيق، ممــا يزيـد مــن عمـق الكتـاب وغزارتــه     التمحـيض 
.والتارخيية ويرفع من مستواه

أما المؤلف

العلوية العريقة األسرإىل أسرة من أجلِّبانتمائهفهو غىن عن التعريف  
يتــذوق األدب ويتعاطــاه نظمــاً الطفولــةيف هــذه املدينــة املقدســة، وكــان منــذ 

.وشعراً، وكان له مزيد رغبة يف تلقى العلوم العربية وآداا خاصة

جهــوداً طويلــة يف مزاولــة اخلــط العــريب بــل خمتلــف وقــد صــرف _)١(
بفضل اهللا من مشاهري اخلطاطني، وانك أصبححىت أنواعهاد اخلطوط على تعد
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ة نـ وترى معظمهـا مزدا إالَّخطاً حسناً، أوقطعة جذابة، أوال جتد لوحة مجيلة  
.اخلطاط السيد صادق طعمةاألستاذبتوقيع 

ثر كتابة فحسب،   ظم والن تقتصر على الن   مواهبه األدبية مل   أنَّكما   _)٢(
بــل تعــدت ذلــك إىل املقــدرة اخلطابيــة يف احلفــالت واملهرجانــات واملناســبات  
العامة، يف كربالء حيث كان وال يزال يساهم يف معظمها بكل جرأة وجدارة،        

عـدة سـنوات يف املهرجـان الـسنوي     ) عريفـاً وخطيبـاً  (يكـون  أنحىت تسىن له   
رجـب مـن كـل عـام     ١٣يف ليلـة  إقامتـه تـادت كـربالء علـى     العظيم الذي اع  

.صلوات اهللا عليهاملؤمننيأمرياإلماماألوصياءمبناسبة ميالد سيد 

ف ـ إىل جانب ما ذكرنا عنـه ـ مواقـف صـامدة إبـان املـد        وللمؤلّ_)٣(
الذي اجتاح العراق على عهد احلكم القامسي املقبور، وحيث األمحرالشيوعي 

قـد انفـردت عـن كافـة مـدن العـراق باسـتقامتها وصـالبتها يف              كانت كـربالء    
وأبنائهـا وجبهـود علمائهـا   تعـاىل مواجهة التحدي الشيوعي السافر بفضل اهللا      

الغيارى فكان حينئذ للمؤلف صوالت ومواقف مشهورة بقلمه ولـسانه ويـده          
اإلشـارة القارئوقد دون بعض تلك السوائح يف ثنايا الكتاب باملناسبة، وجيد       

.إىل ذلك خالل مطالعته لصفحاته

املؤلـف  نئـة جلـديت ـ قبـل    وأبنـاء نفـسي  أهـينء يف الوقت الذي إنين
يأخذ بيـده إىل مـا   أنىل ااهللا تعأرجوالفاضل ـ بنشر هذه الدراسات القيمة،  

.حيب ويرضاه ويسدد خطاه انه ويل التوفيق، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
هجـ١٣٨٨سنة ولاألربيع /١في كربالء المقدسة

مرتضى القزويني
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تيـكلم
:عزيزي القارئ

..وأحاسيسكاآلن معي بروحك ومشاعرك أنت

وال معي على صفحات هذا الكتاب املتواضع بداية واية،        أنت: جلأ
جتهــل تــاريخ كــربالء املقدســة ذات الكيــان العظــيم، الــذي اســتطال أخالــك

.بالشرف الرفيع وشارف آفاق السماء

أرضـها ء احلافلة بعظمة اد اإلسالمي الزاهر اخلالد، اليت شـرف         كربال
سـبط  عليـه الـسالم  الثـائر احلـسني  اإلمامالشهداء أبوالطاهرة   بإقدامهاجلرداء  

أمـري اهللا الغالـب     أسـد وشـبل   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        األعظـم الرسول  
ة النـادرة  يـوم وقـف وقفتـه البطوليـ    عليـه الـسالم  طالـب  أيباملؤمنني علي بن    

بنهضته اجلبارة اليت حتدى ا جيوش الكفـر والغـدر واخليانـة، وكـان مـصرعه       
بفناء ملك ـ يزيد بن )يذاناًإ(األبراروأنصارهومصارع الكرام من ذويه األليم

الباغيــة العاتيــة وإمرباطوريتــهمعاويــة ـ العــضوض ودولتــه الباطلــة الفاســدة    
باستشهاده يف سـبيله وقـد نـال بـذلك     سالملإلعالناً للنصر الذي كتبه اهللا    إ(و

.)مراتب اد واخللودأمسى
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رسـالته املقدسـة، رسـالة اآلبـاء         وأدىفلقد ضحى بكل غـال ونفـيس،        
اإلنـسانية الـيت كـان هـو معـدن جوهرهـا         والشرف واحلريـة والكرامـة والقـيم      

.النقي

تـأرج  ملثـل العليـا، وهـذا مرقـده الطـاهر، امل     افهو شهيد احلق والعدالة و    
بـد يـزداد نـوراً علـى     ألشذاء العقيدة واإلميان ما زال منذ شهادته حىت آخـر ا       أب

القدسية وقبـساته الروحيـة، ويكتـسح    بإشعاعاتهاهللا ـ ينري الطريق  بإرادةنور ـ  
وهـو  . خالد خلـود الكـون واحليـاة     . واألجيالوهو خالد مع العصور     . الظالم

ومطـاف  . العـشاق والـواهلني  ومـالذ النفـوس ومنتجـع    األفئـدة كذلك مهـوى   
ــربني    ــة اهللا املق ــوى مالئك ــان ومث ــدة واإلمي ــ. العقي ــف  حيج ــسلمون مبختل ه امل

املقدســة بأعتابــهومغارــا للتــشرف األرضوقوميــام يف مــشارق أجناسـهم 
والتقرب إىل اهللا بالوالء له كما حيجـون البيـت احلـرام فهـو يقـف يف مـصاف                   

.وعظمة مقامهالكعبة املشرفة بقدسيته وروحانيته 

 * * *

يف الكرمي ـ هذه هي كربالء، وهذه مرتلتـها العظيمـة   القارئأيها : أجل
وتارخيها املشرق ايد يزخر بروعة التـراث العلمـي         . نفوس العرب واملسلمني  

وفيهـا تفجــرت ينابيعهــا  فهـي مهــد العلــوم واآلداب، . واألديب قـدمياً وحــديثاً 
.مثارها الشهيةوأينعتالثرة، 

ــة يف إالمــا احلركــة األدبيــة املعاصــرة اليــوم  و امتــداد للحركــات األدبي
.يف ترابط جوهري ومتاسك روحي وثيق. واستمداد منها. عصورها املاضية
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األبنـاء وما األدباء والشعراء املعاصرون الذين حتتضنهم كربالء إال وهم      
دبـاء  مـن األ وأجـدادهم الـذين ورثـوا مواهبـهم األدبيـة مـن أبـائهم           واألحفاد

والشعراء املاضيني، وهـم اليـوم ـ بـأدم الرفيـع املـوروث ـ حيملـون مـشاعل          
الـيت تتعاقـب بعـدهم علـى هـذا الـصعيد       لألجيـال للفكر يـنريون ـا الطريـق      

.الطاهر وهم إذن ـ خري خلف خلري سلف

صـيل ـ بـروح العـدل     ومن يتتبع تاريخ هـذا البلـد املقـدس ـ العـريب األ     
ــصاف ــه واإلن ــاباإليتملك ــف عج ــر   إزاءويق ــور الفك ــشرقة بن ــفحاته امل ص

راسخاً بأن   إمياناقلبه   أعماق، مث يؤمن من     واإلكباراإلجاللوالعرفان موقف   
هذه املدينة مل يكن حظها من الرقى أقل مـن حـظ غريهـا يف ميـادين احلركـات         

مـع احلواضـر العلميـة واألدبيـة يف     نـب كانت دائماً جنباً إىل ج إاالفكرية بل   
.عراق اليت سامهت يف بناء صروح العلم واألدب الشاخمةال

من جهابذة العلم ومراجع الدين اإلسـالمي        املئاتكربالء   أجنبتولقد  
.العظام واألدباء والشعراء النوابغ الذين هم يف عداد العباقرة يف التاريخ

جنعل حديثنا يقتـصر علـى تـاريخ األدب يف     واإلسهاباإلطالةوخشية  
من مطلع القـرن الثالـث عـشر اهلجـري        بإجيازونبدأ يف ذلك    . سبكربالء وح 
مراتب الـسمو يف  أوجحيث بلغ األدب فيه     " العصر الذهيب الزاهر  " الذي هو   

هذه املدينة رغم ما شهدت منذ حلول هـذا القـرن مـن الفـنت واالضـطرابات                  
كانـت كـربالء مـسرحاً للحـروب واحلـوادث الداميـة النتفاضـاا         إذالسياسية  

ثــورة "ثوراــا املتعاقبــة ضــد احلكــم العثمــاين العــسوف حــىت كانــت ايتــها و
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نرياا الالهبـة ضـد جيـوش االحـتالل الربيطـاين      " هي"أشعلتاليت  " العشرين
يف سـبيل    األشـاوس ورجاالـا    أبنائهـا وقدمت الضحايا والشهداء مـن خـرية        

ع احلوادث اليت عروبتها وكرامتها ومن اجل السيادة واالستقالل الوطين يف مجي
:وقعت وأمهها

".١٢٢٢ـ ١٢١٦"ـ غارات الوهابني على كربالء ١

.هجـ١٢٤١ـ واقعة داود باشا أو ـ املناخورـ سنة ٢

.هجـ١٢٥٨ـ واقعة جنيب باشا سنة ٣

.هجـ١٣٣٣ـ واقعة محزة بك سنة ٤

.١٩٢٠ـ ثورة العشرين ٥

مقومات الحركة األدبية

اجع واملآسي اليت شهدا كربالء منذ      واجلدير بالذكر انه رغم وقوع الفو     
هذا القرن ـ الثالث عشرـ فان احلركة األدبيـة فيهـا كانـت آخـذة بـالنمو       أوائل

ومـن  . عليهـا واالزدهار ومل يكن لذلك اجلو الـسياسي املرعـد القـامت أي تـأثري     
:مقومات هذه احلركةأهم

النـهوض بـاألدب إىل  إسـهاب ـ طبيعة هذا القرن الذي تـوفرت فيـه      ١
.، يف كربالء)العصر الذهيب(نعرب عنه بـأناملستوى الذي صح 

.خالل هذا القرناألفذاذـ نبوغ العشرات من الشعراء ٢

ـ شعور هؤالء الشعراء الذين كانت قرائحهم الوقادة تتفجـر يف وجـه      ٣
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واالجنليـز يف معتـرك تلـك احلـوادث الـسياسية       نيمن احلكـام العثمـاني     األعداء
.لنريان احملرقةوكأا قذائف ا

ـ وجود دواوين سادات البلد وزعمائه ورؤسائه وشيوخه اليت كانـت            ٤
ألفكـار ديواناً حيث كانت هذه الدواوين يف كربالء مسرحاً         " ٤٠"تنوف على   

األدباء والشعراء، ومنطلقاً هلم، ومرتعهم اخلصب، الذي سـاعد علـى             أولئك
.اخلالقة إىل حيز الوجودطاقام وإبرازنضج قابليام والتهاب محاسهم 

لقد كان األدب يف القرن الثاين عشر اهلجري قد بلغ مراتـب عاليـة مـن                
السمو بوجود الشعراء الفحول الذين نبغوا فيه وكان يف طليعتهم الـسيد نـصر    

قل ازدهاراً من القرن الثالث     أنه كان   أإال  . اهللا احلائري الفائزي مدرس الطف    
.م ذكرهااليت تقدلألسبابعشر اهلجري 

 * * *

ــدوام يف      ــدين ون ــربالئيني والواف ــشعراء الك ــالس ال ــد جم ــت تنعق كان
الـدواوين، وكــانوا يتبــارون فيهــا مبواهبـهم األدبيــة ومــساجالم الــشعرية يف   

إميـام صفاء من الفكر والعاطفة والشعور إىل جانب عقيدم اخلالـصة وقـوة    
الن ،لـذي مل ختمـد جذوتـه   بدينهم احلنيـف ـ اإلسـالم ـ ووعـيهم الـسياسي ا      

مدينة كربالء كانت مبعث الوعي السياسي والوطين اجلبار الـذي كـان يرعـب        
هذه الدواوين ـ املدارس واملعاهـد،   أنَّاخلصوم ويقطع دابر املعتدين، واحلقيقة 

الشعراء أولئكللمدينة عزها وهيبتها ومرآة شخصيتها، وهي اليت نشأ إاكما 
ـ الفكريــة   أجوائهــاوحلقــوا يف أحــضااترعرعــوا يف اخلالــدون يف رحاــا و
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ولـو  اإلجيـاز يف هـذا  أمسـاءهم نـذكر  أنوهم عدد كبري ال نـستطيع  . واألدبية ـ 
:يف البيوتات الكربالئية العريقة مثلهمعلى سبيل املثال، وقد نبغ جلّ

ــ آل كمونـة ـ آل احلمـريي ـ آل عـواد ـ آل         ) ١(آل الوهـاب ـ آل زيـين   
.احلب ـ آل اهلر ـ آل عويد ـ وغريهاأيببدقت ـ آل

وقد تركوا من مناهل عبقريام الفكرية الزاخرة تراثاً أدبيـاً رائعـاً ظـلَّ             
.بعد جيلر بأشذائه تاريخ األدب يف كربالء جيالًيتعطَّ

ا صورة جديدة يف موضوعيتها عن احلياة       هلونستعرض الدواوين لنعطى    
عروبـة هـذه املدينـة    أيضايف كربالء، ولنعكس األدبية والسياسية واالجتماعية  

اليت تتمثل يف بيوتاا العلوية وغـري العلويـة، ولكـي خنـرج مـن ذلـك              األصيلة
:ذه احلقيقة

جهت من عظماء الرجال ونوادر الشخصيات إىل جانب كربالء قد اتنَّإ
، وأبدااً العلم والفكر واألدب الذين يعتز تارخيها بأجمادهم وتراثهم دائمأعالم

.أي مدينة يف عراقنا احلبيبأمثاهلمومل تنجب 

ولقد كانـت كـربالء حـىت العهـد القريـب مـن تارخيهـا املاضـي املـشرق                   
، وال األحـرار املغاوير وموطن األبطال، وقلعة الثوار، وحصن األسودمربض  

عريقـة يف كـربالء يف الـسيادة واألدب وميثلـهم اليـوم الوجيـه الـسيد سـعيد            أسرةـ آل زيين    ١
احلكيم إىل كربالء اإلمامخاصة موقفه يوم ورد  ١٩٥٩زيين، وهو من الذين قاوموا املبدأ اهلدام عام       

.عليه السالم علي اإلماميذكر خبري، وله مشاركة فعالة يف احتفال كربالء السنوي مبيالد 
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األجـنيب فأا البلد العشائري الثائر العريق الذي مل يكن لريضخ للنفوذ   : غروا
بــأي شــكل مــن أشــكاله، لبطوالتــه وجهــاده الطويــل، وكفاحــه املتواصــل،   

.خييةرالتاوأدوارهوتضحياته اخلالدة يف خمتلف عهوده 

مـن   يوذه املناسبة نقول للذين دأبوا على الطعن بعروبة كربالء بـوح          
كربالء بلد عريب حيتـضن العـشائر والبيوتـات العربيـة العريقـة             إن: ضمائرهم

) هـراء (هـو    إمنـا عشائر احمليطة به، وكلما يقال خالف هذا الواقع         إىل ال  إضافة
يتمشدق به منطق اجلهل وينفث يف ثناياه السموم بل ـ نعرة ـ من نعرات احلقد   

.رصات املغرضنيوالزيف املكشوف يف خت

مع الدواوين أهمها وأبرزها

وان ـ آل الشهرستاين ـ ويرجع تاريخ هذا الدي  األجالءـ ديوان السادة ١
إىل عهد املرحوم الـورع التقـي سـيد اتهـدين آيـة اهللا العظمـى الـسيد حممـد                  

يف نـسبهم  ) آل زحيـك  (مهدي الشهرستاين اخلالد، وآل شهرستاين يلتقون مع        
. عليـه الـسالم     موسى بن جعفـر    اإلمامبن   األصغراملرتضى   بإبراهيماملتصل  

لى عهد السيد فـضل  ع إيرانوهم كربالئيون عريقون هاجروا من كربالء إىل        
وفيها ولـد  أصفهانيف وأقاموااهللا يف عهد الصفويني يف القرن العاشر اهلجري    

أيـام هجــ ونـزح يف   ١١٣٠السيد فضل اهللا عـام  أحفادالسيد حممد مهدي من  
القدماء وتتلمذ على كبار مراجع الدين     وأجدادهشبابه إىل كربالء موطن آبائه      

العلمـاء وصـاحب     أعـاظم مـن    وأصـبح ئـذ   الذين كانت متوج م كربالء يوم     
هجــ وكانـت لـه اليـد الطـوىل يف تطـوير        ١٢١٦نفوذ روحي واسع، توىف عام      
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.وتوسيع الروضة احلسينية املقدسة

وبيته يف كربالء بيت علم وشرف وأدب، وما زال ديوان آل الشهرستاين 
ليل مفتوحاً وهو جممع الفضالء والوجهاء وذلك برئاسة الوجيه احلاج السيد خ 

ابـن  ) أحد العاملني يف ثورة العشرين    (الشهرستاين   إبراهيمجنل املرحوم السيد    
العامل الكبري السيد مرزه صاحل بن آية اهللا السيد حممد حـسني بـن الـسيد حممـد                 
مهدي املذكور، والبارزون فيهم اليـوم كـثريون منـهم األديـب البحاثـة الـسيد             

.فؤادأيبد خليل ـ صاحل الشهرستاين نزيل طهران وهو شقيق السي

ديوان الـزعيم الـديين الـسيد كـاظم الرشـيت، وكـان منتـدى األدبـاء          ـ٢
.ألمهيته الدينية والسياسية الكبرية)سوق عكاظ(والشعراء 

كما برز سدنتهومنهم نقباء احلائر و) آل ثابت(كارم ـ ديوان السادة األ٣
منـها   التارخييـة سية  اشتركوا يف معظم حوادث كربالء السيا      أقوياءفيهم رجال   

منـهم تولـوا فقـط سـدانة الروضـة العباسـية املقدسـة         أربعـة ثورة العـشرين، و   
السيد حممد علي بن درويش والسيد ثابت بن درويش والسيد سـعيد           _:وهم

ــن ســلطان  ــسيد ســعيد،   . ب ــن ال ــسيد حــسني ب ــاً  ال ــوام مفتوح ــا زال دي وم
اجلليـل الـسيد حممـد      األسـرة للقاصدين ومن شخصيام البارزة اليوم عميـد        

حسن والسادة الفضالء حممد سعيد وحممد رضـا وـاء وعـزي واحملـامي عبـد            
.وعبد الرزاقاألمري

ـ ديوان املرحوم السيد حممد مهدي حبر العلوم وكان من الشخصيات          ٤
وهـو والـد   ١٩٢٠العراقية عام    والصحة السياسية البارزة تقلد وزارة املعارف    
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العهـد امللكـي     أواخـر حل حبر العلـوم نائـب كـربالء يف          السيد حممد صا   األستاذ
).١(البائد

آل (بنـو عـم   ـ ديوان املرحوم السيد أمحد الوهاب آل الـسيد يوسـف            ٥
.، وسيأيت ذكره)زحيك

أعظممان آل طعمة وكان من يـ ديوان املرحوم السيد صاحل السيد سل    ٦
" األسـتانة "يف   شخصيات كربالء، قابل السلطان عبد احلميـد العثمـاين مـرتني          

فخريـاً  " واليـاً "شرف وعينـه  أومسةوكان يف ضيافته، وقد قلده السلطان ثالثة       
ومآثره اجلليلة أعمالهم، ومن نوادر ١٨٩٩هجـ ـ ١٣١٩على كربالء توىف عام 

١٢٠على حوايل اإلعدامصدرت السلطات العثمانية ببغداد حكم     أانه عندما   
ا لزيـارة العتبـات املقدسـة يف العـراق     ءوجاألمـ قفقاس ـ   أهايلخصاً من ش

مـن املـوت حيـث ابـرق إىل     إلنقـاذهم بطريق غري مشروع فتدخل السيد صاحل  
.سراحهمبإطالقالسلطان عبد احلميد بذلك فألجله عفى عنهم وأمر 

،ـ ديوان املرحوم السيد حسني الدده وكان من رجال السياسة املربزين٧
بـرز قـادة ثـورة العـشرين،      ألعهد امللكي وكـان مـن       ل كربالء يف الربملان يف ا     مثَّ

يف معارك الثورة العراقية " القائد الربيطاين ـ جلمان" وعندما قتل الشيخ ضاري 

ـ ومن آل حبر العلوم اليوم يف كربالء حجة اإلسـالم الـسيد مرتـضى الطباطبـائي والعالمـة               ١
واملرحـوم الـسيد عبـد احلـسني احلجـة والـسادة الفـضالء        السيد عباس احلجة والسيد علي بن آية اهللا    

املرحوم الـسيد حبيـب وغريهـم وتـربطهم بـآل حبـر العلـوم يف             أجنالجواد ومهدي وجعفر     اإلخوان
.النجف روابط النسب والقرىب
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الـشيخ حممـد تقـي الـشريازي زعـيم      اإلمامى جاء إىل كربالء الجئاً عند      ربالك
فه ثالثـة  السيد الدده بأن يقوم بضيافته فأمتثل األمـر وضـي  اإلمامالثورة، فأمر   

وبعد ذلك قدم جملس القيادة احلربية يف كربالء للشيخ ضاري مبلغـاً كـبرياً         أيام
الفـرات ملواصـلة جهـاده ضـد     أعـايل من املال مع الرجال والسالح وبعثـه إىل   

.االنكليز

وهـاب الكـبري آل   عبد الـ ديوان سدنة الروضة احلسينية للزعيم السيد        ٨
وابنـه الـسيد عبـد      ) ١(وابنـه الـسيد علـي     طعمة والسيد حممد جـواد آل طعمـة         

:احلسني

ماجد آل النقيب من آل زحيك توىل العديـد منـهم           ـ ديوان السادة األ   ٩
نقابة احلائر وكان جدهم املرحوم السيد حممد الدراج نقيب نقباء العـراق عـام              

بــرز شخـصيام اليـوم عميــد   أهجــ ومـا زال ديــوام مفتوحـاً، ومـن     ١٠٣٢
م السيد أمحد والسيد كاظم السيد مهدي والـسدي جـواد       السيد كاظ  :األسرة

والـسيد ـاء ومنـهم الـشاعر      ،والسيد حممد علي السيد حـسن      ،السيد مهدي 
.السيد رضا صادق واألديب السيد كاظم حممد النقيب وغريهم

ــ ديــوان املرحــوم الـسيد مرتــضى آل ضــياء الـدين ســادن الروضــة    ١٠
لت شخصيته مقامه وقد متثَّرموقة لسمو كرب الشخصيات امل  أالعباسية وكان من    

والفقـراء ويطعمهـم ويكـسيهم وينفـق     األرحـام زاهداً ورعاً تقيـاً يتفقـد   ) رمحه اهللا (ـ كان  ١
السبيل مـن الزائـرين   وأبناءح املطهر واهلدايا والنذور عليهم وعلى املعوزين من اخلدم         الضري اتوارد

.كان يوم رحيله يوما مشهودا.وتلك هي الباقيات الصاحلات
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ة يف شخص جنلـه املرحـوم الـسيد حممـد حـسن سـادن الروضـة العباسـية           الفذَّ
بوفاته ذلك الباب الواسع الـذي كـان مفتوحـاً           أغلقالذي   ١٩٥٣املتوىف عام   

ة بعـده  نعلى مصراعيه للوافدين والقاصدين من كل فج عميـق وتـوىل الـسدا      
.ن آل ضياء الدينيالدجنله السيد بدر

ـ ديوان املرحوم السيد عبد الوهاب آل طعمـة حفيـد الـسيد وهـاب          ١١
.الكبري وسيأيت ذكره

.آل طعمةاألعيانـ ديوان املرحوم السيد عبد احلسني ١٢

ديوان املرحوم السيد مصطفى السيد هاشم الشرويف نائب سـادن ا   ـ١٣
شؤون ديوانه من بعده إىل لروضة احلسينية وكان من رجاالت كربالء وانتهت   

جنله املرحوم السيد سعيد الشرويف وكان من كبار الشخصيات الكربالئية ومن  
).١(رجال ثورة العشرين

وشخـصيات المعـة   أشـداء رجـاالً  أجنـب ـ بيت الشرويف فخـذ مـن عـشرية آل طعمـة وقـد         ١
هـذا  أفـراد ر وهلم مكانـة مرموقـة وغريهـم مـن     وجتاأساتذةوأوالد السيد سعيد وأحفاده منهم طبيب  

الوجيـه الـسيد عبـود    أيـضا البيت كثريون يزالون اخلدمة يف الروضتني املقدستني، ومن البارزين فيهم          
الفوضـويني بكـل قـواه    وأصـحابه جواد الشرويف وهو يتصف باجلرأة واهلمة العالية قاوم املبدأ اهلـدام      

اإلماماملهرجان السنوي الذي يقيمه الكربالئيون مبناسبة مولد إقامة، وله اليد الطوىل يف    ١٩٥٩عام  
ـ  ١٣٨٣وقد اعتقل من جراء هذا احلفل العظيم يف عام . األولوخاصة يف عامه عليه السالم    علي   ـ

وهـو ممثـل جلنـة    . يوماً واحداً ملقاومته الشديدة ضـد الـسياسة القامسيـة املبـادة ومعارضـتها لـه        ١٩٦٣
تواضع سليم القلب مرموق الشخصية يسعى دائماً الجناز أعمـال اخلـري كثـر اهللا          م وإنسان،االحتفال

.أمثالهمن 
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ديوان املرحوم آية اهللا العظمى الشيخ حممد تقـي الـشريازي زعـيم             ـ١٤
.الثورة العراقية اخلالد

أسد لة بينقحاح من قبيـ ديوان آل كمونة وهم من عرب كربالء األ١٥
حممـد علـي كمونـة     :بـرز رجـاالت هـذا البيـت الـشاعر الكـبري الـشيخ             أومن  

مرزه مهدي ومرزه حسن سادنا الروضة احلسينية املطهرة يف القرن :واإلخوان
الثالث عشر اهلجري والـشيخ حمـسن كمونـة وولـداه الـشيخ فخـري والـشيخ              

جانب احلركات ات الشعر والشعراء إىل ندوحممد علي وقد شهد هذا الديوان       
عبــد األســتاذالــسياسية الــصاخبة ومــا زال ديــوام مفتوحــاً برئاســة الوجيــه 

.احلسني آل كمونة

د اجلليب الـصايف وهـم مـن العـرب          ـ ديوان املرحوم احلاج حممد رشي     ١٦
بيتــهم شخــصيات المعــة منــهم اليــوم احلــاج حمــسن ومحيــد  أجنــبقحــاح األ

بلديـة كـربالء    رئـيس  رحوم حممد رشيد  جعفر الصايف اجلليب وكان امل     واألستاذ
.بعده تولّى زعامة األسرة احلاج حمسن اجلليب الصايفومن 

مهمـة يف  أدواراـ ديوان آل عواد العشرية العربية املعروفة اليت لعبـت       ١٧
ادثـة  حاألشاوس سواء يف    حركات كربالء السياسية بوجود زعمائها الوطنيني       

.ثورة العشريناملناخور أو يف

.ديوان عشرية بين سعد وكان رئيسها املرحوم علوان جار اهللاـ١٨

ـ ديوان عشرية الوزون العربية برئاسة عمر العلوان وشـقيقه عثمـان            ١٩
.العلوان وكانا من قادة العشرين
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ـ ديوان املرحوم احلاج حسن الشهيب مث جنله املرحوم الـشيخ حممـد            ٢٠
.راملعاصالشهيبإبراهيموالد الوجيه الفاضل 

ــشاعر    ٢١ ــد املهــدي احلــافظ ال ــشيخ عب ــسياسي ال ــزعيم ال ــوان ال ــ دي ـ
.املعروف

وكان رئيسها طليفح احلـسون أحـد قـادة        ) النصاروة(ـ ديوان عشرية    ٢٢
.ثورة العشرين

صورة مصغرة تعطيك رغـم اختـصارها        أمامكوضعت  : القارئأخي  
. ءانطباعاً عن احلياة األدبية والسياسية واالجتماعية يف كربال

أعطيك فكرة موجزة عن تاريخ ثورة العشرين فهـي          أنوأود بعد ذلك    
.كلمة ال بد منها

والرتعات وحامـت    األهواءلقد وقع تاريخ ثورة العشرين فريسة       : أقول
باضـع فمزقتـه شـر ممـزق، مث اخـذ كـل ذي غايـة سـهمه مـن                املك أقالمحوله  
.ها مث يطلب املزيداملبعثرة وراح ميضغه مضغاً كلقمة سائغة يستمرؤأشالئه

ثـورة وطنيـة كثـورة    أعظـم العبـث بالتـاريخ، خاصـة تـاريخ         إن: أجل
إرباالعشرين ال يقل شأناً عن عمل املباضع اليت تعبث باجلسم السليم وتقطعه 

.إربا

الذين غريوا جمرى تاريخ تلـك الثـورة وزيفـوا      ألولئكهذا القول    أقول
يـسدلوا علـى صـفحاته    أناولوا وحـ أشـياء، حقائقه، وجعلـوا مـن الالشـيء       

مـن خيـوط املغالطـات وهـي     الـيت نـسجها الباطـل   أنانيـام املشرقة ستاراً من    
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).اوهن من بيت العنكبوت(

 مسيء إىل تـاريخ ثـورة العـشرين وإىل مدينـة كـربالء          أولإنَّوال شك
ــذات هــو الفريــق مزهــر الفرعــون   ــاب ) غفــر اهللا(بال احلقــائق (صــاحب كت

الكتـاب  أكثـر ، وكان )١()اخلادعة األباطيل (يسمى بـ  أنيحر فهو)الناصعة
الذين كتبوا عـن الثـورة العراقيـة ـ علـى شـاكلته ـ حيـث عولـوا علـى كتابـه            

فزيفــوا كمــا زيــف، وشــوهوا كمــا     )ةـــ ويف الطنبــور الطــني بلَّ(وزادوا يف 
ــة فــوق مــصلحة    شــوه،وحرفوا مثلمــا حــرف، وقــد جعلــوا مــصاحلهم الذاتي

النار إىل جيرلٌّوك(املقيت فوق التعصب للحق، اإلقليميوتعصبهم التاريخ، 
اإلمـام قسم لو أن قادة الثورة العراقيـة الكـربالئيني وعلـى رأسـهم              أو )قرصه

وهيهـات  (الزعيم الشيخ حممد تقـي الـشريازي يعـودون إىل احليـاة مـن جديـد        
: اب املزيفني يقولون هلمليصرخون يف وجه الكت) ذلك

شـعلتها يف كـربالء ـ إقليميـة ـ بـل       أججنـا ت ثورة العـشرين الـيت   ما كان
جل سيادة البالد ونيـل اسـتقالهلا الـوطين، ولرمبـا جيـددون      أكانت وطنية ومن   

مدينة كـربالء ذات املواقـف املـشرفة    أنصفواما ألمثورم تلك على هؤالء   
.والبطوالت اجلبارة يف معترك الثورة العراقية

واقف أي مدينة سـامهت يف خـوض املعـارك الداميـة         مقط،  ال ننكر    إننا

عليه بسلسلة مـن املقـاالت يف حينـه    آل طعمةـ وقد رد املرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب     ١
.باألدلة الثابتةوآراءهنشرت يف جملة رسالة الشرق الكربالئية وفند فيها مزاعمه 
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مـن حـدود البـصرة إىل        واألرواحبـاألموال جلـها   أالثورة وضـحت مـن       أثناء
ـا  ـا كمـا يعتـز    رها ونعتز نها ونقد شرف، بل نثم  املوصل خاصة النجف األ   

اإلنـصاف التاريخ، والتاريخ هو احلاكم الفاصل، ولكننا ال نسكت وليس من   
نسكت عن حقوق مدينتنا البطلة اليت مهدت للثورة قبـل غريهـا      أنان  والوجد

غريها، وكان هلا قـصب الـسبق   أصواتترتفع أنوارتفع صوا يف البالد قبل   
.يف ذلك

القت من عدد غري قليل إاولكن كان نصيبها بعد ذلك اجلهاد املقدس 
ا مقصوداً، وتلك   انرمن مؤرخي هذه الثورة عنتاً شديداً، وجتاهالً سافراً، ونك        

.جرمية ال تغتفر

اــالت مقــاالت عــن الثــورة العراقيــة أوفكــثرياً مــا نقــرأ يف الــصحف 
فنجدها ال تنطبق مع الواقع التارخيي الوضاء، بـل هـي واحلقيقـة علـى طـريف                 
نقيض، وكأا تتحدث عن ثـورة غـري ثـورة العـشرين، وكـذلك الكتـب الـيت                  

نفس الطابع، ولعـل تلـك املقـاالت الـيت     فهي حتمل وأخرىصدرت بني فترة    
الباطل مستقاة منها، وذلك تسري مع الكتب جنباً إىل جنب علـى             أقالمدجبتها  

.خط واحد غري مستقيم

املؤرخني اخليالية قد مهدت  أساطريثورة العشرين اليت حيكت حوهلا       إن
ــاهرا     ــة، باملظ ــسرية والعلني ــشائرية ال ــات الع ــربالء باالجتماع ــة ك ــا مدين ت هل

الصاخبة اليت كانت تطوف يف شوارع كربالء صباح مساء، بـاحلفالت الرهيبـة          
.األغلباليت كانت تقام يف الروضة احلسينية ويف الروضة العباسية على 
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شـد وقعـاً علـى      أوكان تلقى فيها قصائد الشعراء وكلمام الـيت كانـت           
كانـت تعقـد بـني       اليت السياسيةباملؤمترات  .املستعمرين من وقع القنابل احملرقة    

القاسم الكاشاين ـ الذي كان يعتـرب لولـب احلركـة     أيبيوم وآخر يف دار آية اهللا 
. ، ويف دار املرحوم السيد نـور الياسـري يف كـربالء           أبطاهلاالسياسية وبطال من  

حممـد  اإلمـام مؤمتر سياسي عشائري عقد مبحضر زعيم الثورة اخلالـد      وأعظم
حضره معظـم زعمـاء     . هجـ١٣٣٨ن شعبان   تقي الشريازي، يف ليلة النصف م     

ورؤسـاء العــشائر والبيوتــات  . وشـيوخ الفــرات مـع زعمــاء ومـشايخ كــربالء   
.الكربالئية

ي يف كـربالء مهـا اللـذان ميهـدان          لّـ وكان احلزب اإلسـالمي والـس احمل      
بـرز قـادة الثـورة يف كـربالء مـن العلمـاء       أالسبيل، بقيـادة سياسـية حكيمـة، و       

_:املغفور هلم كل منوالرؤساء والشيوخ 

القاسم الكاشاين، والسيد حممد علي الطباطبـائي الـذي كـان     أيبالسيد  
ال يهاب املوت، والشيخ مهدي اخلالصي وولده الشيخ حممـد، والـسيد حممـد              
مهدي املولوي، والـسيد هبـة الـدين الـشهرستاين، والـسيد حـسني القـزويين،               

، وشقيقه الشيخ عبد احلسني، الشريازياإلماموالشيخ حممد رضا جنل الزعيم   
، )أذانأبـو (وعبد اجلليل آل عواد، والشيخ كـاظم  وعبد الرمحن  وعبد الكرمي 

والسيد عبد احلسني الدده، والسيد عبد الوهاب آل طعمة، والسيد حممد رضا            
وعمـر احلـاج علـوان رئـيس     والسيد حممد حسن آل طعمة    فتح اهللا آل طعمة،   

) النـصاروة (عربيتني وطلـيفح احلـسون رئـيس قبيلـة          قبيليت الوزون والسالملة ال   
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والشيخ حمسن أبو احلب )احملاسنأبو(وشاعر الثورة اخلالد الشيخ حممد حسن    
.وكثريون غريهمخطيب الثورة،

املغفور هلم الشيخ حممد رضا الشبييب وشـقيقه الـشيخ   أنواجلدير بالذكر  
ابــة الرســل للثــوار حممــد بــاقر والــشيخ رحــومي الظــاملي وغريهــم، كــانوا مبث 

والتعليمـات الثوريـة إىل زعمـاء القبائـل يف     األوامرالكربالئيني حيملون عنهم    
.مئذوالفرات وبغداد وغريها يف املناطق الثائرة ي

زعماء الفرات وغريهم مـن     إناليت جيب أن تذكر هي       األخرىواحلقيقة  
واإلمـام ،  عـه وأتبانالـتم  أيبالثورة يف بغداد بـاملرحوم الـزعيم جعفـر           أقطاب

آل ياسني ومجاعته يف الكاظمية، وكذلك عـدد مـن          االراحل الشيخ حممد رض   
.شرفيف النجف األاألعالمالعلماء 

الثـوار  وأعوانـه الـشريازي  باإلمـام كان مجيع هؤالء على اتـصال دائـم         
األغلـب الكربالئيني مبراسالم املـستمرة، وكـان مهـزة الوصـل بينـهم علـى               

).١(الشبييباملرحوم حممد رضا 

من رفعوا العلم العريب العراقي على مبىن أولالثوار الكربالئيني هم إن
أطلقـت للثـورة    إعالنـا البلدية القدمية وقد صنعوه يف كربالء، وأول رصاصـة          

.هنا يف كربالء

لوا حـوادث   اب الـذين سـج    كثري مـن الكتـ     أباطيلفأين هذه احلقائق من     

.ء يف التاريخ ـ للمرحوم عبد الرزاق الوهابـ انظر ـ كربال١
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مم وجتاوباً مع الثورة العراقية وفقاً لرغبااإلقليميةعصبيا.

وغمطـوا حقـوق هـذه املدينـة      واإلنصافواحنرافام عن احلق والعدل     
مـن   ألوانـا وأبطاهلـا أحرارهـا ااهدة اليت ضـحت بالغـايل والنفـيس، والقـي           

.التنكيل يف املعتقالت والسجون والنفي يف الداخل واخلارج

ــإنّ ــشهد ببطــوالت كــربالء اخل الت ــة  اريخ ي ــل مبآثرهــا اجلليل ــدة وحيف ال
.وخدماا الوطنية الكربى اليت تشرق مبعاين اد واخللود

ني الذين كتبـوا عـن الثـورة العراقيـة كـانوا      الغربيإنوأخرياً واحلق يقال  
.نوا مواقف كربالء ثورة العشرينمثّألمني ابنا العراقيمن كتإنصافًاأكثر

*****

حدث عن حمتوى الكتاب، فلقـد كنـت يف صـدد          ونأيت بعد ذلك إىل الت    
دراسة مفصلة عن احلركة األدبيـة يف كـربالء خـالل قـرنني وأختمهـا                أضعنأ

بالسيد مرتضى الوهاب كبري شـعرائنا اليـوم والـدكتور الـسيد صـاحل جـواد آل        
ري العـصر بشخـصيته األدبيـة الالمعـة        طعمة الذي يعد اليوم من طالئع مفكّـ       

ركـة األدبيـة يف كـربالء روح النـشاط والوثـوب بعــد      وهـو الـذي بعـث إىل احل   
.سبات طويل من اجلمود كاد يقضي على معاملها

كتــب عــن األدبــاء والــشعراء أأن) األفــضل(مــن أخــرياولكــين رأيــت 
املعاصرين فان هذه الدراسات تعكس بطبيعتـها صـوراً مـن ماضـي األدب يف              

هذا الكتاب حـصيلة    نّإو ،عقدت العزم وباشرت   األساسكربالء وعلى هذا    
ـ سلـسلة دراسـات عـن     األولالثالثة ويضم هذا اجلزء ـ  بأجزائهتلك الفكرة 
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وشاعراً منهم تتـضمن حتلـيالت أدبيـة فكريـة وقـضايا تارخييـة               أديباعشر   اثين
ــد    ــا، وق ــة وغريه ــهواجتماعي ــادئأمسيت ــدء ب ــعراء كــربالء   (ذي ب ــاء وش أدب

).ة األدبية املعاصرة يف كربالءاحلرك(بـأخريامث استبدلته ) املعاصرون

ـ  ) كلميت(ولقد حاولت خاصة يف ـ   ربـط حاضـر األدب الزاهـر يف    أأنـ
كربالء مباضيه املشرق العريق ولذلك رجعت إىل القرن الثالث عشر اهلجري ـ 

دواويـن  (أبرزهامات احلركة األدبية فيه وكان مقوأهمالعصر الذهيب ـ وبينت  
حـال، ومبعـث الفكـر، ومنـشأ        الر ، وحمـطّ  األنظـار اليت كانت مطمح    ) كربالء

      حـىت اليـوم، وأمـا دواويـن     األبوابحة  األدب، وهي اليت ما زالت بقاياها مفت
بعضها، فاحلركة األدبيـة     إالَّذكر  أومراجع التقليد العظام فلم      األعالمالعلماء  

اً املعاصرة تستمد حيويتها من جذورها املتأصـلة خـالل ماضـيها املنـصرم زمنـ            
.بعد زمن، وجيالً بعد جيل حىت اليوم

  ـا تطـورات             أنيف الـنفس،     وكم حيـزنـرى حياتنـا االجتماعيـة قـد غري
العقائديـة الفاسـدة الـيت غـزت بالدنـا العربيـة             التياراتالعصر احلديث بسبب    

واإلسالمية من الشرق امللحد والغـرب الكـافر وأثـرت تـأثرياً كـبرياً يف صـميم          
رب واملـسلمني ـ وتقاليـدنا وسـلوكنا ومعتقـداتنا اإلسـالمية       عاداتنا ـ حنـن العـ   

مـن مجيـع    اإلصـالح لذلك فـان الوضـع االجتمـاعي العـام حيتـاج اليـوم إىل               
ــاللجوء إىل     ــاً ســليماً وتفكــرياً جــدياً ب ــك وعي أصــولناالوجــوه، ويتطلــب ذل

يف شريعتنا اإلسالمية املقدسة فهـي املناهـل الرقراقـة الـيت             األساسيةوقواعدنا  
ب النفـوس، وتـصلح   وحـدها ـذِّ  وألـا . تتدفق ينابيعها الفياضة وال تنضب 
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، وتسعد اتمع، وتنتشله من رذائل املدنيـة احلديثـة          األمراضاملفاسد، وتعاجل   
.وتزيل عنه آثارها

أنمن أدبائنـا وشـعرائنا اليـوم ـ وهـم الطليعـة الواعيـة الـنرية ـ          فاملرجو
رسالة األدب اهلـادف  نَّملسؤولية من غريهم أل  شعوراً بالواجب وا   أكثريكونوا  

والقـيم  األخـالق للحفاظ علـى  واإلرشادحتتم عليهم خوض معركة التوجيه   
واملثل العليا يف بالدنا العزيزة خاصة إننا اليوم يف صراع حمتدم مـع االسـتعمار      
والصهيونية ارمة فطبيعة صراعنا ومعركتنا املـصريية تتطلـب أول مـا تتطلـب       

القــدس إلعــادةسك بــديننا احلنيــف واالســتمداد منــه بالعقيــدة واإلميــان التمــ
بعد  وأعوداملغتصبة وذلك هو النصر املبني،       األخرىاالجتزاءالشريف وكافة   
: ذلك إىل القول

الصاعدة من بعده مدى قيمة األجيالأفهل يدرك النشء اجلديد أو .... 
التارخييـة   أمهيتـها أو مـا مقـدار       هذه املدينة املقدسـة الـشاخمة بكياـا العظـيم؟         

؟ ......العظمى يف النواحي الدينية والعلمية واألدبية والسياسية واالجتماعيـة        
لذلك فان توعية الـنشء مبـا هـو املطلـوب           !! ـ كال بديهي أن اجلواب سيكون   

.ضرورة ال ميكن التغاضي عنها

أبـو  (الكـبري    ااسـتأذن إىل املالحظات القيمة اليت أبداها       أشريأنهنا   وأود
مـا ـ يف   توفيق الفكيكي يف مقدمتـه للكتـاب حـول تكـراري لفظـة ـ كلّ      ) أديب

.وتقديرهبإكبارمجل مترادفة تقبلتها منه 

بعض اخلدمة لألدب املعاصر أسديتي ـ مبجهودي املتواضع هذا ـ   ولعلّ
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ه وأبيه ثائر يف اإلسالم بعد جدأعظم، بلد   واألشرافيف كربالء، بلد القداسة     
الزاهـرة واملـآثر   األجمـاد ـ روحي فداه ـ بلـد   عليه السالم  احلسنياإلماموأخيه
.اخلالدة

عتقدـ هو قول أة كما اململَّاإلطالةـ بعد هذه ) كلميت(ختتم به  أوخري ما   
امع وأمنيـ جامعة بغداد ـ اآلداب األدب العريب بكلية أستاذصديقنا اجلليل 

ة املؤلفني والكتـاب العـراقيني الـدكتور يوسـف     العلمي العراقي وسكرتري مجعي   
قولهأحسنالدين الذي يقول وما عز:_

الكتاب جزء من كيان الكاتب وقبس من روحه ودمه وقلمه يصاحبه         (
كما يصاحب الوالد ولده ويتعهده بكل مـا لديـه مـن قـوة ويـصرف عليـه مـا           

علـى سـاقه   ييـستو ميلك من جهد لرياه نضرة النفوس وابتسامة الثغـور حـىت           
).١()ويرضى عنهأصالتهفتعجب الباحث 

وإيـاي يسدد خطاهم أناسأل تعاىلعذراً واهللا األعزاءائي  ستميح قر أو
.ويهدينا سواء السبيل وهو املوفق

ـ املؤلف ـ

.١٩٦٠هجـ ـ ١٣٧٩ـ الشعر العراقي احلديث ـ للدكتور يوسف عز الدين ـ ١
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شاعر كربالء الكبير 

سيد مرتضى الوهابال

ـ١ـ

ر قليب، وميازح كتب هذه الدراسة ـ بارتياح عميق يغم أشعر ـ وأنا  أكأين 
أعمــاق، وخيــاجل وجــداين، مث يفــيض علــي بالعاطفــة الدافقــة مــن  أحاسيــسي

شعوري الذي استمده من رسالة األدب اليت تعشقتها منذ صغري، وكنت وما 
واقتطف من مثار رياضها الفيحاء ما . أرتشف من منهلها العذب الرقراق     أزال

دب املنهوم مه وهـو علـى       وهيهات أن يشبع املتأ   . شبع ما مي  أأنعساين  
....مائدة األدب ويف رياضها الغناء

واعتـزاز لألوسـاط األدبيـة بفخـر      أقـدم شـعرت باالرتيـاح ألين      : جلأ
مدينـة كـربالء يف عـصرها احلـديث، أال وهـو             أمثالـه أجنبتشاعراً بارزاً قلما    

.السيد مرتضى الوهاباألستاذ

لسيالة والشاعرية الوقـادة    الشاعر املطبوع، املوهوب، صاحب القرحية ا     
.اليت ينساب منها الشعر انسياباً
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يف اإلهلامتكاد تكون معجزة ) الوهاب(شاعرية إنّ: قلتإذاوال أغايل 
من صفاء الفطرة وسالمة الفكرة وهي يف ذاا وجوهرهـا           اوانبثاقً. عامل الفكر 

.معني ال ينضب

مولده ـ نشأته ـ ثقافته

والديـه، ويف ظـل   أحضانونشأ يف  ) ١٩١٦(ام  ولد شاعرنا يف كربالء ع    
من مجيع وجوهها، ونشأ معه الـذكاء    الصاحلةعنايتهما الشاملة بالتربية املهذبة     

املفرط، والطموح الشديد، ومنى يف نفسه حب التطلع إىل احلياة تطلعـاً فكريـاً              
، مث االستقصاء واالسـتنتاج يف رجاحـة مـن العقـل،         واإلدراكنامياً عن الفهم    

من األولعر برغبة ملحة إىل دراسة األدب وهو بعد صيب مل يتجاوز العقد   وش
.عمره

فدخل املدرسة االبتدائيـة يف الوقـت الـذي كـان املرحـوم والـده اجلليـل            
وقــد اجتــاز املرحلــة ) ١(الــسيد حممــد الوهــاب يف ســفر بعيــد خــارج العــراق 

جنــاز بعــض إيف سـبيل  ) الـسلطان العثمــاين عبـد احلميــد  (كـان ذاهبــاً إىل تركيـا ملواجهــة   _١
وكان السلطان عبد احلميـد  مبدينة كربالء املقدسة، األخصالقضايا الوطنية وما كان يتعلق منها على   

املفيدة حباً اإلصالحيةعلى جانب كبري من االهتمام والتعلق بالسيد حممد هذا يتجاوب معه يف آرائه           
ن السيد حممد الوهـاب كمـا يـصفه الواصـفون كـان رجـالً        إو. له وتقديراً لشخصيته املرموقة املبجلة    
ــه املثــل يف الــشهامة   الــسياسي اإلصــالحرأة وكــان مــن دعــاة والغــرية واجلــواهلمــةقــديراً يــضرب ب

أجنبـت كـربالء قـد   إنواحلـق  . بالبنـان إليهاومن شخصيات كربالء العظيمة اليت يشار       . واالجتماعي
األدواراإلنسانني العظام مناذج قد انفردت ا عن كثري مـن املـدن العراقيـة يف شـىت             من أفذاذ الرجال  

.التارخيية
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أنضى لنفـسه  االبتدائية إىل املتوسطة وحاز على شـهادا بتفـوق بـاهر، وارتـ        
.يقف عند هذا احلد مكتفياً ذه الشهادة وحسب

كان يقاسي مـن شـظف العـيش ويعـاين مـن مـصاعب احليـاة               ألنهذلك  
هـذه العقبـات عـن مواصـلة الدراسـة الثانويـة             أقعـدت الشيء الكـثري، حيـث      

.، وطموحه فيهاإليهاوالعالية بالرغم من رغبته وشوقه 
أبداسه وتعلن عليه حرباً شعواء وحتاصره   تشاك أنإالّأبتاحلياة   فكأنَّ

ترمحـه بـأن تتـرك لـه     أنجبيش عرمرم من ظروفها القاسـية القـاهرة، ومل تـشأ          
، وأمانيـه وحيقـق آمالـه      أهدافـه منطلقاً فسيحاً يف ميادينها الواسعة ليبلـغ فيهـا          

وتلك هي سنة احلياة ولن جتد لسنة احلياة تبديالً وال بد لإلنسان مـن التـسليم             
.حالعلى أييهاإل

وبعـدها  )تمـا بـالي   أصيباليت  (دراسته االبتدائية    سينلكنه يف خالل    
ن يرتـشف كؤوسـاً مـن       أمـن الثقافـة و     ألوانايكتسب   أناملتوسطة قد استطاع    

مناهل األدب واملعرفة حىت تفتحت بذلك مداركه على آفاقها الرحيبة، واخترب          
ه حنـ ز بني خريها وشـرها بفطنتـه وبـني جوا   مييأناحلياة بذكائه واستطاع كذلك     

ثابـت ، وهـو  أخـرى عواصف شديدة من اآلالم واحلسرات ـب تـارة وـدأ            
قويـة  إرادةاإلنسان ن اإلميان خيلق يفأاجلنان والكيان، إلميانه مبا قسم له اهللا و 

.مكاره الدهر وصروف احلياةأماميصمد ا 

إيـران وأـى معـه مهماتـه غـادر تركيـا إىل         ) عبد احلميـد  (زار السيد حممد الوهاب    أنوبعد  
).م١٩٢٦(فيها ونقل جثمانه يف كربالء يف حدود عام األجلفاه اووأقام فيها مدة من الزمن حىت
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أسرته

آل (الـسيادة والـشرف عـرف بــ     ينحدر السيد مرتضى من بيت عريق يف        
األصـيلة وآل الوهاب يف كربالء بيتان من البيوتات العلويـة العربيـة              )الوهاب

ومتتد عراقتها إىل جـذور     . الكربالئية واألسرذات الشأن الكبري يف تاريخ البلد       
.عميقة نبتت منذ القرون الغابرة على ارض هذه املدينة العربية املقدسة

واحد بأصليرتبط . لى البعض فأعتربمها بيتاً واحداً    ع األمرورمبا التبس   
:التايلباإليضاحنأيتهلذا االلتباس وإزالةليسا كذلك، إمايف النسب، بيد 

آل النقيـب وآل    (يلتحق بيـت شـاعرنا مـن حيـث النـسب هـو و              _)أ  ( 
موسى بن جعفر سابع اإلماموينتهي إىل ) آل زحيك ـ آل ثابت (، بـ )االشيقر

).عليه السالم (البيت أهلأئمة

بعد استشهاد املرحوم السيد موسى بـن  ) الوهاب(وقد لقد هذا البيت بـ     
ــ ١٢١٦على كـربالء عـام   ) غارة الوهابيني(السيد حممد علي يف واقعة       ) ١(هج

إالمن بعد هذا اللقـب ختليـداً لـذكراه،           أنفسهمعلى   إخوتهأبناءأطلقحيث  
شيئاً اعتياديـاً لـيس لـه رصـيد رمسـي مـن              هذا اللقب احملدث يبدو انه كان      أن

مـؤخراً وهـو الـسيد حـسني      إخوتـه أحفـاد عتقد، حىت جـاء دور      أالشهرة كما   
ــىت عــام  ) هجـــ١٢٥١(ى ســدانة الروضــة العباســية يف عــام    الــذي تــولَّ  ح

آل )الكليـدار (حممد حسن مصطفى السيد :األستاذتأليف _٧٨: ص١احلسني ج مدينة  ـ    ١
. طعمة
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.والذي عزل عنها) هجـ١٢٥٦(

ليكـون لقبـاً    ) آل الوهـاب  (من لقب نفسه من هذا البيـت بــ           أولفهذا  
ا يعرف به بيته هذا بني البيوتات الكربالئيـة مث ليكـون الغـرض منـه أيـض                ثابتاً  
ا لذكرى جده السيد موسى شهيد تلك الواقعة التارخييـة الداميـة            وختليد إحياًء

اجلرائم بسفك الدماء الربيئـة يف كـربالء عنـد     أبشعاليت ارتكب الوهابيون فيها     
اإلمـام على روضـة  األثيمين محلتهم املباغتة النكراء عليها، وهجومهم العدوا   

.والبطل الشهيد اخلالداألعظماحلسني رحيانة الرسول 

وقد استطاع السيد حسني أن يثبت هذا اللقب لنفوذه الشخصي حبكـم          
بذلك  أسرتهوقد عرفت   ) سادن للروضة (مرتلته الرفيعة وشخصيته املرموقة كـ    

الـسيد  ) طعمـة آل  الكليـدار (حممد حسن    األستاذويعترب  . من عهده حىت اليوم   
مدينـة احلـسني  (:آل الوهاب يف كتابه القـيم   ألسرة) األعلىاجلد  (حسني هذا   

).عليه السالم 

مـن  وكـان يعـد  " امحـد الوهـاب  "املرحوم السيد األسرةمث نبغ من هذه  
، وقد اتصف األفذاذأشراف كربالء ومن شخصياا السياسية البارزة ورجاهلا       

واجلرأة الشديدة واهليبـة والوقـار واخللـق الكـرمي،     حبصافة العقل وسداد الرأي   
وكان ديوانه العامر جممع العلماء والفضالء والوجهاء ومنتـدى العلـم واألدب       

العراقـي يف العهـود البائـدة خلمـسة     ) الربملان(والشعر كما كان نائب كربالء يف    
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وقد بلغ البيـت  ١٩٤٦عام ـ وتوىف)١(١٩٤٣حىت عام  ١٩٢٨ـ  دوار منذ عام  أ
).٢(أوج شهرته ذا اللقب يف عهده وزمانه وما زال

والـصفحات الـيت تليهـا    ٢٤١ص٩لوزارات العراقيـة ج تاريخ ا: ـ انظر التفاصيل يف كتاب    ١
.السيد عبد الرزاق احلسينلألستاذ

ـ  وللمرحوم الشاعر الكربالئي الفذ الشيخ عبد احلسني احلويزي قصيدة عصماء تعتـرب مـن      ٢
الـسيد الوهـاب   ونئـة من عشرين عاماً قاهلا يف مـدح  أكثرعيون الشعر العريب يف ديوانه املطبوع منذ    

:دوار النيابة نقتطف منها ما يليأسبة فوزه يف احد مبنا

ــه   إن ــإن لـــ ــاب فـــ ــن آل وهـــ ــدع مـــ يـــ

ــال قـــــد وهبـــــا  يـــــداً ـــــا نفـــــسه واملـــ

ــك  ــارأتـــــ ــهمإهالهلـــــ ــاس كلـــــ والنـــــ

غربــــــاأعـــــدادهم عنـــــها وان كثـــــرت   

دجــــت يف الــــدهر داجيــــةإنالوقــــد هلــــا 

ــت   ــر جتلـــــ ــهبا أآراء فكـــــ ــا شـــــ جنمـــــ

يــــــدعو يف قبائلــــــهأصــــــبحوالـــــشعب  

ــا   ــد طلبــ ــيم قــ ــصك للتحكــ ــل شخــ ومثــ

ــره  أرى ــى دارت دوائـــــ ــراق رحـــــ العـــــ

ــت ــبحتوأنـــ ــاً أصـــ ــاً قطبـــ ــا ثابتـــ فيهـــ

ــبقت   ــد ســ ــساعي أمحــ ــان مــ ــدى الرهــ لــ

فــــأحرزت يــــده مــــن ســــبقها القــــصبا    

ــلّ   ــراج كــ ــى معــ ــد املرتقــ ــا أمحــ ــاليــ عــ
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ـ آل طعمة ـ الـيت يلتحـق     أسرةمن )الثاين(يتفرع هذا البيت _)ب ( 
).عليه السالم (موسى بن جعفر باإلمامنسبها 

من عهد املرحوم السيد وهاب الكبري الذي تـوىل  )الوهاب(ب ـ  وقد لقّ
إليـه عباسية يف وقت واحد كما عهدت       سدنة الروضتني املقدستني احلسينية وال    

مه مقاليـدها وهـو يف      سدانة الروضة احليدريـة املقدسـة ولكنـه تـوىف قبـل تـسلّ             
آل "وكـان والـده املرحـوم الـسيد حممـد علـي       ) ١(شـرف طريقه إىل النجف األ  

.املقدسة من قبلهسادناً للروضة احلسينية" طعمة

زعـيم كـربالء بـدون      كان الذي يقال عنه أنه   (ويف عهد السيد الوهاب     
يـام احلكـم   أيف كـربالء يف  أشـدها قائمة على   كانت احلوادث السياسية  ) منازع

العثماين طبعاً، ومل تذق املدينة طعم اهلـدوء واالسـتقرار ملـا كـان يـسودها مـن             

ــد ركبـــا      ــال غـــارب اجلـــوزاء قئـ ومـــن عـ

بــــداره شـــــعراء العــــصر قـــــد مـــــدحت  

ــ ــته وبامســــ ــا أعلنــــ ــها اخلطبــــ يف نعتــــ

ــذب الــــــنفس ال ــــــوى نقيبتــــــه    مهــــ

غـــري العلـــى فهـــو فـــرع الـــسادة النجبـــا     

ــدى ــد مــــــدحاً  أهــــ وداداً لعليــــــا أمحــــ

آياـــــــا رأت الـــــــدنيا ـــــــا عجبـــــــا   

. آل طعمة)الكليدار(حممد حسن مصطفى السيد _ ـ  مدينة احلسني١
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د انتقلت قاالضطرابات حيناً بعد حني، وكانت سدانة الروضة احلسينية يومئذ   
. ب مغادرة السادن السيد وهاب مدينة كربالء      بسب )آل كمونة (وألول مرة إىل    

سادناً للروضـة احلـسينية بـأمر       ) هجـ١٢٢٨(إذ تعني الشيخ مهدي كمونة عام       
الذي حاصر كربالء جبيـشه اللجـب وكـان       " جنيب باشا "القائد التركي الفريق    

.يهدف إىل قتل السيد وهاب الذي قاومه أشد مقاومة

ــ ١٢٧٢(ي كمونـة يف عـام       وبعد وفاة املرحوم احلاج الـشيخ مهـد        ) هج
تـوىل الـسدانة شــقيقه املرحـوم الـشيخ املــرزه حـسن كمونـة حــىت عـام وفاتــه        

" أسرة آل طعمـة "وبعد ذلك انتقلت السدانة إىل بيتها القدمي يف      ". هجـ١٢٩٢"
ومنـا هـذا، أمـا الـسيد     يىلإبالسيد حممد جـواد الـسادن اخلـامس عـشر          مبتدئة

ء ومن رجاهلا العظـام ملقومـات الشخـصية         وهاب الكبري فقد كان مفاخر كربال     
.اليت توفرت فيهواإلنسانيةومفاهيم الرجولة 

املرحوم السيد عبد الوهاب بـن الـسيد    " الوهاب"مث برز من هذا البيت      
.عبد الرزاق بن املرحوم السيد الوهاب الكبري

وإقراءملع الشخصيات الكربالئية يف العلم والفضل والسخاء        أوكان من   
واخللق الرفيع كما كان حسن املعاشرة مفكراً شديد الـذكاء وسياسـياً          الضيف

أشـبه رشيداً حمنكاً، متفانياً يف وطنيته الصادقة وكان يف مزاياه وسجاياه النبيلة            
واألشــرافاألعــالمجبــده وهــاب الكــبري كمــا كــان موضــع تقــدير العلمــاء   

.والوجهاء وسائر الطبقات الكربالئية وغريها

ــ  ــف م ــه مواق ــل     شرول ــة وني ــبيل احلري ــوطن يف س ــن ال ــدفاع ع فة يف ال
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).١(يف كربالء" ثورة العشرين"من قادة األحراراالستقالل مع الثوار 

ة اللـواء ورئاســ إدارةهـا عـضوية جملـس    د مناصـب عديـدة أمهّ  وقـد تقلَّـ  
.البلدية مرتني، لذلك فهو مشهور حىت اليوم بالسيد عبد الوهاب الرئيس

لـي ـ يف   وــ الـس احمل  " اجلمعيـة الـسرية  "أعـضاء ز بـر أيضاً من أوكان 
ة من رجال السياسة ورؤساء العشائر العربيـة الكربالئيـة يف           مبعية ثلّ ) ٢(كربالء

الـشيخ حممـد تقـي    اإلمـام الثورة العراقية بقيادة زعيمهـا الروحـي اخلالـد        إبان
.الشريازي

ة والسيد عبد الوهاب الرئيس كـان مـن الـذين قبـضت علـيهم حكومـ             
االحتالل الربيطـاين بعـد الثـورة العراقيـة وأودعتـهم سـجون احللـة وتعرضـوا                 

شبح املوت وكان جلهم مـن علمـاء    أعينهمإليذائها حيث كان يتماثل نصب      
العالمـة الكـبري الـسيد       أمسـاءهم أحـصى وزعماء كربالء والنجف وغريها وقد      

ظمها حـني كـان     الرائعة اليت ن   أرجوزتهالشهرستاين يف   ) هبة الدين (حممد علي   
مـرآة   وكأـا معهم يف السجن على بـساط احملنـة الـسياسية تلـك الـيت تتجلـى                 

ناصعة تنعكس عليها معامل القوة والـشهامة والبطولـة والتـضحية اخلالـدة الـيت         

.وهاب الرزاقللمرحوم السيد عبد ال_ـ  كربالء يف التاريخ١

ـ  ١٣٤٨حمـرم احلـرام سـنة     ١٠بتـاريخ    ١٧٨ص ٤ـ  انظر جملة املرشد الد       ٢ حزيـران  ٩هجـ
الـشهرستاين نزيـل طهـران وهـو جنـل املرحـوم الـسيد             هبـة الـدين     األديـب    األستاذلصاحبها   ١٩٢٩

وكـان مـدير حتريرهــا الـسيد صـاحل الــشهرستاين    .يف كـربالء " آل الــشهرستاين"أسـرة عميـد  إبـراهيم 
.واملُشرف عليها
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اجلنـوب عامــة وكـربالء خاصــة يف سـبيل احلريــة واحلكـم الــذايت     أبنــاءقـدمها  
مـن الـسيادة واـد اإلسـالمي     املستقل وبناء كيان العـراق علـى دعـائم متينـة     

.والعريب

بعـض  أمسـاء يف ذكر أرجوزتهيف " هبة الدين"وهذا بعض ما قاله السيد     
ني القــزويين والــسيد عبــد الوهــاب سزعمــاء كــربالء أمثــال آيــة اهللا الــسيد حــ

١(ده والسيد حممد الكشمرييالرئيس والسيد عبد احلسني الد.(

هاب يف ليلة االثنني الثامن مـن شـهر   وقد توىف املرحوم السيد عبد الو    

:تأليف خضر العباسي٤٠،٤١ص" شعراء الثورة العراقية"ـ  راجع كتاب ١

ــاك  ــاميهــــــ ــاق أســــــ ــة اآلفــــــ خنبــــــ

ــراق    ــضة العــــ ــوا يف ــــ ــن حوكمــــ مــــ

ــيوخاً   ــشرون شــــ ــبع وعــــ ــاســــ رؤوســــ

الكـــــساأصـــــحابوســــتة مـــــن نــــسل   

ــدين  ــة الــــــدين ألهــــــل الــــ هــــــم هبــــ

وحربنـــــــا احلـــــــسيين مـــــــن قـــــــزوين   

ــاب ــسيد الوهـــــ ــر اإلوالـــــ ــامظهـــــ بـــــ

ــسبا  ــزوين نـــــ ــق الـــــ ــادي للحـــــ واهلـــــ

واملرشــــد احلـــــسيين مــــن نـــــسل الـــــدده  

خــــــــــامتهم حممـــــــــــد ذو احملمـــــــــــدة 
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.)١(هجـ١٩٤٧رمضان املبارك عام 

األديب املعروف عبد الـرزاق  األستاذبررة وهم السادة كل م املرحوم أوالدـ   خلف ثالثة     ١
اب قـيم وسـجل تـارخيي حلـوادث     ف كتاب ـ كربالء يف التاريخ ـ يف ثالثة أجزاء وهو كت  لِّؤالوهاب م

حممـد  واألسـتاذ . العراق يف ثورة العشرين اليت كانت كربالء مقر قيادا الدينية والسياسية والتوجيهية 
محد الوهـاب وقـد كـان متـصرفاً يف لـواء العمـارة مث معاونـاً لـوزير         أواألستاذمهدي الوهاب احملامي   

لوزارة نفسها وبيت الوهاب هذا فرع من آل طعمـة كمـا   العامة يف ا  اإلداريةالداخلية ومديراً للوحدة    
وللعالمة احلويزي قصيدة رائعة يف رثاء املرحوم السيد عبد الوهاب ورد منها البيتـان التاليـان      . أسلفنا

:يف جملة املرشد ومها

ــا    ــال وهالهلــ ــا العــ ــدر مســ ــال بــ ــن غــ مــ

ــا    ــصباح ازاهلــ ــق الــ ــن فلــ ــشمس عــ والــ

ــرها أو حــــــال بــــــيض املكرمــــــات بأســــ

ــا   ــاحلوادث حاهلـــــ ــري بـــــ ــوداً وغـــــ ســـــ

خرى يف مدحه عندما تقلد منصب رئاسة البلديـة يف كـربالء نـشرت يف       أله قصيدة    نَّأكما  
_:التاليةاألبياتالقدمي السالف الذكر نقتطف منها ) م١٩٥٩هجـ ١٣٣٥(ديوانه عام 

ــزل أمــــــــشي ــاً مل يــــــ ــر بيتــــــ داً للفخــــــ

ــتح  ــدين مفــــــــ ــوابللقاصــــــــ األبــــــــ

ة زينـــــت بــــك عقـــــدها الرياســــ أتــــرى 

ــاب   ــا برقـــــ ــاط عقودهـــــ ــت تنـــــ فأبـــــ

حـــــىت رأتـــــك مـــــن اخلليقـــــة أهلــــــها    

ــاب  ــة اجللبـــــ ــك نقيـــــ فـــــــضفت عليـــــ

قـــــــوم أنـــــــت منتخـــــــب هلـــــــم   آراء

ــاب  ــع رأيهــــــم بعتــــ مــــــا حــــــل موقــــ
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لعلمهــــــم إليــــــك نــــــسبوا زعامتــــــها   

ــن    ــرفا مـــ ــاً شـــ ــك باذخـــ ــساببـــ األنـــ

قالـــــــت هلمتـــــــك النجـــــــوم ســـــــوارياً

ق ركـــــايبحطــــي ركـــــاب عـــــالك فـــــو 

ــدى  إن ــك النــ ــش بــ ــادي يهــ ــضر النــ حتــ

بغيــــــابىاو غبــــــت متــــــدحك الــــــور

ــوك ــيت  وأبــ ــدس الــ ــة القــ ــازن روضــ خــ

ــاب  ــن احلجــــ ــا مــــ ــد ــــ جربيــــــل عــــ

ــن  ــرةمـــ ــرت أســـ ــةطهـــ ــدهاأرومـــ جمـــ

ــن  ــسال مــــ ــامنــــ ــالباألرحــــ واألصــــ

ــه الرياســـــــة حبـــــــوة    تعـــــــزى لعزتـــــ

ــة االحــــــساب    ــه جليلــــ ــت عليــــ نيطــــ

ــع  ــاءومجيــــ ــأمســــ ــداملناقــــ ب مــــــن يــــ

ــٍد  ــكليــــــ ــة أتتــــــ ــابكرميــــــ األلقــــــ

آبــــــــاؤك الغــــــــر الــــــــذين تفــــــــضلوا

ــاب  ــة وفــــــصل خطــــ حبجــــــى ومكرمــــ

ــائم   ــوب غمـــــ ــهل صـــــ ــام تنـــــ أميـــــ

جــــــوداً ومنطــــــق صــــــدقهم بــــــصواب

شـــــــــــــهب بأفـــــــــــــاق مــــــــــــــنرية  

يـــــــنقض ثاقـــــــب عزمهـــــــا بـــــــشهاب
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نبوغ شاعرنا

األدبيــة :مرتــضى الوهــاب مــن الــذين بلغــوا ذروة الشخــصية األســتاذ
وجمتمعـام  يف عـصورهم   وأفـذاذًا نوابـغ    وأصـبحوا بواسطة املوهبـة الفكريـة      

.واطلوا على مسرح احلياة من قمم النبوغ العالية

إنوالشعوب يف واقعيته يكفينا شاهداً على ذلك كمـا           األممخ  ن تاري إو
اإلنسانية الزاهرة وخاصة العربية منها قـدمياً وحـديثاً تؤيـد           احلضارات الفكرية 

.هذا املعىن بأكثر من دليل

ــون      وإذا ــيت تك ــسبة ال ــة واملكت ــات الفطري ــن املقوم ــة م ــت العبقري كان
ــة الرفيعــة   ــة  الشخــصية يف الفــرد وتكــسبه املكان ــاة االجتماعي يف مــضمار احلي

واألدبية والفنية فإن شاعرنا مـن الـذين أوتـوا حظـاً وافـراً منـها، وقـد رفعتـه                    
عبقريته الفكريـة إىل مـصاف العبـاقرة النـابغني مـن رجـال األدب والـشعر يف              

.عصرنا احلديث

الناميـة يف شخـصه   تهعن عبقرينبوغه يف عامل األدب ينموال غرو، فإنّ  
.وشخصيته

قد كانت ومضات جنمه املتألق يف مساء األدب والفكر يف مطلع شـبابه             ول
خبيـوط الفجـر   أشبهتبشر مبستقبله الزاهر الذي سريقى إىل ذروته وكأا كانت  

يعقبه موكب النهار املشرق الوضاءأنادق الذي ال يلبث الص.

الوهاب ينظم الـشعر يف عهـد مبكـر مـن حياتـه جـداً،          األستاذلقد بدأ   
يف الـصحف واـالت العراقيـة وقـد         األخرىقريضة قصيدة تلو     إنتاجشر  وين
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صقل عبقريتـه املوهوبـة بقبـسات مـن فطاحـل الـشعراء املاضـيني وعظمـائهم           
نـؤاس، مـن اشـعر       وأيبمتـام    وأيباملتنيب والـشريف الرضـي والبحتـري         أمثال

إىل القـيس وامـرئ سـلمى  أيبالشعراء اجلـاهلني كالنابغـة الـذبياين وزهـري بـن       
.جانب كبار الشعراء املعاصرين

بشوق الهـف  أشعاروقد تأثر م وانكب على دراسة دواوينهم وحفظ       
ورغبة غري متناهية، واستخرج من حبارها الطامية املتالطمة درر املعارف وغرر          

روح البالغـة   ) ملكته(من كنوزها الدفينة على      وأضفىمنى ا قابليته     األفكار
.وحيويةقوةوأشبعهاوالبيان 

شـعرائنا املعاصـرين يف      أسـتاذ السيد مرتـضى الوهـاب       إن: واحلق يقال 
   كربالء خاصة، وسيد الش كمـا وصـفه ذلـك      . خني يف العراق عامـة    عراء واملؤر

قال لـه ذات يـوم    إذالعالمة الشاعر الكبري املرحوم الشيخ حممد علي اليعقويب         
شيخ املـؤرخني  أنا"كتفه ربت على  إنبني حشد من احلاضرين يف كربالء بعد        

".وأنت سيد املؤرخني

الوهـاب حـول     األسـتاذ إليـه وذلك للنقد األديب الوجيه الذي وجهـه        
.التاريخ الشعري

يرقـى  أوفهو يف مضمار التأريخ الشعري له القصب الـسبق فـال جياريـه        
.أحد من املعنيني ذا الفن األديب مهما برعوا فيهإليه
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وأسلوبهشعره 

للنفــوس، نفــاذ إىل القلـوب يــثري فيهــا  أخـاذ الوهــاب األســتاذشـعر إنّ
والسامع  ئوينبه الذوق يف القار    واألشواقكوامنها، وخيرق حجب العواطف     

مـا  أهممعاً ملا فيه من نغم موسيقية وخصائص فنية وجاذبية ساحرة وهي من     
.فيها من مزايا

     ـدين، فهـو يـساير   د، املنطلـق مـع التفتـق الـذه    وشعره منوذج للـشعر ا
ركب الزمن، ومياشي روح العصر، ويواكب التطور يف جماالت احلركة الفكرية 

.حنو الرقي واالزدهاراآلخذة

اإلنــسان يف حياتــه وشــعره كــذلك جتــسيد حــي للواقــع الــذي يعيــشه 
والــسعادة . واألملالــصاخبة، احلافلــة بــاخلري والــشر واحلــزن والــسرور، واللــذة 

.اخل.... رلم، والغىن والفقوالشقاء، والعدل والظ

واحلـق الـصريح، ويف   واإلبـاء فهو شاعر واقعي يف منطقة معامل الصدق  
واإلبـداع شعره دالئل الوجدان النابض وروعة االبتكار الشائق، ومجال الفـن   

.واخليال السامق

ها اجلميلة قالئد  القوايفخذ من   يتاجلمان كأن .د املعاين اللطيفة يف    ويتصي
قيق الرصني، ويضفي عليها هالة من الرباعة بذوقه السليم، وقرحيته رالهأسلوب

بيتاً )١٠٠(آية يف الفيض واالنسياب، ينظم القصائد الطوال اليت تربوا على الـ   
.يصيبه كللأويعتريه عجز أنمن غري 

يف الـنظم يتعـدى   وأسـلوبه ، أمامهوأبواب الشعر على اختالفها مفتحة   
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اعــة، ويزخــر بــالقوة واملتانــة وتتقمــصه البالغــة بأبرادهــا حــدود اجلــودة والبد
نبيلة تفـيض برهافـة احلـس ورقـة     إنسانيةالقشيبة، وتطغي على شاعريته روح      

سواءالشعور وهي ملتقى احلب والعاطفة على حد.

ويف أدبه الرفيع ثورة عارمة على االستعمار واملستعمرين أعـداء الـوطن            
اإلنـسان إىل   يـسمو ـا    إنـسانية األدب رسـالة     اإلسالمي والعريب، وعنـده أن    

اإلنـساين وال جيـوز اختاذهـا وسـيلة لتكـوين شخـصية فارغـة               مراتب الكمـال  
ــف و  ) األجــوفيكــل اهلك( ــق التزل ــى حــساا عــن طري ــدافع  "عل ــق، وب املل

الالشعور والتفاين يف حب الذات والتهالك علـى حـب الظهـور علـى جانـب           
".ش والغروراحلمقاء واهلوى والطياألنانية

.ذلك الذي جيهل قيمة هذه الرسالة اخلالدة الساميةأديبافهل يعترب أ

:يقولإذوهللا در الشاعر الكبري أمحد الصايف النجفي 
بـــــهيف عــــصرٍ اآلدابهــــل ترتقــــي   

لألديـــــــب املوســـــــرإالَّال صـــــــيت

فيبيـــــع بـــــاإلعالن ســـــقط متاعـــــه   

ــرب   ــرب، وجتــــــــ ــا بتكــــــــ وحييطهــــــــ

لـك   أقدمبغذاء روحي فكري بأن      أُحتفكالقارئزيزي  ع دعينواآلن  
     يعطـر بنفحاتـه   أنمرتضى الوهـاب   األستاذدنا  نتفاً من العزل الرائع الذي عو

بأريج نسماته املنطلقـة  ةوان يفتح براعم قلوبنا الواهلإليهالتواقةنفوسنا   أجواء
. من جو شاعريته اليت خيمت عليه العبقرية بسمائها الصافية
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ابـن  " عبقريـة   أمامتقرأ هذا الشعر الغزيل البديع       وأنتوستجد نفسك   
فـؤاده  أعمـاق وسـتلفحك حـرارة الزفـرات الـصاعدة مـن      " زريـق ـ وشـوقي   

الكتوى بنار الوجد واهليام وهو يف حمراب احلب واهلـوى يـستغيث ولـيس مثـة                
:من جميب

ــسهده   ــضناك تــــــــ ــىن مــــــــ أضــــــــ
ــا ــسعده يـــــ ــالك يـــــ ــن بوصـــــ مـــــ
ــاد   ــل بعـــــ ــال بليـــــ ــد طـــــ ك يفقـــــ

جــــــــــده.. حمــــــــــراب احلــــــــــب
ــرق  ــى حـــــ ــر علـــــ ــه اهلجـــــ يرميـــــ

ســـــــــــهما حبـــــــــــشاه يـــــــــــسدده
لـــــــو قـــــــض عمـــــــارة مـــــــضجعه

ــدده  ( ــد يهــــــــ ــبح للبعــــــــ )شــــــــ
تفاؤلـــــــــــهأركـــــــــــانىرســـــــــــأ

ــ  ــشوك توســــــــ ــام الــــــــ دهومنــــــــ
يرتــــــاد الكــــــأس وميلــــــي الــــــرأس 

وينفـــــــــي الـــــــــرجس ويطـــــــــرده
ــرمي الليــــــل    ــي شــــــفتيه صــــ وعلــــ

نــــــــــــشيد احلــــــــــــب يــــــــــــردده
ــا ــد يــــ هليــــــل الــــــصب مــــــىت غــــ

ــام ــده؟ أقيـــــــ ــساعة موعـــــــ "الـــــــ
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كانت هذه استجابة لنداء عقيدة الشاعر ومدحه لإلمـام املهـدي املنتظـر             
الذي يصادف اليوم اخلامس عشر مـن شـهر   األغرمبناسبة مولده  عليه السالم 

.شعبان املعظم يف كل عام

ني بيتـاً  وقد بدأها بالغزل كما رأيت، وبلغت هذه اخلريـدة حـوايل الـسبع    
مــن الواقــع املريــر مبــا فيــه مــآس ومظــامل أشــجانهيبــث لــواعج أخرياــاويف 

اجتماعية يتقزز منها كل ضمري حي ميت إىل اإلميـان بـصلة الـروح واجلـوهر،                 
تشاهد فيـه   وأنتمنظر،   أمجلصورة، وجيسدها يف     أحسنفهو يستعرضها يف    

واملثل العليـا يف جمتمـع   الناس خارجني على القيم    أيدياإلنسانية املعذبة على    
:، واليك خامتة هذه القصيدة القيمةإسالمي

ــدين  ــدواً للـــ ــار عـــ ــد صـــ والعابـــ

ــده وللـــــــــــــــــدينار تعبـــــــــــــــ

ــل  ــشرع"وأحــ ــا " الــ ــوالربــ األمــ

ــورده   ــاً مـــــــ ــان حرامـــــــ وكـــــــ

ــتوىل   ــر اســـ ــى احلـــ ــد علـــ والعبـــ

ــودده  ــتاء تـــــــ ــاً واســـــــ طمعـــــــ

ــق    ــصر احلـــ ــام لنـــ ــن قـــ ــا مـــ يـــ

ــستنجده  وداعيـــــــــــــــه يـــــــــــــ

م لنجدتــــــــهصـــــــرخ اإلســــــــال 

ــينجده ( ــق ســــ ــين واحلــــ )وطــــ
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إطارهـا غـرودة احلـب، وترنيمـة العقيـدة يف     أالغزل وأنشدوةكانت هذه  
العذبة اليت تتراقص لوقعها أوتـار القلـوب، وقـد جتلـى فيهـا           وأنغامهاالبديع،  

ــضا ــعورهأي ــشوبة    ش ــساكني يف ج ــضعفاء وامل ــراء وال ــشاركة الفق ــساين مب اإلن
املتاجرين بـالظلم   " شرك"قعهم املزري عند وقوعهم يف      عيشهم، فتراه ميثل وا   

وهو املورد احلرام والسحت الفظيع حبكم      " الربا"االجتماعي السافر من آكلي     

بــا َأْضــعافًا    {:تعــاىلالــشريعة املقدســة بقولــه  ــوْا الَ تَـأُْكلُوْا الر نآم ــا الَّـذِين ها َأي يـ

ون الربا َال يُقومون إِالَّ َكما يقُـوم الَّـذِي يَتخَبُطـه        الَّذِين يأْكُُل { . }..مَضاعفَةً  

 ــسالْم مِــن طَانيقَاتِ { . }الــشدِبــي الــصريــا وباْلر اللّــه ــقحمي{ . } ُــلَّ ا َأحو

فيهـا  نات يف كتاب اهللا احلكيم، اليتوغريها من اآليات البي .}الْبيع وحرم الربـا     

تعاطيعن وتعاىلقاطع من اهللا سبحانه ياليوم أصبحتبوية اليت املنافع الر
.األسفشيئاً مألوفاً بني الناس خالفاً ألوامر اهللا ونواهيه مع 

وتــرى كيــف تطغــى القــسوة والغلظــة والــدناءة علــى الرمحــة والعطــف 
واملروءة؟

، ..وامتصاص دمائهمكرب من استغالل جهود الفقراء والبؤساء أإمثوأي
مبباضع اجلـشع اخلبيـث؟   أوصاهلموافتراسهم مبخالب الظلم الفاحش وتقطيع    

..!اإلنساين يف شيءاإلسالم والضمريأووهل ذلك كله من اإلميان 

الربا يف حقيقته جرمية كربى ال تغتفر، بل هو من كبائر الـذنوب الـيت     إن
ود العـاملني يف جمـاالت      ال متحى، ألنه يـشل احلركـة االقتـصادية ويعطـل جهـ            
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ــاجالنــشاط  ويكــون ســبباً مباشــراً للبــؤس والــشقاء واحلرمــان ومــوت  واإلنت
إىل تفكيـك عـرى احملبـة والـصفاء          إضـافة القابليات املواهب يف حيـاة اتمـع        

، وحـرب ضـروس مـع اهللا ورسـوله يقولـه        األفـراد والوئام وانعدام الثقة بـني      
:تعاىل

 }   آم ا الَّذِينها َأيي            مِنِنيؤ ـا إِن ُكنـُتم مـبالر ِمـن ِقـيا ب واْ مـذَرو َـوْا اتَُّقـوْا ان *

ُتم فَلَُكـم رؤوس أَمـوالُِكم َال            ِإن تُبــولِِه وسرو ِا ـنٍب مر لُوْا فَـأَْذنُوْا ِبحـَتفْع َفإِن لَّم

 ونالَ تُظْلَمو ونتَظْلِم{.

.ون من هذا اخلطاب السماوي الصاعق؟فأين املرابون الظامل

ال يدري كيـف تـستعمل هـذه الـشكليات     أيضادري كما وغريي   أال   أنا
أضـعافها اليت يستسيغها املتخمـون باسـم اإلسـالم مـن املعـامالت الربويـة يف                

سـيجارة  أوببضاعة جد زهيـدة  ) املسكني(املضاعفة بإجرائهم مبايعة املقترض     
ل من الفائدة احملرمة الـيت جينوـا منـه ويـستمرؤا            وذلك لقاء ربح طائ   !! مثالً
إنمع العلـم  املقيتيزيد على ذلك تناسباً مع جشعهم   أو%) ١٦او  ١٠(حنو  

املقترض جمرب حبكم ظروفه القاسية على الرضوخ بشكليام هذه اليت يرغمونه 
ذاك ال حـول لـه وال قـوة يريـد متـشية أمـره مهمـا كلفتـه              إذعل تقبلـها وهـو      

معظم هـؤالء  إناجلدير بالذكر هؤالء اآلمثني ومنأيديوف القاهرة عل    الظر
.املرابني هم بني ظاهر مليح وباطن قبيح يربأ منه اإلسالم

إىل الـشعر الوجـداين   ) الغـزل (فاملقطوعة الـشعري املتقدمـة قـد تعـدت       
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ــىواالجتمــاعي يف  ــع   وأعمــقمظاهرمهــا أجل ــت م ــذلك التق ــا، وك معانيهم
يكون الشعر معاجلاً للقضايا أنة يف نفس الغرض، وهكذا جيب املقطوعة التالي

واملشاكل االجتماعية والدينيـة يف واقـع اتمـع فأقرأهـا معـي لتعـرف مآسـي              
الربــا يف حيــاة النــاس كمــا يــصورها وجيــسدها لنــا شــاعرنا  أضــراروفداحــة 
_:الوهاب

ــوم آزروا أهــــــل الربــــــا    قــــــل لقــــ

وأحلــــــــــوه هلــــــــــم يف مجلــــــــــتني

ــيح ا  ــل يبــ ــال   هــ ــل الطــ ــشرع حتليــ لــ

ــاءً   ــر مــــ ــار اخلمــــ ــنيباعتبــــ أو جلــــ

ــم ــهم إــــ ــن جهلــــ ــهم مــــ يف فعلــــ

ــاملنيأبطلــــــــوا حكمــــــــة رب العــــــ

ــتم   ــل علمـــ ــاهـــ ــلإمنـــ ــاأكـــ الربـــ

ــني    ــروف بـــ ــع املعـــ ــوينيقطـــ األخـــ

ــتم   ــل علمـــ ــاهـــ ــلإمنـــ ــاأكـــ الربـــ

ــز بقـــــوت الكـــــادحني  يظهـــــر العجـــ

ــتم   ــل علمـــ ــاهـــ ــلإمنـــ ــاأكـــ الربـــ

ء املوســـــــرينفيـــــــه متجيـــــــد ثـــــــرا

ــتم   ــل علمـــ ــاهـــ ــلإمنـــ ــاأكـــ الربـــ

ــاملني  ــود العــــ ــل جهــــ ــه تعطيــــ فيــــ
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وننتقل من هذا امليدان االجتماعي إىل رحاب الطبيعة ومـسارح مجاهلـا،            
الكبري الفعال يف تنمية القابليات الفكرية والنضوج العقلـي،          أثرهافإن للطبيعة   

ويـستلهمون منـها    حـني يـتغىن ـا الـشعراء،          اإلهلـام وهي تكاد تكون مـصدر      
فتملكـه الـشعور    " زنبقـة "أمـام ، ولقد كانت لشاعرنا وقفة ذات مرة        األغاريد
مـد   إذاصرعها على يد صاحبه الذي تعشقها ومل يـستطع صـرباً حـىت               باألسى

.احلبوإرادةيده واقتطفها منفذاً بذلك حكم العشق إليها

أيمـا ال  ا تعرف معانيهـا القلـوب املتعطـشة للوصـ         للحب ألسرار  نَّإو
.تعطش

الـصريعة وهـي   ) الزنبقـه (الوهاب واقع احلال هلذه األستاذفيصف لنا   
هـذه اللوحـة الفنيـة اخلالبـة الـيت      أمجـل بني قريناا يف رياضـها الغنـاء، ومـا          

رمستها شاعريته املبدعة برباعة وصفاء فكر، فإن شاعرنا يف فنه رسام مـاهر،             
صداح وهزار طـروب فاسـتمع إىل        بلبل إنشادهويف تفكريه شاعر حاذق ويف      

:الشجية الرقيقة يف وصف ما جرى هلذه الزنبقةأحلانه
ــور  ــاف الزهـــــــ ــنت باقتطـــــــ ومفـــــــ

ــسحر   ــت الـــ ــاحني وقـــ ــم الريـــ وشـــ

ــاض  ــالل الريـــ ــاس خـــ ــي فجـــ ختطـــ

ــر   ــع املطـــ ــر دمـــ ــل الزهـــ ــد بلـــ وقـــ

ــض االهــــاب     ــر غــ ــاد بــــه الزهــ فعــ

ــبري زهـــــــى الـــــــصور  نـــــــدي العـــــ
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ــت لــــه بــــني تلــــك الزهــــور     فالحــ

تتحــــــــــدى القمــــــــــر" زنبقــــــــــة"

ــحر   ــن ســـــ ــه مـــــ ــاتدلـــــ إغفائهـــــ

ومــــن طيــــب ريــــا شــــذاها ســــكر    

ــا عـــــروس الريـــــاض    ــشق فيهـــ تعـــ

وراح يــــــــصوب فيهــــــــا النظــــــــر  

ــد  ــافمــــــ ــني إليهــــــ ــد اآلمثــــــ يــــــ

مقتطفــــــــــاً يــــــــــا إلمث البــــــــــشر  

ــة  ــه مقطوعــــــــ فرفــــــــــت بكفيــــــــ

بـــــــاألثروقـــــــد ذبلـــــــت عنـــــــدها 

 الـذي حـدث علـى    ) الزنبقـة (فالقتطاهذا الوصف الرائع   إنَّال شك
نفـسك واخـذ طريقـه سـويداء قلبـك وهـو مركـز               أعمـق منه قد رن يف      مرأى

.العاطفة والشوق

بالروح التأملية الدقيقة واملوسيقى العفويـة   ) السيد الوهاب (وميتاز شعر   
وحاالتـه النفـسية الـيت تبـدو طبيعيـة      وإحـساسه املنسجمة مع تفكريه وشـعوره     

. نطاقها أوسعكلف والتصنع، ألنه من املهارة الفنية يف        ليس فيها شيء من الت    
أحاسيـسه لترى كيف يترجم  )عودة احلبيب (يف قصيدة    أخرىمرة   إليهفاصغ  

_:بلغة الوجد واحلنني الطافحة مبعاين احلب والغرام
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ــتوطن   ــى واســ ــر احلمــ ــابزهــ األحبــ

ــاب  ــل والترحــــ ــتوجب التقبيــــ فاســــ

ــلَّأو ــوره  طــ ــشر نــ ــل ينــ ــدر الوصــ بــ

ــاب  ــتقبله رحــــ ــه فاســــ ــن برجــــ مــــ

ــجوه    ــربح شـ ــب املـ ــن القلـ ــت عـ وجلـ

مشـــس املـــىن فاجنـــاب عنـــه ســـحاب     

ــعةوختللتـــــــه  ــاأشـــــ مـــــــن نورهـــــ

ــا   ــتحكمت خبيوطهـــ ــبابفاســـ األســـ

 ــؤذر ــا جـ ــ يـ ــت حتلّـ ــه ا باتـ ـــق حولـ الـ

ــالم ــث أحــ ــححيــ ــاب أزيــ ــه نقــ عنــ

ــا    ــست ـ ــيت قيـ ــسن الـ ــدة احلـ ــا وحـ يـ

صــــور احملاســــن فاســــتقام حــــساب   

ــذي   ــت الــ ــان والنبــ ــة الرحيــ ــا دميــ يــ

ــوده عـــــذب الـــــصبا ينـــــساب  يف عـــ

ــه   ــحراً بــ ــا ســ ــعة طرفهــ ــشرت أشــ نــ

ــاب   ــث الغـ ــاب حيـ ــث الغـ ــت بليـ فتكـ

يــــا روض املــــىناألحبــــابيــــا جنــــة 

ــاك كواعـــــب   ــرابحـــــسدت ـــ أتـــ
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ــفاهها  ــدودها وشــ ــا وخــ ـــيف ثغرهــ الــ

ــ ــ شــــــــ ــاح والعنـــــــ ابهد والتفـــــــ

قــــوا يــــا نــــازلني محــــى الفــــؤاد ترف   

مـــــن بعـــــد ألي فـــــالفؤاد مـــــذاب   

مث انظر كيف متوج قرحيته بالوالء ألهل البيت الطاهرين عليهم السالم           
وتـصطك كـأن ينـافس بعـضها الـبعض لتجـد             األمـواج وكيف تضطرب هذه    

منطلقاً هلا من خضم هذه القرحية لتجري يف وهاد النفوس، وها هـي قـصيدته       
علي بن   اإلماماإلنسانية  والبالغة وحكيم  العصماء يف مولد أمري احلق والعدل     

وهـي مــزيج مــن الغـزل واملــدح والوصــف واخليــال   عليــه الــسالمطالـب أيب
البطـل العظـيم وجمـده   اإلمـام تارخيية تشع يف خالهلا مآثر     الواسع وفيها وقائع  

:اإلنساين املشرق يف آفاق هذا الوجود فامسعه وهو يقول
ــه   ــذب حدائـ ــدا بعـ ــود شـ ــب الوجـ ركـ

ــه  و ــرد حيائــ ــق بــ ــذار وشــ ــى العــ نفــ

ــت  ــه وتتابعــــــ ــست أنغامــــــ وتنافــــــ

ــساب  ــاألنوارتنـــــ أجوائـــــــهيف كـــــ

ــربى  ــصاىب وانــ ــاد إىل التــ ــدوح عــ والــ

أعــــــضائهمــــــاء احليــــــاة يــــــسيل يف 

ــردت  ــارى غــ ــادل والقمــ ــرب العنــ طــ

ــهفـــــوق الغـــــصون اللـــــدن يف  أفنائـــ
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واخـــــــضر روض العـــــــيش ذبولـــــــه

أحنائـــــــهيف األحـــــــالمفاخـــــــضرت 

ــوى  و ــان اهلـــ ــشاق أحلـــ ــد العـــ تناشـــ

أصـــــــدائهوفنـــــــون موســـــــيقاه يف  

ــضا   ــتطالت يف الفـ ــور اسـ ــب النـ ومواكـ

ــه   ــا إىل جوزائــ ــن البطحــ ــسمت مــ فــ

ــه   ــث مييلـ ــصن حيـ ــف الغـ ــامسع حفيـ فـ

ــه    ــى ورقائـــ ــسيم ومرتقـــ ــق النـــ طلـــ

الحــــــت تباشــــــري الــــــصباح نديــــــة

ــهبائه   ــذا صـــ ــشق شـــ ــل فاستنـــ باطـــ

ــه   ــه ومقامــــ ــع بركنــــ ــت شــــ والبيــــ

ــفائه  ــه الـــــسنا وصـــ وســـــرى بزمزمـــ

واستبــــــشرت عرفاتــــــه شــــــوقاً إىل  

ــور يف   ــيم ميــــ ــأ العظــــ ــهالنبــــ أائــــ

ــرت اهللا حـــــريى   ــه(خرجـــــت بكـــ )أمـــ

ــوين يف   ــضى التكــ ــث اقتــ ــهحيــ إبدائــ

ــذي  ــه البيــــت الــ ــذت بــ محلتــــه فانتبــ

ــه  ــدها بلوائـــ ــع وليـــ ــصت لوضـــ خـــ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة األدبية المعاصرة في كربالء __________________________________٧٤

وقـــد جـــال" فاطمـــة املخـــاض"فاجـــاء 

ــيف(األرضيف  ــن ) اهللاســـ مـــ
عليائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــي"واىف  ــه " علـــــ ــاجداً وجبينـــــ ســـــ

ــيمائه   ــوح يف ســـ ــسجود يلـــ ــر الـــ أثـــ

ــيت   ــل الــ ــسف التماثيــ ــذي نــ ــد الــ ولــ

ــه  ــت اهللا يف أفنائــــــ ــصبت ببيــــــ نــــــ

 ــذي دك ــد ال ــان يف ول ــروش وك الـــالع

ــ ــرائهاألرضهيجا ملــــوك ـــ مــــن أســ

ولـــد الـــذي خـــضعت لقـــائم ســـيفه    

ــه  ــوحش يف بيدائــ ــشرى والــ ــد الــ أســ

ــيهنفــــــس الــــــنيب وصــــــهره ووصــــ

ــو ــن  وأبـــ ــر مـــ ــداة الغـــ ــهاهلـــ أبنائـــ

ــصدق  ــازالــــ ــارواإلعجــــ يفواإليثــــ

ــه ــه إميانـــــــــ ــه وبالئـــــــــ وبيانـــــــــ

  ــث والرعــــد املــــدو ناي والــــسوالغيــ

ــه   ــخائه وائــــ ــوته وســــ ــن صــــ مــــ

ــ ــد طلَّـــ ــداً قـــ ــاً زاهـــ ــدنيا ثالثـــ ق الـــ

فيهــــــا ومل يغتــــــر بطــــــول بقائــــــه   
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ــيم      ــار اجلح ــن ن ــنج م ــن ي ــأل ــىخ و تق

بـــــسوى مودتـــــه وصـــــدق والئـــــه    

ــاء   ــن جـــ ــه"طـــــوىب ملـــ ــه" اإللـــ حببـــ

ــل لــــــآل  ــداً بعدائــــــه يتوالويــــ غــــ

ــ ــصاحة والبيـــــان بنطقـــــه  نســـ الفـــ

ــم   ــىن لعلـــ ــو"وبـــ ــهأس" النحـــ بنائـــ

ــزات بيانـــــه    ــرب باتـــــت معجـــ للغـــ

ــه    ــن بلغائــ ــصيد مــ ــه الــ ــار فيــ واحتــ

ــــــج البالغــــــة تــــــوأم القــــــرآن يف

إحيائـــــهيغ مـــــن آياتـــــه قـــــد صـــــ  

دوااملستــــــشرقون وأيــــــبــــــهفعــــــىن

ــازه ــه إعجـــــــ ــوده ببقائـــــــ وخلـــــــ

ــابض  ــهاألرواحالقـــــــــ يف محالتـــــــــ

إفتائــــــــهيف اإلرشـــــــاد والباســـــــط  

ــاداملقــــــــــرب  إحيائــــــــــهيف اإلحلــــــــ

والباعــــــــث اإلميــــــــان يف أحيائــــــــه

الراكــــــــع الــــــــسجاد يف حمرابـــــــــه  

ــالق اهلامـــــــات يف هيجائـــــــه   والفـــــ
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بيتـاً وكانـت هـذه مقتطفـات منـها وهـي       )٦٠(القصيدة وقد بلغت هذه  
اإلمـام املقدسـة  " الكعبـة "لعمري من ابلغ ما جاء يف لغة املديح والثنـاء لوليـد       

.عليه السالم علي

هلذه النفثات املتصاعدة من    أخرىمرة   عشويغمره اخل  أنبفؤادك   وحري
تعــزف هلــا الــيتاألحلــانقلــب الــشاعر وشــاعريته القويــة، وإىل هــذه أعمـاق 

شخـصية  أمـام والتقـديس    واإلعظـام اإلجـالل الشاعر، وهـو واقـف موقـف        
الطـاهر، فتـراه يتـرمن تـرمن         اإلمامـة بيـت    األغـر عظيمة اكتحل بنـور ميالدهـا       

اهللا  أسـد له يف مدحـه الرائـع لإلمـام الـسبط احلـسن الزكـي شـبل                 والعاشق امل 
ل مبولـده املبـارك يف   وما أمجل ما يتغـز عليه السالمطالب أيبالغالب علي بن    

: مثل هذا البيان الساحر ويف هذه املقتطفات
ــه   ــب االمـــ ــىن القلـــ ــا مـــ ــه يـــ ــتم الـــــــصب هيامـــــ يكـــــ
ــهيكبــــــت الوجـــــــد حبـــــــال  مل يطـــــــق فيهـــــــا اكتتامـــــ
ــىت  ــران حـــــ ــفه اهلجـــــ فـــــــضح الـــــــدمع غرامـــــــهشـــــ
صــــــار يف احلــــــسم عالمــــــهوتــــــــــــــواله حنــــــــــــــول

_:إىل قوله
ــه اب الفجـــــر نـــــوراًثغـــــرعشـــــ ــوت منــــ ــسامهوضــــ تــــ

ــداألســـــودى احلجـــــر وجتلَّـــــ ــامهيف خـــــــــــ ك شـــــــــــ

ــوى  ــبحواهلــــ ــداًأصــــ وغـــــــشى عليـــــــا امـــــــه  جنــــ

ــواه ــه وتغـــــــــــــــىن ـــــــــــــ ــري، ومحامــــــ ــل طــــــ كــــــ
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ــ  ــاح هيـــــ ــصبوحصـــــ ــأس مدامــــــه  ا لـــــ وامــــــأل الكــــ

ــا ــراً (مخــــــــرة تــــــــذهب عنــــــ ــرجس طهــ ــسآمة) الــ والــ

ــشدٍوتنــــــسااألوتـــــار  وانـــــصب   ــتقامهب بــــــــ واســــــــ

ــد يف بيــــــت االمامــــــه لَّحــــــوأدر خنــــــــــــب وليــــــــــ

ــدراً  ــل قــــــ ــيم جــــــ ــه عظــــــ ــصاصاً باالمامـــــــ واختـــــــ

ــبط  ــه"ســـــ الزاكـــــي وعنـــــوان الكرامـــــهاحلـــــــسن" طـــــ

ــرب أســــــامه  البيـــــت فيـــــهأهـــــلجـــــود  ولــــــدى احلــــ

ــفني ــة يف صــــ ــان للرايــــ ــكــــ ــهأســـــــــــــ ا ودعامـــــــــــــ

خــــــاض قتامــــــهإذرأس ـــــــالـــــيف قتــــال شــــاب منــــه  

تعتـرب مـن عيـون     سالمعليـه الـ   علـي  اإلمـام يف مدح    أخرىوله قصيدة   
وهـو اليـوم الـذي    ) الغـدير (، منـها مـا يتعلـق بيـوم     )١٠٠(الشعر وقد بلغـت   

خليفة على املـسلمني  عليه السالم علياًصلى اهللا عليه وآله وسلم    نصب النيب 
:، فاستمع إىل وحي العقيدة من فم شاعرهاتعاىلمن اهللا بأمر

ــال مــــــن    ــم قــــ ألــــــست أوىل بكــــ

ــسكم ــاألمرأنفــــ ــالوابــــ ــىقــــ بلــــ

ــه    ــوىل لــ ــت مــ ــن كنــ ــم مــ ــال هلــ قــ

العلـــــــىحقـــــــاً فمـــــــواله علـــــــي

مث دعـــــــــا اللـــــــــهم وال الـــــــــذي
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واخـــــذلن مـــــن قلـــــى) عليـــــاً(وإىل 

ــصطفى    ــا املـــــ ــاه ـــــ ــارة فـــــ عبـــــ

وحيــــــــاً مــــــــن اهللا لــــــــه انــــــــزال

ــة خـــــــص  ــاً(مكرمـــــ ــا) عليـــــ ـــــ

ــال  ــه املرســـــــــ ــا نبيـــــــــ انطقهـــــــــ

اسـتعراض بطـوالت     غرودتـه هـذه إىل    أيف  ) الوهـاب (مث يتدرج الشاعر    
اجلبارة يف ميادين احلروب اليت خاضها ضد الكفرة واملـشركني والطغـاة             اإلمام

خري فيها لإلسالم ولصاحب الرسالة ول واألواليت كان هو ـ وحده ـ النصري األ 
فإنـك لـست تقـرأ شـعراً مقفـى      صلى اهللا عليه وآله وسلم املقدسة رسول اهللا  

يـديك عقـود مـن التـاريخ اإلسـالمي يف      أمامك وبنيوإمنافيما تقرأ وحسب،  
ما أروعما يكون النظم، ويف    أحسنحوادثه وأهم ماجرياته منظومة يف       أعظم

_:يتجلى فيه الفن كما سترى
ــضي   ــام يقــــ ــرهموقــــ ــهمأمــــ بينــــ

ــا اســتمهال    ــشرع م ــه يف ال بعلم

  ــاه ــاء أفنـــ ــو شـــ ــذي لـــ ــو الـــ موهـــ

بــــــصارم يف احلــــــرب لــــــن يفلــــــال 

ــن فـــــــر يف ــيهم مـــــ )خيـــــــرب(وفـــــ

ــن  ــد(ومــــ ــر) بأحــــ ــستعجالفــــ مــــ

أفعـــــــاهلمفهـــــــو علـــــــى نقـــــــيض 
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ــ ــثال خلَّـــــ ــاطراً أمـــــ ــراً عـــــ د ذكـــــ

خالــــــــــٍدألىب) بــــــــــدر(فيــــــــــوم 

البروحــــــــه إىل الـــــــــردى عجـــــــــ 

وخيـــــــــــرباً دامههـــــــــــا حيـــــــــــدر

ــري  ــار(بغــــ ــتال ) ذي الفقــــ ــا قــــ مــــ

ــدأ(ويــــــوم  ــتإذ) حــــ ــهأحاطــــ بــــ

ــز ــشرك ـــــ الفـــــــالكتائـــــــب الـــــ

 بهاصـــــــحأ) محــــــد أ(عـــــــن ففــــــر

ــ أرجــــــــالدين يف الفــــــــضا صعمــــــ

وأوداهـــــــــمفحطـــــــــم الكفـــــــــر  

أســـــــفالأعالهــــــم حــــــىت غــــــدا   

ــى    ــشرك علــــ ــازم الــــ إثرهــــــافــــ

ــث  ــرو(حيــ ــدال ) لعمــ ــوغى جــ يف الــ

فاختبــــــــــأوا ونــــــــــال ختليــــــــــدها

)١(بــــــضربة تعــــــدل ثقــــــل املــــــال    

ــصه    ــن شخــــ ــل املــــــثقفني عــــ ســــ

ــارفني أو أوال.. الًوالعــــــــــــــــــــــــــ

].ضربة علي يف يوم اخلندق أفضل من عبادة الثقلني[_:ـ  قال رسول اهللا١
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)وجـــــــربام_جـــــــرداق(ينبئـــــــك 

الحلَّــــــــذاتـــــــهِ ِهنــــــــومـــــــن لكُ 

هــــــذي ســــــجاياه علــــــى فــــــضلها 

ــدى   ــت لــ ــصاءجلــ ان تعــــدالاإلحــ

ــاره   ــن بإيثـــــــــ ــتعظ حنـــــــــ فلنـــــــــ

ــذ  ــهولنتخــــــــ ــوئالأهدافــــــــ مــــــــ

ــدة  ــى وحـــ ــشعب علـــ ــل الـــ ولنحمـــ

ــا اخلــــــصم  ــرب فيهــــ ــرحالأجنــــ ن يــــ

ــشاعر أنوبعــد  ــاوضــع ال ــأمامن ــن مــشاصــوراً جلي هد البطــوالت ة م
والتضحيات ومعجزات الشجاعة العلوية اخلارقة اليت أذهلت العقول وجعلتها       

وقف يف ختـام هـذه القـصيدة خاشـعاً بقلـب كئيـب مـن قـضية         . يف حرية منها 
ويـصب جـام     األليمـة وهـو يـشارك الالجـئني العـرب يف مأسـام            ) فلسطني(

مي ويتمىن لو يثوب    الوطن العريب واإلسال   أعداءغضبه على اليهود الغاصبني     
العرب إىل رشدهم ليكونوا وحدة فكرية وعسكرية متضامنة متضافرة بـالقول       

_:شاعرنا يف قولهأجادوالعمل لنسف هذه الدويلة اللقيطة وقد 
يف حقلنـــــا) صـــــهيون(أمـــــسى بنـــــو 

ــراد  ــر(جــــ ــسنبال ) بــــ ــضم الــــ يقــــ

ـــــــــاأودتحوقلـــــــــة احليـــــــــاة  

ــافع واحلـــــــــوقالوأجلـــــــــت اليـــــــ
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ــو  ــرودة هـــــذي مجـــ ع العـــــرب مطـــ

هائمـــــــة بـــــــالفالأرضـــــــهاعــــــن  

تاركـــــــة جنــــــــات عـــــــدن ــــــــا  

ــ  ــا القلّــــ ــؤتى جناهــــ ــوالتــــ ب اجلــــ

ــا  ــصد خرياـــــــ ــشرت حتـــــــ وانتـــــــ

ــنجال أيــــــدي ــاب حتمــــــل املــــ ذئــــ

ــرأي يف  إ ــتالف الـــــ ــان اخـــــ أمرهـــــ

ــزمال  ــصاغر الــــ ــا الــــ ــع فيهــــ أطمــــ

ــده    ــر يف مــ ــب البحــ ــات جنــ ــن بــ مــ

أصـــــــبح واملـــــــاء عليـــــــه اعـــــــتال 

املـصلح املرحـوم الـسيد    اإلمامفقيد العلم واجلهاد واإلسالم   ييرث لاوق
وها هو يـردد نـشيد   . رخ وفاته يف اية قصيدتهأعبد احلسني شرف الدين وقد   

_:يف موجة دافقة من التعبري الشاعري الرقيقواألسىاحلزن 
ــسفاً اهللا أي ــد منخـــــــ ــاء هـــــــ بنـــــــ

ــسفا  وأي ــدى خـــ ــاق اهلـــ ــدر بآفـــ بـــ

دين احلنيـــف هـــوىركـــن مـــن الـــوأي

قـــــرص ذكـــــاء خـــــر منخـــــسفاوأي

ــر وأي ــدهر ذي خطــ ــواه الــ ــفر طــ ســ
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وفلــــك أمــــن طــــواه املــــوج منجرفــــا

خطــب عــرى مــاء الــشجون جــرىوأي

ــدم مــــا نزفــــا      ــري عــــبري الــ ــه وغــ بــ

خطــــب لــــه نــــشرت بــــاحلزن قاطبــــة 

أســـــفااإلســـــالم وا أمـــــمأعالمهــــا 

_:إىل قوله
ــدا  ــشام مث الرافـــ ــان والـــ ــالبنـــ ن معـــ

ــصرفا   ــوح منــ ــال أرى للنــ ــل كــ والنيــ

والعـــرب تنـــدب واإلســـالم مغتــــرف   

مــــن احملــــاجر دمعــــاً ســــيله وكفــــا    

ــصر احلـــق مهجتـــه     فـــدى احلـــسني بنـ

ــاأثـــــرهوعبـــــده  ــاد قفـــ ـــــج اجلهـــ

ــضطهد   ــد يف الـــــــدين مـــــ هللا جمتهـــــ

قاســـى العـــذاب وباإلميـــان مـــا اختلفـــا

الظـيم حـني لـوى     ) فرنـسا (سامته ظلمـا    

علــى العــصا كفهــا واســتأثرت صــلفا    

تفــــــوه معــــــتقال بعــــــد انتــــــصارهم

ــسطني  ــاإلخالصإىل فلـــ ــصفابـــ متـــ
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جـــال عـــن الـــوطن احملبـــوب مغتربـــا    

ــوادي   ــى لـ ــا) مـــدين(جـــالء موسـ قرفـ

ــاً    ــده حنقـــ ــن بعـــ ــأحرقوا داره مـــ فـــ

بنــــارهم وأبــــادوا الكتــــب والــــصحفا

تــــذلل الــــصعب يف ميــــدان حجتــــه   

كــــل عنيــــد فيــــه وانعطفــــا   ومــــال 

بـــك اســـتطالت ريـــاض العلـــم يانعـــة 

ــا ــا  أمثارهـــ ــىن ومقتطفـــ ــت جمـــ فجلـــ

ــرك أفنيــــت ــفارعمــ ــصدرهاباألســ تــ

ــا    ــت معتكفـ ــا ظلـ ــشراً عليهـ ــاً ونـ طبعـ

ــن   ــور مــ ــشتهليبــــصر النــ ــةأعــ داجيــ

منعطفـــاأخطـــاهويعـــرف الـــدرب مـــن 

ويتبــــع النــــهج مــــن زاغــــت بــــصريته

مــن قــد ضــل منجرفــا   ويقتفــى احلــق 

أثــــرااملقتــــضى " بــــالنص واالجتــــهاد"

زداد علمـــاً ويلقـــي عنـــه مـــا صـــدفا    

للماضــــــني رتــــــب" فــــــصولك"ويف 

ــا   فــصل اخلطــاب وفيهــا اثنــان مــا اختلف
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تـــدعو مـــن ختلـــف عـــن) اتـــكعمراج(

ــستهدى ويأتلفــــا    ــصد الــــسبيل ليــ قــ

قــــضى يراعــــك فيهــــا بالبيــــان علــــى

ــستراب  ــا يـ ــيخ مـ ــروشـ ــااألزهـ اعترفـ

ــرفا   ــن زاده شـ ــدى مـ ــن اهلـ ــألت ديـ سـ

ــى    ــسني كفـ ــد احلـ ــرفاً عبـ ــال يل شـ فقـ

ــان موطنـــه     ــن لبنـ ــرب عـ ــن تغـ ــا مـ يـ

ــوع   حــني غفــا ) الطــف(واســتقبلته مج

ــدد القــــرب  ــالنورين"وجــ مــــرحتال" بــ

ــا   ــتوطن النجفـ ــضى واسـ ــار للمرتـ وسـ

ــضى    ــري مرت ــني شــاعرنا العبق ــساجالت شــعرية ب ــاك م ــاب وهن الوه
التالية مؤرخاً باألبيات" الوهاب"واملعروف الشيخ علي البازي الذي بعث إىل 

:قائال١٣٧٥يف عام " بشرى"ميالد كرميته 
ــاب أال ــا مرتـــــضى الوهـــ ــرا يـــ ــا بـــــن البـــــضعة الزهـــ يـــ

ــشراك ــاك اهللا يف بـــــــ جـــــــرافأهنـــــــأ واغـــــــنم األحبـــــــ

ــم تارخيهــــــا   ــدوا(لكــــ ــشرى  يبــــ ــشر يف بـــ ــا البـــ )زففنـــ

_:الوهاب بنفس القافية والوزن قائالاألستاذه فرد علي
ــة  ــاعر الكوفــــ ــاين شــــ ــراحبــــ يف تقريــــــــــــضه فخــــــــــ
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ــضل   بــــــشكرى فــــــضله أحــــــرىكــــــانإذبــــــدا بالفــــ

 ــز ــوب عــ ــككــــساين ثــ ــن حيــ ــهمـــــــ ــراأبياتـــــــ الغـــــــ

ــاً   ــجل تارخيـــــ ــد ســـــ ملــــــيالد ابــــــنيت الــــــصغرى  وقـــــ

مــــــا قــــــال ومــــــا أطــــــرىوقـــــد قـــــال ومـــــا أحـــــسن

ــشرى  لكـــــــم تارخيهـــــــا يبـــــــدو( ــشر يف بـــ ــا البـــ )زففنـــ

ــذا  ــتلـــ ــا أرخـــ ــشامـــ ــد ذا يتـــــــرى  أنـــ ــت بعـــــ ببيـــــ

ــشعر ( ــار بالـــــ ــي طـــــ كبــــــاز قــــــد زهــــــا قــــــدرا هلـــــ

هجـ١٣٧٥

) الـصدر (سـدي حممـد هـادي     فـضيلة العالمـة األ     األملعـي وكان الشاعر   
عـشر عامـاً وعنـد مـا         أربعةالذي كان قاضياً يف احملكمة الشرعية بكربالء ملدة         

بعث إىل شاعرنا " ١٩٥٤"يف احملكمة الشرعية يف احللة عام  نقل ملزاولة القضاء  
_:بالبيتني التاليني

رحلـــــت للحلـــــة الفيحـــــاء منتجعـــــا

مناهــل العلــم والتــاريخ واألدب

ــرنا  ــة ان فاقـــــت حواضـــ فـــــال غرابـــ

ــيس يف العنـــب   ( ــة معـــىن لـ )ويف احلميـ

غ يف تفضيل   قد بال ) الصدر(السيد   أنالوهاب منهما    األستاذفاستوضح  
إليهمدينة احللة على مدينة كربالء يف النواحي العلمية والتارخيية واألدبية فبادر 
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كربالء حملها يف العلم واألدب أنبتوجيه النقد الذايت يف أبيات رائعة مبيناً فيها 
أنـوار والتاريخ حمل القطب من الرحى، وهي ألمهيتها العظيمة منار تشع منـه             

قـدمياً وحـديثاً، وان كـل مـا          األجيالاملثل العليا تنري حياة     الفضيلة والقداسة و  
اإلشــراقهـي قبــسات مــن  مــاإنوغريهــا مـن العلــوم واآلداب  ) احللــة(متلكـه  

العلمي واألديب والفكري يف هذا البلـد املقـدس العظـيم وهكـذا كـان جـواب             
ـ :الوهاباألستاذشاعرنا 

مدينـــة الـــسبط نـــور العلـــم يغمرهـــا    

ــن اهللا ــضال مــ ــافــ ــببإهلامــ ــال ســ بــ

علمهــا الفيحــاء عــن تعــب   وأحــرزت

تكلفـــــاً فاســـــتحقت عـــــايل الرتـــــب 

ــدااألمـــصارفكـــربال فاقـــت  حيـــث غـ

ــا  ــصدر(مكاـ ــاريخ واألدب) الـ يف التـ

أيـــــن التكلـــــف ممـــــا جـــــاء موهبـــــة

ــيس يف العنـــب   ( ــة معـــىن لـ )ويف احلميـ

دي الـصدر قـد أعـاد    وعلى أثر ذلك كان مساحة احلجة الـسيد حممـد هـا         
النظر يف بيتيه السابقني وشطرمها تشطرياً بـديعاً وأرسـلهما إىل الـسيد الوهـاب             

ـ: بقوله
ــئن ( ــاً لــ ــاء منتجعــ ــت إىل الفيحــ رحلــ

فقـــــد بلغـــــت بـــــوادي كـــــربالء إريب
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ــها    ــدين رتبتـــ ــت بالـــ ــربالء علـــ فكـــ

ــشعر والتــــاريخ واألدب  ( ــوادي الــ )نــ

ــرنا ( ــت حواضـــ ــة أن فاقـــ )وال غرابـــ

والـــــشهباألفـــــالكفـــــدوا عـــــامل 

ــدنيا ب    ــا الـ ــل ومـ ــل، بـ ــا بابـ ــاأمـ مجعهـ

ــيس يف العنـــب   ( ــة معـــىن لـ )ويف احلميـ

خ ـا   وعبقريتـه أر  ) الوهـاب (مـن نفحـات شـاعرية        أخرىوهذه نفحة   
_:أه مبقدمه قائالوهن) ضياء(ميالد جنل املؤلف 

ــارق لـــك اهلنــــا يـــا بــــن الرضــــا   ــيف طــــ ــيمن ضــــ )١(بــــ

ــت  ــد رمســـــ ــورتهقـــــ ــري خــــــــالق  صـــــ ــشة خــــــ ريــــــ

ــا   ــادي مســــــ ــده اهلــــــ ــشأِوجبــــــ ــق لـــــ )٢(جمـــــــد الئـــــ

 ختــــــــه بــــــــني املــــــــال أر)ضـــــــياء صـــــــادقشـــــــع(

هجـ١٣٧٧=١٩٥_٨١٢_٣٧٠

ائد معنوية كـبرية وأثـر مباشـر    وخيلو أدب املساجالت الشعرية من ف  وال

احلاج السيد حممد رضا ولكن فيها توريـة يفهـم مـن    إىل والد املؤلف وهو    إشارة: ـ  الرضا  ١
.عليه السالم الرضا من أهل البيت اإلمام: معناها

ولده ضياء المه وفيهـا أيـضاً لطيفـة تـشري إىل الرسـول        " جد"هو عم مؤلف و   : ـ   واهلادي   ٢
).األمنيي اهلاد(الذي من صفاته وألقابه الكرمية ’األعظم
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فيـة  يف ازدهار الفكر ورفـع املـستوى األديب، فقـد رد عليـه املؤلـف بـنفس القا            
ـ:والوزن باملقطوعة التالية

ــا غمر ــاتنــــــ ــاأبــــــ ــوِجالعطــــــ ــٍفمبـــــ ــارِقلطـــــ خـــــ

ــادق  مــــن عطفــــك النــــابع فيــــك ــن وفــــــــاء صــــــ مــــــ

ــابق خريــــــــــــدة أحتفتنــــــــــــا  ــر عـــــ فاحـــــــت كزهـــــ

ــا ــقنـــــــــــــسيمهاأجنـــــــــــ ــعر رائــــ مــــــن روض شــــ

كنـــــــــــــشوة املعــــــــــــــانق ســـــــــــرى إىل نفوســـــــــــنا

ــاعرنا ــا شـــــ ــاذقبوركـــــــت يـــــ مــــــــن مــــــــاهر وحــــــ

ــشعر   ــنت الــ ــت مــ ــنركبــ ــاركمــ ــوارقأفكــــــــــ البــــــــــ

ــة   ــت قمــــــ ــىت بلغــــــ ــق حــــــ ــد الئــــــ ــو مبجــــــ تزهــــــ

مـــــــن حاســـــــد أو حـــــــانقيـــــا بـــــئس مـــــن يغيظـــــه   

بــــــــذا املقــــــــام الــــــــشاهقســـــــــــالملايترتقـــــــــــإن

ــا ين حقــــــــــــــري نــــــــــــــاعقدع جانبــــــــاً كــــــــل أنــــــ

ــق  ــائش مراهــــــــــ وحاقــــــــــــــد ممــــــــــــــاذقوطــــــــــ

ــوه  ــارق يف زهـــــــــ ــل منـــــــــــــافق وغـــــــــ وجاهـــــــــــ

ــا  ــا العطــــــ ابقذا اجلميـــــــل الـــــــسيــــــا ملكــــــــتين أبــــــ

ــ الــــــحييـــــت يـــــا فنـــــان يف تاريخ باحلقـــــــــــــائقـــــــــــ

ــت ــتوأنــ ــشاعرأنــ ـــالــ ــالــ ــسوابقـــــــــ معروف بالــــــــ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٩_____________________________________________الوهاب مرتضىالسيد

ــصور  ــورتـــــ ـــواألمـــــ مل تفــــــــــــارقأحــــــــــــداثالـــــ

ونــــــــور فكــــــــر بــــــــارق   بريــــــــــــــشة قــــــــــــــادرة

ــة ــة فياضــــــــــــ ــسحب الرقــــــــــارق قرحيــــــــــــ كالــــــــ

ــها  ــة أوتيتـــــــــــ ــن رازق موهبـــــــــــ ــبحانه مــــــــ ســــــــ

ــن   ــل مــ ــد قيــ ــعركمقــ ــرأي واثـــــــق  ؟أشــ ــت بـــــ :قلـــــ

كــــــنجم شــــــارقأضــــــحىهنــــــــأ) عطــــــــاء(أبــــــــو 

ــاطق وهـــــــذاأرائيـــــــكفـــــــال  ــري نــــــ ــشعر خــــــ الــــــ

ــاء  ــؤادإليـــــكجـــ ــن فـــ ــادق عـــ ــسان صـــــــــــ بلـــــــــــ

مرتضى الوهاب يف التأريخ فهو الفن اجلميـل الـذي ال         األستاذشعر   أما
جياريه فيه احد من الشعراء العرب يف العراق وغريه من حيث ضـبط احلـساب            

اليت ينظم من أجلها هذا النوع من الشعر وقد قلت    غراضلألواملعاين املطابقة   
املرحوم اخلالد الذكر الشيخ حممد علي اليعقويب قد أذعن للنقد الوجيه    إنآنفاً  

.شاعرنا الوهاب يف هذا الفن الشعريإليهالذي قدمه 

للمرحـوم الـشيخ   ) اهلائيةاأللفية(خ به  الرائع يؤر  النموذجليك هذا   إو
واإلمــام علــي والزهــراء األعظــمويزي يف مــدح الرســول عبــد احلــسني احلــ

_:جاء فيه) فريدة البيان(املوسومة بـعليهما السالم 
ــور   ــة أم روضـــــــــة للزهـــــــ ألفيـــــــ

ــور   ــع للبحـــــــ ــدة أم جممـــــــ فريـــــــ
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ــرج أم ــرين اذ خيــــــ ــرج البحــــــ مــــــ

اللؤلــــؤ واملرجــــان حلــــى الــــصدور   

ــال بـــــــه    ــر مـــــــن خيـــــ أم جل حبـــــ

ــشآت الــــشعور    جتــــرى جــــواري منــ

ــاب أ ــدم غــــ ــرزت أســــ ــدهبــــ أســــ

ــدهور  ــع الـــــ ــأل مســـــ ــا ميـــــ زئريهـــــ

ــ ــت  أبـــــ ــر ثابـــــ ــت حجـــــ لف بيـــــ

ــعاعه ــور  إشــــ ــار ونــــ ــق نــــ يف احلــــ

ــدح  البيـــــت نـــــور وىف أهـــــليف مـــ

البغــــي نـــــار تفـــــور أهـــــلصــــالء  أ

ــاز  ــة) احلـــــــويزي(حـــــ ـــــــا رتبـــــ

خلــــــد مــــــد العــــــصور  ألجلــــــها

ــن     ــر مــ ــام الفخــ ــال وســ ــدأ(نــ )محــ

ــن   ــال مــ ــدر(ونــ ــز الع) حيــ ــوررمــ بــ

ــر  ــاطم الطهــــــــ ــاوفــــــــ وأبنائهــــــــ

ــاجرهم  ــور  (تــــ ــن تبــــ ــارة لــــ )جتــــ

)حيــــدر (أظهــــر فيهــــا احلــــق مــــع    

ــا دار  يــــــــدور) علــــــــي(وحينمــــــ
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خلــــــاطيب الفــــــن وأهــــــل النــــــهى   

وللعلــــــــى قالئــــــــد يف النحــــــــور  

ــت  لـــــدى الـــــصراط يف اجلـــــزا أرخـــ

ــرور  ( ــد املــــ ــان صــــ ــة البيــــ )فرديــــ

هجـ١٣٧٥سنة ٤٧٧_١١٠_٩٤_٦٩٤

الكربالئـي  ) احلـويزي (يف رثـاء نابغـة األدب العـريب املرحـوم الـشيخ             وقال  
يف ذكــراه ألقيــتقــصيدة جــاءت روعــة ســاحرة يف البالغــة والوصــف والتعــبري  

وكان املؤلف من املسامهني فيها، وسترى كيف يبـث  " هجـ١٣٧٧"عام  األربعينية
_:لهشاعرنا شجونه يف فاجعة األدب والشعر مبوت هذا الفقيد اخلالد بقو

نعـــاك بالويـــل نـــاعى الـــنظم والنثـــر    

)١(فغبـــت منطويـــاً يف صـــفحة الـــدهر   

ــبح ــاعره  وأصـ ــي روح شـ ــف يبكـ الطـ

دمع احلمـــر غبـــت مـــرحتال بـــاأل   مـــذ 

ــد     ــان وقـ ــات البيـ ــأقفرت منـــك جنـ فـ

كانـــــت مظلـــــة بالـــــدوح والزهـــــر   

أنديـــــةمنـــــك لـــــآلداب وأوحـــــشت

ــامل   ــزودة بـــ ــت مـــ ــضرؤكانـــ نس النـــ

)١٩٦٣(ـ جريدة اتمع الكربالئية ١
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لـــشعر الرصـــني مســـاواظلمـــت منـــك ل

كانــــــت منــــــورة بــــــاألجنم الزهــــــر

ــث كــان هــدى   وغــاص حبــر املعــاين حي

  ــدر ــون والـــ ــاللؤلؤ املكنـــ ــيض بـــ يفـــ

ــه  نظمــــت باملــــصطفى اهلــــادي وعترتــ

ــردده   ــدحاً تـــ ــالمـــ ــذكراألجيـــ بالـــ

ــضائلهم   ــى يف فـــ ــني يتلـــ ــداً حـــ خملـــ

ــر    ــذا العطـ ــذكراهم شـ ــه لـ ــضوع منـ يـ

ــدحهم  ــبقت يف مـ ــلسـ ــدأهـ ــااملـ يح مبـ

يف شــعرك الراقــي مــدى الــدهرأبــدعت

مل يـــرق شـــأوك فيمـــا قـــد مـــدحت بـــه

ــامني   ــر امليـــ ــذكر إالالغـــ ــم الـــ حمكـــ

مفتخــراً" البيــتأهــل"نــشرت يف فــضل 

ــشر    ــدى النـ ــها منتـ ــل عنـ ــحائفاً كـ صـ

ــت يف كـــــل فـــــن    غايتـــــهأوجبلغـــ

مـــن الكـــالم مبـــا يـــسمو عـــن القـــصر 

ــداً يف   ــراً وجميــــ ــا مكثــــ ــدهيــــ فرائــــ

ــم الــصدر     ــسى القــريض عليــه الط أم
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:إىل قوله

ــز    ــة بــ ــى بألفيــ ــوفأتــ ــــااأللــ

شــهر ليلــة القــدرألــفكمــا شــأت 

فيهــــا آلل رســــول اهللا صــــدق وال

)األمـر أويل(وفاز باخللد مـن وإىل      
ــة    ــد يف فئ ــد اجله ــشك بع ــاروا بنع س

ــه مـــثقال بـــالعلم والفخـــر  نـــاءت بـ

حجة اإلسالم مـا علمـوا      أودعوامذ  

ــأم  ــوابـ ــازأودعـ ــرباإلعجـ يف القـ

قـــضى احلـــسني وهـــذا عبـــده أســـفاً

الـــــشهر أولمـــــن احملـــــرم أودى  

خـه الغـر أر  مذ غاب وحي القـوايف    

) ــويزي رب ــات احلــ ــوحي مــ الــ

هجـ١٣٧٧"

عليـه روضة سيدنا أيب الفضل العبـاس " قبة"مت تذهيب ١٩٥٥ويف عام   
وحارس عليه السالماحلسنيأخيهبطل اإلسالم العظيم، وحامل لواء     السالم

، والبطولة والتضحية اخلالدة اليت واإلباءوالوفاء الشهامةخميمه األمني، ورجل 
اإلنساين البـاذخ تـؤطر ومـا       هي يف مفاهيمها القيمة أكاليل مشرقة من الشرف       
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طالـب أيبعلـي بـن      األسـد ه  باد املؤثل وهو شبل أبيـ     " العباس"زالت اسم   
.عليه السالم 

" املنقطع النظري"قد ضرب هذا البطل الفذ أروع املثل يف جهاده املشرف      ل
يف سبيل اهللا والعقيدة واإلميان واحلق والكرامة واملثل العليـا والقـيم الـسامية،              

يف وادي كربالء يوم    عليه السالم الشهيد احلسني  اإلمامأخيهويف سبيل نصرة    
ته الفئات الباغية من جيـوش الكفـر والغـدر واخليانـة والرذيلـة وقتلتـه                 حاصر

امليامني وذويه الكرام ظمأ يف وحشية فظيعة ال تعرف شريعة الغـاب        وأصحابه
.هلا مثيال

يزيـد بـن    "واإلحلـاد وذلك تنفيذاً ألوامر الطاغيـة األثـيم ربيـب الـشرك            
.األموي" معاوية

، وترتعـد هليبتـه     األبطـال خيافـه   والعباس هو ذلك العمـالق الـذي كـان          
أعـداء مـن   وأبطـاهلم الفروسية وصـوالته احلربيـة فـرائص الكفـرة واملـشركني            

اإلنسان الذي عرف احلـق وآمـن بـه بقلبـه وروحـه وكـل           وهو ذلك . اإلسالم
جوارحه، واستشهد من أجله، وهو ذلك البطل القـاهر الـذي انتدبـه احلـسني               

.واألطفالوالعيالاألهلويسقي به " الفرات"ليجلب املاء من 

فاستجاب لنداء أخيه اإلمام واقتحم بنفـسه جحافـل الـشرك والـضالل             
ذاك إذوغرف املاء بيده ليشرب ولكنـه  " املشرعة"وفرقها مينة ويسرة وتزل إىل  

الـنفس العـامرة     أرحييـة وهزتـه    وأطفالـه وأصـحابه احلـسني    أخيهتذكر عطش   
_:برسوخ اإلميان والوالء فخاطب نفسه قائال
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ــسني هـــوين      يـــا نفـــس مـــن بعـــد احلـ

ــت   ــده ال كنــــــ ــوين أنوبعــــــ تكــــــ

ــون   ــارب املنــــ ــسني شــــ ــذا احلــــ هــــ

ــارد العـــــــــــني  وتـــــــــــشربني بـــــــــ

مل يـشأ تفـضيل نفـسه علـى أخيـه         إذمث رمى املاء من يـده ومل يذقـه قـط            
املظلوم يف سد غائلة العطش يف أشد حاالتـه، وذلـك هـو معـىن الوفـاء        اإلمام

الـصادقة الـيت جتــسدت معاملهـا الوضـاءة يف شــخص     األخــوة، ومعـىن اإليثـار 
وكان هو خري مثال هلى وكفى، ومحـل املـاء إىل خمـيم العيـال               " العباس البطل "

ويف عودته قابلته السيوف من كل جانب ومكـان حـىت ذهبـت كلتـا            واألنصار
وتلـك هـي حيـاة العظمـاء اخلالـدين وقـادة       األرضيديه ووقـع صـريعاً علـى     

.يف دنيا البشريةواإلنساينوالتحرر احلرية 

الروضة العباسـية املطهـرة مـن دواعـي الغبطـة           ) قبة(ولقد كان تذهيب    
علـيهم الـسالم   اإلبرارالبيت ألهلوالبهجة والسرور لكافة املسلمني املوالني      

وعقيدم دور كبري من املبـاراة يف        إمياموكان لكثري من الشعراء املخلصني يف       
الصادق عـن معـاين غبطـة ـ ومـشاعر اجلمـاهري املؤمنـة الـيت حيتـل          جمال التعبري

.نفوسهاأعماقأمسي املنازل يف " العباس"

وكان منهم شاعرنا الفذ السيد مرتضى الوهاب الـذي صـاغ مـن فكـره           
يف طريقتـه  " القبـة "قالئد من الشعر املوشح الرائـع مؤرخـاً بـه تـذهيب          وإميانه

، فانظر إىل ذلك مبنظـار الـذوق والـسليقة فهـو        بداعإأيماالفنية اليت يبدع فيها     
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.فن، والفن موهبة، واملوهبة من هذا النوع جديرة بالتقدير واخللود

واليك بعض ما جاء يف هذه املوشحات يف حلنـها اجلميـل، ومـا يتخللـها        
الشاعرية اخلصبة وما فيهـا مـن خيـال واسـع حيلـق فيـه بالوصـف              أغاريدمن  
_:باخلالَّ

نــــوراً واجنلــــى  لفجــــراثغــــر شــــع

)١(عـــــن مســـــا الـــــدنيا رداء الغيهـــــب

ــت  ــا برقــــــ ــالترب ملــــــ ــها بــــــ خلتــــــ

ــدت  ــور بــ ــار موســــى جانــــب الطــ نــ

ــجدت  أم ــالال ســ ــشمس جــ ــنا الــ ســ

ــال  أم ــشفى الغلـــ ــاء يـــ ــريض املـــ غـــ

سال مشفوعاً بنهر سرب
ــشر   ــروض انتـــ ــورد يف الـــ ــار الـــ أنثـــ

ــرا آ ــشركـــــــــالأليفتـــــــ ىل للبـــــــ

القمــــرالــــشمس أدركــــتتــــرى أم

ــال أم ــدس جـــــ ــالل اهللا بالقـــــ جـــــ

فتجلى للورى عن كثب
ــربا  ــرداً غـــ ــه اجلـــــيش فـــ مـــــن بوجـــ

.الناصرية) التضامن اإلسالمي(ـ جريدة اتمع الكربالئية وجملة ١
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ــر  وأذاق ــاً أمحـــــــ ــوم موتـــــــ القـــــــ

ــدرا فاحتـــــــاً حنـــــــو الفـــــــرات احنـــــ

ــه عـــــــدال    ــاء وعنـــــ ــرف املـــــ غـــــ

ذكر السبط وملا يشرب
ــت   ــا ارتفعـــــ ــوق الثريـــــ ــة فـــــ قبـــــ

ــت  ــدراً طلعــــ ــاق بــــ ــى اآلفــــ وعلــــ

ــط   ــور ســـ ــضل بنـــ ــن أيب الفـــ عتمـــ

وحكـــــى تارخيهــــــا صــــــدقاً علــــــى 

)مرقد العباس تاج الذهب(

١٩٥٥=١١٤٢_٥٠٨_٣٠٥
كـثري  وأغراضـه الوهاب التارخيي على اخـتالف اجتاهاتـه      األستاذوشعر  

والقـارئ وكثري جداً، ومعظم منشور على صفحات الكتب واالت ويكفينـا           
.الكرمي ما قدمناه يف هذه الدراسة من مناذج خمتلفة منه

السيد مرتضى الوهاب مفخـرة كـربالء وموضـع     إن_:وخالصة القول 
وأدبائها وشـعرائها املعاصـرين، وقـد نالـت هـذه املدينـة نـصيبها               أبنائهاتقدير  

الوافر من االزدهار يف احلركة األدبية بواسطته سـواء يف حفالـا الـيت يـساهم                
بني حـني وآخـر، أو   النفيس، أو النشرات األدبية اليت تصدر عنها      بإنتاجهفيها  

.الندوات األدبية اليت يهيمن عليها بفكرة الثاقب وأدبه الرفيع
وشــاعرنا الســتأذناالواجــب األديب يــت مــا تيــسر يل مــنراين قــد أدأو
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عامـاً أو    ١٦الذي مجعتنا به رابطة األدب والصداقة منـذ         " عطاء أيب"العبقري  
تواضـعاً يفـيض خلقـاً وفـضيلة     نبـيال حمبـاً للخـري م     أنـسانا تزيد عرفتـه خالهلـا      

.ومحاساً شديداً يف الوطنية الصادقة واعتزازاً بدينه وقوميته

مـن شـعراء     عـد شاعر كربالء فحـسب، بـل ي      " الوهاب"األستاذوليس  
" القمــة"الفكــر واألدب الالمعــني يف أقطــابالعــراق املعاصــرين ويلتقــي مــع 

. االنزواءمبوهبته وعبقريته بالرغم من انه يؤثر العزلة و

حتفــل هــذه الدراســة يف خامتــة مطافهــا بــذكرى رجــل جليــل   أنوأود
الشخصية رفيع املكانة، خالد مـا خلـد العلـم واألدب والـشعر وهـو املرحـوم          

وكان عاملاً فاضال ومن فحول شعراء كربالء ) آل الوهاب(السيد عبد الوهاب 
الفكـر   وأربـاب ء  اخلالدين، وموضع تقدير واحتـرام فطاحـل العلمـاء والفقهـا          

وعلى رأسهم حجة اإلسالم واملسلمني العالمة الكبري املرجـع الـديين املرحـوم          
".هـ١٣٣٣"عام املتوىفالسيد حممد باقر الطباطبائي 

يف أصول الفقه    وإياهمحيضر جمالسهم ويتباحث    ) الوهاب(وكان السيد   
ن أسـرة   والعلوم الفكرية واإلسالمية ويناقشهم فيها، وهو أول شـاعر نبـغ مـ            

وقـد تـويف    . فهو الـسيد مرتـضى     األسرةوأما الشاعر الثاين هلذه     ) آل الوهاب (
.مبرض الوباء) هجـ١٣٢٢(السيد عبد الوهاب عام 

قرحيته من الـشعر يف شـىت    أنتجتهكل ما    إنّا يؤسف له أشد األسف      ومم
الـذي جعلـه مغمـوراً يف        األمرياع  واملناسبات قد ذهب عرضة للض     األغراض

قصيدة واحدة فقط بقيت من ثروتـه الـشعرية وهـي يف    أنالنسيان بيد    مطاوي
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بيتـاً وهـي    " ٦٤"بلغـت   عليه السالم الشهيد احلسني بن علي    اإلمامرثاء جده   
ـ:من عيون الشعر العريب، ومما جاء فيها

ــم    ــن آل هاش ــرب م ــرت ســيوف الع ذك

وهي شم ) اهلند(غدت بسيوف   

ــالطف    ــر ب ــك الوجــوه الغ صــبحتأوتل

ــثلم   ــيج املـــ ــوك الوشـــ ــا شـــ حيطمهـــ

تساقوا كـؤوس املـوت حـىت انثنـوا وهـم          

    منـــشاوى علـــى وجـــه البـــسيطة نـــو

ــايل    ــق املعـ ــضوا حـ ــضوا فقـ ــداقـ أماجـ

الـضياغم حتجـم    األسـد بيوم لـه    

ــق  ــرداً  إالومل يبـ ــع مفـ ــسبط يف اجلمـ الـ

ــذم  ــر االحــــسام وهلــ وال ناصــ

جـــــيش عرمـــــرملــــئن عـــــاد فــــرداً  

ففــي كــل عــضو منــه جــيش عرمــرم     

رم علينا ذه القصيدة مشكوراً فضيلة البحاثة السيد جميد الـسيد        وقد تكَّ 
وهـو يف العقـد الـسابع مـن عمـره متبحـر يف            ) آل طعمـة  (سلمان الوهاب من    

من بـاب  أماالتاريخ وحدثين عن شخصية هذا العامل والشاعر الفحل مبا فتح،  
للشاعر املغمـور ذكـراً      أحييناليداً لذكره وشاعريته البارعة، وإذ      الكالم عنه خت  

.فإن الفضل يعود يف ذلك لسيدنا ـ ايد ـ طبعا
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الدكتور

صالح جواد آل طعمة

وهو كذلك فن بـديع مـن الفنـون املـستوحاة مـن عـامل الفكـر فتـرى يف               
ة الـيت تـستهوي     ومجال الكون، وصـور احليـا     . معاملها الوضاءة مشاهد الطبيعة   

األمــم، وتعــي حقائقهــا القلــوب، وتنطــوي يف مــسارحها  واأللبــابالعقــول 
ومر العصور بينما تبقي آثارها العلمية وفنوـا         األزمانعلى تعاقب    واألجيال

.الفكرية وحضاراا شاخمة اد رفيعة الكيان، زاهرة املعامل، حمصنة باخللود

 ـ  والعقـل كلَّ الفكـر كلمـا كـان ناضـجاً،     إنوال شـكسم مبــستوى مـا ات
أكثــرمــا حلــت يف رؤوس املفكــرين، كانــت البــشرية  الكمــال، والعبقريــة كلَّ

وازدهاراًمجاالًأكثرحضارة واحلياة وأعظمما، تقد.

وقــادة وأفـذاذها األمـم نوابـغ  ماملفكـرين والعبـاقرة والفالسـفة هـ    نّإفـ 
وجعله أشرف خملـوق   نسانلإلالبشرية منذ وهب اهللا العقل والفكر والعبقرية        

.هذا الوجودأحضانيف ظل الكون ويف 

األدب مقياس الفـضيلة والكمـال، والـشعور     
إلنـسان يف ذات  اوالعاطفة، وجزء طبيعي من كيـان     

.األديب
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تكاملـها  نّإالـدنيا فـ  أمـم ة مـن  مـ أأليـة العناصر اإلنسانية تكاملت   وإذا
.بوجود علمائها ومفكريها

سـبب عظمتـها   فإمنـا ولئن تعاظمت شخصيتها وتـسامت يف قمـة احليـاة       
يعتـهم األدبـاء   املواهـب والعبقريـات املتفجـرة ويف طل   أصـحاب الشخصية هم  

.والشعراء

فاألدباء والشعراء أشبه بالنجوم السواطع يف مساء الفكـر تزهـو وتزدهـي          
وغرـا، وهـم املـصابيح الـيت تـنري دروب احليـاة              األرضا بالدهم يف شـرق      

اجلهـل، وتنقـشع وتـزول،       غياهـب بأشـعته نوراً متألأل تتمزق     إالَّلكيال ترى   
ا ال وعـورة فيـه، وال عقبـة كـأداء أمــام    يما مـستق ذاك الحبـ إذفيبـدو الطريـق   

.كلهااألجيالاإلنسان بل أمام 

صـدق دليـل علـى مـا نقـول سـوى التـاريخ، وسـوى التـراث          أولـيس  
اإلنـساين املوهوبـون، ونوابغـو    الفكري اخلالد الـذي تركـه لنـا عمالقـة الفكـر        

ربيـة  متنـا الع أالبشرية يف خمتلف عصورها، وكذلك عباقرة الفنون واآلداب يف       
..... .األخصواإلسالمية على 

احلياة، وتواصلوا إىل حقـائق  إسرارالذين اكتشفوا بعقوهلم اجلبارة النرية      
مشوعاً حتتـرق    أنفسهماإلنسانية احلقة، وجعلوا من     القيم واملثل العليا، وكنوز   

اإلنـساين  اإلنسان ويف سـبيل رقيـه وازدهـاره ورفـع مـستواه     وتذوب من أجل  
أعمـاق عاشوا وال يزالون يعيشون يف قلوب النـاس، ويف           ، وقد األرضعلى  

وعقوهلم ومواهبهم وطاقـام   أفكارهم، مبثل ما يعيش الناس أبداً يف      أعماقها
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كان التـاريخ وهـذا التـراث نتيجـة ذلـك التجـاوب الروحـي                إذاحىتاملتفجرة  
.واإلنساينوالفكري والعاطفي 

ــاة ا  : أجــل ــره املباشــر يف حي ــو األدب وأث ــذا ه ــاس  ه ــشعوب، واملقي ل
ا احنطاطهـ أو الصحيح الذي يعرف على ضوئه مدى تقدمها أو تأخرها رقيهـا       

.اخل....

وازدهارها يف احلياة ال يقتصر علـى العلـم وحـده وحـسب               األممفرقي
يــتم بــالعلم واألدب معــاً علــى اخــتالف جماالمــا وفنومــا، وبتعــاون  وإمنــا

.العلماء واألدباء يف كافة امليادين

من طالئع األدباء، الذين تفخر م احلياة، وتتجلى م مظـاهر األدب      و
أمثاله من بنـاة الفكـر    و) صاحل(اإلنسانية يف عراقنا احلبيب هو الدكتور       ومعامله
.وقادته

عنـه فيمـا     التمهيديفلنا جولة واسعة يف هذه الدارسة بعد هذا العرض          
الـيت جتـاوزت بعبقريتـها       تقدم، فهو من الشخصيات األدبية الكربالئيـة الفـذة        

.البالد العربية مجعاءفلكهاحمللية إىل نطاق أوسع تدخل يف األوساطحدود 

وأسرتهمولده ونشأته 

واكتحلـت عينـاه بنـور احليـاة علـى هـذه            ) ١٩٣٠(ولد يف كـربالء عـام       
اجلهـود يف تربيتـه ماديـاً ومعنويـاً، وعمـال      أقـصى الطيبة، وبذل أبـواه     األرض
.الصاحللإلعدادصاحلاً، أو منوذجا رائعاً إعدادالحياة لإلعدادهسوية 

ن يــشق أتــه ألوالديـه الــيت هي أحــضانبالــذات األوىلوكانـت مدرســته  
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العذاب الـيت كانـت حبـق    واألمنياتطريقه يف احلياة باجتاه سليم حتدوه اآلمال    
مـع مـستقبله الزاهـر الـذي كـان ينتظـر           األكيدمواعيد صادقة كتبت له اللقاء      

يف األثـر كـرب  أ) لوالدتـه (األخصحدمها اآلخر على صعيد الرقي وكان على    ا
نبـغ حقـاً صـاحل النـشأة والعقـل والـتفكري، ومثـاال               إذاحىت   الفذّ اإلعدادذلك  

.الكرميةواألخالقسامياً للنبل والفضيلة 

وحتـت  األوىلنفسه وهـو يف أدوار نـشأته   أعماقيشعر يف  ) صاحل(وكان  
.، بأنه سوف يكون شيئا يف احلياةاألمومة، وحنان ةاألبوعاطفة أمواج

. هـاب كان طفال فصبيا، فـشابا غـض اإل  أياموكان يرافقه ذلك الشعور  
إليــهكمـا يرجـع هـذا الــشعور أيـضا إىل قابلياتـه الفطريـة الــيت كانـت تـوحي         

تبلورت يف نفسه وزادته طموحا يف حتقيقها بعـزم ونـشاط نـابعني مـن            بتنبؤات
.يف العمل وثقته بذاته، واعتداده بنفسهتفكريه اجلدي 

النبوغ ومعامل العبقريـة علـى رغـم حداثتـه قـد نقـشت               إماراتوكانت  
خطوطها البارزة يف حمياه الوسيم بريـشة الـذكاء املفـرط العجيـب، حـىت كـان                 

ةشارف فيه ذرويتوسم فيه معامل الرفعة والسمو يف مستقبل أفضل يإليهالناظر 
علـى الـصعيد العـريب     األقطـاب مع النوابـغ واملفكـرين      ا   ليستويالشخصية  
.األحالم، وحقاً لقد صدقت تلك النبوءات تلك واإلنساين

كمـا  ) نقـل التمـر إىل هجـر      (احلديث عنها أشبه بــ     نّإشاعرنا ف  أسرةأما
" آل طعمـة "هي غنية عن التعريف وليس مثة من ال يعـرف أسـرة              إذ. يقولون

أسـرة أقدمتداً، واملوسوية حسباً ونسباً، واليت هي     وحم أصالالعربية، والعلوية   
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).١(قد استوطنت كربالء

وقد نبغ فيها يف ميادين العلم واألدب والسياسة رجال عظـام وعبـاقرة           
.، وشخصيات المعة فذةأعالم

  منـذ  " سدنة الروضتني املقدسـتني   "، ومنها   واألشرافادة  فمنها نقباء الس
الطيبـة بأرومتـها يزيدها كل ذلك فخراً واعتـزازاً       القرون الغابرة حىت اليوم مما    

.الزاهرة اخلالدة ومكانتها الرفيعة بين الناسوأجمادها

اليت كانت تعرف قـدمياً  األسرةمن هذه   ) طعمة(وثالثة هم الذين مسوا بـ    

موسـى بـن   اإلمـام ااب بـن حممـد العابـدين    إبراهيم(من هاجر إىل كربالء هو أولـ كان   ١
الـرواق الغـريب للروضـة    وكان مكفوف البصر، وضرحيه يف الزاوية الشمالية من      عليه السالم    فرعج

قـدمياً وحـديثاً، راجـع كتـاب     واألنـساب التـواريخ خني يف كتب    املؤر احلسينية املقدسة وقد ذكره جلّ    
ـ  ١٣٦٨ـ "آل طعمة"الدكتور السيد عبد اجلواد الكليدار       للمرحوم) تاريخ كربالء وحائر احلسني   ( هجـ
وزالل األزهـار حتفـة  "وكتاب " طالبأيبعمدة الطالب يف انساب آل "وكتاب ١٤٠م ـ ص ١٩٤٦ـ 

احلـرمني  أهلنزهة "وكتاب . خمطوط" ابن شدقم"تأليف " ـ ^ـ  األطهاراألئمةأوالديف نسب األار
مـا  _ ٣٦ص _للعامل احملقق العلم املرحوم السيد حسن الـصدر حيـث جـاء يف            " يف عمارة املشهدين  

اإلمـام ضرير الكـويف بـن حممـد العابـدين     الـ إبـراهيم اـاب ويقـال لـه      إبراهيمآل   أنفاعلم  : "نصه
أول من سكنوا احلائر فيما اعلم ومل أعثر علـى مـن تقـدم يف اـاورة     عليه السالم موسى بن جعفر  

.عليهم

ااب إىل كربالء علـى رأس رهـط مـن أهـل بيتـه وذوي قربـاه يف             إبراهيموقد كانت هجرة    
عليـه  احلـسن  اإلمـام ملرقـد  " القبـة "وأمـر بتـشييد   " وكلاملتأباهاملنتصر باهللا العباسي الذي قتل   "عهد  

راجع ـ مدينة احلسني ـ وراجع   . من قبل" املتوكلأبوه"هدمها أنـ العمارة الثالثة ـ اليت سبق   السالم 
).السيد مشس الدين القزويين(امللقب بـإبراهيمالبيوتات العلوية تأليف السيد حممد (:أيضا
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_:وهم كما يلي) ١(نسبة إىل أيب الفائز حممد" آل فائز"ب

) طعمـة الثـاين  (الـدين بـن   بن علـم    األشرافنقيب   _):طعمة الثالث (
كمـال  ] طعمـة األول  [بـن    األشـراف بن شرف الـدين نقيـب        األشرافنقيب  

جعفـر  أيبجعفر حممد بن حيىي ضـياء الـدين بـن    أيببن   األشرافالدين نقيب   

يف العهـود القدميـة وقـد    ) آل فـائز (ملة اليوم يف كربالء تعرف مبحلة       ـ  كانت حملة باب السال     ١
زحيـك  "هذه املدينة طائفتـان أوالد  وأهل"ـ: د ذلك بقولهيؤيما١٣٩:جاء يف رحلة بن بطوطة ص  

ـ يرجعون إىل أب واحد وألجل فتنتـهم ختربـت   " ماميةإ"وبينهما القتال أبداً وهم مجيعاً     " وأوالد فائز 
".هذه املدينة

) آل فـائز ـ أو آل طعمـة   (بأسـرة وقال املرحـوم العالمـة الـشيخ حممـد الـسماوي متفـاخراً       
_:بقولهالشأن،الرائعة يف هذا أرجوزتهوهذا بعض ما ورد يف األعاظمورجاالا 

مل يـــــــك رهـــــــط مثـــــــل آل الفـــــــائز   

ــة   ــل النقابــــــــــ ــائرأبنائــــــــــ و حــــــــــ

ــرون   ــربال قـــــ ــضت يف كـــــ ــد مـــــ فقـــــ

ــو  ــربال يكــــــ ــب كــــــ ــهم نقيــــــ نمنــــــ

ــد  ــائز أو حممـــــــــ ــثال أيب الفـــــــــ مـــــــــ

ــدي   ــول النــــــ أو طعمــــــــة االول مقــــــ

ــدين الفــــــىت  أو ــرف الــــ ــةأوشــــ طعمــــ

ــاين  ــة أوالثــــــ ــن نعمــــــ ــة بــــــ خليفــــــ
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بن أيب الفائز حممد بن أيب جعفـر حممـد بـن علـي      ) ١(ظراس أيبحممد بن أمحد    
أيبلعمال بن أيب احلسن على ادور بن يب جعفر احلرب امللقب خبري اأالغريق بن   

بـن اإلمـام   ) ٢(ااب بن حممد العابـد إبراهيمحممد احلائري بن  عانقة أمحد بن  
.عليه السالم موسى بن جعفر الصادق

والسيد طعمة الثالث كان عاملاً فاضال جلـيال وهـو الواقـف لألراضـي             
كـربالء يف حـدود املدينـة    الواقعـة يف مشـايل    " فدان الـسادة  "الواسعة املشهورة بـ  

اليـوم هـي منـه    " آل طعمة"شهرة إنَّو" هـ١٠٢٥"الذكور يف عام     أوالدهعلى  
) ٣.(كثريةأفخاذعت منهم ليه وقد تفرإو

النـاظر لـرأس العـني    ] محـد بـن هاشـم   أ[ـ السيد أمحد هو املشهور لدى عامة الناس خطأ بـ         ١
ماته مشهورةيب ضراس وقربه يزار وكراأى بواملدفون يف شفاثا واملكن.

حممد العابد مدفون يف شـرياز ولـه مرقـد وروضـة زاهـرة يزورهـا النـاس كبقيـة العتبـات                 ٢ ـ  
".شاه جراغ"محد الورع الشهري بـأأخيهمرقد أيضاوهناك . املقدسة

بيت الوهاب ـ بيت مصطفى ـ بيت الـشرويف ـ بيـت فـتح      : اليوم هياألفخاذهذه وأشهرـ ٣
.اليت ال جمال لذكرهااألفخاذقطب ـ بيت عوج وغريها من اهللا ـ بيت رزوق ـ بيت ال

هـي مـن حتريـر وتنميـق     األسـرة املشجرات العائلية اليت توجد لدى الكثريين من أفراد   نَّإو
والد املؤلف احلاج السيد حممد رضا آل طعمة حفظه اهللا وهو على الرغم من بلوغه حـدود الثمـانني       

وخاصـة نـسب هـذه    األنـساب الع يف قـضايا  واسـع االطّـ  باعتبـاره عاماً ولوع ا منذ سنوات طويلة   
مصاحف مـن القـرآن الكـرمي    أربعةيف فن اخلط العريب والفارسي وقد كتب حلد اآلن          وأستاذااألسرة

وذلـك  املقدسـتني على جمالس الفاحتة الـيت تقـام يف الروضـتني        وأوقفهامتجزئة" أحزاب"على شكل   
يف األسـرة وما من مولود ذكر يولـد ألفـراد   . وهي الباقيات الصاحلات  باخلط النسخي الفاخر النفيس     

لديهاألصليةلتسجيله يف املشجرة أمرهوخيربه ويلّإالّ) فخذ أو فرع(أي.
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مـن  (أنّكمـا  ) آل ضـياء الـدين  (يتفرع نـسب الـسادة   األولومن طعمة  
يـل ـ   علم الدين ـ مج: كما يلي" آل نصر اهللا"يتفرع نسب السادة ) علم الدين

وآل ) آل تـاجر (يونس ـ ناصر الدين ـ نصر اهللا ومن طعمة الثاين يتفرع نـسب   
هو ابن السيد جواد بن السيد كـاظم ابـن      ) املترجم له (لوخان والسيد صاحل    ج

محــد بــن الــسيد حيــىي نقيــب أالــسيد مرتــضى بــن الــسيد مــصطفى بــن الــسيد 
.مة الثالثبن السيد خليفة بن السيد نعمة اهللا بن السيد طعاألشراف

دكتور صالح وبداية حياته األدبيةال

وفيـه جتـسيد   ) القريباألمسوكأنه (املاضي البعيد أماميل  ما زال يتمثَّ  
حي للذكريات الغالية اليت طبعتها أيام طفولتنا احللـوة علـى صـفحات قلوبنـا                

مـا  أجوما ...ذلك العهدأمجللتبقى خالدة فيها ما دامت تنبض باحلياة وما      
..!من ذكريات،فيه

لقد كان جيمعنا بيت واحـد ولـدنا فيـه ونـشأنا سـوية يف أحـضانه علـى                    
.الروحية، ووشائج القرىب الوثيقةاألخوةبساط احلب وصفاء 

ولقد تتلمذنا معـاً علـى املـرىب الكـفء املرحـوم الـشيخ حممـد الـسراج                  
بـه  يف مكت) م١٩٤١هجــ ـ   ١٣٦١(املتـوىف عـام   ) مخرةأبو(سدي املعروف بـاأل

املزدحم الصاخب، بعشرات الطالب، وكان يشغل الزاوية ـ الشمالية ـ الغربية 
.من الصحن احلسيين الشريف

الشيخ حممد هذا فقد كـان ميتـاز عـن معاصـريه م شـيوخ الكتاتيـب                 أما
رجال عربياً فاضال، وشاعراً شـهرياً مـن الـشعراء الـشعبني يف كـربالء        باعتباره
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_:وله يف القريضومن قأحياناوشعر القريض 

ــك جاهــل     ــب وحي ــا قل ــىت ي ــإىل م ف

ــدنيا   ــن الـ ــذر مـ ــفإفاحـ ــلُنـ ك غافـ

ــازة وإذا ــور جنـــ ــت إىل القبـــ محلـــ

عـــن قريـــب راحـــلُكبأنـــفـــاعلم 

.متفرقة يف القريضأبياتوله 

البيوتات العربية املرموقة اليت متثل طبقـات    أبناءوكان معظم تالميذه من     
.وجهاء يف البلدوالواألعياناألشراف

احلكــم العثمــاين كــان شــيوخ الكتاتيــب كــثريين يف كــربالء  أواخــرويف 
عرباً على األغلب ونذكر منهم املرحوم الشيخ علي العاملي واملرحوم         وكانوا

الــشيخ محــد احلــويزي وكــان خطاطــاً مــاهراً قــديراً وخاصــة يف خــط الثلــث   
.والنسخ

الـشيخ  :فهـم املغفـور هلـم    )مخـرة  أبو(من املعاصرين للشيخ حممد      وأما
األدب الــشعيب يف أقطـاب عبـد الكـرمي الكربالئـي وكـان رجـال فاضـال ومـن        

بالبنان ولـه ديوانـان مطبوعـان يف الـشعر الـشعيب الفـاخر يف                إليهكربالء يشار   
املنظومـات  : (حتـت عنـوان  ) ـ علـيهم الـسالم   أهل البيـت ـ   (مدائح ومراثي 

ذي احلجة عـام  ١٩وقد تويف يف األخرىة وله بعض الدواوين اخلطي  ) احلسينية
).م١٩٦٦هجـ ـ١٣٨٥(

النـائيين  فالبارزون منهم املرحوم الشيخ حممـد علـي        اإليرانينيا من   وأم
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عـام  اخلـط النـسخي والفارسـي املتـوىف    أستاذين ئيكرب الناأوشقيقه الشيخ علي   
والشيخ مهدي الراجه الذي هو اآلخر خطـاط مـاهر وقـد تـرك           " هجـ١٣٨٥"
.نذ زمن بعيد مهنة التعليم لكرب سنه وما زال حياًم

حقيقة الوضع في الكتاتيب

ولعلنـا ال حنــرج عـن الــصواب حـني نــستعرض بدقـة وضــع الكتاتيــب     
ونصور واقعها الذي كانت تعيشه سابقاً، ورمبا مل ينقطع أثرهـا حـىت اليـوم يف                 

:فنقولاألمكنةبعض 

أوتتداعى،  أندار تكاد    مسجد صغري تكاد تنقبض فيه النفوس، أو فناء       
ويلعب فيها جيش جلب مـن     األنفاسخينق   أنحجرة ضيقة يكاد جوها القامت      

كانـت  انـه قذرة، وروائح كريهة نتنه، وسبب ذلك     أوساخالذباب ملا فيها من     
.اإلطالقوجوه النظافة على معتادة على ذلك الوضع ال تعرف شيئاً من

اجلـو وعوامـل الطبيعـة مـن     إىل ذلك لطقوس     باإلضافةوكانت خاضعة   
كانـت يف  إذاألخـص برد قارس يف الشتاء، ومحارة القيض يف الصيف، وعلى   

بـني  اإلمراضكان التالميذ يتعرضون لبعض     األسبابمثال، وهلذه   ) الصحن(
.حني وآخر

يـدرجون   أمكنتـها وكنت ترى التالميذ يف هذه الكتاتيب على اخـتالف          
متسلـسلة يف حـساب      أرقامـا لـسنني الطـوال     ورمبـا ا   واألشهرواألسابيعاأليام

ودون أن تتسع مداركهم العقليـة، مـن زيـادة يف       . إحساسالزمن والعمر دون    
.العلم
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وكانت املعلومات اليت يتلقوا يومياً جامدة وحمدودة ال تتعـدى القـرآن     
الثقافـة  وأمـا . الفرائض اليومية وحسبوأداءاألولية، احلساب  ومبادئالكرمي  
.اإلطالقاجلوهري فهي عدمية الوجود يف قاموس الكتاتيب على مبعناها 

فمـا أن    ....ثالواجب اليومي حسب االصـطالح احلـدي       أوالكتابة   أما
شراقة الشمس املشعة حىت حيـضر الطـالب املكتـب    إيلوح وجه الصبح الباكر ب 

ضوضاء شديد جيتاح الفـضاء  يف أصواموتتعاىلاملختلفة،   أعمارهموهم يف   
التقليدي الـذي اعتـادوا      إطارهادروسهم اليومية اآلنفة الذكر يف       بدءونيحني  

.عليه والذي مل يكن قابال للتطور

علمه بكتابة سـطر مـن احلـروف اهلجائيـة أو بيـت مـن          ) الشيخ(مث يبدأ   
صـفحة الـدفتر بـاخلط    أعلـى الشعر أو حكمـة مـن احلكـم املـأثورة اخلالـدة يف         

مث يتنـاول التلميـذ دفتـره هـذا         ) ١(لم القصب وق األسودالنسخي اجللي وباحلرب  
يتبـع   أنشريطة   أكثرأوصفحةوميضي على منواله مبلء     ) األستاذشيخه  (من  

قواعد اخلط وتعليماته الفنية ليكون ذلك دليال علـى ذكائـه        ) املشق(يف الكتابة   
ه من نإفوإالَّ ) ـ املال أوـ  األستاذ(واجتهاده وتقدمه، ووسيلة الكتساب رضى 

الغليظـة الواجب ويستحقون الصفعات والعـصا  أداءواملتقاعسني عن  األغبياء
.واإليذاءكان كثري التغيب إذاخاصة أحيانا) الفلقة(أو 

ـ  كان معظم شيوخ الكتاتيب قدمياً حيسنون كتابة هذا النوع مـن اخلـط العـريب الـذي يعتـرب               ١
ي الفين اجلميل الذي نعتز بـه جـيال بعـد جيـل مادمنـا عربـاً         اخلط العريب من تراثنا القوم     أنواعوسائر  

. ومسلمني وحنافظ عليه
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إيتائـه ل ما ينطق ا عنـد  الطالب معروفة وهي أو    أمروكانت كلمة ويلّ  
هـذا ولـدي لـك حلمـه ويل    (ـ : املالأوبولده إىل مكتب ما، فهي قوله للشيخ      

.مث يكرر هذا القول يف مناسبة وغري مناسبة) عظمه

وهكذا كانت الكتاتيب يف مثل هذا الوضع الذي كان يسودها ويف مثـل       
يف بداية نشأتنا ورمبا كان التلميذ يبلـغ         أعواماهذه احلالة اليت رأيناها وعشناها      

شاباً مفتول العضالت رشيق القد ولكنـه يف الوقـت      ويستويأشده يف املكتب    
نسان كـائن  إمل يعرف من حياته شيئاً، وال يدرك مصريه ك ) هيكل أجوف (اته  ذ

يف ظالل احلياة، وقد خلقه اهللا ووهبه العقل ليستخدمه يف حتسني أحوالـه          حي
ورفع مستواه املادي واملعنوي ولريتقى بسلطانه سـالمل العلـم واألدب واملعرفـة       

.اإلنساين ما دام حياًولكي يساهم يف بناء اد

التعليم القدمي الذي كان يبدأ منهاجـه فقـط بتعلـيم احلـروف              نَّأعلى  
مث  ابتداًء" عم"من جزء    )١(والقرآن الكرمي ) الياء(إىل الـ ) ألف(اهلجائية من الـ  

يأخذ بالتوسع شيئاً فشيئاً حىت يبـدأ مـن سـورة الفاحتـة حـىت ختـام الكتـاب                    
.ايد

واحملاسن، وصـحيح انـه كـذلك       ليس فيما قدمنا كان جمرداً من الفوائد        

حلـوى  (:كـان يقـول لـه الـشيخ    ) مل يكن الذين كفـروا    (وصل التلميذ إىل سورة      إذاـ كان   ١
خـتم  إذاوأمـا . ومفهـوم ذلـك اكتـساب الطالـب قابليـة قـراءة القـرآن             ،اعمل لنا حلوى   :أي) بكن

وطالبـه ويقـدم للـشيخ بعـض       ) الـشيخ (إليهـا يقوم بوليمة يدعوا     أنى والده   أحدهم القرآن فان عل   
.الالئقة وكانت تلك مراسيم جارية" اهلدايا"

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة األدبية المعاصرة في كربالء _________________________________١١٢

واحلـسيات والبـديهيات اـردة مـن كـل حقيقـة             املساوئلك يكن قائماً على     
جردنـاه  ، ولئن جردناه من صفاته اجلوهرية فقدإليهايكن اإلميان ا والتسليم   

إنناجتاوزنا عليه بالظلم، يف حني      إننااإلنسانية النبيلة، ومعىن ذلك     أهدافه  من  
مـن قلـب     اإلكبـار مبنظـار    إالاألفاضـل علـيم القـدمي وشـيوخه       ال ننظر إىل الت   

. سليم

.ما احتراميأوحنترم رسالته الكرمية 

الواقـع، وموضـوعية البحـث، ونزاهـة القـصد يف نقـدنا الـذايت                أنبيد  
التعليم القدمي كـان حمـدوداً يعـين فقـط بالتربيـة          إنالوجيه هذا يثبت كل ذلك      

اإلميـان واخللـق اإلسـالمي الكـرمي يف نفـوس      الروحية بغـرس بـذور العقيـدة و     
ذا دخـل الطـالب العقـد الثـاين       إوينري عقوهلم مبفاهيم اإلسالم ولكن       األطفال

يدخلون مرحلة جديدة من احليـاة فهـو حينئـذ كـان عـاجزاً       فإمناأعمارهممن  
ما كـانوا    عن مسايرم وفتح منافذ عقوهلم على آفاق احلياة وعاجزاً عن حلّ          

الطريـق مث انـه مل يكـن    أولاحلياة ويف أبواباملشاكل وهم على     يواجهون من 
وتـأمني مـستقبلهم ف خمتلـف اـاالت كمـا مل      إجيـاد يعمل علـى   أنليستطيع  

يكتشف املواهـب وامللكـات والقابليـات والطاقـات احليويـة            أنيستطع كذلك   
مـن   الـذي كـانوا يـصبحون      األمـر الناشئني وينميها فـيهم      األطفالالكامنة يف   

أفقيف تلك الكتاتيب يف واقع مؤسف من هباًءجرائه بعد زمن طويل يقضونه 
ومعلومـات ضـحلة خبـالف، مـا تفعلـه منـاهج التربيـة         ق، وفكـر حمـدود    ضي ،

واسـعة  إمكانياتوالتعليم احلديثة يف املدارس العصرية إىل جانب ما تبذل من    
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وتوجيهـه الوجهـة    يف غرس بذور العقيدة واإلميان يف نفوس الـنشء الـصاعد            
إىل  إضـافة األخـص  التربوية املشبعة بروح اإلسالم يف املرحلة االبتدائية علـى        

أوالعلوم التارخيية واألدبيـة والثقافـة العامـة سـواء يف هـذه املرحلـة االبتدائيـة           
.اليت تليها حىت اية املطافاألخرىاملراحل 

ايـة باجلانـب الروحـي    عنأكثـر التعليم القدمي كـان    أنَّبالرغم من    وأخريا
ينكـر  أنوالتربية الروحية للنشء من التعليم احلـديث حبيـث ال يـستطيع احـد       

ه يف الوقـت ذاتـه كـان جامـداً ال يستـسيغه روح            نـ أإالَّهذه احلقيقة الواضـحة     
البـون بـني التعلـيم    نَّأالعصر احلديث وال تؤمن به عقليـة الـنشء الـصاعد، و        

أوإسـراف جداً خيرق حدود املقاييس مـن غـري   القدمي والتعليم احلديث شاسع  
شطط منا يف موضوعية هذا البحـث الـذي حتـدثت فيـه عـن نظـرييت اخلاصـة                    

).١(ورأي الشخصي فحسب

عود على بدء

إذايزيد يف املكتب املذكور آنفاً حىت        أوعاماً  ) الدكتور صاحل (أمضىلقد  
اقتحمت مكتبـه  ) مسيةهيئة ر(املغفور له الشيخ حممد ذات يوم بـ   أستاذنافوجئ

املعـروف األديـب الـشيخ    األسـتاذ البحث القصري القيم الـذي كتبـه الكاتـب      أعجبينلقد  ـ  ١
التكسب (ذلك حتت عنوان والتقاليد اليت كانت جارية فيه ووأصولهجالل احلنفي عن التعليم القدمي     

).الصناعات واحلرف البغدادية(: يف كتابه اجلدير باملطالعة) بالتعليم واملوالد والشعر

ه كـان حيتـاج   نأإالَّاملوضوع حقه من بعض الوجوه أعطىن كان قد إاحلنفي و  األستاذولكن  
.وعهودوأجيالموضوع تربية ألنهأكثرإسهابإىل 
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منه قسراً ثلة من طالبـه إىل املـدارس احلكوميـة االبتدائيـة يف كـربالء                 وأخذت
القليـل وكـان مـن بـني         إالوكانت يومئذ حديثة االفتتاح وخالية من الطـالب         

دخل مدرسة أزمالئنا الذين فارقونا ـ السيد صاحل السيد جواد آل طعمة ـ وقد   
الـشهيد  اإلمـام نسبة إىل  ) سبطالمدرسة  (ا اليوم   االبتدائية وامسه " باب الطاق "

صـلى اهللا عليـه وآلـه        (سبط رسـول اهللا     ) عليه السالم    (عبد اهللا احلسني     أيب
.ذكرأعلى ما ١٩٣٥وكان ذلك يف عام ) وسلم 

باملــدارس وأمثالـه التحــاق الـسيد صــاحل  وأمثـايل ولقـد كـان بالنــسبة يل   
طـى مث تغـذ الـسري حـىت تبلـغ اهلـدف             الرمسية كالقافلة الـيت تنطلـق مـسرعة اخل        

املنشود وحيدوها النجام التام يف ذلك بينمـا خيـسر املتخلـف عنـها مث ال ينفعـه              
الندم والت حني مندم؟

بـصاحل جيتـاز    وإذاسـحب الربيـع،      كأـا امتضي سراع  األعواموأخذت
.أقرانهاملرحلة االبتدائية واملتوسطة بنجاح باهر وتفوق عظيم دونه 

يف فرعها األديب قضى منها اإلعداديةالدراسة   أىكذلك حىت    واستمر
وكـان يف ذكائـه ونـشاطه وخفـة روحـه      ) العمـارة (يف واآلخرشطراً يف كربالء    

واألصدقاءواألقاربواألهلوالطلبة األساتذةإعجابوقابلياته الفكرية مثار 
    األلـسن سواء، وكانـت تلـهج بـذكره      القريب منهم والبعيد على حد، د وتـرد

أخالقـه أنزلتـه بالبنـان، وقـد   إليهحديثه الشفاه، وكان يف شهرته الفائقة يشار      
.املنازلأمسىالفاضلة وصفاته وسجاياه من قلوب عارفيه 

دراســـته فـــوق ســـينتعـــب نفـــسه يف أقـــد ) صـــاحلاً(أنَّويف احلقيقـــة 
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فظ كان يعكف على املطالعة واحل    اإلرهاقشد ما يكون    أوأرهقهااستطاعتها،  
     ماك ال يعرفان الكلل وامللل، وكان       والتحضري ويواصل ليله بنهاره يف جدوا
).ومن رام العلى سهر الليايل: (من الذين ينطبق عليهم القول املأثور

ــةع وقــد ود ــه هــي كمــا وداإلعدادي ــة مــن األخــرىعت ــاريف هال اإلكب
طلبة، وقدوة اتهـدين  عت يف شخصه نابغة ال    ود فإنماعته  ود وإذ،  واإلجالل

خري تقدير لبناء مستقبل املسؤوليةيف احلياة الذين يشعرون بالواجب، ويقدرون 
.زاهر جميد وكأم خلقوا للعلم والعمل وحسب

دار املعلمــني العاليــة ببغــداد وكــان شــعلة مــن عقليتــه اجلبــارة  (فــدخل 
، وختـرج منـها   بني جنبيهـا كـل هـذا العـامل الفـسيح         املفكرة، ونفس كبرية كأنَّ   

).بنجاح كان مثار الغبطة واحلسد يف آن واحد

يكون طالب العلـم  أنوتلك من نعم املوهبة والذكاء واالستعداد الذايت      
بداية وايـة، وحليفـه التوفيـق يف حلبـات          ) الناجح األول (يف مراحل دراسته    

الًالسبق أوذو حظ عظيمإالَّوال يناهلا "ا وآخر."

هل اكتفى ـ صاحل ـ بذلك املستوى الرفيع الذي بلغـه؟    .. ولكن يا ترى
غليله ذا املقدار الكبري الذي انتهله مـن مناهـل العلـوم واآلداب      ارتوىوهل  

رة؟وينابيعها الفياضة الثَّ

سعاً صدره كان متـ    نَّمه الشديدة كانت تطالبه باملزيد، وأل      فإنَّ.. كالَّ
وكل وعـاء  (..... اإلنسانيةاملعارف وانألرحباً الستيعاب كل ما حيل فيه من        

اإلنـسان  فإن وعـاء العلـم هـو صـدر    ) سعه يتنإوعاء العلم ف  إالَّيضيق مبا فيه    
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.بطبيعة احلال كما يف مفهوم هذا القول املأثور

نفسه وفؤاده أعماقمث هناك عوامل الرغبة والطموح مل تزل متفاعلة يف 
ى واملــستوى د آمادهــا لنيــل القــدح املعلَّــتدفعــه إىل االنطالقــة الكــربى يف أبعــ

.األرفع

ــة إىل     ــة للحكومــة العراقي ــة ثقافي ــك حيــث ذهــب يف بعث ــه ذل ــد مت ل وق
ــهادة )م١٩٥٤(يف عـــام األمريكيـــةالواليـــات املتحـــدة  وحـــصل علـــى شـ

) ١٩٥٧(وعـاد إىل العـراق عـام        ) هـارفرد (يف اآلداب من جامعة     ) الدكتوراه(
ني العالية ببغداد وبعـد ثـورة الرابـع عـشر مـن متـوز         يف دار املعلم   أستاذًان  وعي

اختري عضواً يف جلنة الوحدة الثقافية مـع اجلمهوريـة العربيـة املتحـدة              ) ١٩٥٨(
ومديراً للمناهج والكتب بوزارة التربية مث تعني بعد ذلك ملحقاً ثقافياً للعـراق      

ى وبقـ ) ١٩٦٣(مث اسـتقال مـن منـصبه هـذا يف عـام      " ١٩٦١"عـام   أمريكايف  
ولعله يعود إىل الوطن يف املـستقبل القريـب ال           وأطفالهنزيال هناك مع زوجته     

مـن رجـال الفكـر واألدب والتربيـة      أمثالـه العـراق اليـوم حباجـة إىل         أنسيما  
.الالمعني

نشاطه األدبي

ويـدرس احلركـة     اإلنـصاف ومن يتطلع إىل تاريخ مدينتنا املقدسـة بعـني          
إمياناضوعية ووجدانية جمردة عن األنانية يؤمن  األدبية املعاصرة فيها دراسة مو    

ي يف البحث عن هذه احلركة القوية ومدى التقـدم الزاهـر   ا بالواقع املتجلِّ عميقً
يف الــسنوات األخــرية جبهــود عــدد اليــستهان بــه مــن الــشباب أحرزتــهالــذي 
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.املغتربأديبناالناهض وكان يف طليعتهم 

 الركب األديب املنطلق يف رحـاب احليـاة        قائد  ) صاحلاً(أن نعترب    ومن احلق
الـيت   اخلفاقـة املزدهرة اآلخذة بسنة التطور الفكري احلديث وحامل راية الفكر          

األدب ورسـالته اخلالـدة يف    بإنـسانية أولئك الشباب الذين آمنـوا       إليهاانضوى  
.واألجيالدنيا الناس 

ي بـذلك كانــت كــربالء مــضماراً واسـعاً للنــشاط الفكــري اخلــالق الــذ  
ملـا كـان يتـسم بعناصـر     ] النهضة األدبيـة [نعرب عنه بـأنلنا ـ  نستطيع ـ إن جاز 

ومقومات وطاقات متفجرة هائلة، وصوالت وجوالت صـاخبة مدويـة يعـود            
الفضل فيها للسيد صاحل الذي كان رائدها ولولبها املتحرك، وحمورها الكـبري،            

.هحىت مغادرته لنيل الدكتورا) متوسطاً(منذ كان طالباً 

أديبـة فاضـلة بارعـة يف مـستوى رفيـع مـن            األخرىوكانت شقيقته هي    
).١(الفكر، وهلا معه مسامهات فعالة من النشاط األديب يف تلك األدوار

األسـتاذ لسيد جواد آل طعمة وقد تزوجها قرينها الكـف ابـن عمهـا    ا" فاطمة"ـ هي السيدة  ١
وهلا حبوث أدبية . اإلعداديةالدراسة إكماهلابعد ] آل طعمة[الفاضل السيد كاظم السيد عبد الوهاب       

ــدة     ــة خاصــة يف جري ــف اــالت العراقي ــشورة يف خمتل ــة من ــدوة[قيم ــة ] الق ــشرق (وجمل ــالة ال ) رس
عاماً عن مزاولة العمـل األديب وانـصرفت إىل   " ١٥"من أكثراحلياة الزوجية تني وقد شغلتها  الكربالئي

.أوالدهاتربية 

مهـات املثقفـات الفاضـالت    تعد من خرية األ) األديبة املتقاعدة (السيدة فاطمة    أنويف الواقع   
_:الرصايفكما يقوللألطفال) األوىلاملدرسة (أحضانالاليت يشعرن مبسؤولية التربية احلقة وأنَّ
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وبالرغم من بعض الفتور واجلمود الذي اعترى تلك احلركة الوثابة مـن            
ملعاصـر  ن األدب اإتنطفئ جذوا سـيما و   أنه مل يأن لشعلة األدب      نأإالبعده  

.من ذي قبلأكثراليوم يف كربالء آخذ حنو التقدم واالزدهار 

عاصـفة مدويـة يف عهـد شـبابه،     ) صاحلنا(كان  أسلفناهكذا كما   : أجل
ثائراً يف نشاطه، كما كان وال يزال عمالقاً يف نبوغه عبقرياً يف مـستوى علمـه           

.منقطع النظريبإخالصوأدبه وشخصيته، يعمل لألدب ويف سبيل األدب 

األدب واألديب

األدب كائن حي مبقوماته الـيت يـستمدها مـن واقعيـة الفكـر والوجـود،              

للخالئــــــــــــــــق يف حمــــــــــــــــل أرومل 

األمهــــــــــاتيهــــــــــذا كحــــــــــضن  

مدرســـــــــة تـــــــــسامتاألمفحــــــــضن  

بتربيـــــــــــة البــــــــــــنني أو البنــــــــــــات 

الوليـــــــد تقـــــــاس حـــــــسناًوأخـــــــالق

ــأخالق ــدات بــــــــ ــساء الوالــــــــ النــــــــ

ــا  ــة املزايــــــ ــب عاليــــــ ــيس ربيــــــ ولــــــ

كمثـــــــل ربيـــــــب ســـــــالفة الـــــــصفات

ــان  ــت ينبـــــــت يف جنـــــ ــيس النبـــــ ولـــــ

ــ ت ينبـــــــت يف الفـــــــالةكمثـــــــل النبـــــ
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وصورة ناطقة حلياة األديب وكل ما خياجل عقله وضمريه ووجدانـه مـن شـعور          
وعاطفة، وما تنطوي عليه نفسه يف صفات وسجايا وانفعاالت تبعاً      وإحساس

.األحيانغلب نفسه اأعماقلظروف األدب وتأثرياا الفعالة يف 
واألدب هو الترمجان لكل هذه الظواهر، وهو كذلك مرآة األديب ذاته، 
تــنعكس عليهــا خصائــصه الروحيــة والفكريــة والشخــصية وملكاتــه اخلالقــة  

.طابع ذلك املعتقدأوونزعته ومعتقده مهما كان لون تلك الرتعة 
ــستطيع القــول ــب : ون ــاً مــن كــان (أن األدي ــة ) كائن ــه األدبي يفقــد قيمت

اإلنـسان يف  معاً إن لك يكن مؤمناً باهللا خالق الكون واحليـاة وحبـق   واإلنسانية
طبيعياً من ذات وجوده احلياة، وباحلرية الشخصية املقدسة اليت جعلها اهللا جزًء     

يتمتع ا  أنوكيانه مبقتضى فطرته، واليت جيب حبكم الشرائع السماوية مجعاء          
جبربوا أن وطغترض مهما بلغ ا الظلم   يف دنياه وال تستطيع أية قوة يف األ       

اإلنسان نفسه جيب أن يكون ذا      أن  كما  . الكربى اإلهليةتسلب منه هذه النعمة     
يناضل من اجلها مهما كانت طبيعة الظروف وحىت لـو يـضحى             وإدراكوعي  

.يف سبيلها لك غال ونفيس
اً اإلنـسان وكرامتـه وبـدوا يـصبح عبـد     ذلك الن احلريـة رمـز إنـسانية       

متيـت فيـه ومواهبـه      ) عمل صـماء   أداة(مملوكاً تستغله املآرب واملطامع وجتعله      
الفكرية اخلالقة أو حتكم عليه بالنار واحلديـد أو حتجبـه عـن النـور                وإمكانياته

.)١(!!وهو ال حول له وال قوة

اليوم يف االحتاد السوفيايت والدول االشتراكية مجعاء، وان الفـرد         األوضاعـ جتري مثل هذه     ١
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طالـب أيباإلنسانية العظيم أمـري املـؤمنني علـي بـن           ولذلك قال حكيم  
اإلنـسان مـسلما كـان أم غـري         املدويـة اخلالـدة خياطـب ـا        كلمتهعليه السالم 
".ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهللا حرا: "مسلم قائال

يف سـبيل    وإخـالص وما مل يكن األديب كذلك مكافحاً بصدق وأمانـة          
هذه احلرية املعقولة اخلاضعة لآلداب واملصلحة العامة واملثل العليا اليت تـضمن    

أخيـه  حـد سـواء وكـذلك يف سـبيل نـصرة           ات علـى  واجلماعـ  األفرادحريات  
مـن خمالـب الظلـم والـسيطرة، ومـن كـابوس الفقـر املـدقع،                 وإنقاذهاإلنسان  

فـسد مـن   مـا إصـالح وانتشاله من حضيض اجلهل، كما لو يكون عوناً له يف           
 أموره ماددون حتقيـق آمالـه   للحيلولـة ا ومعنوياً ومعاجلـة مـشاكله الـيت تقـف        ي

.ة يف معترك احلياةاملنشودوآماله

فاألديب الذي تتوفر فيه هذه املزايا الكرمية أديب حقـاً، وقـدوة مثلـى،         
مبـا يقدمـه   واإلنـسانية وتتجلـى قيمتـه األدبيـة    بـاملعىن الـصحيح،  إنساينورائد  

.تمعه وشعبه وأمته من خدمات صاحلة نافعة عن طريق أدبه

ــي الكــبري  نَّإو ــا الكربالئ ــسيد صــاحل آ (أديبن ــاء )ل طعمــةال ــن األدب م
ني، ومن الطراز الذي دار حوله الكالم كما تقـدم وهـو بـذلك يـدعو          اإلنساني

.إىل الفخر واالعتزاز

وهكـذا متـسخ   يعرف قيمـة نفـسه كانـسان كـائن حـي     فيها ملك الدولة يولد ويعيش وميوت وهو ال       
.اإلنساناإلنسانية يفالشيوعية املاركسية معامل
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ولقد كان وال يزال منذ بزغ فجر نبوغه يف مساء األدب يغمر قلبـه ذلـك              
اإلنـسان يف  اإلنسانية بكامل شعوره ويعمل مـن أجـل    اإلميان، ويقدس احلرية  

منـه برسـالة األدب     إميانـا سبيل ذلك كلـه      ، وقد وقف أدبه يف    احلياة بكل قواه  
.اإلنسانية اخلالدة

تطغى عليه نشوة الـشهرة      أنولقد صال وجال، وأنتج وأمثر، من دون        
حـىت يستـسلم لتلـك املظـاهر     اإلرادةبكربيائها وغرورهـا، إذ مل يكـن ضـعيف        

احلمقـاء الـيت   نيـة واألناالرباقة الزائفة وما فيها من حب الظهور وحـب الـذات          
.األمسىاإلنساين تبعد صاحبها عن اهلدف

اإلنـسان الـذي خـدم األدب وحـسب،         هو ذلـك األديـب    "صاحلا"نَّإو
وترفعـه الـشديد عـن تلـك الـصفات      إرادتهة اإلنسانية اخلرية وقووترفع برتعته 

مركب (ذوو النفوس املصابة بداء إالّوالال أدبية اليت ال يتصف ا  إنسانيةلال  أ
).النقص

الصاحل لنفسه جا مستقيماً ال خيرج صاحلنا األديب وأديبنا"ولقد رسم 
حمضاً عن ضـوء عقليتـه الـنرية، وتفكـريه العميـق        وإنسانياعن كونه جا أدبيا     

.األوساطوذاع صيته يف أديباالبناء، وسار عليه منذ نبغ 

األدبيإنتاجه

لـسالف الـذكر مـن اـالت       لقد آنس الدكتور صاحل يف خـضم نـشاطه ا         
يف واقعــه عــن تعــشقها لثقافتــه الراقيــة، ينبــئوالــصحف تلــهفاً شــديداً كــان 

، فراح يتحفها بروائع شذية من أدبه الناضج املمتع، وميدها اإلنتاجيف وإبداعه
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.بأقباس من شاعريته البارعة وينثر على صفحاا رذاذاً من عبقاا

رز تلك الصحف واالت العراقية وغري     قت صالته الفكرية بأب   وقد توثَّ 
العراقية كمجلة الغري والبيان واهلاتف والبطحاء واآلداب واألديب والـشعاع          

وعـدد مـن اجلرائـد وأخـص بالـذكر          " األردنية"والقلم اجلديد   " املكية"واملنهل  
).١(ـواألسبوعاملصورة ـ األنباءمنها ـ 

ملع األدباء أكرب عدد من أه وبني املراسالت األدبية والودية بين أكسبتها  مك
األقطـار ولبنـان واحلجـاز وسـائر     واألردنوالشعراء يف العراق ومصر وسوريا      

اإلنسانية زادته سـعة يف افقـه الفكـري،         ألواناً من املعارف  . ،.األخرىالعربية  
لـالً ن يضفي على شخصية األديـب ح  أأدب املراسالت جدير ب    نَّإوال غرو، ف  

.والكمال والفضيلة الالمتناهيةقشيبة من اجلمال 

ديوانـه ـ ظـالل الغيـوم ـ وكـان بـاكورة       ) العاليـة (صـدر وهـو يف   أوقـد  
باإلشـادة يف كـل مكـان   األيـدي ، فتناولته األوىل، بل ملحمته الشعرية     إنتاجه

، ومـا لبـث     أحيانـا والدراسات املستفيضة ذات النقد الوجيه البناء        واإلعجاب
قـل روعـة عـن      أومل يكـن    " الربيـع احملتـضر   "اسـم بخرج جمموعتـه الثانيـة      أأن
.وأهدافهوأغراضهيف أدبه " األول"

عباس علوان األستاذريدتني يف بغداد ـ األديب الكربالئي املعروف  ـ كان صاحب هاتني اجل١
. الصاحل
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وأسلوبهشعره 

لقد واكب شاعرنا املفلق حركة التجديد يف الشعر احلر وعد من دعاا             
خمتلفـة  ألواناجيمع  "ديوانيه"الالمعني يف عراقنا احلبيب وكال       وأقطاااملربزين،  

حـدث ضـجة    أحلـديث الـذي غـزا دولـة القـريض و          من هذا النوع من الشعر ا     
األدبيـة وكثـر حولـه الكـالم وطـال، واحتـدم ضـده         األوسـاط كربى يف كافـة     

.اخلصام وما زال، بني مؤيد ومعارض، ونصري ومناهض

خفق بعد جناح كـبري أويف ميدان هذه احلركة التجديدية للشعر احلر الذي     
يد األدب والشعر احلر الـشاعر  يفوق املرحوم فق  " طعمةآل  "الشاعر   أديبناكان  

يف النضج الفكري، ويـضاهي بـشعره شـعره يف      " بدر شاكر السياب  "املوهوب  
.خمتلف ااالت

، عميق املعاين بديع الوصـف والتعـبري،   األسلوبوشعره يف مزاياه رقيق  
واسـع اخليـال أنــساين الرتعـة، واضــح املرمـى، نبيـل اهلــدف، سـليم االجتــاه،       

حلب الشديد والغـزل الرائـع، والوجـد الـصارخ، واحلـنني            ويطفح يف حناياه با   
.املشبوب بعاطفة حارة إىل جانب الشعور الوطين الثائر

وإىل جانــب هــذه املزايــا واحملــسنات تتجلــى فيــه صــور احليــاة ومعاملهــا 
ومفاهيمها، وتتجسد على شاشة شاعريته احلياة االجتماعية وما يـسودها مـن        

.األزلالطبيعة منذ متناقضات يف سننها ونواميسها

ومنذ زمن بعيد، مل نقف على نظم جديد له سـواء يف الـشعر احلـر أو يف       
ى ـ الذي تتجلـى فيـه عروبـة الـشعر العـريب وعبقريتـها        الشعر العمودي ـ املقفَّ 
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معانيهـا، والـذي هـو وليـد الرتعـة     وأمسـى الواهبة واملوهوبة بـأجلى مظاهرهـا    
" دولتـه "الذي انطـوت يف ظـل   األصيلعريب ة يف ضمري األدب ال   اإلنسانية احلقَّ 

   منذ العصور اجلاهلية حـىت اليـوم   وأجيالة الوجود قرون الشاخمة اخلالدة يف قم
.األبدوستبقى كذلك شاخمة إىل 

يف تـصوير احليـاة العامـة،        إمكانيـة أقـوى عر العمودي كذلك    الش وألنَّ
بالبقـاء  وأجـدر انيةواإلنـس قدرة على معاجلة املشاكل وقـضايا اتمـع        وأعظم

.واخللود يف ظل احلياة

ق بـني   يوفّـ  أنحيـاول دائمـاً     " الـسيد صـاحل   "اإلنـساين   ولقد كان شاعرنا  
، وكانـت تـستجيب لـه    وإبـداعا ا النوعني من الشعر ـ العمودي ـ واحلر، نظمـ   

تعلـن  أنالقرحية جتاوباً منها مع ذوقه واجتاهه كما يشاء وهل تستطيع القرحيـة       
.ى الشاعر؟العصيان عل

نماذج من شعره

هذه قصيدة رقيقة يعرب فيهـا الـشاعر عـن مـشاعره، ويبـث فيهـا حنينـه         
نغمـات احلـب واهلـوى تعـزف هلـا           تتعـاىل للذكريات اليت حيلم بعودا، ومنها      

أعمـاق النفوس، فاستمع إىل هذا احلنني اهلادر من   إليقاعهاالقلوب، وتطرب   
:قلبه

عناق

سرهنــــاك العتــــاب املــــ  .. هنــــاك

وبــــث الــــشجون إىل الفرقــــد  
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عــــودة الـــذكريات احلــــسان علـــى 

األســـــعدهنــــاك علـــــى امللتقــــى   

ويف دفقــــــات اهلــــــوى املــــــستحم

بعطـــــر الـــــوالء، وحلـــــم الغـــــد

ــان النــــدى    ــوب الزمــ ــضينا جنــ مــ

ــصدي  ــب الـ ــؤاد الكئيـ ــروي الفـ لنـ

ــصالة   ــرض الــ ــاق كفــ ــان عنــ فكــ

ــاه ــد أقمنــــــ ــة املعبــــــ يف حرمــــــ

ــم ال ــاق  وضـــ ــان العنـــ ــهزمـــ إليـــ

ــرب   ــى املغــــ ــدوالح علــــ األبعــــ

عراضإ

ــور أبنـــــت ــضياء عـــــالم النفـــ الـــ

وهـــــذا الـــــذراع طهـــــور اليـــــد   

وذاك النـــــذير العفيـــــف العبـــــوس

األســــــوداألفــــــقيطــــــل مــــــن 

ــاىل ــريح تعــ ــائي اجلــ ــرى يف غنــ تــ

 ــب ــن هـــ ــاءاً كمـــ ــدوفـــ للموعـــ
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ــاىل ــؤاد .تعـ ــاين الفـ ــن حمـ ــرى مـ ، تـ

كــــي ترقــــديمــــالذاً لــــضوئك
فنـــامي علــــى خفقـــة يف الغــــروب  

وعـــــود لــــــدى طلعــــــة املولــــــد 

بابع

ــك   ــر تلــ ــاينويف حبــ ــاء األمــ الظمــ

أفقــــت علــــى زورقــــي املفــــرد
ــراخ العبـــاب املخيـــف    هنـــاك، صـ

ــي  وال ــار لكــ ــن منــ ــديأمــ هتــ
ــالل   ــبطش الظـ ــش كـ ــوج بطـ وللمـ

يبيــــــد مــــــين الــــــسائح املرشــــــد

ــشيد ا   ــات النــ ــدليلفــــؤادي هــ لــ

ــسكوت  ــا يف الــ ــديأفمــ رى منجــ

الظـــــالمســـــأطويميينـــــا وثيقـــــا 

ــشد  أل ــوى املنـــ ــب اهلـــ ــغ قلـــ بلـــ

ومــــن روحــــي الالهــــب املــــسهام 

ــ أســـــ ا مـــــن املـــــسجد  طلع حلنـــ
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ملأ

األمنيــــاتهنــــاك، علــــى مغــــرب 

رجعــــــت إىل خــــــافقي املعبــــــد  

ــشري احلبيـــب    ــه البـ ــاب عنـ ــئن غـ لـ

حمــــــاال ميــــــل هــــــوى املقــــــصد

ــيهفو ــهســـ ــاءإليـــ بـــــبطش الرجـــ

  ــسه ــره املـــ ــىن فكـــ ــم ضـــ دورغـــ

نبـــــع اهلنـــــاء عليـــــه   َّن شـــــق إو

ــر األ  ــى احلجــ ــيملي علــ ــلدســ صــ

ــني ننــهى الــصراع الطويــل     ــدا ح غ

يـــــزاح الـــــستار عـــــن املــــــشهد   

إىل صـرخة العاطفـة املـشبوبة وترانيمهـا الـساحرة،           أخـرى مرة   أصغمث  
لك من خالهلا ابتسامة ىحيث تترآمناجاة الروح مع الروح، أاإليكفيخيل 

.القلب للقلب، وكالمها مفتنت وهلان

املوسـيقية العذبـة الـيت تكـاد تأسـر املـشاعر، وتقيـد        بأحلاامث استمتع  
_:كذلك؟أليساحلب واهليام، فانظر بأغاللالقلوب 

النــت للقلــب احلــزين...عــذراء يــا نفــح الــرواء

ــار ... مثــل الظــالل الوارفــات  ــد ن املــصحرينتبي
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وادي اهلوى وادي اهليـام    ... نسيت هناك يف   أترى

ــني  ــا بـ ــشنا زمانـ ــضان... عـ ــامأحـ ــة والوئـ احملبـ

ــا،  الظــالمأروقــةحتــت ... عنــد اجلــداول، مرمتان

حننيأونشوى ونشواناً يضمهما عناق 

****

هــذا الفــضاء الرحــب ميــرح بــالنجوم البامســات 

ــا لأل   ــشف دربنـ ــضوء يكـ ــا بالـ ــاتيغمرننـ منيـ

ــأل مــسمعينا      ــواقي الغــاب مت ــىت س أغنيــاتح

فنجــوب يف دنيــا اهلنــاء وراء حلــم العاشــقني    

****

ــا بنــت   ــسينعــذراء، ي ــة ال ــدياجى اآلمث ــا لل ، م

تلقــى علــى قلــيب الــسهاد وأنــت نــشوى حاملــة  

ــا هائمــة   ــسارب مــن هوان ــسيت روحــي يف م أن

وفقــا أال مـــن طلعـــة ـــدى الـــسراة التـــائهني 

****

الطريــق وال ايــة للطريـــق؟  أشــواك أ أدوس 

ويطول يب املسرى ونشوى أنت يف حلم عميق؟   

رفيـق  أقـدامي إن دست شوكاً هـب يثـأر حتـت          
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وحــدي هنــاك ولــست أدري بــت انتظــر املنــون

*****

ــى الظــالم      عــذراء مــا للــنجم يف أمل يطــل عل

ــىوضــياؤه املكــدود  ــني أغف ــانب ــامأكف الغم

ــام  ارتعاشــإالَّ ــم تن ــى ســراي وك ــق عل ات تفي

ــو ــره.. تغفـ ــك . فتجهـ ــساري"مثلـ ــىن " الـ املعـ

*****

ــدر  ــا للب ــذراء م ــوم .. ع ــاة أم الوج ــره احلي يغم

يبدو وحيجبه الـسحاب يـئن مـن وجـع الكلـوم           

الغدير علـى الغـدير بـال مهـوم        ) نرسيس(وينام  

ــو إىل  إالّ ــنم، يهف ــؤادي مل ي ــتف ــوناألخ احلن

*****

: يقول يف قصيدتهو

]الليل والنهار[

ــق     ــى الطريـ ــابرين علـ ــات العـ ــق غمغمـ ــل خينـ الليـ

للمقـــــابر يف الغـــــروب.. ويـــــشيع النـــــور املعـــــىن

ــسماء إالّ ــاحبات يف الـــــــــــ ــا شـــــــــــ بقايـــــــــــ

ــاء   .. ال ــالم إىل الفنــــــ ــشيعها الظــــــ ــن يــــــ لــــــ
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ــوف تبقــــى   ــسخو بــــالربيق  .. بــــل ســ ســــوف تــ

ــق  ــى الطريـــــــــ تلقـــــــــــى الـــــــــــضياء علـــــــــ

ــ  ــاس هــ ــق األنفــ ــزًءوليخنــ ــل هــ ــارذا الليــ ااحتقــ

ــك األ ــا املماليـ ــارىأمـ ــكون .. سـ ــم سـ ــذ هلـ ــن يلـ لـ

يوقظهــــــــا رنــــــــنياألنــــــــاتمــــــــا دامــــــــت 

ــك األ  ــق باملماليــ ــل يعبــ ــذا الغــ ــات هــ ــارىرنــ ســ

يقــــــسو علــــــيهم بالعــــــذاب أســــــى وعــــــارا    

ــه أغـــــاللفتـــــرن  ــتلقم أوجـــ ــارااألســـــيادلـــ نـــ

ــاراً  ــوتاً ونـــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــــــــ

ــال ا   ــؤوس بـ ــدة الكـ ــراء، عربـ ــة احلمـ ــهاءيف احلانـ نتـ

ــــــــــــز ظــــــــــــالم أبــــــــــــصمتك يــــــــــــا

والقهقهــــات مــــن الــــسكارى لــــن يكفنــــها منــــام 

ــان     ــاب احلـ ــاب بـ ــف البـ ــادام خلـ ــاءمـ ــشقاءأبنـ الـ

ــاء  ــسابقون إىل البكـــــــــــــــــــــــ يتـــــــــــــــــــــــ

ــل  ــهم ـ إذا    وكؤأفلع ــأتس ــدموع    أظم ــا ال ـ ترويه

ــقياءترويهــــــــــــــا دمــــــــــــــوع أواه األشــــــــــــ

ــدة الكـــــــــؤوس ال انتـــــــــهاء  فتظـــــــــل عربـــــــ

ــال   ــدموع فـ ــروي بالـ ــوري وتـ ــوع  تـ ــم هجـ ــر ـ ميـ
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ــقياء إالَّ ــون األشـــــــــــ إذا جفـــــــــــــت عيـــــــــــ

ــضياء    ــيالد ال ــد م ــساب مخــراً ت عن ــا املن ــن دمعه ــ م ـ

يف الــصبح حيــث متــوت عربــدة الــسكارى بالبكــاء     

****

ة واجلمـال الفـين بتمثيلـها جانبـاً     قَّاً لقد كانت هذه القطعة يف غاية الر  حقّ
ألصـحاب فيـه الواقـع املـزري    من احلالة االجتماعية الذي استعرض الـشاعر        

ر احملرمة اليت تـؤثِّ ) اخلمرة(اللهو والفسق واالستهتار والدعارة واون وعشاق    
اإلنـسان وجتـرده مـن كـثري مـن        أسوأ تأثري على العقل والصحة وتـسلب غـرية        

اإلنسانية وقيمتها ولذلك حرمته الشرايع السماوية املقدسة يف نصوصها          املزايا
ين اإلسـالمي احلنيـف كمـا جـاء يف القـرآن الكـرمي بقولـه                الكرمية وخاصة الد  

ــاىل ــلِ الــشيطَانِ      {_ :تع مع ـن مـ ـس رِجـ األَزْالَمو اباألَنــصو ــسِر ياْلمو ـر ـا اْلخَمـ إِنَّمـ

 وهتَنِبخلإ، }...فَاج.

على شرا داء وبيـل ويف غايـة اخلطـورة    واإلدماناخلمور  يتعاط نَّإو
واتمـع مبـا    داوة والبغضاء وانعدام الثقـة فيمـا بـني األفـراد،          يسبب الع  ألنه

اإلنسانية الكرمية ف نفـوس شـاربيها وذلـك قـال      يعمل على مسخ الصفات   
ـ: تعاىل

سِِر       { يـالْمرِ و ْغـَضاء ِفـي الَْخمـالْبو ةاود اْلعـ كُمنيب وقِعَأن ي طَانيالش رِيدا يإِنَّم

ع كُمدصيو وننتَهلْ َأنتُم مِة فَهالِن الصعو ِن ذِْكرِ ا{."
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اخلمـرة  مـساوئ يف اإلهليةأرأيت كيف نطقت هذه اآلية الكرمية باحلكمة  
يف حياة اتمع، وكذلك امليسر وأمثاله من املنكـرات الـيت تبعـد        السيئوأثرها  

الصاغية؟األذنأيناإلنسان عن طاعة اهللا، ولكن 

كارى يف الشوارع وغريها من الطرق العامة ا شوهد ويشاهد الس  وكثرياً م 
يترحنــون عنــدما تلعــب اخلمــرة برؤوســهم ومــضطربني كمــا تــضطرب   نومــ

عند هبوب الرياح وحني اشـتدادها، وعربـدات النـشوة وصـيحات             األغصان
تنطلـــق مـــن حنـــاجرهم وتـــثري ســـخط النـــاس و انزعـــاجهم  ) الالشـــعور(

.وواقعهم املخجلأنفسهمواستنكارهم وهم غافلون عن 

ما وقعت وتقع حوادث مؤسفة من اجلرائم كالقتـل واالعتـداء         أكثروما  
أثنـاء الـسكارى الـثملني الـذين يفقـدون      أيديعلى   واألعراضعلى األموال   

ـ وهـم عنـد ذاك    واإلحـساس ــ الـوعي   : اإلنـسان وهـي  السكر أهم ميزة يف
ن العقـل والــشعور أي  أشـبه مـا يكونـوا بـاحليوان الـسائب الــذي لـيس لـه مـ        

!!نصيب

ات مـن   وعلـى عوائلـهم بالـذَّ      أنفـسهم عمـا يقترفـون علـى        هذا فـضالً  
عوائلهم يف ضنك  وإيقاعجنايات خلقية وصحية مبا يف ذلك التفريط والتبذير         

ذهبنـا إىل أبعـد   إذامن العيش يف سبيل هذا املشروب الروحي احملرم وال نغايل        
يهــدمون بنــاء األســرة ويطوحــون "فوضــويون"مــن ذلــك ووصــفناهم بــأم 

يـشعرون،   أوالحيـث يـشعرون     من األثيمةبأيديهمبالصروح العائلية وكياا    
.هكذا تفعل اخلمرة بشارا وتسلب الغرية من رأسه
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الكالم عن اخلمر وما ينجم عنه من نتائج سيئة ومفاسـد اجتماعيـة             إنَّ
ين السماوي الذي ال  يكاد ال ينتهي عند حد، ولذلك حرمه اإلسالم وهو الد         

رر وفيـه الـض  إالَّوفيه النفع واخلري العميم، وال ينهي عن شـيء  إاليأمر بشيء   
اهللا الــذي خلــق اخللــق بقدرتــه هــو أعلــم منــهم   نَّوالفــساد العــام، ذلــك أل

القرآن الكرمي والسنة النبوية إنَّبشؤوم وما يضرهم وما ينفعهم يف احلياة، مث     
مـن  إشـعاع هـا  كلّ" ـ علـيهم الـسالم   لبيـت األطهـار ـ  أهـل ا "الشريفة وسـرية  

العقل البشري بالفضيلة والكمـال وتزكيـة        إلنارةاحلكمة السماوية اليت جاءت     
الكرميـة، كمـا ـدف إىل تطهـري القلـب بالعقيـدة             بـاألخالق النفس، وذيبها   

.واإلميان واملثل العليا

صـلى اهللا عليـه   وهل يعلم شاربو اخلمر أو يؤمنون مبـا قـال رسـول اهللا            
،)كل مسكر مخر وكـل مخـر حـرام        (ـ: يف هذا احلديث الشريف   وآله وسلم 

أو  ،)شارب اخلمر كعابـد وثـن     (ـ  : صلى اهللا عليه وآله وسلم       أيضاوكقوله  
ـ  )ال يزال املرء يف صحة من عقله ودينه ما مل يشرب مسكراً (:قوله كذلك  وـ

.)عيها ومعتصرها وحاملها واحملمولة اليهلعن اهللا اخلمر وشارا وساقيها وبائ(

األقـوال ليـك هـذه   إفهو كذلك صريح و )اخلمر(وأما موقف الطب من     
ـ:املقتضية

اخلمـرة تــسبب يجــاً يف املعــدة وتــؤثر يف النــبض وتزيــد يف دقــات  إنّ"
يـصاب   إذالقلب وترفع الـضغط وتعـرض شـارا للخطـر وللمـوت البطـيء               

مـرض  وإذاتـسبب ضـموراً يف خالياهـا ونـسيجها     تتلف الكبد و  وإابالشلل  
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).١"(كثرية وبيلةألمراضاإلنسان الكبد تعرض

تــأثري اخلمــر يقــع علــى املراكــز العــصبية مث حيــدث اخلمــول يف هــذه إنَّ"
).٢"(وينتهي بتخديرها وتعطيل عملها ومن مث تسبب املوتاألعصاب

" الكحول مادـ  ة تسمر مباشـرة يف اجلهـاز   ة وهـو يـؤثِّ  م خاليا اجلـسم احلي
ــسد ملكــات   ــخ ويف ــسديد   العــصيب وامل ــاحلكم ال ــا ك ــسان العلي واإلدراكاإلن

).٣"(والضبط

شـرعاً وعرفـاً     املـسئولة عتقد من واجب احلكومات اإلسالمية وهـي        أو
تكافح هذا الداء الوبيل الـذي ينخـر يف جـسم اتمـع، وان متنـع                أنوإنسانيا

ومتلـك القـوة فـان     األمـر ا دام يف يدها زمـام       بصرامة صانعي اخلمر وشاربيه م    
مرتكيب اجلرائم يف كل زمـان ومكـان ال خيـافون اهللا مبقـدار مـا خيـافون القـوة                

.احلديث)كم مسؤول عن رعيتهكم راع وكلُّكلُّ(والسلطة الزمنية احلاكمة 

الكــبري العالمــة أمحــد أمــني وهــو الكاتــب اإلســالمي  األســتاذويقــول 
ــشهري  ــي ال ــؤدي إىل   إن": العراق ــسكرات ت ــتعمال امل ــى اس ــابرة عل ــاراملث إنك

إىل عبـادة    أمـره جاللـه ويـؤول      املقدسات فيترك شيئاً فشيئاً عبادة اخلالق جلَّ      

.ـ الدكتور حامد البدري التصري١

.ـ الدكتور حممد وصفي٢

مـن سلـسلة منـابع الثقافـة     ٣٦مـن العـدد   األقـوال ــ املـستر ويلكـوكس ـ وقـد نقلنـا هـذه        ٣
اإلسالمية يف كربالء
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املادة وحب١"(أي يرجع إىل جاهلية جهالءاألوثاننيا فيكون كمن عبد الد.(

بة كنيسة روما كانت مـضطر   إنَّ: "ويقول أيضاً ويف قوله عربة للمسلمني     
وانتـشار اإلسـالم يف تلـك        األنـدلس اضطراب من جراء دخول املسلمني       أيما

حـىت اسـتقر   األمـر فكانت تعقد اجللسات واالجتماعات ملعاجلة هـذا   األصقاع
األنـدلس يرسلوا كميات وافرة من اخلمـور بـصورة سـرية إىل             أنرأيهم على   

للمسلمني  معامل سرية الستحصال اخلمر فيقدموا     األرضوان يؤسسوا حتت    
وال سيما رجال احلكم ـ اخلمرة ـ بثمن خبس أو متربعني، فانتشرت اخلمرة بني   

رف راء وانتـشر نتيجـة لـذلك ـ التـ      النفـوذ والثَّـ  أصـحاب املـسلمني وال سـيما   
فضعفت العقيدة وذهبـت الغـرية والتـضحية يف صـيانة الـدين              بأنواعهوالفساد  

ارحتـل الـدين اإلسـالمي مـن        أنوصيانة وطن املسلمني وكانـت نتيجـة ذلـك          
).٢(يف خرب كانوأصبحاسبانيا 

إىل التحدث عنـه يف موضـوع   واإلنساينهذا ما حدا بنا الواجب الديين    
اخلمرة وما فيها من آفات خلقية وصحية ومادية، ولنعد اآلن إىل حبثنا الـسابق       

اإلنساين السيد صاحل آل طعمة يف جانب جديد من جوانب      لنلتقي مع شاعرنا  
.شعره

.أمنيالكبري العالمة امحد ستاذلأل١٧ص٢/ـ التكامل يف اإلسالم ـ ج١

.٢٠ـ املصدر نفسه ص٢
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؟لمن العي

إذ يطـل علـى   ) العيد(وترى يف القطعة اآلتية كيف يصور شاعرنا املبدع       
شراقة النور، ويعزف لطلعته اجلمال، وتتفـتح لـه   إاتمع من أفق احلياة، حتفة      

الكون ببسماته اليت ينطوي فيها ألف سر وسر، وهو جير وراءه موكب   أسارير
.واملسراتواألفراحالبهجة 

ا ا أماس فهم ال شك أصناف خمتلفة تتباين بالفروق الطبقية الـيت تـأىب   لن
مـن مقتـضيات احليـاة االجتماعيـة وخاضـعة حلكـم اهللا ومـشيئته                ألاالزوال  
.سبحانه

الــربوج وأصـحاب الثــراء العـريض الفـاحش،   وأربـاب األغنيـاء ففهـيم  
ن عـن رمحـة   العاجية، وفيهم الفقراء والضعفاء والبؤساء واملساكني، واملنقطعو    

إذن ملـن   .. صل من شؤوم برمحـة اهللا وعـدل قـضائه         ما يت  إالّالبشر ومروءته   
؟..العيد يا ترى

ـم زاهرة   أعيادا أولئك فكل أيامهم     أمم يف     ألأحـضان يعيـشون حيـا
السعادة واهلناء والرخاء ويرتعون يف حببوحة التـرف والنعـيم والتخمـة اخلانقـة             

!!لطاغيةااألثرةاملقيتة ويف ظل 

فليـست تـربطهم بالعيـد أيـة عالقـة ماديـة تكـون وسـيلة             .. وأما هـؤالء  
ختـرج عـن نطاقهـا    سـوى عالقـة روحيـة ال      وأفـراحهم للتعبري عن مشاعرهم    

معـدمون، وجيـاع بائـسون، يكتـنفهم الـشقاء           ألـم الفكري وحسب، ذلـك     
مـن هـذه الطبقـات     األيتـام العـيش ومظـاهره، وسـيما        ألوانواحلرمان يف كل    
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أو األبـوة أو شـفقة  األمومـة الدانية احملرومون من ملذات احلياة لفقدهم حنان       
.كليهما معا وتلك ظاهرة اجتماعية يؤيدها الواقع يف كل زمان ومكان

: ذات ركنني عظيمني يـشع منـهما نـور األمـل          لألطفالواحلياة بالنسبة   
.)واألم األب(مها ـ 

كمـا  (فقد الركنـان     وإذاحيام   حدمها اار به ركن واحد من     أفقد   فإذا
هـا، واعتـراهم   كلّحيامفقد اارت بذلك   ) أحيانايشاء ناموس القدر احملتوم     

واهلـوان واحلرمـان منـذ الـصغر ويف     حينذاك اليأس والقنوط واحتضنهم الـذلّ     
وبدئهاالنشأةان إب.

برهـان،  أوواألمثلة من هذا الواقع احملسوس كـثرية ال حتتـاج إىل دليـل           
فيهم، وجة يومه السعيد عدمية األثر       ةكانت معامله منطمس  " العيد"أطلَّ وإذا

.ذاك متالشية ال وجود هلا يف حسبان احلياةإذوأحالمهملديهم، 

دق مع  كما هو الواقع واحلقيقة يبيتون ليلتهم على موعد صا         واألطفال
يقبلـوا أول   أنعلى   األمنياتشراقته، وحتدوهم   إالفجر لتكتحل أعينهم بنور     

ما يقبلون يف ـ صبيحة العيد ـ على آبائهم وأمهام ليعربوا هلم عن مشاعرهم   
واإلظهـار مرتدين ذه املناسبة أفخر ما أعد هلم من مالبس يف سبيل التجمل          

يوم ـ العيـد ـ مث يلتقـون      وأمهيةمبظهر الغبطة والفرح واالنشراح فيما يتناسب 
.باألقارببعد ذلك 

قلـوم،  إليهمويفتحون أكبادهميستقبلون فلذات  مهاتواألواآلباء  
ويضموم إىل صدورهم، ويفيضون عليهم بالعاطفة واحلنان فما يضعون يف   
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بعـة رمـزاً للفرحـة    يديهم من ـ نقود ـ على اختالف فئاا كما هي العادة املت  أ
.ضحى أو الغديربيوم العيد السعيد سواء أكان عيد الفطر أو األ

فهـل يلتقـي اليتـامى الفاقـدون أوليـاءهم علـى هـذا الـصعيد                أ.. ترى
؟ ..مومـة ة واأل بـو الذين يرفلون حتت ظـالل اُأل      األطفالليكونوا يف مستوى    

..من الطبيعي كالَّ

الـيت   األخـرى واحلياة بالنسبة لليتـامى وغريهـم مـن الطبقـات الفقـرية             
ة ليس هلم الرأفة والرمحة أشبه بسجن ضيق، أو غربة موحش      وإياهمتستحق  

.ظالماالّإنيس، وال يرون النور فيها أفيها 

؟..ولئك املترفني أم هؤالءأل.. فلمن العيد يا ترى

وهذا ما يصفه شاعرنا الوجداين يف واقعية جتسدها شاعريته البارعـة،       
ـ:فتتبع بنظراتك هذا املشهد احملزن، ومتثل فيه هذه احلقائق املؤملة

ــ     ــرق اجلــ ــدى عــ ــسقيك النــ ــد يــ ــا عيــ ــستظاميــ بني املــ
ــام   ــى األنــــ ــاء علــــ ــح بالغنــــ ــان املالمــــ ــل ريــــ فتطــــ
والرافهـــــــون هلـــــــم رواك علـــــــى عنـــــــاق والتئـــــــام

ــا بنــــــو اآلالم أ ــون مــــــن األوام  .. مــــ ــم يتحرقــــ كــــ

****

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٩____________________________________________طعمةآلجواد صالح 

ــا ــديـــ ــاعمني .. عيـــ ــاين النـــ ــاك إىل مغـــ ــرع يف مســـ ـــ
ــ اوحتـــــــوم يف جنب ــور اجلـــــــبني ـــــــا الغنـــــ اء موفـــــ

ــدر  ــراحلتــــ ــرمني  أفــــ ــساة اــــ ــى القــــ ــاء علــــ اهلنــــ
ــه األ   الَّإ ــك متنحـــ ــبني عليـــ ــهر اجلـــ ــذي صـــ ــنيالـــ نـــ

****
ــا  ــها يــ ــك  أرأيتــ ــد، ، تلــ ــضن اليتــــيم األمعيــ ، ، حتتــ

ــالنعيم     ــم بـــ ــل حيلـــ ــرؤى فيظـــ ــسليه الـــ ــشوان، تـــ نـــ
واألم يلــــهيها الـــــشجي، والنـــــوح، يف الليـــــل البـــــهيم 
ــيم         ــى جحــ ــستفيق علــ ــل ـ لتــ ــم اجلميــ ــدر احللــ فتكــ

****

حفلــت بــه هــذه القطــة يلــذاتمــاعي لقــد كــان تــصويرنا للواقــع االج
متاما لذلك إن مل يعوزه بعض الشيء وإالشعرية العاطفية الرقيقة مطابقاً حلقائقه 

شـخص ماثـل    ) العيد(نستعرض خطاب الشاعر للعيد نفسه كما مضى وكأنّ       
ذ تطـل علـى   إك يا عيـد   نإـ  : ليه خطابه بلهجة املعاتب قائال له     إمامه فيوجه   أ

بنـاء  ألنت للرافهني عيد مبارك ويـوم سـعيد، ال    أما  نإميلة ف األنام مبالحمك اجل  
فاه سبيال، وأنـت يـا عيـد كـذلك          وال جيدون للر   اآلالم الذين يتحرقون شقاًء   

صـحاب التـرف والبـذخ وحـسب     أتلتقي يف مغاين النـاعمني والقـساة اهلـانئني      
.لتسقيهم من روائك كؤوس اهلناء وتدر عليهم خرياته
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بعني العطف وأنت يف كربيائك وخيالئك وائك إىل     ظرت يا عيد  نال  أف
.ى بنار احلسرة واألمل؟األم املسكينة احلاضنة طفلها اليتيم وهي تتلظَّ

حضان البؤس أو مـسحت بيـدك علـى     أيف   الناشئها  صافحت طلِّ  وهالَّ
     يف عروقه دبيـب الفـرح والـسرور وهـو           رأسه ليشعر بشيء من الغبطة وليدب

ليه نفسه ولكن هيهـات فـال تـراه عينـه، كنـا تفعـل       إتصبو حيلم بالنعيم الذي  
.!!ها العيدما أقساك أي.. ذنإبناء الثراء والنعيم؟ أغنياء وطفال األأذلك مع 

م اإلنـسانية لتغمـر بطيـب نفحاتـك تلـك األ       فما لفتت نظرك أحاسيس   أ
الـشجون والنيـاح الـيت تطلقهـا مـع      ىاليت باتت وهي ال تعرف من احلياة سـو    

سى ه من األقلبها املتفطر من الضيم والنكد والتعاسة وكأنأعماقفرات من الز
.!!يها العيدأشقاك أ، ما .إذن؟ ..قطعة سواء كسواد الليل احلالك

رق أفاستمع إىل شاعرنا يف هذه القطعة الرائعة فهي لعمري تفصح عن 
_:له هذايضاً بقوأ) م ـ وـ العيداإلنسانية اليت خياطب ا ـ األاملشاعر

ــا  ــام أيــــ ــاس النيــــ ــاهج النــــ ــني مبــــ م مالــــــك تقلقــــ
ــدمع الــــــذميم وال ابتــــــسام     ــة النكــــــراء بالــــ باآلهــــ

ــد األ   ــشارك العيـــ ــوح يـــ ــواهي يلـــ ــرك الـــ ــاميف ثغـــ نـــ
ــضرام   ــذكي الـ ــحايا الـــصمت ال نـ ــا ضـ ــو كنـ ــر لـ ــا ضـ مـ

*****
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ــاء     ــاب اهلنـــ ــك أربـــ ــأ فيـــ ــث ليهنـــ ــد مل تبعـــ ــا عيـــ يـــ
ــيهم    ــوف علـــ ــك تطـــ ــامفلـــ ــا األيـــ ــكرى بالغنـــ ءســـ

ــر  ــاء  أومتـــــ ــئن إىل اختفـــــ ــم دالال تطمـــــ ــت ـــــ نـــــ
ــحك االزدراء   ــد ضــــ ــار عنــــ ــق ال انتظــــ ــن تفيــــ لكــــ

*****

وننتقل من أدب الشعر    " ظالل الغيوم "نغادر ديوان    أنوآن لنا بعد ذلك     
يف مقـال قـيم دجبـه يراعـه      " طيبة أيب"مع دكتورنا اجلليل     لنلتقيإىل أدب النثر    

سـلوب وروعـة    يزهـو جبمـال األ    " األدب العـريب   اإلنـسانية يف  : "حتت عنـوان  
اخــر فهــذه أمــام هــديره الفكــري الز بإعجــابالديباجــة، والبالغــة ولنقــف  

):١(متقطفات من زهوره اخلالبة

نكره داعياً إىل حتريـر األمـة وتوجيههـا إىل    أما األدب القومي فلست   أو(
اإلميـان حبـق احليـاة    جديداً لـه مـن    ن خيلق جيالً  أما فيه اخلري واهلناءة واحلرية و     

ن ال  أ....ه  عـز حـق يف حياتـ      أاحلرة السعيدة ما جيعله قادراً على الدفاع عـن          
ليـه يف هـذه املرحلـة    إاحلاجـة  بـأمس نكر هذا األدب القومي بل اعترف بأننـا         أ

نـا ألنكـر   أكرب من مشرقه إىل مغربـه، نعـم   اخلطرية اليت مير ا الوطن العريب األ  
مـة مـن قيـود، وينقـذ        أن حيـرر    أيريـد    إنساينه أدب   نأن ب هذا األدب ألنين أوم   

ــ انظــر١ ــة : ـ ــد(جمل ــةاأل) القلــم اجلدي ول ـ   وىل ـ كــانون األ  العــدد الرابــع الــسنة األ . ردني
.٢١ص١٩٥٢
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يكون أدبا يدعوا إىل التنـاحر  أننكره أشعوباً بريئة من شقاء وعذاب، ولكنين   
.اإلنسانثارة ما يشقى بهإوالكراهية و

نساين يبتغي سالمة العامل وخريه وسعادته ويـدعوا   إحنن حباجة إىل أدب     "
.اًلفة اليت تربط الشعوب ربطاً قويواُألإىل احملبة املتبادلة بني شعوبه

اإلنـساين ـ الـديين ـ    وليس أحرى مـن الـشرق مكـان يـشرق فيـه األدب     
جناسها املختلفة فيذيع النور املستمد   أو املتباينةالذي حيبو على البشرية بأدياا      

ويهيـئ رض احملبة للحياة، واحملبة لإلنـسانية  بناء األأيعلم :من تعاليمه السابقة  
.ا طريق اخلالص من عناء طويل وصراع دام مع قوى الظلم والظالمهل

الكـثري، مث   الشيءاإلنسانية  قدمية من عناصر   أخرىبل هناك حركات دينية     
بعد ذلك هذه الديانات السماوية الـيت تطـل علـى العـامل كاملـسيحية مبـا فيهـا مـن          

ذن إىل ـ اإلسـالم ـ    إنا ال خنرج عن املوضوع فنسرعدعوة إىل احملبة والسالم ولعلَّ
. اإلنـسانية لنعـرف مـدى تـأثر األدب العـريب ـا            ونلقي نظرة جمملة على تعاليمه    

ن جيتـث جـذور العـصبية القبليـة مـن نفـوس             أفاإلسالم كما ال شك فيه حـاول        
العـرب ويقتلــع منــها التعـصب اجلنــسي ودعــا إىل املـساواة والعــدل يف كــثري مــن    

     ى عن الظلم واالعتـداء يف مواضـع كـثرية         مواضع القرآن، وحث على السلم و
اإلنسانية الـسامية الـيت حفـل ـا اإلسـالم      أيضاً، ولكن مع ذلك ورغم كل املثل 

وجمدها أي متجيد مل جتد هلا منافذ إىل قلوب األدباء العرب القدماء 

نعم مل جتد منفذا إىل قلوم الصداحة لتستقر فيها، فبقينـا نـسمع منـهم مـا          
ة غربيــة، وحفــل شــعرهم باهلجــاء والتفــاخر بالقبيلــة تفــاخراً ال يناقــضها مناقــض
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يرتضيه اإلسالم بل يستنكره استنكاراً غري قليل، وظل شعرهم ميجد الثأر والقوة          
واحلرب كأن مل يكن اإلسالم قد دعاهم إىل نقيض مـا ميجـدون، ومل يكـد حيبـوا                   

وبـني القبائـل   ) واألمـويني هاشـم    بـين (اإلسالم حىت وجدنا الرتاع من جديد بـني         
ــد يف األ  ــا امت ــة وســرعان م ــة والعدناني قطــار اإلســالمية املختلفــة ففــي  القحطاني

.ومتيم، ويف الشام بني كلب وقيس، ومثل ذلك يف العراقأزدخراسان بني 

سباب هذا أنطيل يف معرفة أنمر فنحن ال يهمنا كثرياً أومهما يكون من  
نـسانية دعـا   إاإلسالم من عناصر الفشل وكل ما يهمنا من هذا أن نفهم ما يف  

هـذه  نّأن نعـرف  أعليها يف غري موضـع مـن قرآنـه وسـنته و    ثّحليها مراراً و إ
اإلنسانية مل جتد جماال واسعاً يف الشعر العريب مهمـا كـان سـبب ذلـك           العناصر

مـن عناصـر   ولكن أمل يكن رغم كل هذا يف أدبنا العرب قبل اإلسـالم وبعـده    
.التنويه به والتحدث عنه؟نسانية ما يدعونا إىلإ

مقاالت الدكتور السيد صاحل جـواد يف األدب تكـاد ال حتـصى وقـد           نّإ
اء وتعـاجل يف جوهرهـا      االت العربيـة وهـي تـستهوي القـر         أمهاتحفلت ا   

شـرفنا علـى ايـة هـذه      أنـا   نأقضايا األدب املعاصر يف البالد العربية ويؤسـفنا         
لنصوص من مقاالته الرائعة يف األدب وخاصة ن نتناول بعض ا أالدراسة دون   

 يف " مريكيــةاجلامعـات األ "مـة الــيت كـان يلقيهــا علـى خرجيــي    احملاضـرات القي
).١(متوز١٤العراق قبل ثورة 

.بغداد ١٩٥٧وجملة الفكر "١٩٥٨"املثقف : ـ  انظر جملة١
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سيد صالحهكذا كتبوا عن الدكتور ال

آلللـشاعر العراقـي صـاحل جـواد     ) الربيـع احملتـضر  (أمامنا اليـوم ديـوان     
ــ ثقـة الـشاعر    : باهنا مـن بدايتـه بظـاهرتني أوالمهـا    نه ليسترعي انتإطعمة ـ و 

وزان ا وهــذه تتجلــى يف انطالقــه ومزجــه األ ا وموضــوعالــشاب برســالته فنــ 
ــ طاقتـه الـشعرية    : ومعاجلته موضوعات فكريـة ووجدانيـة رفيعـة، وثانيتـهما      

بينا، فهو يعلو حينما يتناول موضـوعات احلريـة والكرامـة            تأرجحااملتأرجحة  
مـن بـين قومـه وغريهـم، وهـو يهـبط       األحـرار ارياً ومنافساً الشعراء البشرية جم 

ا هـو  نظمـ الّإحينما يضطر إىل شعر املناسبات املألوف،وحينئذ ال نـسمع منـه            
شياء إىل اخلطـب الـسياسية ولكنـه يف هـذا وذاك علـى الـسواء متـأثر         قرب األ أ

راقـي اجلديـد    بطابعهـا الع   األخـص باحلركة التحررية العصرية يف التعبري وعلى       
).١"(اجلميل

ظــالل الغيــوم يف (:وبــني يــدي نقــد أديب مــن املــستوى الرفيــع لــديوان
ـ:سلسلة من املقاالت أورد منها ما يلي

اليت متيز ) األرجوانيةالقطع (واآلن بعد هذه اجلوالت آن لنا ان نشري إىل "
طعمـة مـن غـريه وختربنـا عـن مـستقبله         لآشخصية الشاعر السيد صاحل جواد      

ــي وهــا      ــشعر العراق ــامل ال ــع يف ع ــذا آالالم ــى اســتقالل    أن ــدليل عل ــدم ال ق
)٢(ـ"شاعريته

.١٩٣:بو شادي صأمحد زكي أـ  قضايا الشعر املعاصر ـ الدكتور ١

.١٩٥١لسنة ٢٢: فاحل العسكري ـ جملة صوت العراق صـ ٢
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١٤٥____________________________________________طعمةآلجواد صالح 

بيـت ـ آل طعمـة ـ بيـت علـم وأدب يف كـربالء، ولقـد قلـت يف كتـايب           "
ن األدب وراثي قلما جند يف أسرة اشتهرت بـاألدب واحـداً مل            إ) خليفة اخليام (

ن أالبيـت وال غـرو      صاحل جواد نشأ يف مثل هذا        واألستاذ. تدركه هذه الصفة  
)١(ـ.."يكون كأسرته أديباً وشاعراً

ومن الكتاب البارعني الذين شاؤا وشاء هلم األدب ـ أو أدب التـأليف ـ     
بعبارة أخرى أن يدرسـوا احلركـة األدبيـة املعاصـرة يف كـربالء مـؤخراً دراسـة                  

نصاف كما تفـرض ذلـك رسـالة األدب         موضوعية ويتناولوا قضاياها بعني اإل    
ن يفـرد جملـدين     أاألديب موسى الكرباسي الـذي اسـتطاع         األستاذو  عليهم ه 

ضخمني يف حبثه املوفق عن األدب الكربالئي واألدباء الكـربالئيني منـذ ثالثـة          
قرون حىت الوقت احلاضـر، فهـو يقـول عـن الـدكتور الـسيد صـاحل جـواد مـا             

ـ:نصه

ديب وحتـسناً   األ إنتاجـه ملسنا منه مسو اخليال يف الكـثري مـن           إذاوال غرابة   (
ميثـل  ألنـه منه عروجه إىل مساء التفكري يلحق يف اجوائها، وليسموا يف آفاقهـا،   

))٢(ـ الرومانتيكيةاإلبداعيةاملدرسة 

ديبنا الكربالئي الالمع، هذا هو الدكتور السيد صـاحل         أهذا هو   .. وأخرياً
قطـاب  أاإلنـساين، وقطـب مـن    عـالم الفكـر  أطعمة وهـو علـم مـن       آل  جواد  

.ـ غالب الناهي١

مـدير  ] لالسـتاذ موسـى الكرباسـي   [ـ البيوتات األدبية يف كربالء ـ اجلزء الثاين ـ ماثل للطبع   ٢
.مدرسة الثانوية املسائية للبنني يف كربالء
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شرقت أاملعاصر ليس يف كربالء فحسب، بل يف عاملنا العريب كله، وقد األدب  
نـارت سـبل    أليها بالبنان ف  إمشس عبقريته يف أجواء شخصيته الكبرية اليت يشار         

ى يف حلبات السبق وارتقى ا سالمل الرفعة والرقي        حياته ونال ا القدح املعلَّ    
ن الـذين يعتـز بـه وـم تـاريخ       ريفاقها وهو اليوم من طالئـع املفكّـ       آق يف   وحلَّ

.األدب العريب احلديث

وهل حيتاج الضوء إىل دليـل أو  .. ه وهل من مزيد     وماذا بعد ذلك كلّ   
.برهان يثبت وجوده للعيان؟

*****
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١٤٧

]أبو الحب[ضياء الدين 

املعنوية فتسمو ا شخصيته يف بيئتـه الـيت يعـيش فيهـا، مث حيـرز بـسببها           
.خرىوساط األعدى حدود هذه البيئة إىل األشهرة واسعة تت

هي دليل النبوغ، وسـببه الطبيعـي، ورمـز          إمنا) أيا كان نوعها  (فاملوهبة  
.يف مضامري احلياةإنسانهمسو 

يب أ[ستاذ ضياء الدين    ديبنا الكربالئي الكبري األ   أولنضرب املثل يف ذلك ب    
بالشخـصية املزدوجـة،   الذي ميتاز عن غريه من أدباء كربالء املعاصرين       ] باحلَ

اليت لكل منها صفاا اخلاصة فهو أديـب بـارع وشـاعر مبـدع، وعـامل نفـساين               
دارة يف العراق بني املعنيني بعلم ه احتل اليوم الص   شهري غين عن التعريف ولعلَّ    

الـنفس تـشهد     مـة يف موضـوع علـو      فاته القي النفس ودارساته النفسية، بل مؤلَّ    
فوقه املضطرد يف هذه املوضوع املهـم الـذي يـستمد حيويتـه     بقابلياته الكبرية وت  

النبوغ يف أي نوع من العلـوم        إنمن البديهي   
تتجلـى معاملهـا يف     ) موهبة(احلياتية، والفنون الفكرية    

والنـشاط اجلـدي، وتكــسب   جمـاالت العمـل الــدائب  
ا منـــــميقصاحبها رصيداً 
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املختلفة اليت مير ا مبتـدءاً مـن دور   األدواراإلنسان ذاته يف    وجذوره من حياة  
يــضاً مــن دور أاجلــنني إىل الــوالدة فالرضــاعة والفطــام مث يتــدرج يف مــسايرته 

صل ممـا يتـ  حىت دور الشباب واملراهقة وغـري ذلـك        األوىلالطفولة وهي النشأة    
الروحيةاإلنسان وما فيها من تطورات ويراقب حاالته النفسية ونشاطاته   حبياة

واجلسمية وقابلياته الفكرية ودوافعه الذاتية حلركاته وتـصرفاته، ويعمـل جهـد            
مكان علـى اكتـشاف طاقاتـه ومواهبـه وملكاتـه الكامنـة لتنميتـها وصـقلها             اإل

لتنظـيم سـلوكه تنظيمـاً    األساسيةالتربوية بالطريقة العلمية كما يعىن باجلوانب     
.نسانياً رائعاً يف احلياةإليجعله منوذجاً 

بو احلب ـ استطاع إىل جانب تفوقـه يف جمـاالت    أستاذ ضياء الدين ـ  فاأل
ــأالــشعر واألدب احلــديث املعاصــر  ــال القــدح املعلَّ علــم (ى يف موضــوع ن ين

.واختصاصه يف تدريسه بنجاح كبري) النفس

في كربالء)بي الحبأ(بيت 

الكـرمي   للقارئستاذ ضياء الدين ونشأته نقدم      ض ملولد األ  ن نتعر أوقبل  
.صالتها العربية يف كربالءأاملعروفة ب] يب احلبأآل [سرة أنبذة عن 

واخر القرن الثاين عشر اهلجري نزح الـشقيقان الـشيخان ـ حـسن      أففي 
(األعظـم رقد رحيانة الرسـول  وحسني ـ من احلويزة إىل كربالء بغية ااورة مل 

ــ ومهـا   عليـه الـسالم  مـام احلـسني الـشهيد ـ    اإل) صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   
والد ذكـور  أيرجعان إىل قبيلة ـ جشعم ـ بصلة احلسب والنسب، ولكل منهما   

حفاد كثريون تكونت منهم هذه العائلة احملترمة الـيت سـامهت يف بنـاء              أناث و إو
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. املقدسالعريبهذا البلداد العلمي واألديب يف

وحممد هـو والـد الـشيخ    ) حممداً(ف ه حسن فقد خلَّلَّا الشيخ ـ أو ـ املُ  مأ
الكــبري الــذي كــان خطيــب زمانــه يف كــربالء ومــن ذوي  ) أبــو احلــب(حمــسن 

   صيل وهو صاحب البيـت املـشهور علـى      األ العبقريات الزاخرة بالشعر العريب
  دثني وعامة الناس الذي يعرب فيه عـن لـسان حـال       اظ واحمل السنة اخلطباء والوع

ساعة حاصرته جيوش الكفر والغدر واخليانة يف اليوم ) عليه السالم (احلسني 
_:العاشر من حمرم احلرام قائال

ــستقم  إ ــد مل يــ ــن حممــ ــان ديــ ن كــ

ــذيين الَّإ ــيوف خــــ ــي ياســــ بقتلــــ

ه بعـض  وهو بيت من قصيدة طويلة قاهلا يف رثاء شهيد كربالء وقد ذكـر         
األمـني مـام الراحـل الـسيد حمـسن     كـابر يف موسـوعام فقـال اإل       املؤرخني األ 

احلـائري تـويف   " يب احلـب أ"الشيخ حمسن بن الشيخ حممد املعروف بـ    : (العاملي
حـد األدبـاء الوعـاظ الـذاكرين        أهجــ   ١٣٠٥ذي القعـدة سـنة      ٢٠ليلة االثنني   

عليه (ر مصيبة احلسني للشهيد يف كربال املشهورين وله قراءات مشهورة يف ذك
).١(هل العلم واألدب حىت تعلم مكتسباً منهمأـ إىل قوله ـ ويألف ) السالم 

الـشيخ حمـسن بـن حممـد        "ــ   :ما يلي ) معارف الرجال (:وجاء يف كتاب  
، جلـيالً  اثة ثقـةً  ا حب ديبأهجـ وكان فاضالً  ١٢٤٤احلائري ولد سنة    ) بو احلب أ(

.٢٠٣ـ٢٠٢: ـ ص٤٣الد ـ . عيان الشيعةأـ  ١
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ة الواسـعة يف الرثـاء   باء البارعني، لـه القـو  ومن عيون احلفاظ املشهورين واخلط    
صـلى اهللا عليـه      "األعظـم والوعظ والسري والتاريخ وكان راثياً آلل الرسـول         

وشاعراً جميداً يعد بعض نظمه من الوزن العـايل وجممـوع شـعره             " وآله وسلم   
من الطبقة الوسطى ومجعوا شعره فصار ديواناً، حضرت جملس قراءته فلـم أر    

ساناً وال أبلغ منه أدباً، تتلمذ يف الفقـه علـى الـشيخ عبـد احلـسني              أفصح منه ل  
الطهراين يف كربالء، ويف األدب على احلاج حممد علي كمونة احلائري وغـريه،        
وخترج عليه مجاعة منهم حممد الفيخـراين والـشيخ عبـاس بـن حـسني الـنجم                 

).١"(اخل......ي النجف

ـ:ما يليرجوزة العالمة السماوي كأوورد ذكره يف 

ــسن  ــن احلــ ــسن بــ ــب احملــ وكاألديــ

يب احلــــب اخلطيــــب اللــــسنأابــــن 

ــا    ــط در يف الرثـ ــن مسـ ــه مـ ــم لـ وكـ

)٢(ذا وعـــاه ســـائق الظعـــن جثـــاإ

وكان الشيخ حمسن معاصراً للشيخ جابر الكاظمي وكالمها من الـشعراء    
ميـدح مـا صـديقه      فذاذ، وقد عثرت على بيتني من غرر املد للشيخ جـابر          األ

تـأليف حجـة اإلسـالم    ١٨١:ــ ص ٢تـراجم العلمـاء واألدبـاء ـ ج    ــ  معـارف الرجـال يف   ١
حتقيق وتعليـق ونـشر ولـده الـشيخ حممـد حـسني       . واملسلمني املرحوم الشيخ حممد حسن حرز الدين    

.حرز الدين

.٧٨للعالمة الراحل الشيخ حممد السماوي ص. الطفبأرضـ  جمايل اللطف ٢
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ـ: ومها) احلبأبو(ونده يف العبقرية الفكرية الشيخ حمسن 

نـــــام إىلثنـــــائي لَألكـــــلّنّألـــــو 

مـا وفيتـه مـدحا     ) حمسن(ذي الفضل   

ــي   ــذي يف مراثـ ــدرة(ذاك الـ )آل حيـ

ــد     ــالفردوس قـ ــو بـ ــدحهم هـ ومـ

وقد برز من بعده جنله العالمة اجلليل الشيخ حممـد حـسن ـ أبـو احلـب ـ      
عهداً سعيداً من تاريخ كربالء الزاهر يومئذ باحلركة العلميـة واألدبيـة،   وعاش  

اخلالد الـشيخ   األملعيمث جاء من بعده دور جنله البار خطيب كربالء وشاعرها           
).يب احلبأ(ضياء الدين األستاذحمسن الصغري والد 

بو احلب ـ الذي اشتهر به هذا البيت فلم حنصل علـى سـببه    أا لقب ـ  أم
ه بالرغم من اجلهود اليت بذلناها يف التحقيق عنـه، وتـساؤالتنا الكـثرية        ومصدر

جـالء  و مـن بعـض مـشاخينا األ   أفراد هذا البيت نفسه أحوله، سواء من بعض    
، ولـذلك   وأنـساا سر الكربالئية   الذين هلم املعرفة التامة بتاريخ البيوتات واأل      

سـالف هـذا   أبعـض  نّأى لن نر بداً من التعليل الذي جيعلنا يف يقني قاطع علـ  
و خمتصاً ببيـع نـوع   أالبيت رمبا كان ـ قبل الرتوح إىل كربالء ـ من جتار احلبوب   

ى ذلـك إىل اكتـسابه هـذا اللقـب الـذي بقـي عنوانـاً ثابتـاً لـه          دأمعني منها مما    
.ولذريته حىت اليوم

.عالمة الكبري الشيخ حممد حسن آل ياسنيحتقيق ال١٦١ص. ـ ديوان الشيخ جابر الكاظمي١
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مولده

ــدين     ــياء ال ــتاذ ض ــد األس ــوم    أول ــربالء يف ي ــب يف ك ــو احل ذي ) ١٨(ب
الـذي يعتـرب مـن      ) عيد الغـدير  (وهو يوم   ) ١٩١٣(تشرين الثاين   ) ـجه١٣٣٢(
.عياد اإلسالمية املقدسة يف تاريخ اإلسالم واملسلمنيعظم األأ

ــة       ــة الديني ــات التربي ــا مقوم ــوفرت فيه ــشأة ت ــه ن ــف والدي ــشأ يف كن ون
ه املرحوم الشيخ حممـد  كمل، مث كفله جدخالقية والثقافية على وجهها األ واأل

رعايتـه وكـان حيـرص علـى تربيتـه وتقوميـه             حلب فترعـرع يف ظـلّ     حسن ابو ا  
جـداد ـ وقواعـدها وآداـا     بالثقافة اإلسالمية واللغـة العربيـة ـ لغـة اآلبـاء واأل    

وتعليمه التاريخ اإلسالمي العريب وكان يعتمد يف سلوكه التربوي حلفيده هـذا            
وخمتلـف املـصادر   فـات  على مكتبته اخلاصة الكبرية اليت كانت تضم فنـون املؤلَّ     
مجيعهـا مـؤخراً     أهـديت وشىت اآلثار املطبوعة واملخطوطة النفيسة النادرة الـيت         

).هلية يف كربالءمكتبة سيد الشهداء احلسني األ(إىل 

دراساته

دخلـه والـده إىل املدرسـة       أ) ١٩٢١(وبعد تشكيل احلكومة الوطنية عـام       
ول يف مدينـة  ن النـاجح األ الفيصلية االبتدائية وكانت حديثة العهد فأمتهـا وكـا    

فكـان  ٢٦ــ ٢٥للمرحلـة املتوسـطة سـنة      ) البكالوريا(كربالء، مث لدى امتحان     
يف جممـوع درجاتـه يف العـراق، واسـتمر علـى الدارسـة فاجتـاز        األولكـذلك  

ــة املــسائية كمــا اشــترك يف الــسنة ذاــا يف    ــة املركزي ــانوي يف الثانوي ــع الث الراب
فخـرج مرفـوع الـرأس حـائزاً علـى      إلعـدادي اامتحانات البكالوريا للخامس  
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ن معلماً ابتدائياً يف بغداد وساط، وعيكسبته شهرة واسعة يف األأدرجات عالية 
ربـع سـنوات   أـى فيهـا   أوبعد ذلك التحق بدار املعلمني ببغـداد و        ١٩٣٣عام  
ج بنجاح باهروختر.

مـضى  أوبـريوت    إىلواً للبعثة الثقافية العراقية     عض اختري١٩٣٨ويف عام   
الـسنة الرابعـة يف دار   وأمت) درجة الـشرف (هناك ثالث سنوات حاز فيها على   

املعلمني العالية المتناع احلكومة الفرنسية املـسيطرة يومئـذ علـى شـؤون لبنـان         
بية اليت قادها هناك مبناسـبة ثـورة   من عودته إىل بريوت بسبب املظاهرات الطالَّ      

.رفلشيضاً على درجة اأوحاز فيها ١٩٤١مايس 

   يت التربيـة وعلـم الـنفس بـدار املعلمـني الريفيــة      واشـتغل مدرسـاً يف مـاد
ببغـداد  " التربيـة "تني مفتشاً يف وزارة املعـارف       يخرأببغداد ملدة سنتني، وسنتني     

عــوام الــيت ســتاذ ضــياء الــدين خــالل األومل يكــن األم١٩٥٠يف حـدود عــام  
الطمـوح للحـصول    ال شـديد  إطالب ومدرس ومفـتش      بنيمضاها من عمره    أ

على املزيد من انتهال العلوم الثقافية العامـة وخاصـة رغبتـه امللحـة يف دراسـة        
   متـام دراسـته يف    أ نفسه لـذلك، وقبـل يف البعثـة العلميـة إل           علم النفس وقد هي

ائـه علـى شـهادة املاجـستري فـشهادة      إمريكا يف هذا املوضوع، وحـصل بعـد       أ
طروحـة  أُم لـوم االختـصاص املهـين وقـد    النفسي ـ والتربوي مث دب "األخصائي

ممتـازة باللغــة االنكليزيـة هلــذا الغـرض، وبعــد عودتـه مــن الواليـات املتحــدة      
صدر خـالل  أيت علم النفس والتربية، وقد     ن مدرساً لتدريس ماد   يع األمريكية
 صـول تـدريس   أعلم النفس التربوي جـزءان، و : ة عدة مؤلفات منها  هذه املد
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.ستاذ آخرأدريس العلوم، باالشتراك مع صول تأالطبيعيات و

وبعدها انتـسب  ) معهد املدرسني العايل(نقل مدرساً إىل   ١٩٦٠ويف عام   
.إىل جامعة بغداد

ــة األ ــابني مهــا ويف اآلون ــسعيدة وبعــض  : " خــرية أصــدر كت ــة ال الطفول
خري قامت بنشره مؤسسة دار املعارف وهذا األ" والنجاحالنقائص "و" منغصاا

.سلسلة ـ اقرأـمبصر ضمن 

إىل مؤلفاتـه العلميـة املـذكورة       إضـافة يب احلـب    أستاذ ضـياء الـدين      ولأل
هات الصحف واالت مأحبوث ومقاالت يف األدب وعلم النفس ونشرت يف   

ذاعـة اجلمهوريـة العراقيـة    إاع مـن  ذسـبوعيه تـ  أحاديـث   أالعراقية والعربية وله    
.ببغداد

اطه الفكـري واندفاعـه الـذايت حنـو         ولقد استطاع بقابلياته الكـبرية ونـش      
" الصحة النفـسية  : "يف الفلسفة وموضوعها  ) الدكتوراه(ن ينجز رسالة    أالعلم  
.وفدته جامعة بغداد هلذا الغرضأوقد 

فاضـل يف  قـدمناه إىل القـراء األ  " أبو احلب "ستاذ ضياء الدين    هذا هو األ  
مدينـة   أجنبتـها هذه الدراسة بكامـل شخـصيته العلميـة واألدبيـة الالمعـة الـيت               

من مفـاخر العلـم واألدب والفكـر ومنـهم الـدكتور             أمثالهجنبت  أكربالء كما   
الذي تتمثل املدرسة الفكرية احلديثة يف شخصيته "آل طعمة"السيد صاحل جواد  

.البارزة
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أدبه
زاء اهلـاالت األدبيـة   إووقفنـا  " آل أيب احلـب   "لو نظرنا مرة ثانية إىل بيت       

رفيعة الـيت نبتـت ومنـت وارتكـزت وآتـت أكلـها فيـه،،              واملستويات الفكرية ال  
سساً طبيعية بل مقومات فطرية لنبـوغ رجـال الفكـر اخلالـدين الـذين          أوكانت  

مثال الـشيخ حمـسن الكـبري وجنلـه الـشيخ حممـد حـسن وحفيـده                أجنبهم وهم   أ
ستاذ ضياء الدين يف النبوغ، الذي ورث الشيخ حمسن الصغري حىت جاء دور األ     

وملكـام اخلالقـة   .. سـالفه الـصلحاء  أعـالم الفطاحـل وهـم    األذهنية هؤالء 
ـا وراثـة   جيـال أل زمان واألصيلة اليت تبقى حية خالدة مع األوهي الوراثة األ 

ن يكـون ـ ضـياء الـدين ـ قـابال       أفمن الطبيعـي  ....ث الفكر والعبقرية والترا
الذي كان هؤالء احليالتراث الفكريوالتربية البيتية وممثالً الوراثةر ذه   للتأثّ

.شعاعه وانبثاقه ووجودهإاجلهابذة املتقدم ذكرهم مصدر 
بنائها على مرأللبيوتات العلمية واألدبية أثرها الطبيعي يف  نَّإف.. وهكذا

ن نـذكر  أشـعلة الفكـر ال ختبـوا فيهـا، وال ننـسى يف هـذا الـسياق                 نّإالزمن و 
خر أديب ناضج الفكـر طاملـا   و اآلاحملامي فه) بو احلبأ(ستاذ جواد صديقنا األ 

مثل بدوره وهو الشاب النشط جانباً حيوياً من بتيه العريق هـذا ـ بيـت العلـم     
ه منذ زمـن والـشواغل   نأالَّإواألدب ـ مبقاالته األدبية وحبوثه الفكرية الفياضة  

نسان دارية مل تتح له الفرص للمسامهة يف احلقل األديب كعهده السابق، واإل           اإل
).١(م فيه كيفما تشاءظروفه اليت حتيط به وتتحكّسري أ

عـوام وقـد عـرف خالهلـا برتاهتـه      أـ ما زال مـديراً ملـصرف الرهـون يف كـربالء منـذ بـضعة        ١
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شعره

دراسة عميقـة فتجـسدت لنـا فيـه         " يب احلب أ"ستاذ ضياء   درسنا شعر األ  
.املزايا الفنية واللغوية اليت ال يستهان هلا، فهو حبق شاعر احلب والغزل

ه يتـسم بالطـابع الوجـداين، والعاطفـة        نـ أومن مرياث شعره الغالبة عليه      
شبه بالعاصـفة القويـة   أة احلارة، وتطغى عليه لغة احلب واهلوى طغيانا      اإلنساني

احلب هو الدافع الذي حيـل عقـدة       نَّإخرى، وال غرو، ف   أاليت ب تارة ودأ     
فـصاح عمـا   واللـسان إىل اإل  . النفس، ويدفع القلب إىل بـث شـجونه وآالمـه         

فالعاطفـة متلـك   ثارة املشاعر واجتـذاا، إعماق أعماقه، والفكر إىل أجيول يف  
قبـاس مـن   أه بحيان، والطبيعة الضاحكة متـد   غلب األ أعليه كل جوانب احلياة     

.امبفاتنهب وتزيده طرباً مبظاهرها، ومتعة مجاهلا اخلالّ

 وترى قو ة الوصف، وسعة اخليال، وعمـق املعـىن ونـصاعة    بك ودقّ ة الس
يــة يف وزان صــفات فنيــة تظهــر حلالفكــرة، وحــالوة القــوايف، وموســيقى األ

.سلوبه وتراكيب شعره الرقيق، وتقرأ فيه حملات الذكاء احلادأ

  إليل على ذلك ف   فلو طالبتين بالدصغاء أنينـه ولوعـة حبـه،       دعوك إل أي  ن
جلـها،  أيهيم يف وادي العـشق وبيـداء الغـرام مـن         أصبحوشغفه بغادة حسناء    

لـه  ي ال يقـر حلان وجده الثائر املنطلقة من قلبـه الـذ       أنسام  ليها مع األ  إويبعث  
.أحبها وتورط يف حبهاألنهقرار 

.خالصه يف الواجب خلدمة اتمعإو
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وهذه شكواه اليت يصرخ ويضج منها بسبب اهلجـران مـن قـصيدة تعتـرب           
ـ:من أروع الشعر الغزيل فامسعه يقول

ام مــن جورهـــا قـــسرا يـــحتملــين األ 

ــى اآلالم   ــعرا أفأغــدوا عل ــا ش نظمه

ــادة    ــة غ ــشتاق رؤي ــن ي ــب م ــا ذن فم

جـزرا  تبدل مد الوصل مـن هجرهـا      

انتظارهــــاإالّومــــا يفعــــل امللتــــاع 

ــرا   نّأكمــا  ــر الفج ــد الليــل ينتظ بع

ــا   ــاً مروعـــ ــايت حزينـــ ــعد أنـــ أصـــ

ومــا مــن مــؤاس يل يــشاطرين الــضار

عـزل واهلـوى  أخوض عباب احلب   أ

والبحــرا يؤلــب حربــاً تــشمل الــرب   

تــدور برأســي الــذكريات فــال أرى   

الذكرىسوى شخصها خيتال يف برد      

وصـــاحبة اهلـــوىأأطمـــع أن أحيـــا

ــها البعــد واهلجــرا   ــساومين عــن حب ت

مـوت كمـا قـضى    أ ينأوهل ضـائري    

ــرا    ــب والقه ــانوا احل ــي ع ــون قبل حمب
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ــوازل    ــن نـ ــاهم مـ ــاك سـ ــريف بـ وطـ

اقــضت ضــامي وهــي تــستامين شــر أ

ــشمخي قــصور األ ــاين ال تغــري وت م

ذا كان من شاد الذرى عنـك مـزورا      إ

قد أخذ منـه مأخـذه ورمـاه       مروهنا يقف الشاعر وقفة احلائر املذهول أل      
احلـب واحلـب وحـده،    الّإمـر  بسهامه اهلادفة فأصاب ا فؤاده، ومـا ذلـك األ        

ن يفعل وهو ال حول وال أفاحلب يلهي ويذهل ويصيب ويفعل باحملب ما شاء  
مام جربوته وسلطانهأذعان ة سوى الرضوخ واإلقو.

شـبح   الّإواقع أمره كأنـه ال يـرى يف هـذا الكـون الرحيـب                فالشاعر يف 
لها نصب عينيه مث ال يرجـو       معشوقته وهو سابح يف حبر خضم من اخليال يتمثّ        

يف احلياة سوى الوصال فحسب، ولذلك تـراه خياطـب قلبـه املكـدود امللتـاع،               
ليـه  إمنيـات الـيت تـصبو     املضطرم حبمرة احلب يستعلم منـه حتقيـق اآلمـال واأل          

يت شغلت أحاسيسه ومشاعره كما يبـدو يف هـذين          فسه من الشوق واللقاء بالَّ    ن
_:البيتني املقتطفني كاقتطاف الزهرة من بني اخلمائل

مـال يـا قلـب هـل تـرى     مىت تبسم اآل 

بلغ مــن دنيــا اهلــوى غايــة كــربى أســ

ــو جراحــي زورة     ــرى تأس ــا ت ــىت ي م

ويبــدو ربيــع العمــر بالوصــل خمــضراً

ــ فـشاعرنا    معي لنسمع سوية هذا الـصوت الـشاعري الـرخيم         تعال   مثّ
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مفنت بالطبيعة وهلان مبشاهدها، وقـد وقـف ليـذيع أسـرار            ) بو احلب أ(ستاذ  األ
حلــان الــشجية الــيت حتــاكي أحلــان البالبــل الغريــدة فــوق  حبــه ــا يف هــذه األ

نـشودة  غصاا اخلضر، فامسعـه وهـو خياطـب طيـور اجلـو ـذه األ             أشجار و األ
ـ: عة قائالالرائ

ــر ــصب ورى غـــ ــور خـــ ــا طيـــ دي يـــ
ونــــــسيم رخــــــو وعــــــيش هــــــىن    

ــراآى أو ــسيحة تتــــــــ ــان فــــــــ مــــــــ
  جـــــىن يف مـــــدى الطـــــرف نيلـــــهن

ــور فــــالعيش غــــض  واهــــىنء يــــا طيــ
ــى   ــا حممـــــ ــصبا ـــــ ــراح الـــــ ومـــــ

ــاهى   ــيم تنـــــ ــة النعـــــ ــذه دولـــــ هـــــ
ملقاليــــــــدها الــــــــصراط الــــــــسوى

ــشر  ــان بالبـــ واهزجـــــي بالنـــــشيد ربـــ
القمـــــــريوقـــــــد صـــــــاع حلنـــــــها

ــو   ــرانيم حلــــ ــذب التــــ ــشيد عــــ بنــــ
نــــــشاده وطــــــاب الــــــروىإطــــــاب 

نبــــــاء دنيــــــاأقــــــد روى للــــــصباح 
مـــــن فتـــــون ـــــا الـــــضحى معـــــىن 

نـــــسجته بـــــرد الـــــصبا يف ريـــــاض   
الزهـــــر ملـــــا قـــــد جادهـــــا الـــــومسى
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وهلم بعد ذلك لنشاهد اجلمال الـشاعري الـذي عكـسه الـشاعر بريـشة       
شـراقة الروعـة الـساحرة لتـرى     إمن فنه اجلميل عليهوأضفىشاعريته املبدعة  

ه علـى  بـ املنظومـة مـن حـوار بينـه وبـني حبي     ماذا يدور يف هذه اللوحة الفكرية    
ـ:بساط احلب والعتاب كما يلي

ــييب ســـــالم ال يعكـــــره عـــــذل    حبـــ
ــه الـــسبل     ــالم حمـــب ضـــيقت دونـ سـ

ــن اآلالم  ــاين مــ ــادرأرمــ ــعب مــ ىصــ
ــل مـــن   ــو  أوحيمـ ــك مـــا حيلـ وزار حبـ

ــدري   ــصد وتـــ ــدإتـــ ــائرن صـــ ك جـــ
وجتفـــو وتـــدري يف هـــواك لـــه قتـــل     

ــا أ ــتم الــــسوق بينمــ لــــست تــــراه يكــ
ــا  إ ــه عمـــــ ــو أماراتـــــ ــه جتلـــــ مل بـــــ

ــييب  ــيس يل  أحبـ ــواك فلـ ــن هـ ــرين مـ جـ
ــك    ــواك جمـــري منـ ــدل أسـ و حـــاكم عـ

بــــــوء بعزلــــــةأن أجتنيــــــت ترجــــــو 
ال أســلواإنــسى هــواك وأعــن النــاس ال 

ــا ترجــ أ ــئس م ــرى أوا ال ب ــا ت ــئس م ال ب
ــارق اــــل   أ ــداك اهللا والطــ ــثين عــ غــ

تــراين قريــر العــني يف النــاس ضــاحكاً    
ــغل   ــه شــ ــواك لــ ــيب يف هــ ــن قلــ ولكــ
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تــــون صــــبابيتأففــــي مهجــــيت يغلــــي 
ــومــــن مقلــــيت د ع الــــصبابة منــــهلمــ

ــوا إ ــاًأذا كنــــت ترجــ ن أعــــيش منعمــ
ــوى   ــيس س ــل  أفل ــو احل ــال ه ــر الوص م

ني مـا اختـرت مـن اموعـة الـشعرية الـيت تفـضل               وقد اختـرت مـن بـ      
ا الـيت قاهلـ  " موسـم احلـصاد  "قـصيدة  " بـو احلـب  أ"ستاذ إىل شاعرنا األ  بإرساهلا

فيها اخترا ألنّ.. ببغداد" دار املعلمني"مبناسبة خترج الطلبة يف االمتحانات يف 
لـى  ضـواء ع الثقايف الذي يلقـى األ   واإلرشادفكرة سامية من التوجيه الفكري      

     ـدون يف        اد الثقافـة وطـالَّ    طريق التقدم الذي ينـشده روتهـدون اب العلـم ا
ى يف احليـاة، وفيهـا مقارنـة    مسـى ونيـل القـدح املعلَّـ       دراسام لبلوغ اهلـدف األ    

واقعية بني الطالب اتهد الذي ينال العلـى، والطالـب الكـسول الـذي يبقـى               
ن يشعر أو يعي قـول الـشاعر   أىن له أويف احلياة وهو ال يشعر،راً وفاشالً متأخ

:احلكيم الذي يقول

ــدم  ــل يهــــ ــذهلا أاجلهــــ ــة ويــــ مــــ

ــام  ــل مقـــ ــا أجـــ ــم يرفعهـــ والعلـــ

نـسان العامـل يف احليـاة      اإلنـسان احلامـل واإل    يقارن الشاعر بـني   : أجل
_:ليك قولهإو

بـــشروا جـــاء اجلـــين يـــا حاصـــدونأ

ــسنني   ــايل والـ ــرس الليـ ــاجتنوا غـ فـ
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ــاب و  ــكم طــ ــىأغرســ ــالأ.. تــ كــ

ــشتهون    ــا تــ ــم مــ ــه لكــ ــاً فيــ طيبــ

كرمـــــت ســـــرحتكم فاســـــتنبتت  

ذاك جــــزاء العــــاملني .. فــــاقطفوا

كــم كــسول ضـــيع الوقــت ســـدى   

ــالعز ــترى بـ ــسرينذلـــك األواشـ خـ

عطائـك املزيـد    إلم منـضي يف االسترسـال       أهل تكتفي مبا قدمنا      ...ترى
    ليـك مـا دام لـدى بعـض الروائـع      ا أنا فال أخبـل ع   من نتاج شاعرنا امللهم؟ أم

وقد صـهرها  " لوعة الذكرى"خرى ومنها هذه املقتطفات وهي من قصيدته  األ
غالل اهلــوى أســري، املقيــد بــالــشاعر يف بوتقــة الوجــد وهــي نــداء العاشــق األ

_:واحلب، وقد جاء فيها

كــاري ولــوعيتذكرتــك لــو تــدري اد
ــد   ــدي بع ــم وج ــازح أذ إوتعل ــت ن ن

ــات ــاهبين اآلهــ ــاتنــ ــها عميقهــ منــ
غوار قلــــيب غاديــــات ســــوارحأبــــ

وتغمـــره الـــذكرى فينـــشد رمسهــــا   
ــساجعات الــصوادح  ــه ال فتفــصح عن

ــؤمال   ــواك مـ ــداحي يف هـ ــت قـ رميـ
ــهنين ســهم مــن احلــب رابــح   فلــم ين
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نأيـــت ودمعـــي ســـال جمـــراه هاتفـــاً 
ــزت  ــذكراك واهتـ ــوانحإبـ ــك اجلـ ليـ

رض فـسحة هنالك ضاقت يب من األ   
ــا رؤى ومـــــسارح  ــا يف مغانيهـــ لنـــ

ــضباً    ــك مغ ــرفني مال ــاعس الط ــا ن أي
لــك القــوس مــن عينيــك فــاد منــافع

ــين  ــيت ال متلـــ ــواك الـــ ــامر جنـــ أســـ
ــارح  ــو مبـ ــدوا وراء الـــصرب وهـ واعـ

ــاً  ــوم حاملـ ــذات يف النـ ــتلس اللـ واخـ
ــأذا استــشعرت نفســسي بإ ك الئــحن

ــباً  أو ــق غاضــ ــا فريفــ ــل باللقيــ حفــ
ــرب  ــوارح  ويطـ ــا واجلـ ــيب باللقـ قلـ

ــشد  ــلِّأوأنـــ ــايب بكـــ ــسريةحبـــ مـــ
ــن األ ــح  م ــال مالم ــا للجم رض فيه

يف الغـزل مرتبـة الـسمو مـن املهـارة      " يب احلـب أ"وبلغت براعة الـشاعر     
والذوق السليم يف الـصياغة وصـهر الفكـرة يف بوتقـة اجلمـال الفـين              واإلجادة

بـداع، ولكـي نـستزيد     واإل اناإلتقتقان يف غاية ما يكون      حيث يتجلى فيها اإل   
بيات من قصيدة بعث ا جوابـاً علـى     متعة مبدعات فكره املتوقد نقرأ هذه األ      

هها بعـروس غارقـة يف زهوهـا    صدقائه وقد شبأحد شبان فلسطني من    أرسالة  
_:ودالهلا حيث يقول
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نــــت والــــنفس واهــــا  أعـــــــروس راق مرآهـــــــا

ــامن الوجـــد  أ ــت كـ ــا هاجـ ــب مرعاهــ ــان القلــ وكــ

ــشعر   ــات ال ــن بن ــود م ــب عرفناهـــــا  وخ ــن طيـــ مـــ

اللفـــــــــــظ زكاهــــــــــــا فتاة زاـا احلـسن وسـحر      

ــاوت يل يف دل ــادت يل بلقياهـــــــا ــــــــــــــ وجـــــ

ــداجي   ــا الـ ــضت برقعهـ ــا أونـ ــن حمياهـــ ــدت عـــ بـــ

ــد  ــا أوحبـــايبأشـــكت يل وجـ ــرتين فنجواهــــــ غــــــ

ــد  ــيب أفقـــ ــكنتها قلـــ ــد ســـ ــا أوقــ ــسنت مثواهــ حــ

ا انطوت عليه نفسه من اآلآلم من قـضية         خياطب فيها صديقه ويبثه مب     مثَّ
ف، ويتأوه حبرقة شديدة لتقـاعس العـرب وختلـيهم          الغصيبة، ويتأفّ ) فلسطني(

سترداد هذا اجلزء السليب الذي انتزعه الصهاينة ارمون عن اجلهاد املقدس ال
_:رض العروبة واإلسالم وما أحسن قوله يف هذا التعبري واالستنهاضأمن 

ــا أخــا   ــالحاً ي ــا الوحــدةس ــشف بلواهـــ ــي نكـــ كـــ

ــدء الـــــساعة   ــىت تبتـــ ــين  مـــ ــي نفــــ ــداهاأكــــ عــــ

ــا مــــىت نفتــــك بالطــــاغي    ــهيون يلقاهـــــــ وصـــــــ

مجيعــــــــــاً لقــــــــــضاياهامـــــىت تـــــستنفر العـــــرب

ــ ــرب فآهــــ ــبين يعــــ ــاا لــــ أواهــــــــــــا فأواهــــــــــ

ــدهم مــــود   ــم جمــ ومـــــاء الكـــــدر ســـــقياهاإىل كــ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦٥___________________________________________]الحبأبو[الدين ضياء

ــت أو ــارهم ظلــــــ ــصم مغناهـــا  قطــــــ يـــسوس اخلـ

ــا  ىفأال هـــــل ـــــضة تـــــو ــد عقباهـــ ــون اـــ يكـــ

لـوان شـعره    أكثـر   أيف الغـزل هـو      " يب احلـب  أ"سـتاذ   ن شعر األ  إهذا، و 
ن لنـا  آاألخرى وفرة لديه، جتود به قرحيته السيالة وال ينضب معينها، ولكننـا             

لوان أو التغزل واملرح الشعري جانباً لنتناول لوناً آخر من       أن ندع هذا الغزل     أ
.اف هلذه الدراسةشعره وحنن يف خامتة املط

و قطعة من القلب املتفجع املكلـوم قاهلـا يف وفـاة            أفهذه قطعة من الرثاء     
) مريكـا أ(والده املغفور له، وكان حني بلغه نبأ وفاته عاكفاً علـى الدراسـة يف                

فانظر إىل صـدق التعـبري، وعمـق الكآبـة واحلـزن الـشديد الطـافح علـى هـذه                
ن أة، وهكـذا جيـب   بـو جالهلا ملقام األ  إوة و عظام البن إى فيها   بيات اليت يتجلّ  األ

وهـا حنـن   . بناء كما هي املفروضـة علـيهم  تكون حقوق اآلباء مقدسة لدى األ    
ات قلبه وحنيبهمع الشاعر لنسمع أن:_

ــودع  أ ــري مــ ــت غــ ــد فارقــ ــاه قــ بتــ

دمـــعا بفـــيض األورحلـــت مغمـــور

أنويــت ظعنــاً والقلــوب شــواخص   

ــو  ــع إترنـــ ليـــــك حبـــــسرة وتوجـــ

ــأى البعيــــد رواحــــال أ زمحــــت للنــ

وتركـــــت فينـــــا لوعـــــة املتفجـــــع
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ــاأ ــوداً وال لقـــــ مـــــــضيت ال عـــــ

ــود ملطلـــع   أ ــب مشـــس ال تعـ مغيـ
ــهى   ــاب الن ــك ب ــدنيا علي واحــسرة ال

ربــع يــا مــصرع العليــا وجــدب األ   

أبتـــــاه قـــــد فارقتنـــــا مسترخـــــصاً

ــالنفس وهـــي عزيـــزة مل توضـــع    بـ

ــق   ــابر موتـــ ــو املنـــ ــاه ال يعلـــ أبتـــ

ــذراك  ــاثر الَّإلــــ ــدأعــــ عيو مــــ

وكذلك رثـاؤه الرقيـق لوالدتـه فهـو ال يقـل روعـة عـن رثائـه لوالـده،                 
فلنستمع إىل صرخة احلزن، وأجيج العاطفة، ولوعة الفاجعة، وهول املصاب، 
الذي اعترى الشاعر فجعله يطلق القول نظماً ندياً بقطرات الـدموع الـساخنة             

_:يناديها قائال

مــا عيــشي بــذي رغــدبعــدك.. أمــاه

واجلـرح ينخــر يف جلـدي ويف كبــدي  

ــن  أ ــر مــ ــك للغــ ــا أبكيــ ــام حمنتنــ يــ

ولليـــايل الـــيت مـــرت علـــى نكـــد    

ــتكأو آالمــي ومــا ســلبت  حــريش

ي اخلطوب ومـا عانيـت مـن سـهد        من
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ــه طــنيب  كنــت العمــود الــذي يعلــو ب

ــستندي   ــت موضــع حاجــايت وم وكن

ــنــــت الفجيعــــة أ ايــــا أمــــاه يب ومبــ

سـى ضـاقت بـه عـددي     أقد نالين مـن     

ــاأل  أو ــدهر بـ ــز الـ ــينجهـ رزاء يفجعـ

ــدد تتـــرى علـــي شـــديدات بـــال عـ

ــت  ــا أم(مـــا كنـ ــرةَّالإ) يـ ــور باصـ نـ

ــد    ــو إىل أحـ ــدك ال ترنـ ــت بفقـ ظلـ

ال الذي قد يتأخم بزمحة ويكاد القلم ال يربح هذا البحث لوال ضيق ا
.البحوث واملواد القادمة

الكربالئي وأديبنابو احلب صديقنا الكرمي أستاذ ضياء الدين هو األوهذا
الكبري، وشاعرنا القدير، الذي له املكانة املرموقة بني رجال الفكـر املعاصـرين           

لـيهم بالبنـان يف كـل مكـان مـن      إالذين ملعت جنـومهم يف مسـاء األدب ويـشار        
.الوطن والعروبةرض أرجاء الوطن احلبيب، ويشاد مبآثرهم يف كل بقعة من أ

ولألســتاذ أيب احلــب مواقــف خطابيــة رائعــة يف بعــض حفــالت كــربالء  
قامتـها مدينـة كـربالء يف صـحن     أالتارخيية منـها احلفلـة التأبينيـة العظمـى الـيت        

ربعني يومـاً علـى وفـاة سـادن الروضـة العباسـية             أالروضة العباسية بعد مرور     
ومل تـشهد  ) ١٩٥٢(عـام  املقدسة املرحوم السد حممـد حـسن آل ضـياء الـدين       

يـضاً يف احلفلـة التأبينيـة الـيت     أكربالء مثيال لذلك االحتفـال العظـيم، وموقفـه       
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أقيمت على روح املرحوم السيد حممد سعيد السيد حممـد حـسن آل طعمـة يف            
حد املسامهني فيهـا، مث موقفـه       أوكان املؤلف    ،)١٩٥٧(الروضة العباسية عام    

مـام احلـسني   ف مبناسـبة مولـد اإل     قامـه املؤلّـ   يف االحتفال الذي أ   ) ١٩٥٥(سنة  
شعبان حيث استمر على ) ٣(يف صحن روضته الشريفة يف مساء     عليه السالم 

وكـان يـدعو    ) خدمة الروضتني املقدسـتني   (قامته ثالث سنوات متوالية باسم      إ
إىل املسامهة فيه عدداً من كبار األدباء والشعراء يف النجف وبغـداد والكاظميـة      

.اء وشعراء كربالءمع بعض أدب

جنبت وتنجب مدينة كربالء الشاخمة من املفكرين الـذين         أهكذا  : خرياًأو
.هم من طالئع احلركة األدبية املعاصرة فيها

يب احلب يف هذه الدراسة لنلتقـي  أستاذ ضياء الدين وذا سنفترق مع األ  
.ءالكرمي مع أديب آخر من أمثاله، فإىل ذلك اللقاالقارئها يأاك يإو
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جعفر عباس الحائريالمحامي 

سـلوب عناصــر  العاطفـة والفكـرة والوصــف واخليـال والــذوق واأل   نَّإ
براز هيكل األدب إىل حيز الوجود بشكله احلسن اجلميـل    إتعمل على    أساسية

صالة وجوده املتركز يف جوهرالقلوب والعقول ويكون رمزاً أل    يالذي يستهو 
ها، واملنحدر من ينبوعها النقي الفياض، وهـذه العناصـر          نبثق عن اإلنسانية وامل 

وغريها عند اندماجها وتفاعلها مع بعضها يكون هلا نتاج ذايت هو الذي يسميه       
".أدباً"املفكرون 

ر يف فحـواه عـن العقـل        و الكالم املعب  أواألدب هو ذلك التعبري اجلميل،      
حاسـيس  أنية مـن    اإلنـسا عمـاق الـنفس   أوالعاطفة وكل مـا خيـتلج وميـوج يف          

   ة على لوحـة الـشعور الـصادق والتـصوير اخليـايل            وانفعاالت تبدو معاملها جلي
الرائع، والوصف البديع، والتفكري الواقعي يف فلـسفة احليـاة وقيمـة الوجـود،              

؟.....بما هو األد

لسؤال على هذا ا   اإلجابةلعلنا نصيب اهلدف يف     
:املوضوعي بقولنا
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و الـشاعر  أليهـا األديـب    إواجلمال الطبيعي املشرق االته يف املعاين اليت يرمي         
.ال يكتنفه الغموضوجيسد حقائقها جتسيداً واضحاً

واحلقائق عنـد الـشعراء هـي الـيت تنكـشف هلـم حقـائق، فيعتنقوـا يف                  "
عـراف النـاس    أليست تلك احلقائق الـيت تواطـأت عليهـا           إااهلنيهة الشعرية،   

.١وعلى سننها جوا ودرجوا

جتسيد املعاين واحلقائق يعترب من الفنون الفكرية اجلميلـة الـيت    نَّإال ترى   أ
و عبقريـة   أبرازها يف عملـه األديب،      إر على   خالهلا قدرة األديب املفكّ    تبدو من 

ــالفن    ــه وشــاعريته، ف ــات قرحيت ــشاعري ونفث ذن هــو إالــشاعر يف تــصويره ال
رادة القويـة واملهـارة واحلـذق    األدب،واألدب هو الفن، والفن يعتمد علـى اإل      

نسانيةإبوصدق التعبري عن العاطفة والوجدان والقلب والضمري وكل ما يتصل
.صيلة متأصلةأاإلنسان من غرائز وسجايا نبيلة 

بداع وخلق واختراع، وجتسيد مثايل ملا يعتـرك يف     إوالفن قبل كل شيء     "
)"٢(الصميم وما يتلجلج يف الضمري

الفــن فــيض طبيعــي مــن  : "يــضاًأو هــو كمــا جــاء يف هــذا التعريــف  أ
)"٣(النفس

. ٩٨ص/ألفرد خوري : تأليف" عالم الفكر العريبأ"ـ زهري بن أيب سلمى ـ سلسلة ١

.٩٧ص/ـ ألفرد خوري ـ املصدر ٢

.٣٤ص) ميشال عاصي(الفن واألدب لــ  ٣
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.ب والرأي الصائب فيهن هذا هو التعريف الواقعي لفن األدإوال شك 

نتـاج  وقد حملت مـن هـذه املفـاهيم احليـة لـألدب مـا هـو مـنعكس يف اإل                  
ستاذ جعفر عباس احلائري، الـذي عرفتـه   الفكري الذي بني يدي لصديقي األ     

حـت قرحيتـه   ن يبلـغ احللـم، وتفت   أا قبل   ديباً وشاعراً مارس األدب نظما ونثر     أ
رض أرت مثلمـا تنمـو الـشجرة يف    مثـ أعند تفتح زهرة شبابه، ومنت يف نفسه و   

.خصبة وتستمر يف منوها وتثمر

مولده

ـ يف كربالء ورباه والده العالمة الشيخ عباس احلـائري  ١٩٢٦ولد عام ـ  
خالق الفاضلة كما اكتـسبه  فاضل رجال الدين، ولقنه دروساً يف األ      أوهو من   

.ابيئة كربالء الدينية كثرياً من الفضائل الروحية اليت نشأ عليه

البيئة الصاحلة حقاً ومن حـق       يذا كانت الفضيلة متوفرة فيها فه     إوالبيئة  
ن تكـون يف طليعـة البيئـات الـصاحلة ألـا بلـد العلـم واألدب ومنـار          أكربالء  

شعاع الفكري إىل جانب ما يشرق يف مسائهـا الـصافية مـن قدسـية عظيمـة                 اإل
".الم عليه الس"يب الشهداء أمنبعثة من مرقد الثائر العظيم 

ل املدرسة االبتدائية يف كـربالء يف الثامنـة مـن عمـره مث اجتازهـا إىل          خد
ـ  ١٩٥١والتحق بكلية احلقوق ببغداد وخترج منـها عـام ـ    فاإلعداديةاملتوسطة  ـ

باالنتـهال مـن معينـه    الّإوكان من املتعطشني للعلم الذين ال تطيـب نفوسـهم     
.قاملتدفِّ

مل يــدع واإلعداديــةلبــاً يف املتوســطة ام كــان طايــأرواء غليلــهم بــه، فإل
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ن تفلت من تبني يديه لالستفادة منها فكان يغتنهما لدراسة          أالفرص السوائح   
ساتذة بارعني مـن كبـار رجـال لعلـم يف        أالفقه واملنطق والنحو ولصرف على      

.مدارس كربالء الدينية

يف) مجعيـة منتـدى النـشر   (ى تدريس اللغة العربية ثالث سنوات يف    وتولَّ
مدينة الكاظمية وكان عميدها العالمة احلجة السيد مرتـضى العـسكري الـذي      

ــة    ــد كلي ــوم عمي ــو الي ــداد (ه ــدين ببغ ــا املرحــوم صــادق  ) أصــول ال وناظره
" ١٩٥٧"عـوام حـىت اخـتري عـام     أوبعد ذلك امتهن احملامـاة بـضعة      ). ١(احملاليت

معاونـاً ملـدير   حيث نقل " ١٩٦٥"مديراً للبنك اللبناين ـ فرع كربالءـ حىت عام  
بنك االعتماد ـ الفرع الرئيسي ـ ببغداد وأخرياً ترفع إىل مدير لبنـك االعتمـاد     (

.يف البصرة

ناقـة هيكلـه دمـث    أستاذ جعفر عبـاس احلـائري يف رشـاقة جـسمه و      واأل
الطبع، حلو احلديث، خفيف الروح، كثري النكـات، ولـه          اجتماعي،  األخالق

الدينيـة وخاصـة االحتفـال الـديين     مسامهات أدبيـة يف بعـض حفـالت كـربالء         
مام رجب مبناسبة مولد اإل    ١٣الكبري الذي تقيمه مدينة كربالء سنويا يف مساء         

).عليه السالم (طالب أيبالبطل العظيم علي بن 

.وقد حج بيت اهللا احلرام، وصاهر العالمة السيد حممد صادق القزويين

بعـد مقتـل ناظرهـا    عليـه الـسالم   مام موسى الكـاظم  ـ  استبدلت هذه اجلمعية مبدرسة اإل  ١
".١٩٥٢"سنة 
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ستاذ الحائري والشعراأل

ام دراسـته  يأعر يف عهد مبكر كما أسلفنا وذلك يف       بدأ شاعرنا ينظم الش   
ن حصل على ثروة فكرية من مطالعاته لدواوين بعـض شـعراء        أاملتوسطة بعد   

زهـري بـن أيب سـلمى والنابغـة الـذبياين وغريمهـا مـن الـشعراء         :مثـال أاجلاهلية  
موي والعباسي كالفرزدق والكميت واملتنيب والشريف عاظم يف العهدين األاأل

.متاموأيبي الرض

ــسيد       ــأثر يف الرثــاء بالــشاعرين الكــبريين ال ــان شــديد الت ــراهيموك إب
وأما). الرثاء أمري(والسيد حيدر احللي امللقب بـ    )هجـ١٣١٩(املتوىفالطباطبائي  

تأثراً باجلواهري وكان هـذا التـأثر العميـق ـ     أكثرمن الشعراء املعاصرين فكان 
ر يف نفـسه، فتـابع الـنظم وسـاعدته     على طول اخلط ـ مدعاة خللق ملكة الـشع  

أنعلى ذلك قرحيته اليت كانت جتري منسجمة مع ذوقه ورغبتـه وطموحـه يف          
الشعري مل يكن يهتم إنتاجهيكون من شعراء عصره وجيله، ولكنه مع غزارة    
م حىت ولو كان هقرائحبإنتاججبمعه كما حيرص الشعراء عادة على االحتفاظ     

ي أدى إىل بعثرته وضـياعه  الذاألمر، األقلاً على قصيدة واحدة أو بيتاً واحد 
الــرتر اليــسري الــذي ال يتعــدى بــضع قــصائد  إالّاللــهم اإلمهــالابــسبب هــذ

.وحسب
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شعرهونماذج من أسلوبه

اجليـد  إالّجعفر عباس احلائري شاعر مطبوع، وقرحيته ال تنتج         األستاذ
فة الصادقة ورشـاقة اللفـظ   والشعور، والعاط اإلحساسمن الشعر املتميز برقة     

املمتع، واملعاين املنسجمة مـع قـوة شـاعريته ويكـسو شـعره حلـال        واألسلوب
ألهـل العقيدة واإلميـان وصـدق الـوالء         بإطارره  قشيبة من مجال األدب ويؤطّ    

الـذين اذهـب اهللا عنـهم الـرجس وطهـرهم           " عليـه الـسالم      "األطهارالبيت  
.تطهريا

يت تدل على أنـه متفـان    لشاعريته ا  أغاريدويستلهم من حبه الشديد هلم      
يف سبيلهم وتلك هي العقيدة اإلسالمية احلقة النابعة من يقظة الضمري والقلب         

يكونـوا  أناهللا هلـم    أرادالسليم وهكذا يكون املوالون للعتـرة الطـاهرة الـذين           
أعظممن شرفهم، وال جمد أمسىشرف سادة العرب والبشرية مجعاء، وهم ال

، وال تاريخ انصع من تارخيهم، وال بيت ارفع من بيتهم، بيـت مـا          من جمدهم 
ثـر زمـن،   إىل زمنـاً ا، يتعـ األبـد مكانة يف النفوس وشأنا يف التاريخ إىل    أعظمه

وناموس الوجود وقد شارف األزليةشراقة يف وجدان  إرفعة يف ضمري الكون و    
.دوتعداها مشوخا إىل السماء وظل ينافسها يف اخللواآلفاقبسموه 

وعبـد منـاف وهاشـم سـيد         يذلك هو البيت الذي قامت دعائمه بقص      
البطحاء وزعيم قريش وعبـد املطلـب وعبـد اهللا وحممـد الـنيب العـريب العظـيم           

وأبنائهعلي اإلماموابن عمه ونصريه وخليفته ) مؤمن قريش(طالب أيبوعمه 
).عليهم السالم (االثين عشر 
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ا قرحية شاعرنا يف رثاء احلسني       لك قصيدة تفتحت   أقدمأنويطيب يل   
ــاءشــهيد احلــق  ــة   واإلب ــل البغــي و الوحــشية الالمتناهي ــه جحاف ــذي حاربت ال

واستحوذ عليها الشيطان فماتت ضمائرها وغمرا نشوة الظفـر بـه فـصرعته             
على رمضاء كربالء وهو يستغيث ويستنصر وال من مغيث ونصري غري السيوف 

أعدائهن وقد كان موقف احلسني يف وجه       به من كل جانب ومكا     أحاطتاليت  
الـذين  األشـداء األبطـال موقـف  .....اةتدعاة الكفر والضالل وعبيـد الطغـ      

كلمة احلق لينـالوا شـرف االستـشهاد       وإعالءيهون عليهم املوت يف سبيل اهللا       
واخللود ولذلك ضحى بالنفس والنفيس، دفاعاً عن العقيدة والكرامة واحلريـة    

الــشريعة املقدســة الــيت كانــت يف طريقهــا إىل وإحيــاءالعليــا اإلنــسانية واملثــل 
أطاحتاجلسمية وقد    وأخطارهااألمويةاالضمحالل مهددة بفوضى اجلاهلية     

ضة احلسني اجلبارة مبلك ـ يزيد بن معاوية ـ الطاغية فلنقـرأ هـذه املرثيـة الـيت       
سني جرت من قرحية الشاعر جمرى الدموع من العيون حزناً علـى مـصاب احلـ          

    ع واملواساة فلنسخو بـدموعنا علـى فاجعـة هـذا        وأهل بيته، لنشاركه يف التفج
مـن  وأنـا حـسني مـين     : (األعظـم الشهيد الذي قال فيه جـده الرسـول          اإلمام
).حسني

ة الــشاعرية يف هــذه القــصيدة الرائعــة تــصور لنــا هــذه املأســاة   القــوإنَّ
تزخـر باحلقـائق ومتـيط    العظيمة وفيها استعراض فكري حافل حلوادث تارخيية     
ـ  : خلق اهللا أمثـال  أرذلاللثام عن النوازع الشريرة اليت انطوت عليها نفوس          ـ

وحرب وابن سفيان ومعاوية ويزيـد وعمـرو بـن العـاص وزيـاد بـن أبيـه            أمية
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وبسر بن أرطأة قائد املذحبة الدموية الفظيعة يف املدينة املنورة ومـن لـف لفهـم                 
صـلى اهللا عليـه وآلـه    (حملمد   األلداءيخ واخلصوم   يف التار  اإلجراممن عمالقة   

.بيته الكراموأهل) وسلم 

تامة يف تصوير هذا الـوحي الـشاعري    إجادةأجاداحلائري قد    واألستاذ
يف رائعته اليت احتوت على رتل طويل من املقاطع لطول نفسه يف النظم، وهو         

حمتـده وقـد اقتطفـت    ونشأته وطيب األغرمقاطعها مبولد احلسني    أوليتغىن يف   
_ :منها ما يناسب جمال البحث وهكذا يستهلها كما ترى

ــا   ــى طلبـ ــري التقـ ــغ غـ ــضت مل تبتـ ـ

ومل تكـن تــشتهي الــسلطان والرتبــا 
ــت يف ذروة  ــادوكنـــ ــةاألجمـــ مرتلـــ

ــسبا    ــهم ح ــو قارنت ــاس ل ــرق الن واع

ــوك ــدرة أبــــ ــةواألمحيــــ فاطمــــ

بــه نــسبا  أكــرم وجــدك املــصطفى   

ــدت يف ــاً  ولـ ــار مؤتلقـ ــردة االطهـ بـ

ــه هربــا     نــوراً دجــى الليــل وىل دون

ــها   ــد تنهلـ ــان اـ ــعت لبـ ــد رضـ وقـ

دراً ســـائغاً عـــذباأمـــكمـــن ثـــدي 

ــراً) جربائيـــل(وهـــز مهـــدك   مفتخـ

وهــو املنــاغي بــصوت يبعــث الطربــا 
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ــه   ــرس تكفل ــن غ ــودك م واخــضر ع

ــوك ــا رطيـــا   أبـ ــا ناميـ ــقيا ورعيـ سـ

ــىت  ــداراألشــاءت إذاح وانتــهيتق

ــا   ــالم مكتئبــ ــدا اإلســ ــة وبــ خالفــ

ــن ــدع  وأعلــ ــدين مبتــ ــران الــ الغــ

ــة ــانأكذوبــ ــاوإبــ ــر والريبــ الكفــ

ــراء ممتـــــشقاً أعلنتـــــها ــورة محـــ ثـــ

والكربــالألعــداءشــيفا يــرى املــوت 

سـفيان املتبطنـة   أيبمث هذا مشهد من مـشاهد التـاريخ تظهـر فيـه نفـسية         
أحـدثها الـيت  األمويـة واإلمرباطوريـة حفيده يزيـد،  كفراً، ومثله ولده معاوية و    

معاوية خالفاً وحتديا سافراً لشريعة اإلسالم وجعلها ملكاً عضوضاً لقومه من       
.بعده

إذاتلـك املوبقـات حـىت        إزاءوالشاعر يشيد هنا يف موقفه بصرب احلـسني         
_:قام بنهضته املقدسة ونسف ا تلك العروش، وهكذا يفصح مسترسال

ــا صــربت و ــر ي ــصرب م ــة اال ــن فاطم ب

ــت ــن  وأنـ ــشهد مـ ــهتـ ــاأفعالـ العجبـ

ــهأبــــوك ــنو رســــول اهللا تقذفــ صــ
ــو  ــةبنــ ــبا  أميــ ــورث الوصــ ــبا يــ ســ
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ــوا ــها وأثقلـــ ــالم كاهلـــ ــة اإلســـ امـــ

ــنظال نغ    ــراً ح ــاس م ــوا الن ابــوجرع

ــهم  ــرعة اإلســـالم دولتـ ــدلت شـ وبـ

ــهبا   ــها امخــدوا الل ــدين من وجــذوة ال

ــا  ــاتلقفوهـ ــاء شـــ كمـ ــد شـ يخهمقـ

ــا   ــومهم لعبـ ــدي قـ ــريوها بأيـ وصـ
ــه  وســــلطوا كــــل مطعــــون مبغرســ

على الرقاب فـصب الغـيظ والغـضبا       

هيبيــــع بــــدينار مبــــادَء   ) عمــــرو (

ــف  ــشبا أنفكيـ ــاه والنـ ــروه اجلـ غمـ

ــهكاً) بـــسر(وقائـــد مثـــل  ــار منتـ سـ

كــــاً وأثــــار الوبــــل واحلربــــا    توفا

ــن   ــاد فمـ ــا زيـ ــدىأمـ ــهإحـ مكارمـ

ــاس جيهــل أن ــاأجــداداالن ــه وأب ل
ــؤالء ــامواــ ــهم أقــ ــرش دولتــ عــ

ــا   ــالم والعرب ــدين واإلس ــيعوا ال وض

ــات  ــد (م ــن هن ــه دولتــه ) اب ومل تنفع

ومــات يفتــرش احلــصباء والتربــا    
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ــرور يعقبــــه    ــف الولــــد املغــ وخلــ

ليت كان عـدمي النـسل مـا عقبـا         يا
 ــر ــد غـ ــيزيـ ــس يلئـ ــاش يف دنـ م عـ

ــر ــسباومل يكـــن لكـ ــق مكتـ مي اخللـ

الكفــر يف قــول ويف عمــلأعلــنقــد 

والكتبـــاواألديـــانوكـــذب الرســـل 

ــريته  ــوء سـ ــن سـ ــسلمون رأوا مـ واملـ

الوصـــبامـــر احليـــاة ونـــالوا الـــشر و

علمـوا  إذفاستنجدوا باحلسني السبط    

ــا  ــا ميحــــق الريبــ ــه مــ بــــان يف كفــ

ــد  إذاــضت  ــن ب ــتمل يك ــرىوأن ت

ــن فعلــه مــا يــ    ثري احلــزن والكربــا م

ـــضت تبعـــث يف اســـالمنا أمـــال   

ــ ــا أبــ ــوده رطبــ ــاً عــ ــود طريــ ن يعــ

وسرت حيث وجـدت الـدين خمترمـاً       

ــصبا  ــضماً واحلــق مغت والــشرع مهت
ــة  ــا ومل تـــسطع مهادنـ وضـــقت ذرعـ

ــارس احلــدبا   ــت الف ــاة وكن مــع الطغ
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ــت  ــا عظمـ ــدواهي كلمـ ــن للـ ومل تلـ

اصـــلبأرزائهــا وكنــت تقحـــم يف  
مقتحمـاً األحـرار وقمت يف صـحبك   

فــاهتز عــرش بــين ســفيان واضــطربا 

ال خوفــاً وال وجــال) يثــرب(تركــت 

ــا هربـــــا وال ذعـــــرت وال غادرـــ

ــل    ــا كل ــايف دومن ــوى الفي وســرت تط

مستسهال يف سبل الدين مـا صـعبا       
وقمـــت تنـــصر شـــعباً كـــان وحـــده 

ــشعباً    ــوم من ــاد الي ــن فع ــل دي ــن قب م

صرعت فادر كـن الـدين والتجـت       

ــورى صــببا   مالئــك وجــرى دمــع ال

صــرعت والظــاملون استبــشروا فرحــا

ــا    ــم طرب ــاغوت هل ــصر ط ــز بالن واهت

شـاهدتك علـى    إذ" زينـب "عولت  أو

الرمضاء والدم من أوداجـك انـسكبا      

ــا  ــم   أحــرزوام ــان هل ــار مث ك ــري ع غ

ــل   ــوء س ــصري س ــالم ــااألجي واحلقب
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ــذه ــدها وهــ ــة العــــشاق قاصــ كعبــ

والتربـــااألرضيـــأيت بـــشوق يـــشم 

ــههــــي املقــــام يلــــوذ املــــستجري بــ

او قربـــامـــن كـــل فـــج ســـواء نـــاء

للشاعر احلائري وقـد صـاغتها قرحيتـه الـسليمة يف        أخرىوهذه قصيدة   
مـن  فهـي  . عليـه الـسالم   بوتقة العقيدة واإلميان والوالء احملض لسيد الشهداء   

لـب وقـد   يف املديح، وفيها تتجلى العاطفة النامية اليت ختاهلا هـو الق     بلغ القول   أ
.يكتوزع قطعاً منظومة بني يد

اإلنـسانية اخلالـدة الـذي    لنمضي يف رحاب سيدنا احلـسني قائـد النهـضة         
شخـــصيته املـــشاعر أجـــواءه يف يـــ، وتتواألفئـــدةتنـــصهر يف حبـــه القلـــوب 

، أسـرارها تكتشف سراً من نأفال تدرك معانيها كما ال تستطيع   واألحاسيس
حيا اهللا قلب الشاعر النابض الفياض ـذه احليويـة الـشعرية يف مائـة              : ولنردد

_:وعشرين بيتاً منها

ــدا    ــت مول ــد طب ــي وق ــدك الزاك مبول

ــك ــشدا  أتيت ــشعر من ــوالي لل ــا م ي

منـــذ طفـــوليتأحببـــتقـــد وإيـــاك

عــذب حبــك والنــدىأمــيوغــذتين 

ــور وال  ــان الن ــدت فب ــدىول ــشر واهل ب

وكان رحـاب املـصطفى لـك منتـدى        
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"حممـــد "ترعـــرت حمبوبـــاً حبـــضن   

ومــن منكبيــه شــئت مرقــى ومــصعدا

ــة    ــشأت فكانــــت نــــشأة عبقريــ نــ

ــدا   ــا وحمتـ ــاب عرقـ ــرمي طـ ــت كـ ببيـ

ــة  ــهى أموفاطمـــ ــضائل والنـــ الفـــ

ــك  ــيداإنـــــساناتربيـــ ــوت وســـ مســـ

ــوقاً    ــه شـ ــد هزتـ ــدك قـ ــلومهـ أنامـ

جـــاء حنـــوك موفـــداقـــد إذجلربيـــل 

ــا وقالبـــاً     ــرآن قلبـ ــع القـ ــت مـ وكنـ

ومل تتخــذ غــري اهلــدى لــك معهــدا    

سكبت معـاين احلـب واحلـب صـادق        

ــذ ــ يهلــ ــا وممجــ ــوايف مادحــ داالقــ

مبــاركمــصباح يــوم يفوأنـشدت 

ــراء شــــعراً منــــضداً  بطلعتــــك الغــ

ــة    ــات حبيبــ ــتين ذكريــ ــد هيجــ وقــ

ــون   ــدك امليم ــدا إذمبول ــت فرق جئ
تـــصورت جنـــات زهـــت وتنـــسقت

ت مولـدا  بط إذوطاب رؤاها فيك    

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨٣______________________________________الحائري   عباس جعفرالمحامي

ــار ــصورت قيثــ ــازفاتــ ــل عــ وأمنــ

جييـــد علـــى القيثـــار حلنـــا خملـــدا     

ــشارة  ــدق بــ ــاً يــ ــصورت ناقوســ تــ

  ــدد ــسى جمــ ــيالد روح اهللا عيــ املــ
ــداً  ( ــلني حممـ ــري املرسـ ــصورت خـ )تـ

   ــض ــك غـ ــل خـــداً منـ ا مـــوردايقبـ

ــك ب   عطفــــهتــــصورته حينــــو عليــ

   ــراً منــك بالطيــب زو داويرشــف ثغ

ــصورته واملؤمنـــــون وفـــــودهم   تـــ

ــردا إذنــــــؤه  ــاً ومفــــ ذاك مجعــــ

تــرى أالولــست وحيــداً يف هــواك    

حـــشود املـــال تتـــرى عليـــك تـــرددا

ــاوتلـــثم  ــا مـــودع أنـــتأرضـ فيهـ

وتــأيت خــشوعا دون مثــواه ســجدا   

ــدماأحببــــتألنــــك الــــشريعة بعــ

ــد"أراد ــردا " يزيـــ ــسها متمـــ طمـــ

ــة   ــودة جاهليـ ــو عـ ــان يرجـ ــد كـ وقـ

ــدا   ــراً مفنــ ــدين اهللا جهــ ــان لــ فكــ
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ــالة  وقـــال فـــال وهـــي وال مـــن رسـ

"!!حممــدا"وال بعــث الــرمحن فينــا 

لعبـــــة هامشيـــــة  إالّومـــــا هـــــي   

ــا حكمــا وعرشــا موطــدا   أرادت 

فثرت على الطاغوت تنـسف عرشـه      

عــدىوجــردت ســيفاً يــرتل املــوت بال

ــن وجودهــا   أميــة قــد زعزعــت رك

ــودا وألبـــستها ــار أسـ ــاً مـــن العـ ثوبـ

ــيديأغـــايلفلـــست  يف مـــدحيك سـ

ــدا  أ ــوج مزبـ ــارم املـ ــا عـ ــك حبـ حبـ

ــردت ــعاريوأفـ ــضائل أشـ ــذكر فـ بـ

ومــورداًأنــتهلــا مقــصداً قــد كنــت 

ــدتك  ــالوجـ ــديح ومل أهـ ــنللمـ أكـ

ــيداً  ــان ســ ــداحا وان كــ ــريك مــ لغــ

ــث  ــربال حي ــسقت ويف ك ــاض تن الري

ــرتودا   ــا مــ ــن رحياــ ــت مــ ترعرعــ

وكـــان نـــشيد النـــاس فيهـــا موحـــدا

ــدا   أال ــك الف ــاً ل ــا مجيع ــا كن ليتن
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ن دمــت حيــا كــان ذكــرك مؤنــسيإو

وان مـــن كنـــت الـــشافع املتفقـــدا 

ونأيت بعد ذلك كيف جتري من قرحية الـشاعر دموعـاً غاليـة مـن الـشعر         
اليت تذرفها العيـون يف مـواطن احلـزن والعـزاء، يف          يف مزاجها من الدموع    أحر

أيبا صديقه املرحوم السيد مصطفى جنل املرحوم مساحـة الـسيد   ىقصيدة رث 
يف عهد األعيانورئيس جملس إيرانالقاسم الكاشاين زعيم احلركة الوطنية يف 

.من قادة ثورة العشرين يف كربالءأيضاالدكتور مصدق كما كان 

عشر عاماً تقريباً وكان    أربعةصطفى الكاشاين فقد مات قبل      السيد م  اأم
احلائري قد بعث إىل ذه املرثية يعزيه ـا وهـي   فاألستاذشاباً يف ربيع العمر،     

_:التاليةاألبياتقصيدة طويلة نأخذ منها 

ــالم ــسيد  سـ ــى الـ علــى ملجــأ النــاس واملفــزع األروععلـ

ــالم ــان سـ ــك دوام الزمـ لشمس واملطلع لدى مغرب ا  عليـ

ــر األ يــا ســيدي باملــصابأواســيك ــدك للثمـــ ــعبفقـــ ينـــ

ــداد ـ دار          ــرخ ـ بغ ــن الك م
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسالم

االضـوع  أكمامـه ومن طيب   

ــذائه   ــة أشـ ــورد نفحـ ــن الـ ومن روضـها العـاطر املمتـع      مـ

ــدع  ومــن رافــد هــو عــرق احليــاة ــن املبـ ــبالد مـ ــذي الـ هلـ

متـع ا األ ومن عذب سلـسله   روضـة اخللـد يف جانبيــه  ومـن 

ــه املولـــع بأرجائهـــا ومـــن كـــل طـــري    ــة الوالـ شـــذا نغمـ
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ــج المـست إذومن نسمة الصبح   ــا أأريــــ األروعزاهرهــــ

ــي يف  ورنّتلمــست منــها نــذير اخلطــوب ــدى النعــــ صــــ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمعي ــت  ــدمفجئـ ــزاءأقـ ــذا العـ مفجــــعبــــأرزائكملقلـــب  هـ

ــاأل باألســـىأنـــشوديتلـــت ورت ــاي بــ دمعومــــع عينــ

ــن هولــه   اســــيدي باملــــصاب  أأردف ي ــد م أضــلعيوتنه

مــن اخلطــب هائجــة التعــي ونفـــــسي يف ثـــــورةأقـــــول

بـــسكبك للمـــدمع  يحـــرابنـــك املـــصطفىنَّإوأقـــول

ــا  ــفًفي ــل  اأس ــاب قب ــأفقاألوانغ ــع بــ ــب ومل يطلــ املغيــ
ذذ ــصرباً ف ــإف ــوب ن ــد اخلط العزميـــــة مل جتـــــزعيقـــــوك عن

قـرب إىل احلقيقـة يف   أوار اللطيف الذي هـو  هذا احل  أعجبين، لقد   وأخريا
حياته أوشكت على النهاية فراح      أنَّرأىواقع احلياة بني والد طاعن يف السن        

هـذه   إنَّ: اليت سيتركها له فيقول بلهجة الشفقة واحلنان       باألرضيوصي ولده   
.لك يا بين فاخدمها لتعيش من بعدي على خرياا بسعادة وهناءاألرض

إىل حـد بعيـد، ويـذكر     اإلقطـاع فيبدى تشاؤمه باحلياة يف عهد      أما الولد   
مبا كان يعاين من القسوة والذل واحلرمان طيلة حياته اليت عاشها ومل يرض أباه
يكون عبداً مملوكاً للشيخ الذي يعيش يف بذخ وتـرف        أنب أبيهيعيش عيشة    أن

.على مثرات جهوده

الـذي جـرى بـني األب    ويف هذه املقطوعة الـشعرية متثيـل حـي للحـوار           
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وضـراوته، ونفـوذه وسـيطرته علـى     اإلقطـاع واالبن حيث جتسدت فيه مظـامل    
ح باستغالل جهوده وهضم حقوقـه واسـتعباده بـال رمحـة، وبـدومنا وازع        الفالَّ

.من ضمري

فالشاعر يصور هذا احلوار تصويراً بارعاً، بـل جيـسد واقـع حيـاة        : أجل
ه حتـت نـري البـؤس    وحزره وأمانيه، والفالح الكادح ونكد عيشه، وضياع آمال     

.الذي وىل إىل غري رجعةاإلقطاعوالشقاء يف عهد 

فانظر إىل هذه احلقائق اليت ارتـسمت علـى لوحـة هـذا الفـن الـشاعري                 
_:اجلميل، املمتع حيناً، واملؤمل حيناً آخر، كما ترى

ــدي  ــا قــــرة عــــيين ولــ ــال فــــالح يــ قــ

ــصحاً م   ــاك ن ــكه ــذه  أبي ــشيخ خ ال
زرعهــــاأأنــــاالــــيت كنــــت األرضهــــذه

ــذ  ــاممنـ ــان  أيـ ــبايب والزمـ ــدشـ األبعـ

وبـذلت اجلهــد يف الغــرس ويف اســتثمارها 

رقــدأوســهرت طــول ليلــى ســاقياً مل 

فــستبقى لــك فأزرعهــا وخــذ حاصــلها    

بعـد غـد    أوبعد مويت يف الغد املقبـل       

ــل   فأجــاب ــشيخ فه ــدي ال ــا وال ــن ي االب

ــت  ــىيكن ــشقاء حت ــد أمل ــيش رغ لع
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ــا ــهدكمل أنـ ــا  أشـ ــاً يـ ــةأيبيومـ يف راحـ

ــا     ــقاء ي ــؤس وش ــري ب مل أشــهدأيبغ

شـوقاً لتـرى حاصـلها      األرضقد حرثت   

ــسكني   ــارث امل ــري احل ــاجولغ ــدإنت الي

ــا داءهــاوماتــت عــلّأمــيمرضــت  عرفن

ــل  ــاه ــدواء أتين ــب منجــد؟ أمب طبي

ــا   ــت يـ ــم متنـ ــيأيبكـ ــأمـ ــلينأبـ ن ترسـ

لعرفان من منهله يف املعهد    رشف ا أ
ــفا ــا  أســـ ــغ إىل آماهلـــ ــت ومل تبلـــ ماتـــ

ــر بتــرب     ــرة العم ــت يف زه واختف
ــا بزهـــو طاملـــا  كـــم رأيـــت الـــشيخ يأتينـ

وعلى حقك يف غرب اكتراث يعتدي   
ــه   ــاخلبز ويف حمفلـــ ــشبع بـــ ــن ال نـــ حنـــ

مـن كـل لذيـذ جيـد        األلوانوضعوا  

ــادة فا  تنــــةشــــربوا اخلمــــر ســــقتهم غــ

ــدضــرام األيوشــربنا آســناً نطفــ  كب

ــذلت  أ ــوداً بـ ــرع جهـ ــزرع ومل يـ ــسد الـ فـ

يــا بئــسه مــن معتــد إنتاجــهمنــك يف 
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متنعــــه ممـــا جــــىن أنمل تكـــن تـــستطيع   

د؟ح عبــد يــا تــرى للــسيفهــل الفــالّ

ووىل فرحـــــاً مبتـــــهجاً األرضتـــــرك 

وعـال صــوتك بالـشكوى حلــظ نكــد  

ــواك   وإذا ــت دعــ ــا رفعــ ــةمــ يف حممكــ

تطـرد  حذر احلـاكم بالـسحب وإالَّ     
ــسراً     ــساً منكـ ــقياً بائـ ــشت شـ ــذا عـ هكـ

سـدى مل يقـد   األرضومضى جهدك يف    

منــه مــا قاســيتهأقاســيأنكيــف ترضــى 

هل يريد الشر حاشا والد الوالـد؟       
ضحك الشيخ وقـال احـذر أال يـا ولـدي         

ــريي و   ــذا إىل غ ــل ه ــدإال تق ن تعتم

جعفر احلائري يف اية املطـاف،  األستاذرض بعد ذلك شيئاً من نثر  ولنع
.فهو كاتب بارع كما هو شاعر مبدع

يف احتفـال  ألقاهـا وقد اخترت من نثره مقتطفات من كلمته القيمة الـيت          
عليـه الـسالم   علـي  اإلماماإلنسانية  مدينة كربالء السنوي الكبري مبيالد حكيم     

_:ونشرت يف جملة اإلميان) ١٩٦٤ـهـ١٣٨٤(رجب عام /١٣يف مساء 

لليلة رائعة تبعث فينا البهجة والسرور وتـترتل فيهـا مالئكـة         وإا....(
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ــةٍ { علــى رؤوس هــذه األمــة الــيت  بأجنحتــهاالرمحــة لتخفــق  أُم ــريخ كُنــتُم

.}أُخرِجت لِلناسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنهون عنِ الْمنكَرِ

للمـتقني،  أزلفـت جنتمع يف روضة من رياض اجلنة الـيت      أنح لنا   وتسم"
نفـوس املاليـني وتتـوق إىل    إليـه وحتضر إىل هذا املكان الطـاهر الـذي تـشتاق          

رفع تأناهللا أذنزيارة هذه بيوت الرفيعة اليت ختر لعظمة هيبتها البيوت، واليت   
كعبة آمال املسلمني، ن يقام هذا احلفل يف كربالء اليت هي        أويذكر فيها امسه، و   

األرضيف كـل أمـر يهمهـم يف هـذه            واإلحيـاء ، ومصدر الفكر    أنظارهموقبلة  
.، فهي ارض اد واخللود والتضحيةاألارالطيبة اليت جتري من حتتها 

.كربالء اليت أتت باملكرمات وسقيت بدماء الشهداء األبرار"

.نبتت من كل زوج يجأكابت وطهرت وكربالء اليت"

كربالء اليت احتـضنت جثمـان أروع شـهيد وأشـرف جماهـد يف سـبيل         " 
مدافع يف حقوق املظلومني، هـو احلـسني بـن     وأعظماحلق والعدالة والفضيلة،    

.سيد شباب أهل اجلنة) عليه السالم (علي 

مع احلق، وجاهدت وجتاهد دون    أبداكربالء اليت وقفت دائماً وستقف      "
.لباطلاأمامعقيدا بأميان ثابت 

ــاريخ،   " كــربالء الــيت صــبغت الغــرباء بالــدم القــاين يف حوادثهــا عــرب الت
.لكلمة املسلمنيوإعالًءوقدمت الضحايا حفاظاً على الدين 

.األعالمكربالء اليت هي حاضرة العلم واألدب ومأوى العلماء "
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بزعامـة ااهـد    ) ثـورة العـشرين   (كربالء اليت وقفـت موقفـاً قياديـاً يف          "
ــرب ــشريازي   األك ــي ال ــشيخ حممــد تق ــور ال ــهااملغف ــى  وأعلنت ــاً شــاملة عل حرب

بـالعراق بأسـره انقلـب إىل بركـان ثـائر والتـهم         وإذااالستعمار واملستعمرين،   
.الوطن والدينأعداء

فكرة االحتفال لتعرض صفحات مشرقة من ماضينا أثارتكربالء اليت "
جتماعيـة الـصاحلة للتطبيـق يف       ايد ومبادئنا اإلسالمية اخلالدة ذات الـنظم اال       

عليـه  (املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب          أمريأي عصر ومصر واختذت من ميالد       
واملشركني عنواناً هلذا االحتفـال العظـيم، ونرباسـاً هلـذه          الكفرةقاتل  ) السالم  
وأهلبـت وتسعمائة ومثانية ومخـسني  ألفيف سنة    األوىلحفلتها   فأقامتالفكرة  

ــإحــساس ــاهري امل ــار محاســهماجلم ــت،سلمة وأورت ن ــدها النجــف فأقام بع
كــربى مقتديــة إســالميةشــرف واحللــة الفيحــاء وبغــداد وســامراء حفــالت  األ

ملست جنـاح الفكـرة يف الـدفاع عـن قدسـية اإلسـالم وكرامـة              أنبكربالء بعد   

ا مِـن َت     ... { بذلك شعائر اهللا     وأحيتاملسلمني   َفإِنَّهـ ِا اِئرـعش ظِّـمعن يمى  وقْـو

.}الْقُلُوبِ

تستقبل كـربالء بـضيوفها الكـرام الـذين وفـدوا         أناأللفةومن بواعث   "
للشعائر وتأييـداً  حياًءإاحلفلة الكربى اليت تقام كل عام      واشتركوا يف هذه     إليها

الوصـيني للدين وتعظيماً لكلمة العرب واملسلمني وجتديداً لذكرى ميالد سـيد   
، وختليداً لفضائله ومتـسكاً حببـل       عليه السالم   لبطا أيباملؤمنني علي بن     أمري

ديه، وارتشافاً من    واهتداًءمودته وتعلقاً مببادئه واستنارة بنور وجهه الكرمي،        
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الــصائبة، آلرائــهوإجــالالفــيض علومــه، واغترافــاً مــن حبــر جــه العظــيم، 
لـوب  وتعظيماً لعبقريته ونبوغه، وتعبرياً صادقاً عن حبـه الـذي يغمـر هـذه الق          

ذهـب اهللا عنـهم   أذكر أهل البيت الطاهرين الذين   اليت يف الصدور املتلهفة إىل    
.الرجس وطهرهم تطهرياً

الـذي حاربـه منـاوئوه بالـسيف     عليـه الـسالم  طالـب أيبهذا علي بـن     "
بـذلك   وأرادوااحلـق    ةماتـ إولـشراء الـضمائر      األمـوال والقلم واللسان وبذلوا    

ــور اإلميــانإطفــاء ــأْب...{ ن ي و  وناْلَكــاِفر َكــرِه َلــوو هُنــور ــتِم إِالَّ َأن ي ُى ا{

هـم سـكون املـوت فـال        ولفَّ ةأبديـ الرياح وماتوا موتةً   أدراجفذهبت جهودهم   
عليـه الـسالم  طالـب أيبن ذكروا فبالعـار والـشنار، أمـا علـي بـن            إيذكرون و 

وانـه كـالطود     فشخصيته تتجلى يف مساء الفضيلة بكل معـاين العظمـة واخللـود           
فيملؤها عدال وحكمة وخرياً وطيباً وعطراً ويبعـث    األرضالشامخ يطل على    

فهيــا اخلــصب واحليــاة، فــسالمبعــثُعليــه يــوم ولــد ويــوم استــشهد ويــوم ي
).١"(حيا

وىل وهو العدد اخلـاص الـذي تـضمن مـواد    ـ السنة األ ٧/٨ـ النجف ـ اجلزء ـ   اإلميانـ جملة ١
.م١٩٦٤ـ ١٣٨٤احتفال كربالء لعام 
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السيد مرتضى القزويني

يف ـ زاخــو   أشــهرفرضــت عليــه تــسعة اجلربيــة الــيتواإلقامــة.م)١٩٥٩(
ــه بــذلك، ومــا املعــتقالت  ) ١٩٦٢(وتكريــت وبغــداد ـ عــام    واملوصــل تــشهد ل

.جهاداً حيفل به التاريخ بفخر واعتزازإالَّالعقيدة اإلسالمية ألصحابوالسجون 

أنالكافرة اهلدامـة يعتـربون       واملبادئالعقائد الفاسدة    أصحابكان   وإذا
الدعائية يبهمبأسالجل عقائدهم ومبادئهم الضالة املضللة ونشرها أالعمل من 

غياهب السجون واملعتقالت ورمبا الرباقة املعروفة ـ نضال ما فوقه نضال ـ وأنّ
فلمـاذا  ....جل الباطلأيعملون من  إماملشانق شرف هلم وخلود مع العلم       

يف األولإذن ال يكون صـاحب العقيـدة اإلسـالمية العامـل الـسباق وااهـد             
.؟..لفكريمعترك الصراع ااألمسىسبيل مبدئه 

القــارئأخــي وإيــاكلقــاء جديــد، جيمعنــا 
نـذر نفـسه وكـل طاقاتـه         إنـسان على شاشـة حيـاة      

فاملعتقالت السياسية   .فكرية خلدمة الدين واألدب   ال
ـوي عامـالفوضيف بغداد يف العهد
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، وان الفكرة املختمرة ةعقيدته اليت حيملها هي العقيدة احلق  أنّمع العلم   
ووجدانه هي الفكرة السليمة وأن مبدأه الـذي يعتنقـه           وأحاسيسهمع مشاعره   

.يف دنياه وآخرتهلإلنسانحيقق السعادة ..... بالفطرة هو املبدأ احلق وحده

 الـسيد مرتــضى  األســتاذلقـاء مــع شـاعرنا وخطيبنــا الـشهري   : اوأخـري
.القزويين نسجل به صفحات من تاريخ حيته وأدبه وكفاحه

وأسرتهمولده 

وهو جنل العالمة الكبري السيد حممد صادق  ) ١٩٢٩(ولد يف كربالء عام     
ته أدبيـاً وشـاعراً وخطيبـاً يعـد اليـوم مـن أملـع        بجنأ)١(كرميةأسرةالقزويين من  

ن أشـهر البيوتـات العلويـة العريقـة يف ذات الـشأن الكـبري يف تـاريخ احلركـة             ـ آل القزويين م   ١
، )عليـه الـسالم   (موسـى بـن جعفـر       باإلمـام العلمية والزعامة الدينية يف هذا البلد ويلتحـق نـسبها           

شـرف  إىل النجـف األ ) طهـران (وهي مدينة كبرية تقع شرقي   ) قزوين(وكان أول من هاجر منهم من       
السيدان ـ حممد علي وحممد باقر ـ ولدا ـ السيد عبد الكرمي القـزويين وذلـك      ) وانخاإل(لطلب العلم 

وتتلمذا على فقيـه عـصره املرحـوم الـشيخ جعفـر كاشـف الغطـاء حـىت بلغـا               ). هجـ١١٨٥(يف سنة   
: =يف كربالء كما يليأسرمامرتبة ـ االجتهاد وتزوجا يف النجف ومنهما تكونت 

وهـو  " صـاحب الـضوابط  "إىل كربالء من النجف وقد رزقه اهللا بـأ ـ نزح السيد حممد باقر  = 
كتابه هذا أنَّكثرية إالّأخرىيف علوم الفقه اإلسالمي، كما أن له مؤلفات      " ضوابط األصول "كتاب  
وكن اعلـم علمـاء عـصره    . العلمية الكربى هو الذي صار سبب شهرته وبه يعرف حىت اليوم ألمهيته

ينية والزعامة الروحية يف كـربالء زهـاء ربـع قـرن بعـد العـامل الفقيـه الـشيخ                واليه انتقلت الرئاسة الد   
" الـضوابط "وللسيد صـاحب    . علماء كربالء  أكابرالذي كان من     <شريف العلماء >حسن الشهري بـ  

رقيهـا يف كـربالء   أوجاليد الطوىل يف نشر العلوم اإلسـالمية وقـد ازدهـرت احلـوزة العلميـة وبلغـت              
وله من الذكور ـ أمحد وباقر ـ وقد   ". هجـ١٢٠٤"وكان مولده عام "هجـ١٢٦٢"بواسطته وتوىف عام
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السيد باقر الذي ورث جمد أبيه وعـاش يف ظـل ذلـك اـد ومـات خلـف العـامل         أخيهمات أمحد قبل    
يف كـربالء وهـو والـد فـضيلة      " ثورة العشرين "ااهد الكبري املرحوم السيد حسني القزويين أحد قادة         

والذي أفادنا ـذه املعلومـات   األنسابالضليع بعلم ) مشس الدين القزويين(الشهري ـ بـ يمإبراهالسيد 
.ايدة هذهأسرتهعن نسب 

فمـن أوالده الـسادة     ) الـضوابط (صـاحب    إبـراهيم السيد حممد مهـدي شـقيق الـسيد          وأماـ  
:املغفور هلم كل من

هجـ١٣٨٥عام ـ العالمة السيد حممد حسني القزويين املتوىف١

.ـ السيد عباد٢

ـ السيد طاهر، وخلـف الـسيد مهـدي وكـان عاملـاً وشـاعراً مـات وخلـف اخلطيـب الكـبري                   ٣
وخلف من الذكور السيد حممـد  ) هجـ١٣٧٥(املرحوم العالمة السيد حممد صاحل القزويين املتوىف سنة  

.باقر والسيد هادي والسيد أمحد

وقـد  ) هجــ ١٣٣٣(املتـوىف عـام   ) مريأغااحلاج (بـو الشهري) أيب املعايل(ـ حممد باقر امللقب بـ  ٤
املتـوىف  ) أغـا مـري  (خلف العاملني الكبريين الـسيد علـي واحلجـة العلـم الـسيد حممـد حـسن الـشهري بــ                 

وأوالده هم العالمة ـ أغا جنفي ـ نزيل طهران والسيد كاظم والسيد حسني وكـان مـن     ) هجـ١٣٨٠(
وهـو  " فـدك "ؤلفـات كـثرية نـادرة الوجـود منـها كتابـه       رجال العلم بشخصيته الالمعـة ولـه م      أقطاب

فقـط بتحقيـق   األولصـدر منـها اجلـزء    أجـزاء يف مثانيـة  " العظمـى  واإلمامةاخلالفة الكربى   "مطبوع و 
.السيد ـ مرتضى القزوييناألستاذ

أنفلـم يلبـث   ".. املهـاجران اإلخـوان "السيد حممد علي شقيق السيد حممـد بـاقر ـ    أماب ـ  
وخلـف  األعـالم واستوطن كربالء وكان من جهابـذة رجـال العلـم    أخيهشرف بعد  نجف األ غادر ال 

الرئاسـة الدينيـة احلـوزة العلميـة خاضـعة لزعامتـه       أصـحاب العامل الكبري السيد هاشم الذي كان من     
ـ  إبـراهيم وخلف العـاملني اجللـيلني الـسيدين ـ حممـد رضـا وحممـد        " هجـ١٣٢٧"الروحية وتوىف عام 

نتقلــت لكليهمــا زعامــة أبيهمــا الدينيــة يف كــربالء وتــوىف املرحــوم الــسيد حممــد رضــا عــام  اللــذين ا
وخلف العالمة الكبري السيد حممد صادق القزويين ومـا زال علـى قيـد احليـاة وهـو والـد        ] هـ١٣٤٥[
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جمالس كثرية يف الكويت والبحرين والقطيف       اخلطباء املعاصرين يف العراق وله    
.واإلرشادسنوياً لقراءة التعزية والوعظ إليهايدعى 

يكون شاعرنا يف نشأته مثاال لبيته الرفيع الذي له اكـرب           أنومن الطبيعي   
فان من شـأن البيوتـات العلميـة الـيت هـي            .. األثر يف تربيته وتقوميه، وال غرو     

ــضائل   ( ــة الف ــم ومدرس ــد العل ــة  أن) ألخــالقوام ــون الطليع ــني األوىلتك ب
.يف جماالت التربية السليمة والشعور مبسؤوليتهااألخرىالبيوتات 

أثر التعلم في الصغر

اإلنسان يف صغره ـ لتلقى العلوم واآلداب ـ خري لـه مـن كـربه وأجـدى،       
وان الـتعلم يف  ". العلـم يف الـصغر كـالنقش يف احلجـر       : "تطبيقاً للقول املـأثور   

أكـت الـيت طاملـا   أتعابهاإلنسان مثار به العني يف الكرب عندما جيتين ر تقر الصغ
الـيت  األعـوام قواه اجلسمية مبثابرة دائمة يف النهار وسهر طويل يف الليل، طيلة        

حيني موسم حصاد ما زرع إذايسلخها من عمره لتحصيل العلوم الثقافية حىت 
التالية يف معانيها اجلوهرية األبياتق لنفسه وملستقبله، وعلى هذا االعتبار تنطب

السادة هاشم والشاعر حممد رضا وعبد احلسني كمـا تـوىف وشـقيقه مساحـة     وأشقاءهمرتضى القزويين   
وكان لوفاته يوماً مـشهوداً يف كـربالء وخلـف    ) هجـ١٣٦١(عام إبراهيماملرحوم السيد حممد    آية اهللا 

.السيد حممد كاظم القزويين

يف كربالء وهو بيت علم وجمد وأدب، وهـؤالء رجالـه   ) آل القزويين (هذا هو بيت    .. أجل
ضيئة يف هـذا البلـد املقـدس     الفطاحل الذين اشتهروا بالعلم والـورع والتقـوى وكـانوا كاملـصابيح املـ             

.بعد جيلوتارخيهم حافل باملفاخر واملآثر اخلالدات جيالً
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شـراقة مثلـى مـن     إالعبقرية العلوية الزاخرة وفيها     اليت تفيض باحلكمة من قمة      
لتحقيـق التربيـة الـصاحلة الـيت         األمثلها نشدان اهلدف    يى ف اإلنسانية اليت يتجلّ  

. أكبادهموفلذات أبنائهمجتاه مومسؤولياواألمهاتهي من واجبات اآلباء     
املنسوبة ألمام الفصاحة والبيان وحكيم الشرق العظيم      األبياتهذه   أروعوما

_:وما أصدقه من قائل) عليه السالم (علي بن أيب طالب 

ض بنيك علـى اآلداب يف الـصغر   ّحر

ــرب    ــاك يف الكـ ــم عينـ ــر ـ ــا تقـ كيمـ

مثـــــــل اآلداب جتمعهـــــــاوإمنـــــــا

يف عنفوان الـصبا كـالنقش يف احلجـر       

وز الـــيت تنمـــو ذخائرهـــاهـــي الكنـــ

وال خيــــاف عليهــــا حــــادث الغــــري

وأساتذتهدراساته 

السيد مرتضى القزويين على ارتشاف العلـم واألدب مـن           األستاذج  تدر
أكفّـاء آخـرين    أساتذةوإىل   أخرىإىل مدارس   ) األبوةمدرسة  (مدرسته البيتية   

:من أفاضل العلماء واتهدين وخترج عليهم وهم

.)١(السيد حممد صاحل القزويينجم احلااملرحو

الشاعر الكـبري الـسيد مهـدي القـزويين كمـا      وابن، كربالءـ  هو من  أعالم رجال الفكر يف    ١
تقدم نسبه، وكان السيد حممد صاحل خطيبـاً منطيقـاً بارعـاً وشـاعراً مبـدعاً وعالمـة ضـليعاً يف الفقـه               
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) احلب الصغريأبو(لنحو والصرف والبالغة العربية، وكان قرينه يف الفضائل املرحوم الشيخ حمسن           وا
باعتبـاره  جـزأين وللمرحوم السيد حممد صاحل القزويين كتاب قيم صدر  يف    " هجـ١٣٦٨"املتوىف عام   

الـرد علـى   يف ) الـدكتور علـي الـوردي   (و قد ناقش به . من نفائس التراث الفكري  اخلالد يف كربالء     
.اخل…باطيلاملليء بالغث والسمني واحلقائق واأل) اظ السالطنيوع(كتابه 

العالمة القزويين يف كتابه هـذا بعنـصر االتـزان يف موضـوعية البحـث بـني              أسلوبوقد امتاز   
وخاصـة تطاولـه علـى املعتقـدات     ) الدكتور الوردي(كثرياً م آراء   استحقتكافة الردود الصاخبة اليت     

اإلميـان ماميـة وجتـاوزه حـدود املنطـق الرصـني، وجتـرده مـن          إليف مـذهب الـشيعة ا      األساسيةالدينية  
، وقد حـصر هـذه املعتقـدات بقولـه يف     األحوالأو  نفيها بأي حال من      نكرااباحلقائق اليت ال ميكن     

هلـا حتلـيالت ال متـت إىل العقيـدة اإلسـالمية بـصلة         وأعطـي خاض فيها غمار البحث     ) أربعةزوائد  (
.سنة التقية" ٢. "اإلمامالعصمة يف " ١: "وهي

كمـا  . الدينيـة واالجتماعيـة  األوسـاط ولذلك أثار سخط القراء على نفسه وعـل كتابـه يف       
.السنةإخوانناتعدى الشيعة إىل الطعن بكثري من عقائد 

مؤلفه البارع الدكتور علي الـوردي رجـل مـن          أن" وعاظ السالطني "تقرأ   وأنتإليكل  وخيي
املـسلمني وتقاليـدهم الدينيـة ومقدسـام الـيت ورثوهـا بـالفطرة عـن            تمبعتقداراز غريب ال يؤمن       ط

فرييد تغيريها بكل وسيلة ممكنة وخاصـة تبـديل احلجـاب بالـسفور وتقليـد الغـرب يف            واألجداداآلباء  
عليه وكان من الطبيعي أن ب عواصف الردود الشديدة !! كل عاداته ـ ومدنيته وهذا شيء عجاب 

(علـي  اإلمـام حول خالفة إياهالكتاب والباحثني دفاعاً عن احلق والعقيدة خاصة يف نقاشهم     بأقالم
).اخلالفة املزعومة: (عنها) الوردي(اليت قال ) عليه السالم 

نـه الزاخـر   تبياالـساحر و أسـلوبه الدكتور علي الوردي كاتب اجتمـاعي قـدير يف   أنواحلقيقة  
خفـق يف غريهـا، وهكـذا شـأنه يف بقيـة مؤلفاتـه       أو) اظ الـسالطني وع(:ابهوقد جنح يف حبوث من كت  

االجتماعيـة الـيت تنخـر    األمـراض يكتشف أناجلديرة باملطالعة والدراسة وهو يستطيع يف قوة تفكريه    
يف جسم اتمع ولكنه عاجز عن معاجلتها، ولذلك خاطبـه املرحـوم الـسد حممـد صـاحل القـزويين يف               

_:التالية بقولهباألبيات" وعظة احلسنةامل"كتابه القيم 
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ــوردي    ــم الـــــ ــد زعـــــ ــهأنَّلقـــــ كتابـــــ

ــل   ــبالد دليـــــ ــيم يف  الـــــ ــك حكـــــ لـــــ

املـــــــرء رهـــــــن مقالــــــــه  أنومل يـــــــد  

ولـــــــيس ســـــــواء عـــــــامل وجهـــــــول   

ــل   ــد قيــ ــالوقــ ــرت واألمثــ ــأنه ســ يف شــ

ــب  داوي النــــاس وهــــو عليــــل  يــــطبيــ

_:وخاطبه أيضاً من قرحية صافية قائالً

عقـــــل قـــــي قـــــضايا تعـــــصتحكـــــم ال

ــا  ــاع هواهــــــــ ــنفس واتبــــــــ ودع الــــــــ

ــسك تـــــسمو  ــي بنفـــ ــنفس كـــ هـــــذه الـــ

ــواها   ــا ســــــ ــساً ومــــــ ــذكر نفــــــ وتــــــ

ــساً  ــارةزك نفـــــــــ ــاأمـــــــــ باخلطايـــــــــ

ــا  ــن زكاهـــــــ ــرح مـــــــ وتـــــــــدبر فـــــــ

ــاًاألمــــــورال تكــــــن يف  تطلــــــب جاهــــ

ــهاها   ــه منتـــــ ــن حلكمـــــ ــش ممـــــ واخـــــ

وجهـات نظـر املرحـوم الـسيد حممـد      ذعن لكـثري مـن   أن الدكتور الوردي قد     أواجلدير بالذكر   
 أه عليه حىت صاحل يف معرض ردمهزلـة العقـل   "عرب له عـن ارتياحـه وشـكره وتقـديره يف كتابـه      أه ن

.الصفحة الرابعة" البشري

قـيم  أو. يوم وفاته حـداداً عليـه  األسواقلت السيد القزويين بالسكتة القلبية، وتعطَّ فّيوقد تو 
ين كـبري سـاهم فيـه لفيـف مـن أدبـاء وشـعراء كـربالء ومنـهم مؤلـف هـذا                ربعينه احتفال تأبي  أيف يوم   
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وألفية بن مالك وشرح السيوطي وتعلم منـه     ) جامع املقدمات (قرأ عليه   
.أصول اخلطابة املنربية وفنوا وهو ذا ذاك يف عنفوان شبابه

العالمة الكبري الشيخ جعفـر الرشـيت قـرأ عليـه شـرح ـ اجلـامي ـ ومغـىن          
ـ للتفتازاين ـ يف البالغة وحاشية ـ املـال    اللبيب البن هشام يف النحو، واملطول  

.صول الشرائع يف الفقهاألعبد اهللا ـ يف املنطق والعلم و

وفاتـه  خ يف ايتـها كما رثاه شاعر كربالء الكبري الـسيد مرتـضى الوهـاب بقـصيدة رائعـة أر             . الكتاب
_:بقوله

ــا ــا  يـــ ــر مـــ ــادر أدهـــ ــن غـــ ــساك مـــ قـــ

ــاهر  صـــــــرمت حبـــــــل الـــــــورع الطـــــ

ــهى إذ أ ــاملعروف والنـــــــ ــت بـــــــ رزيـــــــ

ــالواعظ وا أ ــت بــــــــ ــررزيــــــــ لزاجــــــــ
ــشلت حــــــــرباً وعلــــــــى غــــــــرة    نــــــ

ــساحر  ــشفق الـــــــــ فجعتنـــــــــــا بالـــــــــ

ثـــــوى وافــــــداً ) يب الفــــــضلأ(جنـــــب 
مستــــــــــشفعاً يف صــــــــــفة الزائــــــــــر   

راؤه يف الـــــــــــــــــشرع مزدانـــــــــــــــــةآ
ــسب الــــــــــوافر   ــل واملكتــــــــ بالعقــــــــ

ــرأ  ــتقال الــــــ ــذ اســــــ ــهأريمــــــ ختــــــ

ــى الـــــــرأصـــــــاحل" ــاقرأخلـــــ "ى للبـــــ
"هجـ١٣٧٤ـ ط٣٦٣ـ ٢٤٢ـ ٦٤١ـ ١٢٩
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قـرأ عليـه يف مدرسـته       و. العالمة آية اهللا املرحوم الشيخ حممـد اخلطيـب        
بـن  ألفيـة جرومية وشرحها و ـ شـرح القطـر ـ يف النحـو وشـرح ـ        الدينية ـ األ 

ـ  األولـ  جبزأيـه يف وشـرح اللمعـة الدمـشقية    ناظم ـ واملنيف يف علم التـصر  
وكتـاب  األنـصاري والثاين ـ وتبصرة املتعلمني للعالمة احللي ومكاسب الشيخ  

.الطهارة

قـرأ عليـه شـيئاً مـن هـذه املـواد       . العالمة املرحوم السيد علي الكـاظمي  
.العلمية يف مدرسة اخلطيب

فقـد قـرأ   ". أغا مـري "املرحوم احلجة السيد حممد حسن القزويين الشهري بـ   
.للمحقق اخلراسايناألصولوقسماً من كفاية األصولالقوانني يف : عليه

قـرأ عليـه فـصوال مـن        . العالمة حجة اإلسالم الشيخ يوسف اخلراساين     
.عنده كتبا الكفايةوأمتاألنصارياملكاسب والطهارة للشيخ 

خ حممد رضا   شيخ العلماء واتهدين العامل الفيلسوف مساحة احلاج الشي       
األعظـم للعالمة احللـي الـشيخ   ] شرح التجريد[وقد قرأ عليه كتاب  . احلائري

.واألخالقيف الفلسفة األخرىنصري الدين الطوسي وبعض العلوم 

فقد حضر حبثـه اخلـارجي مـدة    . مساحة آية اهللا السيد حممد هادي امليالين     
.رآن الكرميالعقلية وتفسري القاألدلةعامني واستفاد منه كثرياً يف 

الـسيد مرتـضى القـزويين التلميـذ البـارع هلـؤالء             األستاذهذا هو   : أجل
فهو . يف كربالء وخريج مدارسهم العلمية والدينية والفكرية   واألعالماملشاهري  
.وخطيبوأديبإىل انه شاعر إضافةعالمة 
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لعصرية اثقافته 

والده، مث ختم القرآن الكرمي يف البيت علىأندخل مدرسة احلسني بعد   
طبيعيـة البيئـة   أنتركها بعد جناحه إىل الصف اخلامس االبتدائي، وسبب ذلك   

نّإالدينية كانت تقضى سابقاً حبرمة للـدخول يف املـدارس احلكوميـة خاصـة و              
ذلك يف السابق كفراً خروجاً على تعاليم البيوتات العلمية والدينية كانت تعترب

) ١٩٤٩ـ  ٤٨(رسة االبتدائية املسائية عـام  باملدأخرياولكنه التحق . اإلسالمي
واجتاز مرحلة السادس بتفوق كبري وواصل . ويف كتمان شديد للسبب املذكور

بنجـاح بـاهر مث أدى االمتحـان اخلـارجي للخـامس          وأاهـا الدارسة املتوسطة   
ـ األديب ـ وكانت نتيجته مدعاة للغبطة وكان يف نـشاطه واسـتعداده     اإلعدادي

ثابرة على طلـب العلـم مـضرب املثـل، وكـان إىل جانـب انـشغاله            يف اجلد وامل  
قـد وجـد يف نفـسه       . بتلك الدراسات ليال وـاراً يـزاول مهنـة اخلطابـة املنربيـة            

فسافر إىل القاهرة هلذا الغرض ولكنه عند  ) األزهراجلامع  (تشوقاً لاللتحاق بـ    
ري عن مناهج اطالعه على مناهج الدراسة فيه وجدها قاصرة ـ كما يقول ـ بكث

ولـذلك شـعر خبيبـة      . الدراسة عندنا يف كربالء والنجـف واقـل مـستوى منـها           
: يف مـدارس كـربالء الدينيـة     السابقةاألمل وعاد إىل العراق وواصل دراساته       

االبتدائية يف كـربالء جبهـود      ) اإلمام الصادق األهلية  (وعندما تأسست مدرسة    
عليهـا اخـتري هلـا مـديراً     فهموإشـرا " ١٩٥٤هــ ـ  ١٣٧٤"عام األعالمالعلماء 

سـنني عديـدة مث اسـتقلل    اإداراـ مهام بأداءلكفاءاته العلمية والشخصية فقام  
األقطـار منها منذ بضع سنني، وتزوج وحج بيت اهللا احلرام وساح يف كثري من             
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.وإيرانالعربية واإلسالمية 

ــضى  واألســتاذ ــسيد مرت ــساينال ــه الفاضــل وســلوكه   إن الرتعــة يف خلق
، ولـه مكانـة حمترمـه بـني         وأمتـه تماعي وتفكريه الوجداين يف قـضايا دينـه         االج

.الناس

يكون الخطيبأنهكذا يجب

لقــد خلــق املنــرب يف اإلســالم ليجلجــل مــن علــى أعــواده صــوت احلــق  
والعدل يف حياة املـسلمني ليـوقظهم دائمـاً وأبـداً مـن سـبات اجلهـل والتـأخر                    

حياة أفضل وأسعد، وجيمع مشلـهم يف        إلجيادواجلمود بالوعي والتفكري اجلدي     
اإلسـالم يف    إليهـا الكرميـة الـيت يهـدف        ةاألخـو وحدة متماسكة علـى قاعـدة       

وليهز أيضاً كيان الباطل ويزعزع عروش اجلبابرة     .. رسالته السماوية السمحاء  
وحيطم أبراج احلكام املتعسفني املفسدين يف حياة الشعوب اإلسالمية والعربيـة            

.يف كل زمان ومكان

اإلمـام  واإلبـاء الثـائرين وشـهيد احلـق    إمـام ولقد كان املنرب قبل مصرع      
وسيلة لبث تعاليم اإلسالم وأحكام شـريعته    ) ليه السالم   ع (احلسني بن علي    

الغراء بني املسلمني األوائل وتقوميهم بواسطتها ورفعهم إىل مـستوى الكمـال            
.وهكذا كانت صفتهواإلنساينالعقلي والنفسي واخللقي 

اليت انتهت باستشهاد هذا اإلمـام   األليمةولكنه بعد واقعة الطف الدامية      
ذا أصـبح .. الكـرام وسـيب نـسائه   وأنـصاره عظيم ومقتل ذوبـه    الثائر املصلح ال  

حيـث  . أكرب من ذي قبل، فيما امتاز يف جوهره بأكثر من وسـيلة وصـفة             أمهية
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موقفـة ـ للتعـبري عـن أصـدق املـشاعر        إىل صـفته الـسابقة ـ أداة    إضـافة اختـذ  
ــة يف  ــة والكرامــة  أعمــاقاملكنون ــامل احلــق والعــدل واحلري ــان مع النفــوس بتبي

ى من أجلها ـ أبو الـشهداء   نسانية والقيم الرفيعة واملثل العليا اليت ثار وضحاإل
الظلم  مساوئوتبيان  . . ـ بالنفس والنفيس من جهة      ) عليه السالم    (احلسني  

السياسي وضراوته البـشعة مبـا فيـه مـن طغيـان وغـرور واحنـراف حنـو الكفـر              
وبقات اليت اتـصف ـا ـ    وامتصاص الدماء وغري ذلك من الرذائل واملواإلحلاد

من جهة .... يزيد وأبوه معاوية ـ وأمثاهلما من حثاالت البشرية وطغاة األرض
. براءموا باسم الدين والذين منهم أخرى ـ الذين حكموا وحتكّ

يف اإلسالم قدمياً وحديثا فهو مدرسة سـيارة        ) املنرب(هذا هو شأن    : أجل
. تعيشأنهلا شاء اهللاخالدة تعيش مع العصور واألجيال ما

ة دور املعلم الكفؤ،   يدور اخلطيب يف هذه املدرسة التربوية والتوجيه       نّإو
ه يعترب لـسان اجلمـاهري إذ يبعـث فيهـا           اإلنساين، والقدوة الصاحلة، ألن   واملرشد

الـوعي الـديين والـسياسي وميثلـها يف الـرأي والعقيـدة والـشعور ويـدافع عــن         
يف وإميـان ن قـاطع صـريح وجـرأة وصـالبة          حريتها ومعتقداا وحقوقها بلـسا    

احلق وإزهاق الباطـل وال تأخـذه يف سـبيل اهللا لومـة الئـم مهمـا         إحقاقسبل  
. تكن العقبات 

أمتعلـى   بأدائهـا الوجداين صاحب رسالة ختتم عليه القيام       اخلطيب   نَّإو
أداء الرسـالة يتطلـب      أنوالظـروف، مـع العلـم        األوضـاع الوجوه مهما تكن    

.ستعداداً فكرياً، وكفاءة علمية، وشجاعة نفسية، واستقامة وتضحيةبطبيعته ا
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وقليلون أولئك اخلطباء الذين يشعرون ذه املسؤولية وتتوفر فـيهم هـذا    
ة القليلة بـني الكثـرة مـن    السيد مرتضى القزويين من هذه القلّ   واألستاذاملزايا،  

.اخلطباء املعاصرين

ــل خطيــب رفــع صــوته يف وجــوه الــوهــو أوان شيوعيني الفوضــويني إب
ظهورهم على مـسرح التـضليل الـسياسي ـ احلـزيب ـ وفـضح نوايـاهم اخلبيثـة         

، وقد اعتقل من جـراء ذلـك قرابـة شـهر      وحارب مبدأهم اهلدام برباطة جأش    
م ـ واجري معه التحقيق مخس  ١٩٥٩واحد يف السجن السياسي ببغداد عام ـ  

د اسـتدعى أكثـر مـن مـرة إىل     وقـ . اً بـدون حماكمـة  سراحه أخـري  وأطلقمرات  
وزارة الــدفاع ملقابلــة ـ احلــاكم العــسكري للعــام ـ يف العهــد القــامسي البائــد      

. للمشاكل اليت حدثت له بسبب مساسه وتعريضه بسياسة تلك احلكومة 

وله أخطر موقف يف احملاججة مع ـ عبـد الكـرمي نفـسه ـ يـوم دعـاه مـع          
يف النجف وكـربالء لتنـاول طعـام    املدارس الدينية الرمسية  أصحابمجاعة من   

فقـد ارجتـل   ) م١٩٦٠هجـ ـ  ١٣٨٠(رمضان / ٢٠على مائدته بتأريخ اإلفطار
الـيت   واألمورعليه كلمة ناقشه فيها حول كثري من القضايا          وإياهمعند دخوله   

أفسدت وضع البالد ، كما طالبه بكل صراحة وبسالة بتطبيـق نظـام اإلسـالم         
الذي شرعه وساوى فيه بني الرجل واملرأة  ) شخصيةال األحوال(وإلغاء قانون   

ظِّحـ  مثـلُ  ِرَكللـذَّ {تعـاىل خالفاً حلكم اهللا وحتدياً سـافراً لقولـه         ) اإلرث(يف  

.}نيينثَاألُ

ويف هذا االجتماع صرح ـ قاسم ـ بأنه سيمنح كل مدرسة دينيـة ومسيـة     
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إنَّ(: ليه قـائال زويين هذه املنحة ورد عالقاألستاذفرفض ) دينار/ ٥٠٠(مبلغ  
رجــال الــرب مدرسـة اإلمــام الــصادق ـ وكــان يومئـذ مــديرها ـ مــستغنية ألنَّ      

يد العون واملـساعدة     إليهايف كربالء بوجود العلماء األعالم ميدون        واإلحسان
نه خـرج وحـده مـن ـ وزارة     أدير بالذكر واجل.." املادية دائماً ويديرون شؤوا

علـى مائدتـه وعـاد إىل كـربالء، وهـو مل ينتـهز       الدفاع ـ غاضباً وأىب أن يفطـر  
. ليقول كلمة احلق عند سلطان جائرإالّفرصة هذه الدعوة 

ن وهذا هو منطق األمـر بـاملعروف والنـهي عـ          . . هذا هو الدين    : أجل
، وهكذا جيب أن يكون اخلطيب املؤمن برسالته املنكر يف دستور شريعته الغراء   
. واإلنسانيةالدينية وواجباته ومسؤولياته األدبية و

من مآسي الماضي القريب 

الـشيوعي  اإلعـصار لقد مرت على العراق ظروف حالكـة اجتـاح فيهـا      
مـن الفتيـان   األلـوف بأمواجه العارمة اليت دخلـت كـل مدنـه وقـراه وجرفـت            

مـن الظلـم واالضـطهاد      ألوانـا والفتيات وجترع الشعب حتت كابوسـه الثقيـل         
الــشيوعيني الفوضــويني الـذين شــاءت هلــم  يأيـد والتعـذيب والتنكيــل علــى  

والوحشية الضاربة لفترة من الزمن بعد   باإلرهابيسودوا   أنالساخرة   األقدار
. متوز ) ١٤(ثورة 

فيهــا أهينــتبالــذات، وبــسبب الظــروف الــشاذة الــيت األيــامويف تلــك 
اإلنسانية، وضاعت املقاييس، ودبست احلقوق، واحتدم الصراع على  الكرامة

األعلـى وخرج آية اهللا العظمى واملرجع الـديين        ... والرذيلة الفضيلةبني   أشده
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شـرف يف   ن الطباطبائي احلكيم مـن النجـف األ       السيد حمس  األكرباإلماممساحة  
وتوجـه حنـو مدينـة كـربالء     ) م١٩٥٩هـ ـ   ١٣٧٩(مجادي الثاين سنة /٢٧يوم 

وهو الـشيخ  عن طريق احللة حيث تناول طعام الغداء عند أحد شيوخ املسيب     
. عبد علي

وخرج الكربالئيون بعد ظهـر ذلـك اليـوم مبختلـف طبقـام السـتقبال               
مساحته خارج املدينة كما ذهب املئات منهم إىل املسيب وتعطلت ذه املناسبة             

يـوم شـهده تـاريخ هـذه البلـد         واحملـالت وكـان أروع       األسـواق التارخيية كافة   
. املقدس

قـد  ) طالئـع الـشر والـسوء   (الفوضويني أن. . ومن مهازل القدر السافر  
جتمعوا من أماكن قريبة وبعيدة بتشكيالم العجيبة ووجوههم الغريبة حملاولـة           

.)١(القضاء على مساحته

وصعدوا بأطرافهاه وتعلقوا وعند وروده حاصروا السيارة اليت كانت تقلّ
هـا أوقفو، وقـد جتـسد اخلطـر عنـدما     ها جمات مسعورة وهتافات معادية    علي

عن الـسري مـرتني ـ األوىل ـ عنـد بـاب الـشهداء ـ والثانيـة ـ عنـد بـاب القبلـة              
كربالء أبناءهلم الفشل الذريع ملا بذل أرادللصحن احلسيين الشريف ولكن اهللا 

كانـت  إاويف احلقيقة . ات جبارة يف درء اخلطر عن مساحته الغيارى من تضحي  

ـ  : من كتـاب خمطـوط هـام للمؤلـف بعنـوان        جمتزأًا املوضوع التارخيي    هذ إنّـ  ١ بطـوالت  [ـ
]. كربالء يف فترة الطغيان الشيوعي
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شر يف وضع رهيب يعجـز القلـم   معركة صاحبة ضاربة بني قوى اخلري وقوى ال  
!!.عن وصفه

ويف الوقت نفـسه ـ عنـد غـروب الـشمس ـ عنـدما كـان فـضيلة الـسيد           
مرتضى القزويين خيطب ذه املناسبة يف ديـوان زعـيم الثـورة العراقيـة آيـة اهللا          
املرحوم الشيخ حممد تقي الشريازي يف صحن الروضة احلسينية جتمهـر هـؤالء              

اب الديوان بأحقادهم الثائرة بعيد فشل مـؤامرم    الفوضويون الدخالء على ب   
الدنيئة تلك ومل يستطيعوا الدخول عليه فظلـوا ينتظـرون خروجـه ليفتكـوا بـه          

صـوته، وبينمـا   إلمخـاد الكهربائية املتصلة مبكـربات الـصوت    األسالكوقطعوا  
يق املؤلـف الـسيد مهـدي آل طعمـة قـد شـق مجـوعهم         قبـش  إذا... هم كذلك 

، ففتحـه  لف أيضاً فطرقا باب الديوان بعنف، ونادياه بـشدة        املؤبشهامته وتبعه   
ذاه من خطر احملدق به يف محاية قهلما فأخرجاه من بينهم ـ متوسطاً بينهما ـ وأن  

.احلسينية املقدسة حيث ذهب إىل بيته بسالم الروضةشديدة وادخاله إىل 

حيـاة  وأقوهلا للتأريخ بكـل فخـر واعتـزاز ـ والتـاريخ مـرآة احلـوادث يف       
مدينـة يف العـراق مـا كـان ملدينـة      أليـة على مر العصور ـ انه مل يكـن   األجيال

كربالء من مواقـف جبـارة وجهـاد بطـويل رائـع يف تلـك الفتـرة احلالكـة الـيت                      
شهدها العراق يف تارخيه احلديث املليء بعظم املآسي وشدائد احملن كانت قلعة        

املثــل يف حفــاظهم علــى ضرب مــأصــبحواالــذين األشــاوسبأبنائهــاحمــصنة 
الـشعب   أعـداء ، ودفاعهم عن كرامتها بسالح العقيدة واإلميان ضـد          قدسيتها

، وكان يرن صدى مواقفهم البطولية يف كل مكـان مـن العـامل         والدين والوطن 
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العـراق كلمـا كانـت ـب     ألبنـاء ) دار أمـان (، حيث كانـت كـربالء      األثريعرب
. ترة القاسية يف تلك الفاألمحراإلرهابعليهم عواصف 

وكان من بطوالت كربالء وتضحياا العظيمـة املدويـة مـن أجـل القـيم           
واملثل العليا يف معترك الصراع العقائدي الرهيب انبثاق فكرة االحتفال الديين           
العــاملي العظــيم الــذي أقامتــه مبناســبة مــيالد وليــد بيــت اهللا احلــرام ومفخــرة  

عليـه  (طالب أيبشرق اإلمام علي بن  اإلنسانية يف ال  البشرية وعظيم  األجيال
ا الـسياسية الـصاخبة عـام    عايف خضم تلك الظروف العصبية ومعم    ) السالم  

ــه ) ١٩٥٩( كلمــة اإلســالم وبــث الــوعي يف نفــوس  إعــالءوكــان اهلــدف من
فـساد يف املبـادئ اهلدامـة       وال واإلحلـاد اجلماهري لزعزعـة كيـان الباطـل والكفـر          

احتفاهلـا شـعاراً    وأصـبح كرا وحققت النـصر     وهكذا جنحت يف ف   ... الوافدة
. سنوياً خالداً منذ سنته األوىل

ـا  أنـارت العظيمـة الـيت   ةاملـأثر وقد انفردت ـ كربالء ـ دون غريها ذه   
فلـها  ،األبـد ته بوشاح اد اخلالد إىل من نور، وكللبأحرفصفحات التاريخ   

النفـوس حبـرارة     هلبـت وأأيقظـت املـشاعر      إذ. األعلـى القصب الـسبق واملثـل      
بعـدها احتفـاال ممـاثال يف الفكـرة مبـيالد           ) مدينـة احللـة   (أقامتاإلميان حىت إذا    

أقامـت كمـا    ١٩٥٩/ رمـضان / ١٥ليلة  " عليه السالم    "احلسن السبط    اإلمام
يف " عليـه الـسالم   "احلـسني  اإلمامشرف أيضاً احتفاالً كبرياً مبيالد    النجف األ 

. سنوياً إقامتهستمرت على وا١٩٦٠/ شعبان/ ٣مساء 

 ام احملنة والفوضـى تلـك وقـف خـدم الروضـتني املقدسـتني شـيباً                ويف أي
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يف كـربالء مـن   إقامتـه احلكيم خـالل مـدة   اإلماموشباناً دروعاً واقية لسماحة     
رجب حيـث حـضر مساحتـه االحتفـال األول          ١٥مجادي الثاين حىت يوم     / ٢٨
ولقـد كـانوا   . واإلسالمية واألجنبيةبيةالعر اإلذاعاتد الذي كان حديث   اخلال

خروجـه مـن البيـت      أثنـاء األيـدي يطوقون مساحته يف حلقة واسعة متماسـكة        
يف إليـه فريضة الـصالة اجلامعـة حـىت عودتـه     وأداءلزيارة الروضتني املقدستني    

والوجيـه  . ى وجوده من أي اعتـداء فوضـوي دخيـل         حراسة شديدة حفظاً عل   
. كبرية يف هذا املوضوعشرويف جهودالسيد عبود ال

ورملـاذا جـاهر الفوضـويون بعـدائهم الـسافر لإلمـام            : متسائل يقول  ب
احلكيم مبثل هذه الصفاقة امللحوظة؟

اإلمـام احلكـيم هـو املرجـع الـديين      نّأل: على ذلـك نقـول    اإلجابةففي  
ــشيعة      ــة ال ــة طائف ــل بشخــصيته العظيم ــذي ميث ــى ال ــةاإلاألعل ــامل مامي يف الع

يصيبه من جانبهم هـو      إضعافأي أنّيعتقدون   ني، وكان الفوضوي  اإلسالمي
ــة اإلســالمية   إضــعاف ــة والزعام ــة الديني ــا وإذاللمركزي ــة أصــيبتم الزعام

ـ مراجع  األعالمماء فانه سيشمل كافة العل. اإلسالمية بضعف ـ ال مسح اهللا ـ  
سـالمية قيمـة   بقـى لألمـة اإل  تهانة لألمة وهل إهانة العلماء هي إنّإالتقليد ـ و 
خطر جـسيم ؟  أوضوا لعدوان أثيم ا الروحيون أو تعر  ني قاد هأ إذاأو كرامة   

: تعــاىلفكيــف وهــم املــصابيح الــيت تــنري الطريــق بنــور اإلســالم الــذي قــال  

ـــتِم ُنـــوره وَلـــو َكـــِر        { إِالَّ أَن ي ُى اـــأْب يو اهِهِمِبـــَأفْو ِا واْ ُنـــورطِْفـــؤأَن ي ونرِيـــدي ه

ونالَْكاِفر{.
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قـف الرائعـة   ومتثل هـذه الـصورة التارخييـة اخلالـدة جانبـاً مـن تلـك املوا        
.للسادة خدمة الروضتني

صورة 
ت هذه ال

التقط
ضة العباسية املقدسة

الرائعة يف الرو
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: القزويين يفاألستاذطفة منضي مع وبعد هذه اللمحات التارخيية اخلا

أدبه وشعره 

مطالعاتـه  لقد تأثر بكـثري مـن الـشعراء املتقـدمني واملتـأخرين مـن خـالل         
منذ صغره حىت نـشأ  لدواوينهم وغريها من كتب األدب العريب ضمن دراساته      

يكـون شـغوفاً حبفـظ       أنوفرضت عليـه طبيعـة اخلطابـة املنربيـة          . أدبياً وشاعراً 
من الشعر القدمي واحلديث خاصة ما يتعلق منها مبدائح ومراثي الرسـول   ألوان

) علـيهم الـسالم   (األطهاربيته وأهل  ) صلى اهللا عليه وآله وسلم       (األعظم
الكبري يف تنميـة موهبتـه       األثراملرحوم السيد حممد صاحل القزويين      " خاله"لـ   أن

ه جـد (أنّالشعرية وهو شاعر بالوراثة قبـل االكتـساب وقـد سـبق القـول إىل                
وهو املرحوم السيد مهدي القزويين كان من كبار علما وشـعراء كـربالء    ) هُألم

. وط مل يطبع حىت اآلن وله ديوان خمط

. السيد مرتضى شاعر مطبوع وله إميان برسالة األدب والشعر          واألستاذ
يف إالّفـال يـنظم الـشعر    )١(ويفرض عليه هذا اإلميان طريقة االلتزام يف الـنظم        

بنة املرحوم الـسيد حممـد آل   اعرضت عليه كلمة  أينأتذكر. ـ وعلى ذكر االلتزام يف األدب     ١
ك مل تقـل شـيئاً يف رثـاء    نـ إعجباً: ( ا وسألتهإعجابهإلقائهاقبل " ١٩٥٣" ضياء الدين املتوىف عام   

الم األدبــاء، وفاضــت يف رثائــه فــرائح أقــالــسيد ســادن الروضــة العباســية الــذي تــسابقت يف تأبينــه 
للمرحوم السيد حممد إنصحيح ذلك بل    >ـ  :أجابين" ؟  . . الشعراء، ورددت مآثره السنة اخلطباء      

ولكـين آليـت أالَّ  . . ن من العظماء تفرد يف كتاب ضخم وقد كا    أنحسن من املكارم واملآثر ما جيب       
.<..) ^(النيب وآل بيته إالّأمدح أو أرثي أحداً 

املرحوم سادن الروضة العباسية كان عظيم الشخصية جليل القدر كرمي اخللـق           أنواحلقيقة  
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علـيهم  (مـن أهـل البيـت       واألئمـة ) صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم         (حق النيب   
.نادراً إالّم دون غريهورثاًءمدحاً ) السالم 

بح بـني العاطفـة واخليـال والوجـدان،         يـس . كـره وشعره ناضج نـضوج ف    
ميــان، قـوى الــسبك، بـارع التركيــب، رائــع   ، والعقيـدة واإل والـشعور الرقيــق 

بروائع قرحيته، ونفيض يف النفس وكأن له سلطاناً عليها، يؤثرالصياغة والفن
.تقرأ فيها آية الفن واجلمال الشاعري الساحر 

اذج من شعره نم

صـريع  " عليـه الـسالم    "الشهداء اإلمام احلسني بن علـي        أبايقال يرث 
الوحشي الذي مل يسبق له مثيل يف تـاريخ البـشرية فاسـتمع إىل         األمويالغدر  

تات قلبه امل  أنأبكت السماء واألرض    ع لتلك املأساة والفاجعة العظمى اليت     فج
د ويـشيد ببطوالتـه الفـذة وإبائـه        ، فتراه خياطـب اإلمـام الـشهي       على حد سواء  

_:وإميانالعظيم قائال يف صدق 

ــت ــن اهللا أحييـ ــديـ ــن حممـــد اايـ بـ

ــذب ــديت دون الـ ــوداًوفـ ــه وجـ عنـ

متواضعا مع مسو مقامه ، كثري البذل  والعطاء مضيافاً، وكان تقضى على يده احلوائج واملهمات وقـد       
اسـتمرت خسرته مدينة كربالء خـسارة فادحـة لـن تعـوض، وملرتلتـه الكـبرية يف نفـوس الكـربالئيني                  

ربعينه وكان ختامها احتفاال تأبينيـاً  أالبلد إىل يوم وأصنافعلى روحه من قبل طبقات ةالفاحتجمالس  
عدد من العلمـاء  العراق ورثاه فيهأحناءعظيماً مل تشهد كربالء مثيال له حضرته وفود غفرية من كافة           

. ف من مشاهري األدباء والشعراء يف العراقيولفاألعالم
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أن متـــــــوت بعـــــــزةإالَّوأبيـــــــت

ــاً يف  ــاءفرميــــت رميــ شــــديداًاإلبــ

ــاً     ــصال مرتهـ ــود اخلـ ــضيت حممـ ومـ

ــدا   ــزال محيــ ــراً ال يــ ــت ذكــ وتركــ

ــاً يف ا  ــت جـ ــائز  وجـ ــضيلة حـ لفـ

ــدا   ــاً وتليــ ــل طارفــ ــشرف املؤثــ الــ

ــه   ــد غاظـ ــيغم قـ ــة ضـ ــت وثبـ ووثبـ

الــصيداييــردشــره الكــالب فهــب

ــو  حلّ ــت يف جــ ــاءقــ ــشماإلبــ راًمــ

عــــن ســــاعديك ومــــشرئبا جيــــدا

ــوهٍ   ــيفك يف وجـ ــللت سـ ــاوسـ طاملـ

ــودا  ا ــورى معبـ ــر الـ ــا شـ ــذت هلـ ختـ

أضــمرت مزقــت مقتحمــاً صــدوراً   

ــودا لـــــبين ــغائنا وحقـــ ــنيب ضـــ الـــ

ــابس  ــه عــ ــم بوجــ ــت وجههــ قابلــ

ــت  ــوفللــ ــداممجعهــ ــت فريــ وكنــ

ــة   ــة جبهــ ــوم الكريهــ ــثن يف يــ مل تــ

ــنديدا    ــا صـ ــداماً ـ ــت مقـ ــل كنـ بـ
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ــك ونافقـــت     ــة جفتـ ــدا فئـ ــت يـ تبـ

يف الـــدين واختـــارت عليـــك يزيـــدا

نظمتـها بأالـسياسية   األحزابوللشاعر يصور لنا بريشة شاعريته مفاسد       
القائمة على فلسفات ماديـة تفـسد عقيـدة املـسلم وخاصـة النظـام الـشيوعي                  

بربـه  اإلنـسان لإلنـسان وجيـرده مـن اإلميـان        امللحد الذي يعمل على اسـتعباد     
طريقنا واضح زاهر مستقيم وهـو اإلسـالم   إن: مث يقول"واالعتراف بوجوده  

ينقذنا مـن املعـضالت   أنفال الشرق امللحد وال الغرب الكافر يستطيع كالمها   
إذااإلنسان يف اإلسالم اإلنسانية مجعاء وان سعادةإىل مها سبب شقائنا وشقاء

ملتني وهكذا يقول واعظاً ومرشداًك حببله امتس:_

قــوم ســريوا إىل اإلســالم واتبعــوا  يــا

ــر ــر يف الــ ــا الغــ ــاأي قادتنــ امليامينــ

ــا  وطب ــوا مـــ ــذوااهللا واتأرادقـــ خـــ

ــا  ــأمــ ــاً زل اهللانــ ــتوراً وقانونــ دســ

ــسفة ال ــر فلــ ــم للكفــ ــذهنب بكــ تــ

هاهنــا حينــا أو مــن هــا هنــا تــارة    

ال الـشرق مـن نكبـات الـدهر ينقــذنا    

ــااألحــداثكــال وال الغــرب يف  جيين

هــذا الطريـــق فـــسريوا حنـــوه وثقـــوا 

ــاإذاإن العــــــدو  ــاه يغوينــــ نرضــــ
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ــهم   ــداؤناتـــــاهللا كلـــ ــمأعـــ وهـــ

ــات وبا ــا باملغربـــ ــضليل يغزونـــ لتـــ

ــم   ــيس مههـ ــاً لـ ــذئاب مجيعـ ــم الـ هـ

تردينـــــــــاأال. . . متلكنـــــــــا أال

ــا ــسفة  إنــ ــن وفلــ ــا ديــ ــاس لنــ أنــ

ــا   ــاد مقرونـــ ــيس باحلـــ ــدأ لـــ ومبـــ

ــده  ــى قواعــ ــم أرســ ــهج حمكــ ومنــ

رب الربيـــــة إحكامــــــاً وترصــــــينا 

ديــــــن قــــــومي حبــــــاه اهللا أمتنــــــا

ــتمأل  ــادااألرضلـــ ــا إرشـــ وتبيننـــ

ــا اهللا ــدؤنا ولينــــ ــالم مبــــ واإلســــ

ــا  حممـــــد ســـــيد الكـــــونني هادينـــ

لقـــد حكمـــا قرونـــاً حتـــت رايتـــه    

بالعــدل وانـــصاعت الــدنيا ملاضـــينا  

ــشعوب وال  ــدنا ال ــا  ق اشــتطت قيادتن

ــصواب وال  ــن ال ــساعينا  ع ــت م خاب

ــيادتنا   ــى سـ ــك للفوضـ ــدنا ومل تـ سـ

ــا    ــن مبادينـ ــاً مـ ــك يومـ ــال ومل تـ كـ
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ــدل و  ــعارنا العـ ــا  شـ ــد غايتنـ التوحيـ

ــى   ــق التق ــسري وف ــصىوال ــاأق مرامين

لنـــدعوا إىل اإلســـالم تنـــشره  إنـــا

ــا   ــا الـــرمحن يأتينـ ــن ربنـ ــصر مـ والنـ

قصيدة تفيض  عليه السالم  ح أمري املؤمنني علي بن أيب طالب      وله يف مد  
حلاناألفاستمع إىل هذه ةالفذَّلشخصيته املثالية واإلعظاممبعاين احلب والوالء 

يف اإلسـالم   اجلبـارة    اإلمـام الشاعرية املنـسابة مـن صـميم اعتـزازه ببطـوالت            
: وتقديسه هلا كما يبدو

ني معــــىن د الوصــــييســــفيـــك يــــا 

ــلَّ ــه  جــ ــن أن ينالــ ــياُءعــ األوصــ

ــضائل مل  ــسبق يف الفــــ ــك الــــ ولــــ

واألكفــــاُءاألنـــداد يـــسبقك فيهــــا  

ــن    ــا عــ ــت ــ ــة أبنــ ــم وقعــ فلكــ

ــة زلَّ األقويــــــاُءعنــــــدها عزمــــ

ــاد  ــالءاًأبليــــــتوجهــــ ــه بــــ فيــــ

ــبالءُ   ــذاك الـــ ــني ياحبـــ ــن يقـــ عـــ

ولكـــم خـــضت يف املنايـــا بـــسيف   

ــاءُ  ــه الفنـــ ــشركني فيـــ ــان للمـــ كـــ
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ــ ــفلعمـــري لـــوال حـ امسامك مـــا قَـ

ــد ــذا الــــ ــاُءهلــــ ــف بنــــ ين احلنيــــ

ــدوا حطَّ ــصناً  ويبـ ــشرك حـ ــت للـ مـ

األعـــــــداءُ فـــــــأرغموقالعـــــــاً 

ــت   ــد كنـ ـ  وبأحـ ــ ــامى لـ )طـــه(احملـ

ــ ــني ولَّـــ ــاءُ حـــ ــا اجلبنـــ ت أدبارهـــ

األعـادي صلت كالليـث يف صـفوف       

جتـــــري الـــــدماُءومـــــن املـــــشريف

ــت   ــوم قابلـ ــن ود  ( وبيـ ــرو بـ )عمـ

ــالءُ   ــربة جنـــ ــك ضـــ ــدرت منـــ بـــ

)يـــتم (مل تعـــد خائبـــاً كمـــا عـــاد    

وعــــدي ـ ومــــا عــــراك اســــتياُء     

ــصالة    ــرب والـ ــت يف احلـ ــاكنـ إمامـ

ــداءُ   ــا وراك افتـــــ ــم فيهمـــــ وهلـــــ

يـامى  كنت غوث الالجـني كهـف األ      

ــام ــراءُ جالَّىواليتــــ ــك الفقــــ ســــ

، وحملـت حقائقهـا   ى شـاعرنا القـزويين خـواطر تارخييـة     ولقد تواردت عل  
يف البحـر يف موجـه كاجلبـال مـن     ذهنه وفؤاده حـني كانـت جتـري بـه الـسفينة       
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أثرهــاوكــان للطبيعــة حينــذاك ) هـــ١٣٧٥(إىل بــريوت يف عــام ســكندريةاإل
، خمـاره أيت مل تكـن يف حـسبان شـاعريته قبـل     الفعال يف توارد تلك اخلـواطر الـ   

الـذي  ) الغـدير (التاريخ اإلسـالمي كيـوم       أياممتثل له يوم خال من       إذاوذلك  
عليـه الـسالم   اإلمـام عليـاً   صلى اهللا عليه وآله وسلم    األعظمنصب الرسول   

من األغربأمر اهللا فإذا به صهر حادث ذلك اليوم      اماموإخليفة على املسلمني    
عشر قرناً يف بودقة شـاعريته فجـاء وصـفاً فنيـاً رائعـاً كهـذا الـذي                أربعةوراء  

_:هالذوق والقلب والعقيدة يف طبيعتينسجم مع

الركــــب يقطــــع الــــصحراءأزمــــع

ــه  ــاءا أضـــــفىوعليـــ ــل ـــ اجلليـــ

ــال   ــسكون فـــ ــرف الـــ ــه رفـــ فوقـــ

ــاءا تــــسمع  مهــــساً وال حتــــس رغــ

ــيم يف وســــــط ــول العظــــ والرســــ

الصحب الغطاريف ميتطـى الغـضباءا     

هيبــــة احلــــق جللتــــه فلــــم يـــــر    

وغـــــــص حيـــــــاءا إالّمقـــــــه راء 

ــسته ــاً ألبــــ ــة ثوبــــ ــع اجلاللــــ مــــ

ــاءا   ــى كربيـــ ــن العلـــ ــسته مـــ وكـــ

األفًـــــيف مجـــــوع تـــــضم تـــــسعني 

ــألون الأو ــيزيــــــدون ميــــ ضاءافــــ
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ــىت واىف   ــار حــ ــدير"ســ ــم" الغــ خبــ

حيــــث مــــن ربــــه تلقــــى النــــداءا 

ــا ــغ أيهـــ ــخ مث بلـــ ــصطفى أنـــ املـــ

مـــا عـــن اهللا قـــد محلـــت اصـــطفاءا

اخ الرســــول راحلــــة الــــسري  نــــأف

ميـــــــــاءاإوأومـــــــــى لـــــــــصحبه 

ودعــــــاهم إىل الــــــرتول فهبــــــوا  

ــداءا ــول النــــ يــــــستجيبون للرســــ

ــا   ــشمس مجع جلــسوا حتــت لفحــة ال

ــصهر ال   ــر يــ ــى احلــ رمــــضاءا ولظــ

ــا  ــدوج ووفــــ ــارتقى ذروة احلــــ فــــ

ــصحاءا   ــري الفـ ــد حـ ــا قـ ــم خطابـ هـ

ــادى  ــالواأمث نــــ لــــــست أوىل فقــــ

أوىل بــــــــــاملؤمنني والءاأنــــــــــت

ــدعا املرتـــضى وقـــال هلـــم مـــن     فـ

ــؤ  ــواله فليـــ ــت مـــ ــاءادكنـــ الوفـــ

ــي  ــواله(فعلـــــ ــي) مـــــ وآل إهلـــــ

ــن  ــذل األ يمــ ــه واخــ ــداءواليــ اعــ
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نـا بروعتـها وفيهـا يعـرب القلـب والـضمري قبـل              وهذه قصيدة أخرى تطلع   
، فهـا هـو     لقرحية عقـوداً مـنظم كأـا اجلمـان        الشعور واللسان، وتفيض فيها ا    

وكأني، اإلمامةإىل رحاب إميانهشاعرنا يف حمراب احلب والوالء، يرسل نشيد 
_:املهدي املنتظر ويقولاإلمامبه يترمن مبولد 

االفجـر فالتـهم الفجـر     بدا كوكب يف  
ــة اخلــضرا   ــوره القب وشــعت بزاهــي ن

ــرق ــراً  وأشــ ــة زاهــ ــرباس اهلدايــ نــ
فاخجل من ألالتـه الـشمس والبـدرا    

ليلــــة املــــيالد بوركــــت ليلــــةفيــــا
ليـــايل القـــدر قـــد فقتـــها قـــدرا النّ

ــر    ــبني مطه ــن ج ــور ع ــك ن ــرى ب س
ــري  ــامخلـــ ــراإمـــ ــه الغـــ زان طلعتـــ

احلــق مــن بطــن نــرجسأريــجوفــاح 
ــضو ــاءع فـ ــرا أرجـ ــه عطـ ــبالد بـ الـ

رض سـامرا مسـوت علـى الـسما    أا  يف
كفى لك فخـراً فيـه يـا ارض سـامرا          

ــرى ــد والده  فأسـ ــان عنـ ــه الرمحـ بـ
أسرىفسبحان من    األعلىإىل العامل   

ــه    ــل متامــ ــاب قبــ ــد غــ ــه قــ ولكنــ
ــب ــربىأحــــشانافأهلــ ــه الكــ بغيبتــ
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ــائراً    ــب ثــ ــرق احلجــ ــوم خيــ وهللا يــ
ــ ــم عل ــه  إذى الظل ــدو ورايت ــرىتيب ت

ــر   ــوم يزهـــ ــوره ألرضاوهللا يـــ نـــ
ــورا    ــت ج ــا ملئ ــدال كم ــا ع فيملؤه

يصور لنا مأساة فلسطني والالجئني وغدر اإلماميستنهض  أنوتراه بعد   
: اليهود الغاصبني وقد نظمها قبل مثانية سنوات تقريباً

أمــام اهلــدى ــضا فــدتك نفوســنا    
يع يـا سـيدي صـربا      وعجل فال نستط  

ــديصــرباً وذي أ ــت أي ــساد تالعب الف
ــا ــوراً بأوطاننـ أخـــرىبأوضـــاعناطـ

ــدى أ ــوا اهلـ ــباننا تركـ ــرباً وذي شـ صـ
ــداؤنا ــرا   وأع ــهم الفك ــوا من ــد مسم ق

فمـــــا ملبـــــاديهم وفتيـــــان يعـــــرب
ــرا   ــشيوعية احلمــ ــا والــ ــا لبنينــ ومــ

ــت   ــسلمني ختاذلـ ــوك املـ ــذي ملـ وهـ
مــرا طــوراً فأفــسدت األ ألطماعهــا

جلبـــتأأضـــاعت بـــالد املـــسلمني ف
عليهـا جيـوش الكفـر تغـصبها قــسرا    

وشــردت الــسكان عــن عقــر دارهــم 
   ــر ــا م  ــذاب ــوء الع ــسوموم س اي
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والرضــــــيع جينبــــــهاأمربفيــــــا
   ايلــوك وال يــستطيع نفعــاً وال ضــر

لوعـــة) فلـــسطني(ـــيج يل ذكـــرى 
ــا صــاحيب ســرى   ــن  (في ــك م ــا نب قف

ــا    أ ــنيب مقدســ ــسرى للــ مل تــــك مــ
ا اآليـة الكـربى  األقصىا املسجد  

بـا سـطا علـى     ) صهيون(تصبح ا   
ــو عنـــد أيتامهـــا حـــريى  أرامـــل جتثـ

فياليت شعري ما الذي جـرأ العـدى       
ــرا  ــون يباشــ ــا يبتغــ ــسطوا علينــ ليــ

لفلـــــق وزور وارتـــــشاء وخذلـــــة  
ــدين ــرا  تـ ــا جهـ ــراً ولنكرهـ ــا سـ ـ
خــالف وتفريــق ســرى يف شــعوبنا    

   ــر ــا املـ ــا وجرعنـ ــا ذرعـ ــضاق بنـ افـ
ألقاهـا من قصيدته الرائعة اليت     األبياتونلتقي أخرياً مع شاعرنا يف هذه       

يف الـسنة   عليـه الـسالم    علـي  ماإلمـا يف مهرجان كربالء الدين العـاملي مبـيالد         
أنالة الـسي تـه فيهـا مـا شـاءت قرحي   بدعأوقد ): م١٩٥٨هـ ـ  ١٣٧٩(األوىل 

الفــن علــى لوحــة اجلمــال األديب ويف ريــاض احلــب والعقيــدة  إبــرازتبــدع يف 
اإلمـام مـن  أحـرى ومن هـو  عليه السالماألوصياءوسيد األئمةأليبوالوالء  

_:ذا املديح؟
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ــرور   ــغ ســ ــف يف بليــ ــدل يهتــ العــ

صرينــــكــــرب رائــــد و أقــــد جــــاء  

ــصرخ يف   ــق يـ ــصومه واحلـ ــه خـ وجـ

ــفري   ــد وســـــ ــاء قائـــــ ــد جـــــ قـــــ

ــاريخ   ــرف التـ ــد شـ ــمقـ ــائرأعظـ ثـ

ــة يف   ــوت العدالـ ــلِّأصـ ــصورجـ عـ

ــساد   ــد جــاء خــري مــدمر صــرح الف ق

ومنـــــــذر الطغيـــــــان بالتـــــــدمري  

ــادحني وراحــم     ــاء عــون الك ــد ج ق

املستــــضعفني وغــــوث كــــل فقــــري 

ــاً  ــان معظمـــ ــده الزمـــ بطـــــل خيلـــ

ــاريخ بــــــــالتهدميــــــــيو كبريالتــــــ

مهـــذا عظــــيم فــــوق كــــل معظَّــــ 

ــلِّ  ــوق كـــ ــري فـــ ــذا أمـــ ــري هـــ أمـــ

ــذا  ــي(هــ ــيد ) علــ ــالســ يفاألبطــ

ــدبري  ــزم ويف تـــــ ــزم ويف حـــــ عـــــ

ــذا  ــي(ه ــدوة ) عل ــالق ـــيفاألجي ال

والــــــتفكريواألعمــــــالأقــــــوال
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مـــــأل الزمـــــان مناقبـــــاً ومـــــآثراً   

ــر  ــد والتكريـــــ ــل بالترديـــــ مل تبـــــ

اًويــــسجل التــــاريخ عنــــه مناقبــــ   

ــ ــ جلَّــ ــن التــ ــت عــ سطريرقيم والتــ

هبأنـــــشـــــهدت ميـــــادين اجلهـــــاد 

نـــــصري للهـــــدى وظهـــــريأقـــــوى

أذعنــتيــه ســاحات الــوغى قــد  دول

ــشهور   ــه املـــــ ــضرابه وطعانـــــ بـــــ

ــد     ــم يع ــاة فل ــى الطغ ــر عل ــث يك لي

ــل كفـــــور  إالّ ــصد رأس كـــ وحيـــ

  ــواحب ــاة ســ ــذر الطغــ ــدمائهميــ ا بــ

  ــر ــان شـــ ــد للطغيـــ ــصريفيعيـــ مـــ

ا مـن نثـر شـاعرنا احلـاج الـسيد مرتـضى        شيئً أتناولي أن   ودبوكم كان   
، لكن ضيق اال مل يسمح لنا بـذلك  القزويين ليأخذ مكانه إىل جانب شعره و      

انة كقـوة  ة ورصـ لقلمـه يف جمـال النثـر قـو    نَّإ، فـ مل نفعـل أموسواء فعلنا ذلك   
.شاعريته يف مضمار الشعر

ع ر واألدب من أمثال صديقنا الغايل ـ أيب علي ـ لينتفر اهللا رجال الفككثَّ
.م اجليل يف احلاضر واملستقبل
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٢٢٦

السيد صدر الدين ـ الحكيم ـ الشهرستاني

.لسماع صوته الرخيم نفوس السامعنيوتتوق ،لقلوبل

أنشاعرنا املعـروف هـذا فهـو أغـىن مـن            إطراءأوولست يف مقام مدح     
اقاتـه  يكون شهرياً يف مضمار الفن وطأنمن وأشهر،  عريفيكون غنياً عن الت   

خيرج عن نطاق احلقـائق الـيت هـو ـ حمورهـا      عنه الأقوله، وحسيب ما ومواهبه
.الطبيعي ـ وقطب رحاها 

مولده وأسرته ونسبه

وهـو جنـل املرحـوم الـسيد     " م١٩٣٦هــ ـ   ١٣٥٥"ولد يف كربالء سـنة  
كان حاذفاً يف ـ الطب اليوناين ـ إىل   حسن احلكيم وقد عرف بالعلم والفضل و

خطيب بارع، وشاعر المع، وأديب شهري، وقد   
ملع جنمه بـني النجـوم الـسواطع يف مسـاء األدب العـريب              
املعاصر، وهو بلبل حفـالت كـربالء الـصداح فـإذا مـا             

مـن روائعـه جتتـذب      لينشد رائعة وقف يف أي مناسبة   
احرةــشاعريته السغماتن
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بالعقـاقري الطبيـة   أمراضهمحد بعيد وكان يراجعه املرضى يف ـ عيادته ـ فيعاجل   
.ال بعد تشخيصه املرض يف دقة وذكاء وحذق 

ــ آل الـشهرستاين ـ املوسـويني     كـارم وليس شاعرنا من أسرة الـسادة األ 
اليت ينحدر منـها تعـرف    سرتهأن  إ، و كربالء كما هو املشهور بذلك     العريقة يف 

ـ   وقد اطلعت عليها فوجدت فيهـا نـسب   ) ١(وهلا مشجرة خاصة) آل احلكيم (ب
ـ:شاعرنا كما يلي 

مشسي ـ حمـسن ـ فخـري ـ      : السادة وأشقاؤهحممد علي ـ صدر الدين ـ   
بـن الـسيد خليـل بـن الـسيد      ) ٢(أوالد السيد حـسن احلكـيم بـن الـسيد مهـدي      

بـن  إدريـس بن عبد العزيز بن عمران بـن جعفـر بـن      بن السيد حممود   إبراهيم
جواد بن عماد بن خليفة بن علي بن حممد بن فالح بن حممد املهدي بن فالح        

أشـراف وذيلت بتواقيـع وأختـام عـدد كـبري مـن         ) هـ   ١١٨٥(كتبت هذه املشجرة يف سنة      ـ١
_: واعيان كربالء الذين اعتمدوا على صحتها ومن تلك التواقيع اليت نقلتها حرفياً هي

سيين النـسابة ـ عبـاس بـن نعـم اهللا آل طعمـة املوسـوي        شاعر آل الرسول حممد حسني احل
ـ  األشـراف اج احلـسيين املوسـوي احلـائري ـ نقيـب      ـ حسني بـن حممـد آل در   األشرافاحلائري نقيب 

أمحد بن حيىي آل طعمة املوسوي احلائري اخلادم ـ درويش بن حممد آل ثابت احلسني املوسوي اخلادم ـ   
شـيقر احلـسيين احلـائري ـ حممـد علـي بـن مرتـضى بـن عبـد           ي االأمحد بن حممد حسني بن حممـد علـ  

. املطلب آل دراج احلسيين املوسوي احلائري ـ وغريهم

ـ كان السيد مهدي جد املترجم له عاملاً يف الطب وجمتهداً يف الفقه اإلسالمي وشاعراً كبريا  ٢
مث إليـه نـسبة  ) احلكـيم  ( وله مؤلفات قيمة خمطوطة، وقد عرف هذا البيت بـ   <ديوان   >ًوصاحب

. ازداد شهرة من بعده بواسطة والد املترجم له الذي ورث علم الطب من أبيه وامتهنه طيلة حياته 
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بن هبـة اهللا بـن طيـب    إبراهيمبن أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن رضا بن      
بن أمحد بن حممد بن قاسم بن أيب الفخار بن علي الضرير بن معمر بـن عبيـد        

اهلمـام  اإلمـام بن موسى ـ الم ولد ـ بن عبد اهللا بـن    ) ١(جعفر بن حممداهللا بن 
علي بن احلسني زين العابدين      اإلمامحممد الباقر بن     اإلمامموسى الكاظم بن    

.عليهم السالم علي بن أيب طالب اإلماماحلسني بن اإلمامبن 

نشأته

ان ورمسـا  الشفقة واحلنـ أجنحةنشأ حتت ظالل والديه اللذين بسطا عليه       
:تشربت روحه مفاهيم الدين الصحيحةله برعايتهما طريق النشأة الصاحلة و

جيهـه الوجهـة التربويـة    وللبيت أثراً كبرياً يف تقومي الطفـل وت  إنواحلقيقة  
على تربية البيـت فيمـا يقتـبس مـن خلقـه وعاداتـه               إالَّينشأ  ، وهو ال  السليمة

ــه ا ــده ومعتقدات ــذ وتقالي ــسه ب ــيت تنغــرس يف نف ــةل ــى  ورها الطيب ــع عل ، وتنطب
و البلـوغ العقلـي    حن د، مث تؤتى مثارها كلما يتجد     ات قلبه آثارها بالفطرة   صفح

:والتكامل الشخصي

يقدرون املـسؤولية ويـشعرون بواجـب القيـام          واألمهاتكان اآلباء    وإذا
جـيال   أبنـائهم خيلقوا مـن     أنبالتربية على وجهها األكمل استطاعوا عند ذاك        

يف ) حلـب  ( قـرب مدينـة   ) نـصيبني  ( جـداد هـذا البيـت يـسكنون قـدمياً يف      أـ كان بعض  ١
الفتوح احلسيين يف كتابـه  يبأسوريا ومنهم ـ حممد بن موسى ـ كما يذكره النسابة السيد أبو فضيل بن   

اإلمام موسى الكاظم وقد وجدتـه  أوالديف ذكر ) نساب آل خري الربية أية يف   ربالنفحة العن ( املخطوط  
). هـ٨٩١(يف مكتبة العالمة السيد حممد البحراين وتاريخ تأليفه يرجع إىل سنة 
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، وان جيعلـوا منـهم      العقل والفكـر ، رفيـع املزايـا، كـرمي الطبـاع           ليم  صاحلاً س 
.مصابيح مضيئة يف حياة اتمع

واألبـوان ، وتعده للحياة  طفل األوىل حتتضنه وليداً   والبيت هو مدرسة ال   
هلذه املدرسة ومرآا الناصعة الـيت يـنعكس عليهـا املقيـاس           أساسيتاندعامتان  

حيكـم يف مـا تتـصف بـه مـن         أنضـوئه   اإلنسان على   الصحيح الذي يستطيع  
.بالعكسأواملثل والفضائل 

وأمتَّ،  تربيتـه  وأحـسن أجنبـه ولقد كان شاعرنا ريـب هـذا البيـت الـذي            
.بهيتأدوأكملذيبه 

وأساتذتهدراساته 

لقد تتلمذ السيد حممد علي ـ صدر الدين ت على أحـد شـيوخ التعلـيم     
مبـادئ القـراءة والكتابـة واحلـساب        القدمي وكان يف السابعة من عمره ، فتعلم         

ودرس القرآن الكرمي مث تتلمذ عد ذلك على املرحـوم حجـة اإلسـالم الـشيخ                
  يف العلـوم العربيـة     " املدرسة الدينية الرمسيـة يف كـربالء      "س  حممد اخلطيب مؤس

وكان من املقربني عنده جلـده واجتـهاده وحـاز علـى شـهادة         واألصولوالفقه  
كمـا تتلمـذ علـى خطيـب كـربالء      " ١٩٥٤ـ   ٥٣"التخرج مـن مدرسـة عـام    

الصغري وأخذ عنه فن اخلطابة املنربية     " أبو احلب " املنطيق املرحوم الشيخ حمسن     
: وملع جنمع يف هذا املضمار وبعد اليوم من أبرع اخلطباء املعاصرين 

املدرسـة  "عميـد  ومن أساتذته أيضاً العالمة الكبري الشيخ جعفـر الرشـيت   
ة يف كربالء وقـد درس عليـه فـصوال مـن قواعـد اللغـة العربيـة                  العلمي" هندية
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ـ   ٥٩"واملنطق والبيان وخترج من الدورة الدينيـة اخلاصـة برجـال الـدين عـام      
. فهو ميارس مهنة التعليم االبتدائي إىل جانب مزاولة اخلطابـة املنربيـة      " ١٩٦٠

.وحيمل شهادة الدراسة املتوسطة

المنبر والخطيب 

ما تيسر لنـا القـول عـن املنـرب واخلطيـب وأمهيتـها يف حيـاة              قلنا قبل هذا    
إسـهابا مث نضيف هنـا     . اإلسالم واتمع اإلسالمي ماضيا وحاضراً ومستقبالً     

:البد منها فنقولأخرىكلمة اإجيازأو 

األجيـال البطل العظـيم ـ اخلالـد ـ مدرسـة      عليه السالماحلسني بن علي
، الزاهرة على العـامل البـشري  أنوارهاتشع ،الكربى، بل جامعة احلياة العظمى    

، ومفـاهيم  ليغـة تفـيض مبعـاين العـزة والكرامـة     ويتلقى فيها املسلمون دروساً ب  
والتـضحية مـن اجـل العقيـدة الدينيـة احلقـة واملبـدأ اإلسـالمي               واإلبـاء احلرية  
.قوميوإميانكلمة احلق والعدل بعزم صارم وإعالءاألمسى

اإلنسانية املشرقة الـيت تـنري العقـول       لة احلسينية وتلك هي من مزايا الرسا    
اإلنـسانية  وذب النفوس وتغـرس فيهـا املثـل العليـا والقـيم         األفكاروتصقل  
، وتضيء أمامه طريق احلـق  ىل منابع اخلري والفضيلة والكمالإاألنسابودي  

، وحماربـة  مقارعة قـوي البغـي والظلـم والفـساد        املستقيم ليسري على ضوئه يف      
ستغالل واالسـتبداد واالسـتعباد يف كـل زمـان ومكـان علـى هـدى رسـالة          اال

وحمرر اإلسالم من ربقـة الكفـر        األجيالمعلم  " عليه السالم    "اإلمام احلسني   
، أو الثائر املصلح الذي هدم بنهضته اجلبـارة  ، واملصلح الثائرواإلحلادوالشرك  
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الفاجر " يزيد بن معاوية"املطلقة على رأس   األمويةاملقدسة قالع الديكتاتورية    
.اخلليع ومن لف لفه من حكام اخليانة والسوء 

جـل اهلدايـة والتهـذيب والتثقيـف        أيف اإلسـالم مـن      " املنـرب "لقد وجـد    و
وخلق جمتمع فاضل يشعر مبسؤولياته وواجباته يف جماالت العمل املثمـر البنـاء            

. وكل مقدساته اليت يؤمن ويعتز ا تهوأمجتاه دينه ووطنه 

" املنـرب "صـاحب  "صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     "ولقد كان رسـول اهللا    
وتوجيهه ودعوته إىل اهللا  وإرشاده، وخطيبه املثايل يف وعظه      األول يف اإلسالم  

وكـان  : اخلالدة وتعاليمهـا الـسامية     ) شريعة اإلسالم (برسالته السماء املقدسة    
" ع"طالـب  أيببـن    املـؤمنني علـي    أمـري أعظم خطيب من بعده تلميذه العظيم       

الغـر  أبنـاؤه البالغة وأمري الفـصاحة والبيـان ومـن بعـده         اإلماماألوصياءسيد  
).ـعليهم السالم أهل البيت ـ (أئمةامليامني من 

يكونـوا مـن ذوي الثقافـة    أنخبطباء املنرب احلـسيين يف كـل مكـان           يوحر
ــع  ــة واألدب الرفي ــقالعالي ــاءات  واألف تتناســب يف الفكــر الواســع فتلــك كف

الـيت يتجلـى ـا    اإلصـالحية وروح الرسالة وتتالءم، يعة اخلطابة جوهرها وطب 
باملعروف والنهي عن املنكر ، بل هي كفـاءات جيـب            واألمرواإلرشادالوعظ  

.مهمته اخلطابية أداءيتصف ا شخص اخلطيب ليكون ناجحاً يف أن

لباب والتمسك ن تفهم ال أوحسب، و  اإلهليةواإلسالم لباب من احلكمة     
ة يف العقــل، وــذيباً يف ، وبــصرياإلنــسان املــسلم تفتحــاً يف الــذهن ــا يزيــد

.، ورقيا يف احلياة، واستقامة يف السلوكالنفس
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أحرص من سواء يكون أنطبيعة العمل اخلطايب حتتم على اخلطيب نَّإو
جتعله  من ينابيعها الفياضة اليت   ، واشد ماً يف االرتشاف    يف تفهم تلك اللباب   

اإنـساني أهال الن يكون قدوة تمعه ، ومرشداً صاحلاً فـه يف حياتـه ، ورائـداً              
الوجـوه  أمتّوفكريـاً صـحيحاً علـى       اإسـالمي يناط به تقوميه وتوجيهه توجيهـاً       

والتيـارات الفكريـة   اللجيسيما يف عصرنا احلديث الذي هو كالبحر     وأكملها
املتالطمة؟أمواجهتناحرة مع اإلسالم والعقائدية املعاصرية الكافرة امل

، وغايـة لرفـع مـستواهم    ليث تعاليم اإلسالم بني اإلسـالم     فاملنرب وسيلة 
مـن سـبات    وإيقاظهـا ،  وحتريرها مـن شـوائب اجلهـل      الفكري وتنوير عقوهلم    

ية تعـيش مـع النـور وتكتـشف     طاقات حيوية صـاف اوأبد، لتكون دائماً   اجلمود
.، وتبدد الظالم احلقائق

، كمـا  واألثـر األمهيـة يزال عظيم  الع كان و  دور اخلطابة يف حياة اتم    و
، يشترك معه يف هذه     نطاق العمل خلطايب عظيمة أيضاً     أن مسؤولية اخلطيب يف   

اتمـع الـذي يعـيش بـني        أفـراد املسؤولية ضمريه ووجدانه كفـرد مثقـف مـن          
حبقوقــه، وعـضو نـافع فيـه، يــشاركه يف الـسراء والـضراء، ويطالـب      ظهرانيـه 

، الن لــسان اخلطيــب ات الظــروفعــومعماألمــوروينتــصر لــه يف معــضالت 
طغـاة املـستعمرين   وال األعـداء كالسيف املسلط علـى رقـاب        يءالوجداين اجلر 

.إىل قلوم من السهم الطائشأنفذ، وصراحته يف القول الكفرة وأذنام

ــ   نَّإو ــة فيهــا كــل مع ــب كهــذا نظــرة واقعي اين نظــرة اجلمــاهري إىل خطي
.واإلكباروالثقةديرالتقواإلجالل
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فيـأمر وينـهى يف   . . أما اخلطيب الذي ال يشعر مبـسؤولية نفـسه وعملـه       
وال يتـورع عـن     .. ه  الشريعة على نفسه قبـل غـري       أحكاميطبق  وعظه وهو ال  

لإلثـراء ) غايـة (، واملنـرب    البتزاز املـال  ) وسيلة(الكذب والزور، ويتخذ اخلطابة     
هو تاجر ال خطيب، ودجال حمتال ـ مزدوج الشخـصية ـ    على حساب الدين ف

، ويريد من الناس مل مبا يقول كما هو املفروض عليه      ال يع  ألنهآمث قلبه ذلك    

.}يقُولُون ِبأَلِْسنتِهِم ما لَيس فِي قُُلوبِِهم { : ال تتعظ به نفسهيتعظوا مباأن

يف خمتلـف عهـوده      ذلـك، فالتـاريخ    إلثباتولسنا حباجة إىل االستشهاد     
الطني أو ـ أبــواق الــدجل   هــو الــشاهد العــادل علــى ـ وعــاظ الــس   وأجيالــه
مـن بعـض منـاذجهم مـع األسـف           ـ الذين ال خيلـو جمتمعنـا احلاضـر        والتهريج

.الشديد

خلطيبنا الفاضل السيد صدر الدين الشهرستاين مكانة سامية         إنّ: وأخرياً
صف به من صدق وصـراحة وجهـاد     توشهرة فائقة يف ميدان الفن اخلطايب ملا ي       

اجلميــل يف إلقائــهوأســلوبعــن احلــق والعقيــدة يف بيانــه الرشــيق وفــصاحته 
.واألداءالعرض 

نشأته األدبية 

، وقبـل أن ـب نــسمات   صــباهأن يفـتح ذراعيــه ليعـانق ـا    كـان قبـل  
راء هــدف كــان احلــافز الــذايت يدفعــه و.....نفــسهأرجــاءالــشباب الغــض يف 

لـى تـذوقهما وغـذى مـا      ظم الشعر، وقد نشأ ع    ندراسة األدب و   هو.. معني
، لذلك خاض غمار يكون من شعراء املستقبلأن، وكان يطمح    روحه وفكره 
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الكتب األدبية ودواوين الشعراء القـدامى يف اجلاهليـة اإلسـالم وارتـشف مـن              
بـدأ  ، مث غليلـه، وحفـظ منـها الـشيء الكـثري     إلرواءمناهلها العذبة منرياً سـائغاً      

قدير كـان يلقـب بــ    أستاذ، وتتلمذ على  م الشعر وهو يومئذ مل يبلغ احللم      ينظ
نـه فنـون    موهو املرحوم الشيخ عبد احلسني احلويزي فـاقتبس         ) ءفحل الشعرا (

_:وقد قال يف حقه املرحوم احلويزيالشعر حىت برع فيه براءة تامة

صدر اـــد صـــدري اليـــوم حـــالبـــ

فزينــــــــــه جتــــــــــه وحــــــــــال

ــاًإذا ــاء يومــــــــ واىف إىل العليــــــــ

ــى    ــه العلـ ــول لـ ــالتقـ ــهالأهـ وسـ

، قبل أديب زاهــروكــان احلــويزي يتوســم يف تلميــذه هــذا نبوغــاً يف مــست
.مية ملكته وصقل شاعريتهنجهداً يف تولذلك مل يألُ

خدماته األدبية 

أيـام السيد صدر الدين خدمات أدية كبرية يف هذا البلد العريـق             لألستاذ
جملته الغراء ـ رسـالة الـشرق ـ احملتجـة الـيت خـدمت قـضايا الفكـر          كان يصدر

ــة (كــان رئيــساً أيــام، مث عامــا١٥ًواألدب يف كــربالء ســنه كاملــة منــذ   للهيئ
يف ديـوان ـ   أسـبوعية منذ عشرين عاماً تقريباً وكان يعد ندوات أدبيـة  ) العلوية

ة وكـان يتبـارى   آل الشهرستاين ـ ويقيم حفالت كربى يف مناسبات دينية وأدبيـ  
وكان أقالمهمنتاج قرائحهم ومثرات بفيها أدباء وشعراء من كربالء وخارجها      

يف عقـد تلـك النـدوات واحلفـالت األدبيـة      وإياهالعاملني األعضاءاملؤلف من  
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.خلد يف القلوب آثارهاأناليت طوى الزمان رسومها بعد 

ــ  ولألســتاذ ــة رفيعــة تطــل علــى جوانــب خمتلف ــن الــشهرستاين مكان ة م
اإلنساين وهـو   ، مث اجلانب  جلانب العلمي واألديب واالجتماعي   شخصيته منها ا  

أيـضا حبد ذاته يشمل مجلة من صفاته الطيبة كالتواضع والوداعة كما يتـصف         
وهـو  . تعرف امللق والتطفل وحب الذات علـى حـساب األدب           بنفس أبية ال  

ــة اإلســالمية ـ يف كــربالء مــن عــام      ــة اخلريي هجـــ ـ    ١٤٨٤(رئــيس للجمعي
).م١٩٦٥

شعره وشاعريته 

ــال    ــامليزات الفنيــة واملــستوى الرفيــع ، واخلي ــسم ب لــشعره طــابع راق يت
، والتمثيـل احلقيقـي لكـل       واإلبـداع ملتوقد والـذوق الـسليم،      اخلصب والفكر ا  

املرهـف   اإلحـساس شيء يرتسم صـورته علـى لوحـة خميلتـه ، ويتـوفر لديـه                
األلفــاظبـدو يف تراكيـب   تلـيت كـثرياً مـا   بتـصرفاته اجلميلـة ا  والـشعور العميـق   

.تعقيد فيه وال غموض واضح الأسلوب، العميقة املعاين يف السهلة

بية طبيعيـة   ، وعاطفة ومحاس وجاذ   تزان، وجة ومجال  اويف شعره قوة و   
وانك حـني  . فذ شعره إىل القلوب بدون استئذان  ، وين جتتذب القارئ والسامع  

، وانـك لتـرى مـن       ل يف شـاعريته وموهبتـه     حقيقة القـو   تقرأ شعره تقف على   
يف أضـواءها خالل تلك بريق الذكاء ووثبة الروح وقوة البالغة والبيان ناشرة          

      ا قرحيته السي وضـمريه  الة بعصارات روحه ووجدانهجو شاعريته اليت تفيض
.يف نتاجه األديب املرموق

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة األدبية المعاصرة في كربالء _________________________________٢٣٦

االتجاهات المختلفة في شعره

ــة حــق طبيعــي مــن حقــوق   ــاحلري ــشعراء  سان واإلن ــاء وال خاصــة األدب
تعـوا ـا مـن غـري        يتم أنب  جيـ اإلنـسانية الـيت     ، وحبكم هذه احلريـة    واملفكرين

فالــدين . شــىتيــذهبون بــأدم يف احليــاة مــذاهب ... ضــغط وكبــت وحرمــان
ميـادين واسـعة   واألحـداث ، وكافـة الـشؤون والقـضايا       والسياسة واالجتمـاع  

.أمامهم يصولون فيها وجيولوناألرجاء

اإلنـسانية كغـريه مـن الـشعراء     وملا كان شاعرنا هو اآلخر يعـشق احلريـة        
جنده ميتلك  .... احلياة أغاريداملشرقة ويستوحي من معاملها      آفاقهاويتطلع إىل   

إالَّالقوة الفكرية اليت تشد من عزميته وجتعله ال يترك ميداناً من هـذه امليـادين               
.عداده الفطري ويتبارى يف اقتحامها بنشاطه الذهين واست

، واملناسبات الـيت  فهو شاعر احلب والغزل، كما هو شاعر املدح والرثاء        
إليـه على األغلب يشار ـا  وأحاسيسهأفكارههي منطلق إليهاكثرياً ما يدعي    

.بالبنان 

نماذج من شعره 

صـدر  [املقتطفات اليت ستمر عليك ـ عزيزي القارئ ـ مـن شـعره شـاعرنا       
، بلـد  ـ كربالء ـ بلد العقيـدة واإلميـان   ع حي من أدب وشعر  هي منوذج را] الدين

ألدب الفكــر والقداسـة اإلســالمية العظيمــة، بلـد العلــم والعلمــاء ، وا  اإلشـراق 
بلـد ثـورة    . ، والثـورة والثـائرين    واألبطـال واألدباء، والشعر والشعراء، والبطولـة      

سـتاراً علـى     ا مـن أباطيلـهم    لويـسد  أنول املغرضـون    االعشرين اخلالدة، الذي حي   
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نـار الثـورة ضـد جيـوش املـستعمرين           إشـعال وبطوالته ومواقفه اجلبارة يف      أجماده
أن إالَّولكـن التـاريخ يـأىب      ١٩٢٠املعتدية اليت غـزت العـراق يف سـنة          ) االجنليز(

 ار الزيـف، وليقطـع لـسان املفتـرين        بداً ليمزق سـت   أوواحلقيقة دائماً    يشرق باحلق ،
. واألجيـال حبقائقـه الـيت تبقـى مـرآة صـافية مـع العـصور               العابثني   أقالموليكسر  

.}....َفأَما الزبد فَيذْهب جَفاء وأَما ما ينفَع الناس َفيمُكث فِي اَألرضِ ...{

لنستمع إىل صرخة الشاعر الوطنية اهلادرة اليت يندد فيها باالستعمارين ـ  
صـلى اهللا  سبة مولد الرسول األعظـم الشرقي والغريب ـ من قصيدة نظمها مبنا 

_:فهو يقول) م١٩٦١هـ ـ ١٣٨١(وألقاها عام عليه وآله وسلم

أمـــــة اإلســـــالم هـــــذي صـــــرخة

ختـشى الـصراعا   من صميم الدين ال   

جئــــت أدعــــو صــــارخاً يــــا أمــــيت

ــا  ــري احلــــرص الطباعــ مل مــــنكم غــ

ــا شــــــــاده   حمل  ــتم كيانــــــ طمــــــ

ــد( ــا  ) أمحـ ــشمل داعـ ــع الـ ــا جممـ ملـ

ــسعى عجـــال      مـــذ أتـــى الغـــريب يـ

يف احلــرب ضــياعااألســدمل صــار 
ــده أو تـــــى الـــــشرقي يـــــسعى بعـــ

ــشاعا    ــا مـ ــه ملكـ ــنشء لـ ــرآى الـ فـ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة األدبية المعاصرة في كربالء _________________________________٢٣٨

كـــل ذئـــب صـــار يرجـــو صـــيده    

ــصيد   ــدى الـ ــاوغـ ــاألقواهـ متاعـ
ــصدوحــــ ةووا قُــــنــــوكوفوا الــ

ــا  وانـــسفوا منـــهم هـــضابا وقالعـ
ــستعم  ــحقوا املــ ر الغاشــــم يفواســ

ــداعا    ــي اخل ــاءكم يبغ ــوب ج أي ث

لتوحيـد الـصفوف    اإلصـالحية وترى الشاعر وهو ينادي دائمـاً برتعتـه         
، كمـا  لصفاء بني اجلميعسود فيها احلب واية حياة كرمي إلجيادونبذ اخلصومات   

مـن العـرب   األجـداد األدبيـة املـشهودة مبفـاخر      مواقفـه يذكر الشعب دائماً يف     
الذين محلـوا رايـة اإلسـالم بـسواعدهم الفوالذيـة وفتحـوا        األوائلواملسلمني
الطغـاة واجلبـابرة طعـم       وأذاقـوا وقادوا الشعوب إىل السعادة والرقى       األمصار

والقياصرة حيث األكاسرة، وحطموا عروش لفناءاملوت بسيوفهم وأبادوهم با
مــن ، وســادوا فنــشروا بــسيادم األحبكمهــم قواعــد العــدلفأقــامواحكمــوا 

ــسل ــد وال ــدة وهــدفهم  ،م والرخــاء ، وكــان شــعارهم التوحي ــهم العقي وغايت
العـامل بـالعلوم واآلداب واحلـضارة الزاهـرة الـيت استـضاء ـا                فأناروا،  اإلميان

ن هـذه احلقـائق يف     فالشاعر يبي . آثارها ىطويلة من الزمن المتح    أحقاباالغرب  
صـلى اهللا عليـه وآلـه      ظـم األعالتالية حيث خياطب ا جده الرسـول         األبيات
ويشكوه فساد الوضع االجتماعي والسياسي أيـام        األغرمبناسبة مولده   وسلم

_:قائال١٩٥٩احملنة والفوضى ستة 
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شـــــــاعر إينيـــــــا رســـــــول اهللا  

ة فيهـــــا التـــــهابثـــــوبقلـــــيب نف
جــــــذواأضــــــلعييف أججــــــت

ــار  تــــذابأحــــشائيوبوســــط النــ

ــى  ــداءوأتـــ ــا األعـــ ــن أطرافنـــ مـــ

فاحنـــاز الـــشباب األفكـــارمـــوا مس

ــع تائـــــــــه  وإذا ــن قطيـــــــ حنـــــــ

جاءتـــه الــــذئاب األطــــرافومـــن  

ــن  أو ــدنيا ومـــ ــادة الـــ ــستم قـــ لـــ

ــزكم  ــداءلعلـــي عـ ــابوا ؟األعـ هـ
كــــانوا بــــامسكماألرضوشــــعوب 

ــدل  ــون الع ــايطلب ــوم خــابوا أم الي
ــادة  ــأنتم قــــ ــاديت ــــــضاً فــــ ســــ

ــاس ــــم ســــار الركــــاب   ألنــ

ــ ــوة ّدجـــ ــوا قـــ ــزم وكونـــ دوا العـــ

حتميهــا احلــراب  األحــالف تنــسف  

ــوا رايــــــــتكم خفاقــــــــة وارفعــــــ

ــالب    ــصر وغــ ــك نــ ــم الشــ فلكــ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة األدبية المعاصرة في كربالء _________________________________٢٤٠

العـدو الكـافر الـذي يتـربص        أنَّ: ويضرب الـشاعر مـثال رائعـاً مفـاده        
حيـسبنا مجيعـاً   أوالفـرد منـا   أنالدوائر بنا ومبقدساتنا وتراثنـا اخلالـد ـ حيـسب     

وهـو لعلـة    !! ياديف جدول ضيق ويكون سـهل االصـط        كالسمك الذي يعيش  
اإلسالم سفينة عاصمة جتري باملـسلمني يف حبـار اهلـدى           أنَّ  جيهل أو يتجاهل ب   

، بينما تتقاذف واء النصر من عند اهللاومتخر عباا بسالم وأمان وخيفق عليها ل  
.دود ومصريه فيها اهلالكاللّالثائرة العدوأمواجها

صـلى اهللا عليـه    يف مـدح الـنيب    ) أبـا ملعجـزات   (ه  ليك قوله من قصيدت   إو
ومجـع الـشمل   بيوم ميالده امليمون وفيها يدعو إىل اليقظـة واحلـذر    وآله وسلم 

_:وتوحيد الصف ومطلعها

ــيقَّ ــي تــــ ــسلم يأظ أخــــ ــا املــــ هــــ

ــوم   ــسر النــــ ــد خــــ ــيقظ فقــــ تــــ

ــي ال ــشعوب أخــ ــل الــ ــاة لكــ حيــ

يفهمــــــــواأنبغــــــــري نظامــــــــك 

ــي  ــتورنا كامـــــــل إنأخـــــ دســـــ

يــــــضاء بــــــه دربنــــــا املظلــــــم  
اخلــــــري الوجــــــوداإللــــــهنظــــــام 

أعظـــــموتديلـــــه الكفـــــر بـــــل 
ــ  ــي وحــ ــصأخــ ــدوإنَّفد الــ العــ

لتــــــــشيتنا خططــــــــاً برســــــــم
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ــ يظــــــــن   يف جـــــــــدولكبأنــــــ

ــم  وصـــــــيدك ســـــــهل وال يعلـــــ

ــك ــيط ويف بأنـــــــ ــر حمـــــــ حبـــــــ

خبــــــار اهلــــــدى يغــــــرق اــــــرم

ــا ــول أبـــ ــاملعجـــــزات رســـ هاإللـــ

ــك هــــــا مجعنــــــا مغــــــرم    حيبــــ

ــذي نــــــتوأ ــريب الــــ ــو العــــ هــــ

بـــــــشرعته يف الـــــــدىن حنكــــــــم  

هـــــو اهلـــــامشي الـــــذي   وأنـــــت

بتطبيـــــــــق قرآنـــــــــه حتلـــــــــم

    عليـه الـسالم   طالب أيبه لإلمام علي بن     وانظر كيف يصهر الشاعر حب
_:خيرجه لوحة فنية رائعة تقرأ فيهاقة شاعريته وديف بو

ــؤمنني  ــري املـــ ــاً أمـــ ــد عطفـــ ــن للطريـ ــاك أمـ ) ١(محـ
ــا  حيــ وهــل لــشأوك مــن حــدود أقــولرت عقلــي م
ــت وأل ــين أنـ ــن بـ ــم مـ ــود  علـ ــل العه ــساين يف ك اإلن
ــدم  وأل ــز تقـــ ــت رمـــ ــود نـــ ــاق البنـ ــالم خفـ اإلسـ

اإلمـام سنوي مبـيالد  الـشاعر يف مهرجـان كـربالء الـ        ألقاهامن قصيدة مطولة     األبياتـهذه  ١
. يف السنة نفسها) العرفان ( ونشرت يف جملة ) م١٩٦١هـ ـ ١٣٨١(يف عام عليه السالم علي 
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ــت ــاة أن ــصراط إىل النج إىل الرقــــي إىل الــــصعودال

لـذين عـرب عنـهم بــ     ب اجلماهري علـى الفوضـويني امللحـدين ا    وفيها يؤلِّ 
كمــا وصــفهم بـــ ! ومــا أمجــل هــذا التعــبري) اجلمــع احلقــود(مث بـــ ) الــشياطني(
_:وهو الرأي الصائب كما ترى) عمريناملست(

ــدين   ــرون امللحــ ــال تــ ــوا بـــــرأيهم البليـــــد أفــ أتـــ
ــهم   ــشعوب وكل ــوا ال فينــــا كــــشيطان مريــــد  ظلم
ــى   ــد أتـ ــشهامة قـ ــن الـ يوم النهوض مـن القعـود      ابـ

ــ ــن  ث يبغـــي التـــسطري بـــالوعودوروا ودكــوا صــرح م
ــصمود  ثــوروا علـــى املـــستعمرين  ــق الــ ــوة احلــ بقــ

ــ  ــى اجلمــــع احلقــــود  اهللا ينــصركم نَّإثــوروا ف علــ

_:أيضاًعليه السالم علياإلماموله يف مدح 

ــق ــحــــ ــهاريــــ ــل ينــــ شاد وباطــــ
)١(فــــذى آثــــاركنــــت تنكــــر ذاإن

احلـــــق نـــــار بـــــل منـــــار للـــــذي 
ــق   ــل الطريــ ــدتهضــ ــارفأرشــ النــ

هذه القطع الثالث التالية وما سبقها هـي مـن قـصائده الـيت سـاهم ـا يف مهرجانـات               إنـ  ١
هجــ حـىت هـذه    ١٣٨١( مـن سـنة  عليه الـسالم  أمري املؤمنني اإلمامكربالء السنوية العظيمة مبيالد    

ــ عرافـة احلفـل ـ فيهـا مخـس سـنوات        . كما كان املؤلف شرف املسامهة األدبيـة  ) . هـ ١٣٨٧السنة 
. إىل كلماته وقصائده إضافة
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ــق يعلـــــو   ــى توأمـــــاً إذاحلـــ جتلـــ
ــد   ــي وليــــ ــهلعلــــ ــزارأجنبتــــ نــــ

ــا   يــا صــاحب النــهج القــومي ومــن لن
ــة ( ــج البالغـ ــار ) ـ ــاله منـ ــن عـ مـ

ــاً  ــا عاملـــ ــا يـــ ــات مجيعهـــ بالكائنـــ
األســـراركـــشفت لنـــا يف جـــك   

ـــمشـــس وال قمـــر واللـــوالك ال الـ
ــالك ــيار  أفـــ ــب ســـ ــا كوكـــ فيهـــ

_: وكذلك قوله

ــاريخ فينـــــا وتـــــسام  ىبـــــدئ التـــ

ــاأنوعقــــدنا العــــزم  نبقــــى كرامــ

ومحلنـــــــا مـــــــشعل التحريـــــــر يف

ــا   ــشى اللئامـ ــدهر ومل خنـ ــك الـ حالـ

إســـــــالمناوهـــــــدينا اخللـــــــق يف 

ــتقاما   ــق اســ ــق واحلــ ــا احلــ ودعمنــ

قــــوم ابــــشروابوليــــد البيــــت يــــا

ــا  ــه جامــــا فجامــ ــن بــ والــــوا مــ

ــرار يف  ــد الكـــ ــدولـــ ــت غـــ ىبيـــ

ــا   ــج قوامـــ ــالم حلـــ ــة اإلســـ كعبـــ
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املرتـــــضى يشــــرف الـــــدنيا علـــــ 

ــا    ــداً وغالمــ ــق وليــ ــا اخللــ ومســ
ــيالده   ــون يف مــــ واستــــــضاء الكــــ

ــدا يف  ــا  أوبـــ ــدراً متامـــ ــه بـــ فقـــ
اقتـــــديأنليـــــت علـــــى  آأنـــــا

ــ أمبــدأ التوحيــد ال    اخلـــصاماىرض

ــحة   ــريت واضــــ ــر فكــــ ــا حــــ أنــــ

ماالــــسناأدركــــتالبيــــت وبأهـــل 

علـــــويـ عـــــريب      ـ مـــــسلم

اللئامـــا أخـــشىأطلـــب اـــد وال 

_: أيضاً فينشد قائالعليه السالم مث تتفجر قرحيته مبدح اإلمام

ــان احلــــق ثقفــــت العقــــوال  مهرجــ
ــشعب   ــذا الـ ــبحتوهلـ ــدليالأصـ الـ

ــه  ــدين يف فتيانـــــ ــت الـــــ ودعمـــــ

ــوال   ــت الفل ــر مزق ــحقت الكف وس
ــائم يف  ــوقظ النـــــ ــيحاتناتـــــ صـــــ

ــزوال    ــن نــ ــا لــ ــامل أنــ ــرى العــ وتــ
فعلـــــــى شــــــــرف البيــــــــت ويف 

ــسبيال    ــدين الـــ ــد الـــ ــره عبـــ ذكـــ
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جـــــوهر قـــــد صـــــاغه اهللا ومـــــن
بيتــــه شــــع لنــــا يهــــدي العقــــوال 

ــه   ــن بــ ــا مــ ــورى يــ ــرياً للــ ــا أمــ يــ
نــــــصر اهللا هـــــــدانا والرســـــــوال 

ــت ــد  أنـ ــر وقـ ــل والفكـ ــوق العقـ فـ
ــيال  ــل مبعنـــــاك كلـــ وقـــــف العقـــ

العــــرب شــــهم ختــــذليــــثأنـــت 

ــيال  ــاء غــ ــزة والعليــ ــد والعــ اــ
ــت ــصطفى   أنــ ــشرع املــ ــرباس لــ نــ

كاشف عن وجهه اخلطـب اجللـيال      
وسـيد  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  األعظموله يف مدح رحيانة الرسول    

.الرائعةاألنشودةاحلسني الشهيد هذه اإلمامشباب أهل اجلنة 

درســـاً أعطيـــتقـــد األجمـــادأبـــا

ــ أنبليغــــاً وهــــو حــــق    ذاعا يــ
ــي  ــالطود حتمــ ــداً كــ ــت جماهــ وقفــ

ــا   ــش القراعــ ــدين مل ختــ ــان الــ كيــ

ــاه   ــرحاً بنـــ ــشيداً صـــ ــت مـــ وقفـــ

لنـــا اإلســـالم فـــارتفع ارتفاعـــاً   

مـسايرة الـشاعر حيثمـا      نَّإللسري مع شاعرنا جنباً إىل جنـب، فـ         وهيا يب 
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، فله قابلية   عة للفكر وانتعاش للقلب   ، ومت األدب تغذية للروح   أجواءق يف   حيلِّ
بذوق عـال وصـفاء فكـر، تعبـق فيـه          ألوانهيف صناعة الشعر مبختلف      اإلبداع

، لغزل فيها جتسيد حي ألدبـه النـابض       نسمة الروح األدبية العاطرة فرباعته يف ا      
وهناك منوذجا منه مث تأمل كيف يتغزل شاعرنا بليلة ميالد بنت الرسالة وكرمية 

، وكم هـو مجيـل مطلـع       عليهما السالم    وي الطاهر فاطمة الزهراء     البيت النب 
_: هذه القصيدة

بـــــرزت تـــــرنح عطفهـــــا بـــــدالل
ــال  وســـــط اخلميلـــــة منيـــــة اآلمـــ

ــصرباً   ــق تــ ــاً ال يطبــ ــت حبيبــ تركــ
ــة العـــــذال  ــد مالمـــ إذ ظـــــل عنـــ

كــسرت بكــسر حلاظهــا قلــيب وقــد     
ســـــار الفـــــؤاد وراءهـــــا بـــــسؤايل

مل ذا دا بلـت فـاخرب   مل ذا اجلفاء وما ح    
ــيب  ــايل؟ . .قلـ ــال تعطفـــني حبـ فهـ

شـــرقت دنيــــا الـــورى صــــديقة   إذ
واإلجـــالل اإلكـــرام ولـــدت مـــع  

ــا  ــول ويـ ــت الرسـ ــة  بنـ ــة أمـ عظيمـ
أغـــايليف الثنـــاء أنـــاجلـــت ومـــا 

فالنـــــت ســـــيدة النـــــساء فريـــــدة
ــدالــــــدنيا بــــــال ــالنــــ وال أمثــــ
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 ه بليلة مـيالد أيب الفـضل العبـاس بـن علـي بـن أيب              ل كعادت وهكذا يتغز
عليـه  بطل معركة الطف الدامية وحامل راية أخيه احلـسني  عليه السالم طالب

_:فاستمع هلذا الوجد واحلب والوالءالسالم

ــيمــــرت علــــي فحققــــت أحالمــ

فربئـــت مـــن ســـقمي ومـــن آالمـــي 

ــر  ــواءوتعطــ ــن األجــ ــذائهاأمــ شــ

ــسه   ــها بــ ــؤادي جفنــ ــى فــ امورمــ

ــت   ــا كن ــسب أم ــا أنح ــزول خياهل ي

ــوح     ــباً فكيـــف ـــا تلـ ــاميصـ إمـ

ــ ــال يف نـــــ ــاشوانة حتتـــــ أبرادهـــــ

ــام  ــسكرة وهيـــ ــور بـــ بـــــني الزهـــ

ــــا تــــشدو وتــــف يف املــــالوإذا

ــرغام   ــد ضـ ــسني مبولـ ــشرى احلـ بـ
ــد  ــول مبولـ ــا ســـبط الرسـ بـــشراك يـ

ــالم    ــة اإلسـ ــل رايـ ــاس حامـ العبـ

يفخـر دائمـاً بالبيـت اهلـامشي العظـيم الـذي هـو              من صفات شاعرنا انه   
قـول  في األصـيلة ، وبيت السعادة العربيـة      واإلشعاعمصدر العز والرفعة واد     
_ :مفتخراً بنسبه العريب العريق
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نــــــسب يــــــؤول إىل نــــــزارأنــــــا
ــه   ــا منــــ ــورثنــــ ــااعزائنــــ ورثنــــ

ــن  ــي (وم ــرو العل ــاراً ) عم ــا فخ حرن
ــا ــي(يف وأنـــ ــد علونـــــا ) علـــ قـــ

ــا بني ــوق الثريـــــ ــا فـــــ ــا بيتنـــــ نـــــ
ــعدنا  ــا صــــــ ــرتل ولكنــــــ ومل تــــــ

ــاً   ــلماً وحربـــ ــنا ســـ ــا رأســـ رفعنـــ
ــا  ــد رفعنـــ ــاً قـــ وال حنـــــىن رؤوســـ

فـــنحن الـــشمس حاســـدنا ظـــالم   
ــور   ــه بنـــــــ ــاإنمتزقـــــــ بزغنـــــــ

حارتنـــــــا مـــــــن قـــــــدميأميـــــــة
وال زالـــــــت ولكنـــــــا انتـــــــصرنا

ــاد ــف تارتـــ ــا بعنـــ ــو فكرتنـــ حمـــ

ــا  ــا حمونـــــــ ــا لفكرـــــــ ولكنـــــــ
نــــــــصافحها قــــــــدمياًأنأبينــــــــا

ــا بيـــــوت الـــــشرك تـــــبىن أل ن ـــ
ــا مسونــــــــا يف عقيــــــــدتنا مسونــــــ

ــالح بالتوحيــــــد ثرنــــــا ولإلصــــ
ــا ــدرح"أبونـــ ــد " يـــ ــه"واجلـــ "طـــ

ــا   ــر نلنـــ ــا الفخـــ ــالزهراء نلنـــ وبـــ
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وحيـت تقـرأ هـذا اللـون         الرثاء ففي غاية الروعة واجلودة     شعره يف  اأم ،
املأسـاة الـيت ميثلـها    أوزء شديدة للـر من شعره متتلكك عواطف هائجة ولوعة      

يق ومهارته ، ومن ذلك قصيدته اليت رثى ـا فقيـد      قالر هبأسلوبنصب عينيك   
، ولشد ما الشيخ حممد احلسني كاشف الغطاءاإلمامالشرق العريب واإلسالمي 

للدين وقد ثلم مبوتـه  أينعاهبه من حزن وكآبة ال يدري ملن ينعي الفقيد الكبري           
ــاه أم ــر     ينع ــاقرة الفك ــن عب ــاً م ــه عبقري ــسروا مبوت ــد خ ــرب وق . ألدباوللع

بزمام كالمـه  أخذتواحلرية قد إذنوشخصية علمية المعة يف اإلسالم ؟ ماذا        
إذاوحتكمهـا خاصـة     األحـداث ؟؟ وتلـك طبيعـة       ىبأأمءجعلته يلوذ ا شا   و

ا كانت اإلنسان مث تتعداه إىل كيان األمة كمكان فيها من الفواجع ما ز كيان  
سكب الـشاعر دمـوع القـريض      ، وهكـذا يـ    كاشف الغطاء  اإلمامطبيعة فاجعة   

_:ويقول

العــــربأنعــــاكأمالــــدين أنعــــاك

اخلطــــبأنعــــاكأمالعلــــم أنعـــاك 

احلـــق مهتـــضم إنيــا حـــامي احلــق   

وغاد يف الطرب  أمن بعد موتك و   
يا طالـب العـدل يف اإلسـالم يف قلـم        

ــاد  أبــاد ــي س بالــشغبكــل دع
كـشفت لنـا   ) املثل العليـا  (يا صاحب   

والـسبب  األسـرار فيه الستار عن    
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لعبـــتإذاواهلفتـــاه علـــى اإلســـالم 

ــد  ــبيــ ــه األجانــ ــافيــ ــبأميــ لعــ

ــدنااإلحقـــاقأغطيـــةكـــشفت  ترشـ

ــب   ــد يف الكت ــي وا ــق العل إىل طري

اإلمامسالم وهو ويف مثل هذه اللوعة الشديدة يرثي علماً من علماء اإل 
_:د احلسني شرف الدين بقولهااهد املصلح اخلالد املرحوم السيد عب

ــتض ــق عـ ــارتضع احلـ ــهفاـ دعائمـ

وروع الــــدين خطــــب اليالئمــــه 
ــدا   ــستعمرون غـ ــرح املـ ــه فـ ــى بـ نعـ

قد غاب عن جممع اإلسـالم حاكمـه       

ــا منبـــع العلـــم  ــهواألعـــالميـ تعرفـ

ــرب ال   ــا قائــد الع ى مكارمــهختفــي

يــا ســائلي عــن هزيــر هــل مياثلــه      

ــأس ــرد بالبـ ــضل فـ ــهأووالفـ يقاومـ

مـن كـان ينقـذها     ) ايسـور (فسل بـين    

ــه   ــن آمثـ ــذي مـــا حـ ــدو الـ مـــن العـ

ــد احلــــسني   ــامعبــ يف بالغتــــهإمــ

ــهإذبكــــــل كــــــل بليــــــغ  يكاملــــ
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الفكر والفلسفة والتاريخ يف كربالء وهو املرحـوم     أعالموقال راثياً أحد    
سادن الروضـة احلـسينية املطهـرة الـسابق         " آل طعمة "حلاج السيد عبد احلسني     ا

: األربعينيةيف ذكراه ) ١٩٦٠هجـ ـ ١٣٨٠(عام املتوىف

ــا جهــارا وتنسف من مباتينا الـشعارا     أرى الــدنيا حتاربن

ــوار تنعــى  ــة والــشعارا  وتتــرك بلــدة الث ــا احلكيم قياد

ــدب خــري    ــوم ان ــت الي وقف
ــهم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيـن العلـم الوقـارا   روقـو 
ــن   ــو اب ــرمنيه ــن األك وم

ــولَّ ىتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة الـــسبط    ســـدانة روضـ

ــد  اعبد احلسني فنم قريـر     أبا" ــك الــــصاحلان قــ فمنــ
قـــد محــت هـــذي  ســود أالعظيمة يف محانـا    وأسرتك

، ة يف الرثـاء قـ جاوزت حدود الرأخرىوالشاعر ـ صدر الدين ـ قصيدة   
العظمـى الـيت أقامهـا الكربالئيـون ختليـداً لـذكرى          األربعينيـة يف احلفلـة    ألقاها

املرجـع الــديين الكـبري يف كــربالء آيـة اهللا العظمــى احلـاج الــسيد مـرزه مهــدي      
). ١(احلسيين الشريازي

ت مــاذا والفكــر هــاج فحــرمالعـــني تـــدمع واحلـــشا يتـــضر
ــمأ نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد واملــصيبة أحرقــت  أأبــا  مهلدى متـألِّ  وذا ا  األنامكبد  حمم

يف كتابـه الـذي   أثبتـها ـ كان املؤلف من املسامهني يف هذا االحتفال التارخيي العظـيم بكلمـة      ١
ذكـرى فقيـد اإلسـالم    " اة الفقيـد الكـبري حتـت عنـوان     عن حي) م١٩٦١هجـ ـ  ١٣٨١(سنة أصدره
.م١٩٦٠هجـ ـ ١٣٨٠وقد توىف سنة " . الشريازي اإلماماخلالد 
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ــا ــراوغ وأقوهلـ ــل مـ ــراً لكـ غـاب عنـا   إنتفرحـوا  الجهـ

ــالقعود  اإلسـالم قـومي وامجعـي   ةأميا   ــدد فـ ــشمل املبـ الـ
ــصري  على املستعمرين ودمـري  يثور ــو النـــ واهللا ذاك هـــ

نـه يـستخدم   أ) ١(من صفات شاعرنا السيد صدر الدين احلكـيم  : وأخريا
مـا فإنن دل ذلك علـى شـيء   إ، ورية يف حل مشاكل احلياة واتمع  اقته الفك ط

وواقعـه بالـذات وال خـري يف أدب       يدل على الغرض املقـصود يف معـىن األدب        
طـائش  أديـب امد ويف دائرة فكر حمـدود ضـيق يغـشى بـصرية األديـب ـ أي       ج

وهـو  " صالـنق داء ـ مركـب   "غرير ـ مث يرميه اجلهل بسهام ظالمـه ويوقعـه يف    
.لعلة ال يشعر بذلك قط

منـه خيـوط الـوعي       فكري واسع تـشع    أفقيكون ذا    أنفاألديب جيب   
وان يكـون  . يف حياته االجتماعيـة الـيت يعيـشها       كل شيء    أمامهلتنري   واإلدراك

، حــسن ، شــريف الطبــاعنفسإلميــان رفيــع الـ مـصلحاً ثابــت اجلنــان راسـخ ا  
ـ نظمـاً ونثـراً ـ وان     وإنتاجـه حبثـه  املعاشرة والسلوك متواضعاً وموضـوعياً يف 

ليرتلـه   وأمتـه حنو نفسه وجمتمعه ودينه ووطنه       واإلنسانيةيشعر بواجباته األدبية    
.ميتاًأوقلوم حياً أعماقالناس إىل 

ـ  ١٣٨١شوال ـ  ٤٩/ الد / ٨ـ نشرت هذه الدراسة يف جملة ـ العرفان ـ اللبنانية يف اجلزء   ١
السيد صدر الـدين  أنسابقاً مادة من ذي قبل، وقد قلت فيها أوسعـ ولكنها هنا  ١٩٦١هجـ نيسان 

القرىب واالختالط بني بيته وبيت الـسادة  أواصرهو من بيت احلكيم ولكنه اشتهر بالشهرستاين بسبب       
.يف كربالء األجالءـ آل الشهرستاين ـ 
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ـ آل طعمة) ١(السيد محمد حسن ـ الكيلدار

شـعب  يف كـل    . . ،األجيـال فاألدب ميثل الروح الثقافية لكل جبل مـن         
، بينمـا يعكـس التـاريخ مـا هنالـك مـن فـنت        األمـم ة مـن    مأمن الشعوب، أو    

.رية عرب عصورها ثورات سياسية حترأوضات اجتماعية وواضطرابات 

ــ ــه مــن روح األدب مبــا ميــد أوالت ــاء والــشعراء ريخ يــستمد حيويت ه األدب
مجـال  والكتاب من مواهبهم وطاقام الفكرية صوراً شىت من عظمة الكـون و   

لفظـة تركيـة كـان يطلقهـا العثمـانيون قـدمياً علـى سـدنة العتبـات املقدسـة يف                : ـ الكليدار   ١
". متويل : " ويف اللغة الفارسية " السادن : " لغة العربية العراق ومعناها يف ال

، الــروح باجلــسديــرتبط األدب بالتــاريخ ارتبــاط
ة الفكرية وكالمها عنصر حي، بل دعامة يف بناء احلضار      

.اإلنسان يف حياة
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. ا أو شر    ، خري ظلم أوالطبيعة ومعامل احلياة االجتماعية وما يسودها من عدل         
.اخل . . شقاء أوسعادة . 

، البقـاء  إمكانيـة األدب يف كل عصر وجيل يستمد مـن التـاريخ            أنَّكما  
.وروح اخللود

نهما صلة قوية تـربط     ، جنباً إىل جنب ، وبي     ويعيش األدب والتاريخ معاً   
تماسكني مـع  بداً مأليبقيا . ذات، والوجود بالوجود  ، والذات بال  حالروح بالرو 

، اإلنـساين املبـدع  ، وتلك الصلة هي ـ الفكـر ـ الفكـر     بعضهما يف غري انفصال
.قاخلالَّ

، واختصاصات خمتلفة فمنهم من يبحث      ولألدباء والكتاب مذاهب شىت   
دود عـدى حـ  علم االقتـصاد وقـد يت   أوعلم االجتماع    أوالسياسة   أويف الدين   

خيـتص  أو، ومنهم مـن خيـتص بـاألدب    اختصاصه فيخوض يف كل علم وفن     
.بالتاريخ وحسب

مـن  يطلُّـون السيد حممد حـسن مـن األدبـاء املعاصـرين الـذين       واألستاذ
نافذة األدب على دنيا التاريخ ويوجهون عدسات تفكريهم إىل عاملـه الواسـع            

عـه ـ ليقـدموها صـوراً رائعـة      يف خـضم وقائ .. ليلتقطوا حقائقه من بني أباطيله
منـاظر احلقيقـة   إالرؤية مجال احلـق وال نبـهجهم   إالَّملشاقها الذين ال يروقهم     

، ولـذلك قـد وضـع أدبـه يف     لقلوب، وتستهوي ا  األنظاراخلالبة ، اليت جتتذب     
. خدمة التاريخ غاية ووسيلة 
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ثقافته . . . مولده 

هــ ـ    ١٣٢٣(ن سـنة  ولـد يف كـربالء يف يـوم اخلمـي مـن شـهر شـعبا       ــ 
).م٩/١٢/١٩١٣

مث واصل الدراسـة يف  . دخل املدرسة االبتدائية واجتازها إىل املتوسطة    ـ
وبعد جناحه إىل الصف الثاين فيها ) دار العلوم ـ ببغداد ـ كلية الشريعة اليوم   ( 

األدب ليتفرغ إىل التأليف وخدمة التـراث الفكـري فـدرس   ١٩٣٦تركها عام  
، وطاف يف كـثري مـن العواصـم العربيـة وزار تركيـا      اإلسالميالعريب والتاريخ 

ــا(و وإيــران واألوريب، واســتفاد مــن األدب الغــريب والنمــسا) الوســطىأورب
.الشيء الكثري 

ــر إحــدىـــ عمــل موظفــاً يف  ــداًء، ببغــداد) الكمــرك(دوائ مــن يــوم ابت
.١٩٦٦ـ١ـ١على التقاعد يف أحيلحىت ٢٠/٥/١٩٣٦

بيته 

) آل طعمـة (مـن عـشرية   ) ١(حـسن مـن بيـت ـ الكليـدار ـ      حممداألستاذ

منـذ  األقـدمني جداد ـ آل طعمـة ـ    أـ كانت سدانة الروضة احلسينية والروضة العباسية بادي ١
آل ( القرن الثالث اهلجري وكانت تنتقل منهم يف بعض الفترات من القرون املاضية إىل بيـت          أواسط

ب وآل الوهاب من آل زحيك وإىل غريهم من علويني وغري علـويني مث  وآل النقي) زحيك ـ آل ثابت  
أجـداد جلها بني ـ آل فـائز ـ    أ، وقد شهد القرن الثامن اهلجري حوادث خطرية وقعت من إليهمتعود 

كتاب رحلته وغريه من املـؤرخني  ـ ابن بطوطة ـ يف  إليهاأشاركما ) آل زحيك ( آل طعمة اليوم وبني 
بالء يف وقته املرحوم السيد وهاب الكـبري سـادن الروضـتني احلـسينية والعباسـية            وعلى عهد زعيم كر   

. هـ ١٢٣٠جنل السادن املرحوم السيد حممد علي آل طعمة املتوىف عام 
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يف الـصفحة الثامنـة مـن هـذا الكتـاب انتقلـت       أسـلفنا على عهد السيد وهاب كما   : أقول
" آل كمونـة  " جنيـب باشـا إىل املرحـوم الـشيخ مهـدي       سياسية وبأمر القائد التركي    ألسبابالسدانة  

وبعد وفاة الـشيخ  . كما وقع اخلطأ سهواً يف الصفحة املذكورة ١٢٣٨هـ ـ ال ـ   ١٢٥٨وذلك يف سنة 
هـ توىل السدانة شقيقه املرحوم الشيخ مرزه حـسن آل كمونـة مث انتقلـت بعـد         ١٢٧٣عام  مهدي يف 

سيد حممد جواد آل طعمة وبعده إىل ولده املرحوم السيد علـي  هـ إىل املرحوم ال١٢٩٣وفاته يف عام   
.مث إىل ولده احلاج السيد عبد الصاحل آل طعمة السادن احلايل للروضة احلسينية املقدسة 

الـشيخ حممـد علـي القـصري       :وبني يدي كتاب خمطوط عن بيوتات كربالء ملؤلفـه املرحـوم          
هــ يقـول يف   ١٣٣٣فـه يف سـنة   ألَّ) تـات كـربالء والغاضـرية     اللمعة التارخيية يف بيو   : ( مساهأاحلائري  

: _ما نصهاألوىلصفحاته 

ــإذا"  ــب فت ــسابشنا كت ــب اخلطِّ  وقلَّاألن ــصفحنا الكت ــصادر وت ــا مراجــع امل ــبن واألوراقةي
والـسادات مـن آل عبـد منــاف    األشـراف خـزائن بيـوت   واملستمـسكات الرمسيـة القدميـة احملفوظـة يف    

‘العبـاس  أخيـه الصفوة النجباء الذين حيرسون حـرم احلـسني وحـرم         أولئكأندنا  ومشجرام لوج 
أولئـك على أحسن مـا يلـزم لـيال وـاراً وال ينقطعـون عـن التهجـد فهـم          واجبامبتأديةويقومون  

الوقـار والتبجيـل وهـم مـن نـسل خـري سـليل             أبرادهاملكرمون العلويون الذين لبسوا      األطهارالسادة  
رة مباركة طيبة أصلها ثابت وفرعهـا يف الـسماء ، ويقـال هلـم مـن قـدمي الزمـان وكـر         وكلهم من شج 

واعين ا األوىلوقد تفرعت من القبيلة " آل زحيك " وبيت " الفائز  أىبآل  " بيت   واألعوامالدهور  
آل ضـياء الـدين وآل مـساعد وآل    " الفائز فروع وشعب متعددة الدرجات وهي اليت تعرف بـ    أيبل  آ

وجيمعهـم النـسب يف الـسيد الـشريف     " . اهللا وآل طعمة وآل تاجر وآل السيد أمني وآل عقيـل          نصر
أيببـن  " الـسيد طعمـة كمـال الـدين        " قصبة كـربالء     أشرافسيد السادات وجامع السعادات نقيب      

د ااب بن حممـ إبراهيمالفائر حممد بن علي بن أمحد بن حممد بن أيبالسيد امحد بن أوالدجعفر من  
مـن  رأيناهـا ويف املراجع التارخيية اليت  : " مث يقول ". عليه السالم    "موسى بن جعفر     اإلمامالعابدين  

مـن الكوفـة   اأول علـوي هـاجر إىل كـربالء قادمـ    أنَّاحملفوظـة ـ يف خـزائن املكتبـات     األنـساب كتب 
اـاب الـضرير   راهيمإبـ بعد املائتني من اهلجرة هو الـسيد الـشريف الـسيد          وأربعنيسبع  سنة  املشرفة  
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األدب والفكـر العـريب كـاملرحوم العالمـة احلـاج      أعـالم الذي أجنب عدداً من     
) بغيـة النـبالء يف تـاريخ كـربالء        (السيد عبـد احلـسني الكليـدار مؤلـف كتـاب            

تـاريخ  (:وشقيقة املرحوم الدكتور السيد عبد اجلواد الكليدار صـاحب كتـاب      
عـالم هـذا   أنالت الكليدارنستاذ السيد حممد حس واأل) وحائر احلسني كربالء  

.البيت يف األدب

بن السيد حممـد جـواد   " السادن"وهو ابن السيد مصطفى بن السيد علي   
بن السيد أمحد بـن  ) ١(بن السيد حسن بن سليمان بن السيد درويش  " السادن"

وعليـك  : "فسمع صوتاً" أيبالسالم عليك يا :بقولهعليه السالم الكويف الذي سلم على احلسني   
.لذلك لقب بااب" السالم يا ولدي 

فقد هاجرت مـن مقـابر قـريش علـى     " آل زحيك ـ آل ثابت  " ما القبيلة الثانية أعىن ا بيت أ
القـرن  أوائـل يف " عليـه الـسالم   "اهلمام موسى بن جعفر اإلمامبن املرتضىإبراهيماحلاج   أمريعهد  

عت اليوم إىل فروع وشعب متعددة الدرجات اخلامس للهجرة املباركة وسكن كربالء وقد تفر. "

اآلنف الذكر، وقد ذكـر فيـه الكـثري مـن         " اللمعة التارخيية   "هذا هو نص قول مؤلف كتاب     
وغـري العربيـة الـيت هـي القلـة القليلـة       األصـيلة والعربية قة وغري العلوية،بيوتات كربالء العلوية العري  

القـرن الثالـث اهلجـري حـىت زمـن      أواسـط جداً، مع بيان تاريخ هجراا ونزوحهـا إىل كـربالء منـذ             
.عروبة من غريهاأكثركربالء هي أنوال شك . حياته 

) ١٩٦٥(وس العامـة سـنة   النفـ إحـصائيات ولنا مـن هـذا الكتـاب املخطـوط وغـريه ومـن              
. السابقة خري شاد ودليل على هذا القول الذي هو احلقيقة بعينهاواإلحصائيات

: ور هلمفـ لقد برز من ذريته رجال كانوا من أملع شخصيات كربالء وهم املغ١

ووالده اجلليل املرحوم السيد حممد حسني بـن الـسيد حممـد كـاظم        ) سركشك  ( السيد سعيد   
أبـو  " حممـد علـي   : بن السيد درويش هذا ، وللـسيد سـعدي مـن الـذكور الـسادة         بن السيد حسني  
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نعمـة اهللا بـن الـسيد      بن السيد خليفة بـن الـسيد        ) األشرافنقيب  (السيد حيىي   
نقيب "بن السيد شرف الدين     " طعمة"بن السيد علم الدين بن السيد       " طعمة"

جعفـر  أيببـن  " األشـراف طعمة ـ كما ل الدين ـ نقيـب    "بن السيد " األشراف

:السعيدحممد هادي واألستاذ" طبيب " وحممد حسني ومهدي وحممد وضياء " عزي 

_:الثالثة املغفور هلماإلخوانومن هذه الشخصيات الالمعة أيضاً 

ـ  ١٣٥٢( املتـوىف  ) سر خدمة ـ رئيس اخلدمة  ( ـ السيد سعيد ١ وكـان جنلـه املرحـوم    ) هجـ
ضـخمة يف األدب والفلـسفة نقلـها مـن اللغـتني االجنليزيـة            آثـار السيد مصطفى أديباً وفيلسوف ولـه       

يف وزارة ـ املعـارف ـ العراقيـة وذهـب يف بعثـة حكوميـة       " سـكرترياً  " والفرنسية وكان يف عهد شـبابه  
بـشذوذ عقلـي   أصـيب لفرط ذكائـه العجيـب   بلندن ، ولكنه ) اكسفورد ( لدراسة الفلسفة يف جامعة    

أنعلى التقاعد ، ومـن اجلـدير بالـذكر    أحيلالعمل يف وظيفته السابقة مث واستأنففعاد إىل بغداد ،  
السيد مصطفى هذا رغم ذلك الشذوذ مل يكن ليفقد وعيه الفكري اجلبار طيلة حياته ، فكـان يتـرجم       

جييـب املذكورتني وغريمها كما كـان  األجنبيتنيلغتني من رسائل وبرقيات وكتب يف الإليهكل ما يقدم  
صـحيحة  إجابـة الفلـسفة  أواألدب أوبدومنا تأخري على أي سؤال علمي عـويص سـواء يف التـاريخ            

" . ١٩٦٣ـ ١٣٨٣" ووفاته يف عام ) ١٩٠٠(مدهشة وكان مولده يف عام 

األعيـان عـضواً يف جملـس   كـان ألنـه " األعيـان " ـ املرحوم السيد عبد احلـسني الـشهري بــ     ٢
لواء كـربالء حـىت   األوقافبعد ذلك مديراً   وأصبح" ١٩٢٧" حىت عام   " ١٩٢٤" العراقي من عام    

مـن الـذكور الـسيد    وأعقـب " تـوىف  " وخلف الـسيد صـادق   " ١٩٣٤هجـ ـ  ١٣٥٤" سنة وفاته يف 
.نوري 

ـ  ١٣٧٦" تـوىف عـام   ) سر خدمة ( ـ املرحوم السيد مرتضى  ٣ لـف الـسادة حممـد    وخ" هجـ
.وعباس وحممود احملامي وأمحد " توىف " علي 

. عمومة ومجيعهم من ذرية السيد درويش أبناءار هم ليدوان هؤالء وبيت الك
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بن أيب الفائز حممد ـ حىت ينتهي  " الناظر لرأس العني ")١(حممد بن السيد أمحد
).عليه السالم (موسى بن جعفر اإلمامالنسب إىل 

عليه السالممدينة الحسين

حممد حـسني الكليـدار كتابـه التـارخيي          األستاذصدر  أحتت هذا العنوان    
". اجلزء الثاينبإصدارأعقبهمث " ١٩٤٧هجـ ـ ١٣٦٧"القيم يف عام 

أعواموهذا الكتاب هو حصيلة جهوده األدبية والفكرية اليت بذهلا خالل 
وقـد  عليـه الـسالم  احلـسني بـن علـي   اإلمامملدينة جده طويلة من تأليفه خدم    

أيبقبـل مـصرع   مرجعاً ال يستغىن عنه كل باحث تاريخ كربالء     ألمهيتهأصبح
. ، مفيد مبحتوياته ، موضوعي يف ذاته غزير يف مادتهألنه، الشهداء حىت اليوم

من مشاهد وحقائق حيفل ا تـاريخ هـذا   األعنيوتلذ   األنفسوفيه ما تشتهي    
ومـا يـنعكس علـى صـفحاته     وأدوارهالبلد العريب املقـدس يف خمتلـف عهـوده          

املشرفة من مظاهر التطور العمراين والعلمي والفكـري والفـنت واالضـطرابات     
وماله من مواقف وطنية سياسية ثورية لصاحل البالد والـشعب ونيـل اسـتقالله          

". فذكر فان الـذكرى تنفـع املـؤمنني    : " تعاىلـ نعود فنقول مرة أخرى بالتأكيد وفقاً لقوله         ١
مـن النـاس يف   أفواجإثر أفواجزيارة مرقده الشريف الذي تذهب ل  ) شفاثا(السيد أمحد املدفون يف    إن

النذور واهلدايا وينحرون عنده الذبائح ، يعرف لدى العامـة  إليهموسم خاص من كل عام ويقدمون  
يكىن لـدى  " السيد " أنباعتبار " أمحد ـ أبو هاشم  : " والصواب. وهو خطأ ". أمحد بن هاشم " بـ 

زعيم البطحاء وسيد العرب " هاشم ـ عمرو العلى  " باً ونسباً بـ التصاله حس" أبو هاشم " العرب بـ 
نه قد يتصور العامة مـن     أإال. يعطى نفس املعىن     أيضا" ابن هاشم   " ولعل  . ’األعظموجدا الرسول   

.وهذا هو وجه اخلطأ . . اسم أبيه كان هامشاً إن" أمحد بن هاشم : " الناس عندما يقال 
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بالء مقـر قيادـا     اليت انـدلعت نرياـا مـن كـر        ) ثورة العشرين (وسيادته وأمهها   
. الدينية والسياسي العامة

وقد راجع بشأن تأليف كتابـه هـذا معظـم املكتبـات العامـة واخلاصـة يف          
إىل اتـصاالته وحتقيقاتـه مـع كبـار الـشيبة املعمـرين يف               إضـافة وإيـران العراق  

املخطوطة واآلثاركتب املطبوعة من ال  املئاتخارجها كما اطلع على     كربالء و 
لوثـائق واملستمـسكات التارخييـة الرمسيـة والشخـصية واملـشجرات            ومن بينها ا  

البيوتـات العلويـة العريقـة يف كـربالء والبيوتـات غـري              بأنسابالعائلية اخلاصة   
،النقـل بأمانةالعلوية يف دقة من التحقيق ، وبعد نظر يف االستقصاء ، والتزام           

العالمـة   بآراء، وكان يسترشد كما حدثين      ونزاهة القصد يف العرض والتحايل    
يف " الرائعـة اخلالـدة  األرجـوزة "الكبري املرحوم الشيخ حممد السماوي صاحب      

وصف كربالء وتاريخ نشأا وبيوتاـا ورجاالـا العظـام وكـان يـستفيد مـن                
ضخمة الـشهرية مـن     معلوماته الغزيرة عن تاريخ كربالء ومما حوتـه مكتبتـه الـ           

.نفائس املطبوعات، ونوادر املخطوطات

أبـواب مـن فـتح      أولحممد حسن الكليدار هو      األستاذأن: ق يقال واحل
، وكتابـه   من بعده البحث عن تاريخ كربالء، ومهد السبيل للباحثني واملتتبعني         

.تقوم عليه دراسام وحبوثهم عنهالذي" األساس"اجلامع الشامل هو 

رة القـرون الغـاب  مطاويولواله لكان تاريخ كربالء يظل عليه الظالم يف      
.يف أشتات مبعثرة هنا وهناك 

من تلك الغياهب إلخراجهولكنه هو الذي سعى وبذل قصارى جهوده 
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يفــاً ، يف سلــسلة مترابطــة ، حتقيقــاً وتنقيبــاً واستقــصاءاً وتألإىل مــشاهد النــور
.احللقات

ـ ة، والقـدح املعلـى يف هـذا امليـدان، وـ           لبفله القصب السبق يف هذه احل     
.قولونالفضل للبادئ ـ كما ي

مقتطفات من أدبه 

مـستوى ثقافتـه وعذوبـة    أديـب يف . السيد حممد حسن آل طعمة   األستاذ
حقيقـة األدب يف إبـراز ، وذو مقـدرة علـى    وتواضـعه  أخالقـه ، وحسن   منطقه

وقد كتـب يف نقـد الـشعر املعاصـر والـشعراء      : املتني بأسلوبهاإلنساين  مفهومه
:اصرين منذ سبعة عشر عاماً قائالًاملع

صرنا يؤمنـون بـان هنـاك طابعـاً جديـداً ميتـاز بـه عـ              الشعراء عنـدنا ال   " 
منه تقض ففي كل يوم منه يربز طابع جديد للجماهري ، ويف كل يوم     : احلاضر

ابع جديـد ووضـع جديـد ،    طـ فكـري ، ولكل انقالب    هلذا اجلديد وثورة عليه   
بزغـت مشـس املعرفـة فـوق     أن، وان تاريخ الفكر البشري منذ      وخطط جديدة 

كوكبنا هذا والعامل ال يتقدم خبطي وئيدة بل له يف سريه قفزات مفاجئـة جبـارة          
إذابـاألحرى ، أي ارتفاعـاً وروعـة  بأكثرجيدة املدى متنقلة إىل مدارج املعرفة    

انطباقـاً علـى واقـع احلـال يف عـصر      أكثرنستعيد صوراً شعرية وأدبية     أنأردنا  
نا ال يـزال ضـيقاً   ق األدب عنـد  انفالق الـذرة يلزمنـا القـول واجلـزم بـان طريـ            

ع مــاآلدابتـزول لتـسري   أن، وهنــاك فجـوات أيـضاً جيــب   مبنعطفـات عديـدة  
إذاإال، وهذه الطريقة ال تتم لشعرائنا وأدبائنا ة جنباً إىل جنب   يالعلوم التجريب 
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، ومـىت تـسىن ذلـك    املتعـددة  نواحيـه اإلنسان من   تسلحوا بعلوم حديثة تدرس   
جديـدة وتكـون هلـم مدرسـة         آفـاق أمـامهم انفتحـت   الشعراء القرن العشرين    

خاصة ينشرون منها على اجليل احلاضر دراسام العلمية لـتفهم روح العـصر             
".يف نفوس اجليل احلاضر

:أيضاويقول 

ولو رجعنا إىل الوراء واستنطقنا بطون خزائن الكتب التارخيية لوجـدنا           "
اعي ظام االقتـصادي واالجتمـ  كان وليد النأدوارهتراثنا الشعري يف خمتلف  أنّ

كان األموينيأيامالشعر يف أنّومثل ذلك . والسياسي للوسط الذي عاش فيه
طبقاً واحلياة االجتماعيـة يف ذلـك الوقـت فغلبـت نزعـة الفروسـية اململـوءة                 نم

بالفتوة واالعتزاز القبلي على الشعراء مماشية روح الفتوحـات الـيت سـادت يف            
".العصر املذكور

احلال يف شعر شعراء الدولـة العباسـية فقـد غلـب عليـه طـابع             وكذلك  "
. املعري وحمي الدين بـن عـريب  أمثالفنشأ بعض الشعراء    ) تافيزيقييامل(التفكري  

غريهم من شعراء العصر العباسـي فقـد اسـتلهموا وحـيهم الـشعري مـن       وأما
اتمـع  ، فكانوا مـداحني وغـري متحسـسني بـآالم           البيئة املادية اليت عاشوا فيها    

وهنـا غلـب علـيهم ذلـك الطـابع الـذي        . ومعاجلة مشاكله خبياهلم وتفكريهـم      
).١"(أدب زماين ومكاين: "نعتربه على حد قول العرفاءأنميكن 

صوت الكـرخ  ( يف جريدة ) الكليدار ( األستاذقال مسهب نشره  ـ كانت هذه القطعة من م     ١
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نـشرد تباعـاً يف     ) الفلـسفة وعلـم الـنفس     : (وله مقال آخر حتـت عنـوان      
:نقتطف منه ما يلي) صوت الشعب(دة جري

فعـىن ـا    ) الـنفس (غل بالـه موضـوع      اإلنسان منذ نـشأته شـ     إن  بديهي  "
الصلة بينها وبـني     وإدراكتها  يهوراق له فهمها ومعرفة كلها والوقوف على ما       

، اإلنـسان القـدم لغـزاً    الـنفس عنـد    فأصـبحت اجلسم ليتبني له مصريها ومآهلا      
مـن تفكريهـم يف      األعظـم يـشغلوا اجلـزء      أنالذي حدا باملفكرين منـهم       األمر

ز الزمان واملكان يجمرد شيء مادي داخل يف ح أمروح   معرفة النفس وهل هي   
( ومعادهـا ، وكـان علمـاء اهلنـد يعتقـدون بفنـاء الـنفس يف                 أصوهلا، ليعرفوا   

ـ احلقيقة بالذات ـ واملصريون القدماء كانوا شديدي االعتقاد خبلودها  ) الربامها
ن اجلــسم يعــود إىلإاإلنــسان مركــب مــن نفــس وجــسم، وإنَّ قــالوا أــمإذ

:لنفس ترجع إىل اهللا لتثاب وتعاقبالتراب وا

قد انتقلت إىل األمة اليونانية بوجه خـاص حبكـم اجلـوار         األفكارهذه  " 
مـن  نمفكـري (ـلـ با) الـنفس (يشغل موضـوع  أنواملخالطة ، هلذا مل يكن غريباً  

.)الفالسفة اليونان

ناأسـالف (وواجبنا اليوم يقضى بان نـدس تـاريخ احليـاة الفكريـة عنـد               " 
.يونان وتأثر ا تأثرياً مباشراًفالسفة الآراءالذي ابتلى بكثري من ) العرب

 "ومنـهم  جسم ال ميزة وال خاصية هلا) جمرد(يون ـ اعتربوا النفس  املاد ،

. ١٩٥١/ ٣/ ١٦املؤرخ  ـ اجلمعة ١٠٨ـ العدد ) 
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هليـة روحيـة    إعن عامل املادة ورأوا فيهـا قـوة          الروحيون الذين أهلوها وأبعدوها   
اً م من وقف موقفاً وسطاً فجعلها مزجي، ومنهبط إىل البدن من العامل العلوي

م كما صورة للجسأو) ونيالرواق(خباراً حاراً كما قال  أو،  بني اجلسم والروح  
، وقـد درس كبـار فالسـفة اليونـان طائفـة مـن              وأتباعـه ) أرسطو(ارتأى ذلك   

والتعقل ووضعوا يف ذلك كتباً عديـدة        اإلحساسالظواهر النفسية وفرقوا بني     
".العامل العريب واإلسالمييفأثرهاكان هلا 

بعـد اليونـان الـذين مهـدوا       األمـم العـرب يعـدون يف طليعـة         أنَّواحلق  "
).١"(املدنيةأمامالطريق وفتحوا السبيل 

حممـد حـسن     األسـتاذ هذه املقاالت الفكرية املسلسلة اليت قارن فيهـا          إنَّ
اإلغريـق مـن  األقـدمني ونظريات مجهرة كبرية مـن الفالسـفة         وأفكارآراءبني  

حول ماهية الروح    وأورباواهلند والفرس والعرب وكذلك من فالسفة الغرب        
يقـوم   أنبه   أهيبين  إهلا أثرها املعنوي الكبري و    . وت  واجلسم ومصريمها بعد امل   

للنـور ليـستفيد اجليـل مـن موضـوعيتها العلميـة والفكريـة           وإخراجهـا جبمعها  
.القيمة 

_:التارخيي بقولهلوبهأسلنا أخذه من يتيسرولنأخذ ما 

املتوكـل  أبـاه قتـل    أناستوىل املنتصر العباسي على عرش اخلالفة بعد        " 

/ ـ الفلسفة وعلم النفس ، بقلم حممد حسن آل الكليدار ـ جريدة ـ صوت الشعب ـ العدد     ١
. ١٩٥٢/ ٢/ ٢٣ـ التاريخ ٣٠٤٣

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٦٥_______________________________طعمةآلـ)(الكيلدارـحسنمحمدالسيد

وركـز  عليـه الـسالم     ببناء وتشيد قبة علـى قـرب احلـسني         فأمر) هجـ ٢٤٧(عام  
( عليها ـ ميال ـ لريشد الناس إىل القرب وفرق اخلريات على العلويني وارجع هلم 

اإلمامية فهاجر منهم إىل كربالء مجاعة من ولد شيئاً من احلروأعطاهم) فدك 
ــه الــسالمموســى بــن جعفــر ــراهيمأســهم روعلــى علي بــن حممــد اــابإب

).١(العابد

:يف وصف الروضة احلسينية املقدسةأيضاويقول 

املرء مهما أوتى من بالغة وفـصاحة ليقـف حـائراً يف وصـف هـذه          إن" 
شـامخ رائـع للـصنع بـديع املنظـر         الروضة املقدسة فهي واحلق يقال ذات بنـاء       

إذاوال أكـون مبالغـاً       األسـس فائق احلسن وقد شيدت على دعائم متينة قوية         
قنـها هندسـة وصـنعاً     أتشأناً و  وأعالهامساجد الدنيا عظمة     أكثرمن   أاقلت  

حسناً وجة وهي على شكل مربع يبلغ طول كل ضع خارجي منـه           وأبدعها
الصحن من الـركن إىل سـور الروضـة حـوايل         م تقريباً كما يبلغ عرض       ١٠٠
).٢"(م/ ٢٥

علـي ـ   أبـو ما زال أديبنا املؤرخ السيد حممد حـسن آل طعمـة ـ    : وأخريا
وهـو  : عاكفاً على مجع املعلومات عن تاريخ كربالء للجزء الثالث من كتابـه   

على وشك االنتهاء من تأليفه وسيكون ضخماً ورميا يتجاوز الستمائة صفحة           

). ١٩٤٧هـ ـ ١٣٦٧( ـ ٢٤/ ص / ١/ ـ مدينة احلسني ـ ج ١

. ـ املصدر ٢
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احللقة التكاملية لدائرة املعارف والتراث      ألنه) اهللا إنشاء(صدوره قريباً   وتنتظر  
وتلـك خدمـة جليلـة      . الفكري والتارخيي ملدينة أيب الشهداء املقدسـة الـشاخمة          

.األجيالوتعاقبت األعوامخيلدها له التاريخ كلما تقدمت 

لـسيد  يف ختام هذه الدراسة إىل ما يـستحقه الوجيـه ا    اإلشارةوال تفوتنا   
من شـكر وتقـدير لتقـدمي مـا كـان حبوزتـه مـن مـواد                 )١(حممد سعيد آل ثابت   

.حممد حسن الكليدار، وفاءاً لصداقتهما املتينةلألستاذومعلوماته تارخيية 

ـ السيد حممد سعيد آل ثابت من شخصيات كربالء املرموقة، فاضل متتبع شديد الرغبـة يف              ١
ر اهللا مـن  املطالعة والتحقيق، وله خزانة كتب عـامرة باملطبوعـات النفيـسة وبعـض املخطوطـات، كثَّـ          

.صديقنا أيب جعفرأمثال
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، مظاهرها اخلالبة يف كل بلد وقطـر       ن تطور احلياة الفكرية اليت نشاهد     إو
قد نالت كربالء القسط الـوافر منـه مبواكبتـها      . . والعريب  من عاملنا اإلسالمي    

، الـيت هـي   واملثـل العليـا  األصيلةروح العصر مع احتفاظها بالروح اإلسالمية    
. اتمع اإلسالمي من قبل ومن بعدقوام حياة 

وجـد أرضـاً   إذاإاليكـون  أنن التطور الفكري يف أي مكان ال ميكن     إو
.ت وتنمو وتثمررس فيها بذوره لتنبخصبة يغ

املواهـب اخلالقـة   أصحاباخلصبة التطور الفكري واألديب هم   واألرض
، الواسـع  واألفـق العصرية احلديثـة   ، الذين ميتازون بالثقافة   من شباب وكهول  

يف مــضمار التقــدم األمــاموالقابليــة الــيت حتفــزهم للقفــز خبطــوات كــبرية إىل  
، وهـو اإلسـالم     بـدئهم القـومي   ا صالم الروحية مب   والتطوير شريطة أال يفقدو   

ــارات الفكريــة والــسياسة  ) يعلــو وال يعلــى عليــه(الــذي  لكــيال تقــودهم التي

كانت كربالء منذ القدم املدينـة الـشاخمة الـيت          
أسهمت يف بناء صرح العلم واألدب جنبـاً إىل جنـب        

، وهـي اليـوم     بية يف العراق  مع احلواضر العلمية واألد   
.كعهدها يف السابق
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والعقائدية الكـافرة الوافـدة إىل حيـث ال منجـى هلـم مـن خماطرهـا ونتائجهـا                   
.السيئة 

يـتغري وال يتبـدل عقيـدة    ال: سالم هو اإلسالم يف كل زمن ومكـان  واإل
شـريعة مقدسـة ودسـتور خالـد، يواكـب روح         ونظاماً، وفكرة وسـبيال، ألنـه     

، لئال يكون هذا زمامه بيده ويقبضجنباً إىل جنب     ، ومياشي كل تطور   العصر
.واالحنراف يف احلياة االجتماعيةاألخالقالتطور وسيلة لفساد 

ــ ــاة    أم ــدون التطــور الفكــري والعلمــي وســيلة لتطــوير احلي ــذين يري ا ال
واملعنويـة فهـم   األخالقيـة يم والنـواميس  االجتماعية خبروجها مـن املثـل والقـ     

ووجودهم خطر على   . دعاة اخلالعة والفساد واالحنالل    آمثون جمرمون بل هم   
.ع اإلسالم ويف كنفه، وحتت رأيتهيعيش مأنجمتمعهم الذي يريد 

ن أدبائنــا الكــربالئيني هــذا الكتــاب يــضم تــراجم الرعيــل األول مــ إن
يف خدمـة األدب وسـاروا مـع التطـور          إمكانيـام ، الـذين وضـعوا      املعاصرين

مع التمسك بعقيدم اإلسالمية اليت األمامالفكري احلديث أشواطاً بعيدة إىل      
يستمدون منها روح العمل األديب بـشعور عميـق ، ويتحلـون ـا يف نـشاطهم         

.الدائب يف حلبات السبق 

اوي من هؤالء العـاملني يف رحـاب األدب       گلگاحلاج جاسم ال   واألستاذ
وهم هـذا الرعيـل األول مـن أدبـاء هـذا      . الوقادة ومشاعرهم احلبة  أفكارهمب

.كربالء املقدسة الزاهرةالكتاب وشبابه الناهض يف
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مولده ـ بيته 

هجريـة ـ   ١٣٤٦ولد يف مدينـة العلـم واألدب ـ كـربالء املقدسـة ـ عـام        
ميالدية وهو ابن حممد بن كاظم بن احلاج حممد علي بن احلاج مهـدي              ١٩٢٧

الـيت  أسـرته سعود ـ كمـا جـاء يف مـشجرة     مـ بن صاحل بن متعب بن محدان بن 
.ا عندهرأيته

ن قـرنني علـى     مـ  أكثـر من البيـوت العريقـة الـيت مـضى           :اويگلگوآل  
، وكانـت تقـرأ تـواقيعهم       وجاهـة  أسالفهم، وكان لبعض    استيطاا يف كربالء  

) .كاويالكل(بالكاف فصارت ) القاف(استبدلت مث) القلقاوي(سابقاً 

علـى كـربالء واملرقـد احلـسيين     األثـيم وبعد هجـوم الوهـابيني الوحـشي     
هـ وسـلبهم وبـهم خزانـة احلـرم الـشريف ظهـرت آثـار              ١٢١٦املقدس عام   

اإلصـالحات ، جربـت لـه  أصندوق اخلامت، ف  أماكنخدوش وحروق يف بعض     
لـشهري  القرآنية خبـط اخلطـاط ا      الكتيبةالفنية على عهد القاجارية ومنها تصليح       

علي بن (السفلى عند قرب الكتيبةاوي كما ورد امسه يف گلگيومئذ وهو صاحل ال
_:جهة باب الضريح بالعبارة التاليةيف الزاوية من ) األكرباحلسني 

قام بتجديده ـ خـان جـان    " هـ ١٢١٦"اهللا له يف سنة أعداءبعد تكسري (
).١) (اويگلگهـ ـ كتبه صاحل ١٢٢٥القاجار ـ سنة 

للمرحوم الدكتور السيد عبد اجلواد الكليدار    ٢٤٨تاريخ كربالء وحائر احلسني ص    : ـ انظر ١
.آل طعمة
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اوي گـ لگآل  : " رمجتـه اخلطيـة   تيف   أسـرته جاسـم عـن      األستاذقول  وي
ومن بطن ألبو فـرج وقـد نزحـت مـن     األكربحدر من قبيلة زبيد تنعربية  أسرة
يف مدينـة احللـة وهلـا مـصاهرات مـع الكـثري مـن بيـوت وسـادات                   ) كلج(حملة  

آل ثابت وآل طعمة وآل نـصر اهللا وآل كمونـة           : (وزعماء ووجهاء البلد مثل     
ل عـواد وآل عويــد وآل بــريطم وآل منيـدح وآل زيــارة وآل غريــب وبيــت   وآ

).١"(طعمة اجلوعان اجلربي

ثقافته

سـدي الـشهري بــ    لى املرحوم الشيخ حممـد الـسراج األ       لمذ يف صغره ع   تت
فتعلم مبادئ القـراءة والكتابـة واحلـساب وخبـتم القـرآن       ) ٢(املعلم) أيب حممرة (

.ـ الترمجة اخلطية بقلم املترجم١

عهـد  : أعقـب هـذا الكتـاب وقـد    أولـ لقد سبق احلديث عن الشيخ السراج وشاعريته يف      ٢
:أحياناهواية يف نظم الشعر الشعيب والقريض ولألولالزهراء وعباس ـ 

السراج يف فن الشعر الشعيب حيث كان فارس حلباته فـان     ذناأستاوبالرغم مما جتلت موهبة     
القارئ الكرمي وإلحاطةمنه فيما سبق  األبياتله إىل جانب ذلك شعراً كثرياً يف القريض ذكرنا بعض           

طالـب  أيبعلي بن اإلماممن شعره الفصيح ما قاله يف مدح    أيضاعلماً مبواهبه وتراثه نورد هنا       أكثر
":عليه السالم "

ــاه  ــل معنـــــــ ــى جـــــــ ــضل علـــــــ فـــــــ

فالــــــــشمس مــــــــن نــــــــور حميــــــــاه   

ــا وال  ــصيه الربايـــــــــ ــيس حتـــــــــ فلـــــــــ

ــاه  جربيــــــــل يــــــــدري كيــــــــف معنــــــ
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تب الشيخ وانتـهى بـذلك   اة والده وترك مك فجع بوف  أشدهبلغ   إذاالكرمي حىت   
يف املواكـب   ) قارئـاً ناجحـاً   (شطراً مـن أوائـل حياتـه         أمضى، وقد   عهد زماننا 

اليوميـة يف مطبعتـه      بأعمالهصحية خاصة النشغاله     ألسباباحلسينية مث تركها    

طالــــــــــــبأيبن علـــــــــــي بــــــــــــن  إ

الهاظهــــــــــــر اإلســــــــــــالم أمــــــــــــا 

تــــــــىفبنفــــــــسي والربايــــــــاأفــــــــدي

بفــــــــــــــــــــاطم زوجــــــــــــــــــــه اهللا  

ــىت أ ــا فــــــ ــسي والربايــــــ ــدي بنفــــــ فــــــ

ــاه  ــد يف اهللا آخــــــــــــــــــ حممــــــــــــــــــ

همـــــــــوىل بـــــــــراه اهللا مـــــــــن نـــــــــور

ــذر ــامل الـــــــــــ ــاهيف عـــــــــــ وزكـــــــــــ

واملــــــصطفى يف يــــــوم خــــــم غــــــدى   

ــسراه  ــاه يــــــــــ ــدعو ويف مينــــــــــ يــــــــــ

ــذا   ــواله فهــــ ــت مــــ ــن كنــــ ــيمــــ أخــــ

ــدقً  ا ومــــــــــــوالهســــــــــــيده صــــــــــ

شـعر  أاملرحوم الشيخ حممد السراج كان أنَّوله على هذا النمط شعر كثري، واجلدير بالذكر  
نتاجـا، وكـان مـن تالمذتـه الـشاعر      وأكثـرهم ، براعـة وأقواهمشعراء كربالء يف فن الشعب الشعيب      

أيـضا الشعيب الكبري املرحوم الشيخ عبد الكرمي املعلم، ولدي جمموعتان من تراثـه األديب وجمموعتـان           
إىل حيـز النـور   وإخراجـه وعسانا نوفق يف القريب العاجل بتحقيق ديوان كامل منـها         ) لواء أيب(عند  

.قوقه علينا تستوجب ذلكآلثاره فان ححياًءإختليداً لذكره و
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.١٩٥٧ـ ١٣٧٦يف عام " ـ عليهم السالم أهل البيت ـ " اليت أسسها باسم 

به من الثقافة العصرية يف دراساته املتواصـلة حـىت الـصف            وقد أخذ نصي  
والتاريخ اإلسـالمي  عدادي األديب كما انتهل من الثقافة اإلسالمية   اإلاخلامس  

.واألدب العريب

نشاطه 

مطبعتـه  أناألخـص جاسم نشاطات أدبية فعالة علـى    األستاذولألديب
ر والتـأليف وقـد طبـع    قد هيأت له اجلو املناسب للعمل املثمر يف مضمار النـش          

النابغة الـشعر الـشعيب     " املنظورات احلسينية "من دواوين    أجزاءحىت اآلن تسعة    
.الشيخ كاظم املنظور الكربالئي مع حتقيقاته وتعليقاته املناسبة عليها 

" واإلقامـة الشهادة الثالثة يف األذان "أصدر كراساً باسم  ١٩٥٦ويف عام   
ببغـداد مـن قبـل      أثـيم لعـدوان   " عليـه  لواإلقبـا انتـشاره   "وقد تعرض بـسبب     

عصابة شريرة االـت عليـه طعنـا باخلنـاجر ولكنـه جنـا مـن املـوت وعوجلـت                  
ارها واضـحة يف عـدة منـاطق      مستشفيات بغداد وال تزال آث     إحدىجروحه يف   

.يف جسمه

احملنة اليت اجتاح فيها اخلطر الشيوعي هـذه الربـوع كـافح تلـك             أيامويف  
بقلمه ولـسانه وصـدق عقيدتـه        نيا الشيوعي افدة وفضح نواي  بادئ اهلدامة الو  امل

ع نـشرات دينيـة لـبعض اجلهـات العلميـة           باإلسالمية وكان جيازف يف ذلك بط     
راء ذلك شـهرين يف بغـداد عـام    والدينية يف كربالء والنجف وقد اعتقل من ج    

والقـى كـثرياً    أشـهر أربعـة للتوقيف قرابة    أودعأيضاً   ١٩٦١، ويف عام    ١٩٥٩
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ماديـة   بأضـرار وأصـيب مطبعتـه حـوايل عـشرة أشـهر          وأغلقتصاعب  من امل 
كربالء كما قلنا سـابقاً هـي املدينـة الوحيـدة الـيت نالـت            نَّإوالغرو ف . جسيمة

وإميـان قصب السبق والقدح املعلي يف حماربـة الـشيوعية ارمـة بفـضل وعـي           
.وشباا العاملني ىالغيارأبنائها

مجتمع جريدة ال

حتت هذا   األسبوعيةجاسم جريدته    األستاذأصدر أديبنا   ١٩٦٣يف عام   
يف حبوثهـا    الئـق ، واتـسمت مبـستوى      ن وكانت دينية أدبية فكرية جامعة     العنوا

، وكـان  ركـة األدبيـة املعاصـرة يف كـربالء       ، وسامهت يف ازدهار احل    ومواضيعها
فيها لفيف من أدباء وشـعراء واألقالمرائح  قيساهم يف حتريرها ونشر مثرات ال     

ألدبـاء وشـعراء   " نظمـاً ونثـراً   "إىل ما كان يردها من نتـاج أديب         إضافةكربالء  
صدر منـها عـشرون     أنوكتاب خارج البلد ، وقد احتجبت عن الصدور بعد          

رائعة يف تـاريخ أبياتولشاعر كربالء الكبري السيد مرتضى الوهاب      ): ١(عدداً
_:ميالد هذه اجلريدة ووصفها بقوله

) ٢(الــدين والعلــم اجتمــعاءوصــــحيفة فيهــــا الــــسن
ــدع جــــاءت جبهــــد أيب لــــواء  ــن مبتــــ ــل فــــ بكــــ
ــشع وجالـــا جـــيش للظـــالم ــة فانقــ ــن احلقيقــ عــ

. ـكان املؤلف أحد املسامهني يف هذه اجلريدة وقد نشر فيها قسماً من دراسات هذا الكتاب ١

. ١٩٦٣ـ جريدة اتمع الكربالئية العدد األول ٢
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ــصبح عــن    ليــل الغمــوض قــد انــدلعوــا لــسان ال
ــرب بــا    ــت لــواء الع ــع احلم ــنمري املنتجــ ألدب الــ
ن ــا اللــواء قــد ارتفــع   ترجــــو وتأمــــل ان يكــــو

ــع (يف تارخيــــــــا كــــــــالنجم  ــري اتمـ )ســـطعت خلـ

"١٩٦٣"

خان الباشا 

متـراً  ٢٢٧٥رجـاء حتتـوي مـساحته علـى     كان يف كربالء خان كبري واسع األ    
قاؤون ، وكان الـس   فه كان يسكنها الفقراء والبائسون    طراأمربعاً وغرف مهجورة يف     

فيـة فيـه   ززهم اخلكـوا أكبرياً ـ جموفاً ومـسقفاً ـ بوضـع     منذ القدم يشغلون فيه جانباً 
، كمـا كـان يف مـدخل     يام الصيف كمصدر عـيش هلـم      أوال  ا طَ لتربيد مياهها وبيعه  

شـجار مـن حولـه وكـان     أكرب منـه حتيطـه   أاخلان مقهى صغري وآخر يف فسحاته     هذا  
.يف ليايل الصيف واخلريف والربيعيعترب أمجل منتزه للراحة وقضاء الوقت خاصة

طهران منهم احلاج غالم حسني ـ مفروش ـ   وقد وقع اختيار بعض كبار جتار 
، بــدون متييــزعليــه الــسالمعمــوم زوار احلــسنيإليــواءلــشرائه وتــشييده حــسينية 

نـسية ـ   فاتصلوا بالعالمـة الـسيد حممـد حـسن سـيف يف كـربالء ـ وهـو عراقـي اجل         
اوي گــلگســتاذ جاسـم ال بـدوره باأل وطلبـوا منـه املــؤازرة فاسـتجاب هلــم واتـصل    

ل مث عرضا هذه الفكرة علـى املرحـوم الـسيد حممـد سـعيد الـسيد       شركه يف العم  أو
ها نفاستحــسحممــد حــسن آل طعمــة وكــان مــن الشخــصيات املرموقــة يف كــربالء 

.ن يساعدمها لدى اجلهات املختصة يومئذ أوحثهما على العمل على 
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فقد سـتاذ جاسـم   كتبـه األ  ١٨/٨/١٩٥١الغـرض بتـاريخ      ل طلـب هلـذا    م أو
اءات الالزمـة سـنة كاملـة يف الـدوائر     رجـ يد سـيف يعقبـان اإل  الذي ظل هـو والـس    

وغـريه مـن كبـار الشخـصية        الرمسية ببغـداد وكـربالء بوسـاطة الـسيد حممـد سـعيد            
خان الباشا  " لرمسية على بيع    ، وبذال جهوداً كبرية حىت استحصال املوافقة ا       العراقية

" .لصعوبات رغم التطورات وا" ف دينار ـ الآبعة صحاب الطلب مببلغ سأل" 

يني أو غريهـم  جل تشييد احلسينية فلم تقتصر على الطهـران  أأما التربعات من    
، بل شاركهم يف ذلك كثري مـن املـواطنني العـراقيني باعتبـاره      فحسب اإليرانينيمن  

.طالق على اإلعليه السالممشروعاً دينياً خيدم زوار احلسني

جتـارة  "صـبحت  أو)١("الطهرانية احلسينية"بناؤها الفخم مسيت بـ      ن متَّ أوبعد  
ــور ــن تب ــاً لألخال" ل ــصوص عليهــا يف عــرائض الطلــب  اغــرهــداف واألف ض املن

١٣/٤/٥٣يف " وقـاف العامـة   جملـس شـورى األ    " والقرارات الرمسية الصادرة عـن      
.١٣/٥/١٩٥٣هـ ٢٩/٨/١٣٧٢واحملكمة الشرعية يف كربالء كربالء يف 

تاريخ الخان 

، حـسن باشـا     وقد بناه وإىل بغداد   عليه السالم  سنيكان خان باشا وقفاً للح    
ـ  ١١٣٦ة هـ إىل سـن ١١١٦هـ والذي دام حكمه من سنة    ١١٢٧للزوار يف سنة     هـ

خرى يف كربالء كمـا جـاء يف مقـال مـسهب لفقيـد العلـم         أوكانت له مربات خريية     

مام علي بـن  إلكارم مهرجام السنوي الكبري مبيالد ا    ـ يف هذه احلسينية يقيم الكربالئيون األ      ١
.السالم عليهيب طالبأ
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جابــة منــه علــى إ) ١(واألدب واملنـرب احلــسيين املرحــوم الــشيخ حممــد علــي اليعقــويب 
ه من قبل املترجم وقد مدحه السيد نصر اهللا احلائري الفائزي بقصيدة سؤال املوجال

.)٢(منها

ــذي   ــوايل الــ ــا الــ ــوىل أمرنــ ــا تــ ملــ

بـــسخائه كتـــب الـــسماحة عنونـــا   

ــه احلــسن الــذي عــن مدحــه  أ عــين ب

لــسان ذوي الفــصاحة الكنــاأضــحى

ــا  ــاي ــه  أيه ــضعت ل ــذي خ ــوايل ال ال

ــاذأصـــم اجلبـــال وكـــل خـــصم  عنـ

ــل   ــى كـ ــافخر علـ ــامفـ ــةاألنـ خبدمـ

ــشهدين عــــالك فيهــــا زينــــا    للمــ

وبنيت خاناً قـد هـوت شـهب الـسما       

ــدي   ــو تغتــ ــا  ألــ ــاك اهلنــ ــر ذيــ جــ

سـتاذ عبـد الـرحيم    لأل١٩٥٣ـ  ١٣٧٣ذي احلجة / ٤٤ـ جريدة القدوة الكربالئية ـ العدد  ١
. الكيال

" مدرس الطف " الفتح عز الدين السيد نصر اهللا احلائري الفائزي الشاعر الشهري بـ أبوـ هو ٢
عمة كمال الدين بن احلسني بن علي بن امساعيل بن موسى بن حممد بن مساعد بن شرف الدين بن ط  

سـتانة  ـ قتـل يف األ  عليـه الـسالم   إىل موسى بن جعفـر  . . . يب الفائز حممد أطراس بن أيبمحد أبن 
. ستاذ حممد حسن الكليداريف كتاب ـ مدينة احلسني ـ لأل/ األنسابمشجرة / انظر ـ ١١٦٨
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أدبه وأسلوبه 

لكاوي أديـب بـارع، وكاتـب وجـداين، وناقـد بنـاء،             گجاسم ال  األستاذ
هـو  الذي  ، وميتاز أدبه حبرارة العاطفة الشعور العميق ومستوى التفكري          صريح

.انعكاس ملستوى ثقافته األدبية

، واحلقيقة انه رغم يف كتاباته، رائع الديباجة، كثري النتاجاألسلوبقوي 
كاتباً ناجحاً، ومؤلفـاً     تراه. . . شؤون مطبعته    وإدارةانشغاله بأعماله اليومية    

تجبة احمل) اتمع(، وجريدة الصحافةبأعباء، وصحافياً متمكناً من القيام بارعاً
ثر ال خيلـو مـن   أوهو كذلك يف أدب القصة له . عاًتعطينا على ذلك برهاناً قاط  

_:واالستبداداإلقطاعبراعة فنية ومن ذلك قوله حتت عنوان ـ ضحية 

وهــذه القــصة اســتعراض للواقــع املــؤمل الــذي كــان يعيــشه الفالحــون   
عطـا االنقسـطوة  أيـام حاالت البؤس والـشقاء واحلرمـان     أتعسالكادحون يف   

، فهذه فتاة ريفية متثل حبالتها املزرية حالة بيئتها اخلاضعة لنفوذ وظلمه وجربوته
اللمحـات واستغالهلم الذي ما انزل اهللا به من سلطان فـأقرأ هـذه    اإلقطاعيني

.منها

لقاهـــا أكنـــت  لقيتـــها ليـــتين مـــا  (

)ممــشاها اإلمــالقأثقــلمتــشي وقــد 

؟من هلذا الشحوب ؟ من هلذا الذبول

اتأنـ ع تـصحبه    ت متقطّـ  وجريت هـاتني العبـارتني مـراراً بـص        حن أطلقت
لفتـاة  هزيـل النفس حينما وقع نظري علـى شـبح      أعماقصعدا من    وآهات
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.أمسالهريفية وقد نسج املرض عليها 

، وملست الـذل يف مالحمهـا الـيت طغـت        قرأت البؤس يف عينيها الغائرتني    
الشقاء العاتية فصريا كلغم عـائم علـى   رياح وصفعتهاعليها موجات األمل ،     

.اهلوجاءاألعاصري، وتالعب اهلائجةاألمواجسطح البحر تتقاذفه 

بأذيالحملتها تسري متثاقلة خبطوات وئيدة تتعكز على عصا الشقاء وتتعثر 
ــى بــسمات الفجــر وتقــصفت علــى   (التعاســة  كأــا وردة يانعــة تفتحــت عل

).ضحكات الصباح

عيدة متشي اهلوينا تثاقل فتاة عصرية سامللتها بسريها ولو غالطت نظرك خل
يف ح، فتاة مترومسراا، وتتطاير روحها ابتهاجاً بزخارف احلياة     وتتمايل جذالً 

.واحلبوراإلنسأوتار، وتعزف على واجلمالاألناقةمروج 

: ن يقولأإىل 

السافرة الـيت لتمثـل يف رجـال         األنانياتثارت نفسي سخطاً على تلك      (
االستغالل وتلك الرعونة املتجسمة بالعقليـات الـضيقة الـيت تـدير دف احلكـم       
الفرعوين يف الوقت الذي يزخر بلـدنا بـالنظم اإلسـالمية الـيت تقـضي بالعـدل           

أمن رسالة اإلسـالم   ). املشط كأسنانالناس سواسية   (أنواملساواة وترمي إىل    
.خري الناس؟نفوذه يف تساإلقطاعيمن يستعبد القوى الضعيف ويستغل 

، ونـشيد قـصور سـعادتنا       نـثلم كرامـة الـضعيف      أنأمن رسالة اإلسالم    
اجلـوع؟ ألـسنا   وأعيـاهم الفقـر    أضناهمقلوب الكادحني والذين     أنقاضعلى  
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ألـسنا نـؤمن بعدالـة شـريعته        ) ١(ندين باإلسالم ديـن احلـق واملـساواة والـسالم         
سـتعمار بكـل وجوهـه      الغراء اليت أحلى علينا حماربة االستغالل ومكافحـة اال        

.اخل ) وهلوسه

ويقـول يف كتابـه ـ الربامكـة والعلويـون ـ عرضـا وحتلـيال حتـت عنـوان            
):للتنسك اخلادع(

مـن املـؤرخني   األبريـاء تصرع املظاهر يف رجتها بعض     أنومما يؤسف   [
الربامكـة، فهـذا يؤكـد       بإسـالم والكتاب حيث حيكم على غـري رويـة وحتقيـق           

هــذا إن، لــة وذاك يتمــشدق اعتباطــاً بتــشيعهماملعتزأوشــعرية نــسبتها إىل األ
وإذا، قلواأعماقمل يدخل اإلسالم يف ، فالربامكة واحلقيقة على طريف نقبض  

لنساك فـان حتـت ثياـا       الظروف فتلبس مسوح ا    ةكانت ختضع للتقاليد وطبيع   
لقـد تنـسكت    : قاذفهـا إىل حيـث تقتـضي مـصلحتها، أجـل          ت، ي شيطان رجيم 

ياً مع رغبات العامة وحفاظاً على مراكزها ولكنها محلت يف اخلفـاء          خداعاً متش 
نتصار اإلسالم يف معاول هلدم كل ما بناه اإلسالم تشفياً للخواطر اليت كدرها ا

نــت جــداً فاصــالً بــني احلــق  ، تلــك الواقعــة اخلطــرية الــيت كاواقعــة القادســية
وانتـهت بانـدحار   واإلباحيـة ، حق العروبة واإلسالم وباطل اوسـية     والباطل

، األحـرار العـرب  أيـدي بالعروش الظاملة على   واإلطاحةالباطل ومتزيق ملكه    
، املقهور  أمرهتورة وهذه سجية املغلوب على      فالربامكة ومن شايعها حاقدة مو    

م لـصاحبها  ١٩٥٣هــ ـ   ١٣٧٣ذو القعدة سنة / ٦/ ـ جملة رسالة الشرق الكربالئية العدد ١
. فضيلة السيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين
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.)١(يف سلطانه

عليـه  الكـاظم موسـى اإلماممل يكتف حيي بن خالد الربمكي مبضايقة  " 
ى عل اإلمام، فقد اصدر أمره بوضع نعش       والحقه ميتاً تعقبه   وإمناا  حيالسالم

هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافـضة  : " اجلسر يف بغداد وان ينادي عليه 
مث انه محل ودفن يف مقابر قريش إليهتاً فنظر الناس ميإليهانه ال ميوت فانظروا 

.)٢(بباب التني

يـة ودينيـة وتأبينيـة    كثرية يف احتفاالت أدبمشاركاتاوي  گلگال ولألديب
ألقاهـا ، ومن كلمـة  لكنه مل حيرص على مجع مثرات قلمه     ، و يف كربالء  أقيمت

صـلى اهللا  األعظـم يف احتفال ديين أقيم مبناسبة مولـد منقـذ البـشرية الرسـول       
لعربيـة يف اخلـامس   تطرق فيها االنتكاسة اليت منيت ا األمة ا    عليه وآله وسلم  

:املوقف، يقول يف هذا ١٩٦٧من حزيران 

تطـل   وأمليف مثل هذا الظرف العصيب واحملنة اليت نعيشها اليوم مبرارة           " 
شراقة ذكـرى خـري مولـود واشـرف موجـود يعجـز القلـم عـن تـصوير                  إعلينا  

أنشخصيته الفذة وتعداد جوانبها الكرمية، كما تعجز العصور على امتـدادها       
اة وطورت مراحل احليتأيت مبثل هذه الشخصية النادرة اليت غريت وجه التاريخ

.والعيش الرغيدديةاألبالبشرية ومألا بالسعادة 

. ١٩، ١٨ـ الربامكة والعلويون ـ ص ١

.١٩: ـ الربامكة والعلويون ص٢
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مـن  أكرمـه وما " من اسمأعظمهوما صلى اهللا عليه وآله وسلم    حممد" 
.استغاللالبشرية من الرذائل واون والإلنقاذرجل جاء 

ــث _:أجــل ــاذبع ــادة  إلنق ــن عب ــاس م ــةاألصــنامالن اــوس وإباحي
، وخالل ربع قرن عن الزمان     وعبثهم باملقدرات والكرامات  يهود  واستغالل ال 

مـة  د هـذه األ   وحـ ووغريها من الرذائل     األصناميقضي على عبادة     أناستطاع  
):صلى اهللا عليه وآله وسلم (بقوله أخالقهاومتم مكارم 

."األخالقمكارم ألمتمبعثت إمنا"

بالـسيف وفـضح   ودي النفـوذ اليهـ  ) صلى اهللا عليه وآله وسلم       (وقاوم  
بقـوة دعوتـه اإلسـالمية احلقـة     ) خبري(، ومزق مشلهم يف واقعة   جهاراً أساليبهم

) عليـه الـسالم   (طالـب  أيبالعظيم علي بـن    اإلماموببطولة ابن عمه اخلارقة     
.خطرهم عند حده املتصدع وأوقفتتلك الواقعة اليت قصمت ظهر اليهود 

ـ ) شكول (اليهود حىت قال دمغةأهذه الواقعة التارخيية مل تكن لتربح      إن
سة املؤلـة ـ قاهلـا بـاحلرف     العام املاضي ذا العام بالذات بعد النكـ متشفياً ـ يف 

: ومعىن قوله" هذه خيرب ":الواحد

.!!خيرب باالستيالء على القدسأدركنانناإأي 

، وقبلــة املــسلمني األســرارأسـفاً علــي القــدس مهــبط الـوحي ومنطلــق   
يوحـل  مللطخـة اليهـود ا   أقـدام الطاهرة وقد دنستها     أرضهاعلى  أسفا،  األوىل

.العمالة والصهيونية

ه اوله يف تـأبني املرحومـة العـالم الـشاعر عبـد احلـسني الـدارمي يف ذكـر         
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وختلـص فيهـا إىل     واألرومـة األسرةكلمة مسهبة تناول فيها عوامل       األربعينية
ربيـة العريقـة وهـا هـو        الع) رمدا(وأسـرته شخصية الدارمي ونشأته ودراسـاته      

: يقول

ى بغـري التـضحيات   تتـأ تصناعة اـد وبنـاء العظمـة ونكـران الـذات ال          (
امللكـات الناميـة   أصـحاب إالالعلـم ال يطرقهـا       أبوابأناجلسام والصرب كما    

سلة (العلم فمستقر حيام يف  أدعياءوالقابليات اخلالفة والطاقات اهلائلة، أما      
).املهمالت

ب ويات ويطفح باملواه  يماء يزخر بكثري من تلكم القيم واحل      وتاريخ العظ 
قدم نفـسه قربانـاً للعقيـدة    ، فكم من عظيم الصقيلة ويعج بالتضحيات اجلسام  

؟ وكـم  وتقـومي االحنـراف  اإلصـالح واستعذب طعم املوت يف سبيل    ! والوطن
؟ وكـم مـن عـامل    ه يف حتقيق مصاحل اآلخـرين ذاته وذوب مصاحل  أنكرمن نبيل   
.فسه على شظف العيش وخشونة احلياة ؟روض ن

املباشر يف تكوين شخصية الرجل      األثرهذه العوامل منفردة وجمتمعة هلا      
، ولـو  أديبـا أمشـجاعاً حيكمـا      أم، جواداً   مصلحاً أمعاملاً   أكانالعظيم سواء   

ــة   أضــفنا ــاملي البيئ ــاءة ع ــل البن ــامل  واألســرةإىل تلكــم العوام ــت مع لتكامل
.ها إىل البقاء واخللود الشخصية وشقت طريق

األفـضل فالبيئة مدرسة كربى خترج الرجال العظام وتتعهد توجيهها حنو    
قابلياا إىل املستوى الالئق وتصقل مواهبها اخلالقة وتغرس فيهـا    إمناءوتكفل  

ادات وقد تشذ بعض العناصر املتصدأة عن القواعـد  عال وأكرمالصفات   أكمل
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.اذالنبيلة ولكن ال قياس على الش

إليـه ج العضو والـصاحل ويـشده    فهي املصنع الذي ينت    األسرةعوامل   أما
ا وتقاليدها ويرسـم  بوبطبعه ) األم(قبيلته أجماد، ويقلده وسام  اًشدطابع عادا
أن) مـن ربيبـها  (األسرةوغاية األجدادومآثر اآلباءة رياحلياة ويلقنه سأبعادله  

متثيالً صادقاً يف مجيع ااالت واملواقـف    يرفع امسها عاليا وميثل ساللته وقومه       
.قياس على الشاذالاأيضاملشرقة وهنا 

ــاة الفقيــد الغــايل وتتبعنــا العوامــل الــيت    ــا حي معــامل أكملــتولــو تناولن
عريقـة ملـا   وأسـرة شخصيته من جمد مؤثل وعلم غزير وأدب رفيع وبيئة كرمية  

حث والتدريس والقضايا يف البوجدنا كبري عناء ، فاد ما خلده من آثار قيمة       
الشيخ حممد اخلطيب اإلماماملرحوم أستاذه، والعلم ما اكتسبه من   االجتماعية

فيهـا ردحـاً مـن الـسنني فهـي      الـيت عـاش    بيئته اوأمفقيد عصره وواحد زمانه     
هفيكفيـ أسـرته وأمـا ، القداسـة والكرامـات   ، بلـد  كربالء، بلد العلم والعرفان   

، يلتقي مـع  م بيت رفيع من متيم، ومتيم عدناينراود) دارم(اعتزازاً انتسابه إىل  
، وهـو اجلـد     بـن مـضر    سااليـ يف  ) صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           (النيب حممد   

. )١("صلى اهللا عليه وآله وسلم "السادس عشر للنيب 

ا ذا شخـصية حمترمـة،   ـ كان املرحوم الشيخ عبد احلسني الدارمي شاعراً مبدعاً وأديباً وعاملًـ          ١
ئعة، كان متواضعا، حسن اخللـق واملعاشـرة وقـد    ساهم يف عدة حفالت دينية يف كربالء بقصائده الرا 

٢٧/٧يف يـوم  تويف. تالمذته علما وأدباأكثرتتلمذ على املرحوم آية اهللا الشيخ حممد اخلطيب وكان       
مؤلــف "وسـاهم فيهــا أدبــاء وشــعراء مـن كــربالء منــهم   األربعينيــةلــه الــذكرى وأقيمـت ) ١٣٨٦/
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مساحة السيد حمـسن الطباطبـائي احلكـيم برحلـة      األكربااهد   اإلمامقام  
الـشعب الـذين     أبنـاء جتلت فيها مرتلته الكـبرية يف قلـوب         ) ءسامرا(تارخيية إىل   

.حل وارحتل أينماكانوا مبختلف طبقام حيتفون بسماحته استقباال وتوديعا 

ما ورد يف هذه الرحلـة التارخييـة بقلـم جاسـم     أهمواليك مقتطفات من   
:اويگلگال

]الحكيم اإلمامرحلة [ 

من النجف إلى سامراء

وكانت الوفـود تتقـاطر      أسبوعنيضيفها الكبري قرابة    احتضنت سامراء   " 
عليها من كل صوب وحدب لالستفسار عن صحته والدعاء له بطـول العمـر     
ــاء املــصادف     ــد كــل صــالة ويف صــبيحة يــوم الثالث ــه عن والبقــاء واالئتمــام ب

، وب، فاخنلعت على فراقه القلـ هبت سامراء تودع ضيفها العزيز ٥/١١/٩٦٣
حفل التوديع أمجل تعبري على املشاعر الصادقة واحلـب        وتناثرت الدموع وكان  

.اإلسالمية الناميةةواألخواخلالص 

في بلد

اســتقبلته اجلمــاهري بكــل مــا ) بلــد ( وملــا وصــل الركــب املقــدس إىل " 
والتــصفيق واألهــازيجتــستطيع التعــبري عــن مــشاعرها ، باهلتافــات والتكــبري   

ر الـشيخ عبـد اللطيـف وهـو شـاعر، وعـدنان وهـو             من الذكو  يوقد خلف العالمة الدارم   " الكتاب
.  لتراثهءًًحياإيقوما بطبع ديوان والدمها ختليداً له وأنمثقف ويب ذين الصديقني أديب
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ات الترحيبيـة   تـ ونـشرت الالف   قواساألوزغاريد النساء وحنر الذبائح ونصبت      
".حيث القصائد والكلمات 

في السيد محمد

ال أما يف السيد حممد فكان الكرم احلـامتي والـسجايا العربيـة يف اسـتقب              " 
برز صفات االستقبال وبعد استراحة قـصرية  أالضيف والترحيب بالقادمني من     

مية مكلال باهليبة وانتهاء الناس من وجبة الطعام واصل الركب سريه إىل الكاظ 
والوقــار وحمفوظــاً بعنايــة اهللا وقــد اســتقبل الركــب يف الــدجيل ومسيكــة أروع 
استقبال حىت وصل الكاظمية ليال ومكث مساحته فيها يـومني وبارحهـا عـصر         

وكانـت احلفـاوة   األرواحتودعه القلوب وتساير ركبه ٨/١١/٩٦٣يوم اجلمعة   
": قل روعة عنها تالاإلسكندريةبالغة يف احملمودية ويف 

، تلك املدينة الوادعة اليت وقفت بوجه       بواجته املوكب إىل قضاء املسي    " 
وسحقت عقارم وقطعـت     إرادمحتدث   إذالشيوعيني العمالء ببطولة نادرة     

لذام اليت صقلتها تعاليم اإلسالم احلكيم امتحاناًاإلمامحباهلم يوم استقبلت 
وإكــراميت فرضــت علــيهم محايــة الــدين والداللــة علــى اصــالة عروبتــهم الــ 

" .الضيف

في كربالء المقدسة

ببـسالة  ١٩٥٩حكيمها وبطلها اإلسالمي يف سنة  استقبلت أنسبق لكربالء   
مــن احلديـد وحفظــت يف شخـصه بيــضة الـدين ، وان تلــك    أقـوى نـادرة وقلــوب  

قوى صالبة أء يف الطغيان الشيوعي هلي اليوم العقيدة اليت استقبلته ا مجاهري كربال
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".مراساًشدأو

اصطف املستقبلون على جانيب الطريق من مدخل املدينة حىت موقـع دار         
متر واحـد والكـل يهتفـون       " كيلو  " تقدر بـ    ةاحلكيم وهي مساف   اإلماممساحة  

  ذا اللقاء احلبيب     ويكربون وتكاد قلو ًالروحـي مـع     األب، لقاء   م تطري فرحا
ة وسيلة وجبلوا علـى التـضحيات وامتـازوا باجلهـاد           اختذوا الدين يف احليا    أبناء

ن مل ينـصفهم التـاريخ   إوالوطن هذا هو الواقـع واحلقيقـة و    يف سبيل اهللا     األكرب
".ويضع جهادهم يف املكان الالئق 

اشاعات باطلة

الـشيوعيون حوهلـا دخانـاً قائمـاً مـن           آثـار األوىل) احلكيميـة (يف الرحلة   
، وكـان قـاموس   معكوسـة األمـور وا للعوام ، ونثروا الشكوك وفسر تالشائعا

، فكـل مـن ال يواكـب    ن عبارات الشتائم والتهم الرخيصة  خيلو م تفسريهم ال 
.م املنحرفة هو يف عرفهم متآمر جاسوس جيب قتله والتمثيل به سري

أما يف هذه الرحلـة املباركـة فقـد حـاول حفنـة مـن النكـرات مـن دعـاة                 
ولكن حماولتـهم بـاءت   األباطيليطريوا بعض   أنالعنصرية والتفرقة واحلاقدين    

، رحلـة احلكـيم كانـت       يم ورحلته فوق الشبهات والشائعات    بالفشل فان احلك  
وعيني يني والـش بيوالـشع وأنـوف هللا ولتعظيم شعائر الـدين ومـا كـان هللا ينمـو      

.)١(هؤالء مجيعاً يف الرغامأنوفدين يف املاء العكر يواملتص

ـ تـشرين الثـاين    ١٣٧٣مجـادي الثـاين   ٢٦األربعـاء ١٩ـ جريدة اتمع الكربالئية ـ العـدد   ١
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الكلمة األخيرة 

طباعـه  يتعرف علـى أواإلنسان صفات غري يكشف أنلسهل  ليس من ا  
ين حبكم روابط ـ الصداقة واألدب ـ القدميـة بيننـا     إو. باالحتكاك واملعاشرةإال

علـيهم  ، سـاعياً للخـري مواليـاً ألهـل البيـت          صديقاً محيمـاً  " أبا لواء   " عرفت  
، وهـو عـضو يف   ة القلـب يتـصف بالتواضـع واخللـق الرفيـع وسـالم       . السالم  
دبية تعـدت حـدود بيئتـه     ، وشهرته األ  ؤلفني والكتاب العراقيني ببغداد   مجعية امل 

له  روقريباً سيصد . دبية ومؤلفاته الكثرية املطبوعة   آثاره األ بواسطة. إىل اخلارج 
ونأمـل  ) العرب يف الكتاب والسنة والتاريخ    : (ف جديد يف موضوعه وهو    مؤلّ
غبتـه يف التـأليف حيققـان هـذا         قلمـه الـسيال ور     نّإخرى فـ  أيعقبه مبؤلفات  أن

.واألعواماألياماألمل يف مستقبل 

واآلن لتفارقه على صعيد هذه الصفحات ـ ال فراق القلب للقلـب ـ لنلتقـي     
.سديمشكور األاألستاذالكربالئي أديبنامع 

*****

.م١٩٦٣
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مشكور األسدي

هذه املوهبـة  اإلنسان الذي يؤتيه اهللا     ذلك. . . اإلنساين  بالوجود عينوأ
ــة اخلالقــة لتكــون صــوناً هــادراً للخــري والفــضيلة يف جمــاالت الــشعور    الفكري
والتفكري والتعبري املنطقي والوجـداين علـى ضـوء العقـل الـسليم، وتلـك هـي                 

، اين قدوة صاحلة يف بيئتـه وجمتمعـه       اإلنسالشاعر أوالكفاءة اليت جتعل األديب     
قشـرف خملـو  أ، وإنـسان من حيث هو   فيعة  والقيم الر  يعمل يف سبيل الكرامة   

ون الفـسيح  جزء من وحدة الوجود يف نظام هذا الكـ     هوألنعلى وجه البسيطة    
.البديع املشرق باجلمال

د مـا يؤيـ   عليه الـسالم  طالب أيبلنا من كالم أمري املؤمنني علي بن         نَّإو
اإلنسان واحلكمة التفجر من ، حيث خياطبذلك يف جوهره ويف مغزاه العميق

_:لزخارة من خالل قوله املأثور هذانابيع عبقريته اي

    ه الوجود األدب عنصر حيوي كائن، يتقمص
اإلنساين ويعترب أحدمها مـرآة ناصـعة لآلخـر، رمـزاً           

.قيمه املعنويةملستوى 
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ــسب  ــأوحتـــ ــرمنـــ ــغريك جـــ صـــ

األكـــــربوفيـــــك انطـــــوى العـــــاملُ

واألدب يف وجوده الفكري وسيلة من وسائل التهذيب احللقي والنفسي          
ليل أوة لتطوير حياا يف جماالت التقدم واالزدهار  األم أووالنهوض بالشعب   

يادا يف ميادين احلركات السياسية والثـورات الوطنيـة لتلخـيص           استقالهلا وس 
هلااأموري الظلم االستعماري واستعبادها وامتصاص دمائها وابتزاز نبالدها من   

. وخرياا على حساب شهواا احلاجة يف أي زمن ومكان 

اإلنسانية على يعترب أساساً لبناء احلضارة   أنواعهكان العلم مبختلف     وإذا
فان األدب وهو إىل جانب العلـم دعامـة راسـخة           . . . واألجيالالعصور  مر  

ــاة اتمــع وعلــى    ــان الروحــي يف حي ــاء الكي ــشرق األخــصيف بن ــالد ال يف ب
عظمـاء أقـدام اإلسالمي والعريب الذي هـو مهـبط رسـاالت الـسماء ومـوطئ        

قـة  اإلنـسان مـن رب    اهللا لتحريـر   أرسـلهم واملرسلني الـذين     األنبياءالبشرية من   
جيهـه إىل توحيـد اهللا واإلميـان    ، وتوالعبودية وشقاء الفوضـى   وأغالل،  اجلهل

، والذين كانت دعوام قائمة على مبـادئ العـدل واحلـق واحلريـة واآلداب      به
اتمـع البـشرى يف      وإسـعاد املظلـوم    إنـصاف واملثل العليا مبا فيهـا       واألخالق

واملرسـلني حممـد    األنبيـاء احلياة حيث كانت الدعوة اإلسالمية على يـد خـامت           
بدفـاأل ،  الـسامية  اإلهليـة متـة تلـك الـدعوات       خاصلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      

لغـة الـضاد العريقـة املتـأثرة بلغـة الـوحي             هألنـ ،  من سواه  إنسانيةأكثرالعريب  
، واملستمد حيويتـه وخلـود مـن رسـالة اإلسـالم ومـن معينـها              وي املرتل السما
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".القرآن الكرمي " الزاخر الذي ال ينضب وهو 

أخـرى بعبـارة    أوجيعلـه هـذا اللقـب       ) أديبـاً (الشخص الذي يـسمى      إن
، ويكـون حمترمـا   األفـراد صفة خاصة يتميز ا عن سـائر  ) أديب(تعطيه كلمة   

.بالبنان إليهشار يبينهم 

ألدب الذي هـو  يكون كذلك بواسطة ا أنالشاعر اإلنساين أولألديبق  حيو
.منه شأنا قل أمبثابة العلم وليس 

ةرسالكما للعامل مرتلة رفيعة يف احلياة االجتماعية فكالمها صاحب      ولألديب
.ا قيمة تعمل على رفع املستوى الفكري والثقايف يف حياة الناس دائماً وأبدإنسانية

. احليـاة خريهـا وشـرها   بأمورإحاطة   أكثرسعت مدارك األديب كان     ما ات وكلَّ
ــه ــاألموروإحاطت ــةب ــدفاع احلياتي ــده ان ــة   تزي ــارك األدبي ــوض املع ــديداً إىل خ ا ش

. بصالبة ورباطة جأشواإلصالحية

سـدي  مـشكور األ األسـتاذ كربالئـي الكـبري    ال أديبنـا ولنأخذ مثال على ذلـك      
أمهــات، ولقلمـه صــرخات يف مــضمار الفكـر تــشهدها لــه   تالـذي ألدبــه صــوال 

. الصحف واالت العراقية العربية

مولده ـ بيته 

و جنـل  وهـ ) م١٩١٩هــ ـ   ١٣٣٩(يف مدينـة كـربالء املقدسـة سـنة     ولد
ـ حممـود ـ    :يـا ومهـا  توفِّإخـوان ، وكان للمترجم املرحوم احلاج مهدي العطار
.الشاعر زكي الصرافستاذاألوعبد احلسني الصراف والد 

، أسدي احلسب والنسب يتصل ببيت      وبيته كربالئي القدم، عريب عريق    
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أحـد شـعراء كـربالء الفطاحـل يف     ) بـدقت (وم حممد جواد  الشاعر الكبري املرح  
، ويف حوزة املترجم )أسدبين (القرن الثالث عشر اهلجري ، وينحدر من قبيلة       

.ـ احلاج مهدي بن محود بدقت: يهاـ عثمانية ـ قدمية لوالده مكتوب ف

وآل عواد وآل حبـر     ) املترجم(وهناك مصاهرات وصالت قرىب بني بيت       
. الئية العربية املعروفةبرهي من البيوتات الكل بستان اليتوآ

مبعلومات وافيـة  )١(صديقنا الفاضل الوجيه احلاج سليم العواد   أفادناوقد  

يـة  طّخبتـاريخ كـربالء وبيوتاـا، ولديـه جمموعـة      االطـالع ـ احلـاج سـلم العـواد مـن ذوي          ١
تتضمن معلومات وافية عن قضايا كثرية وحوادث تارخيية عديدة وقعت يف كـربالء منـذ القـرن الثـاين      

_:ـ ثورة العشرينعشر اهلجري حىت

وهو ابن حممد جواد بن حسن بن مهدي بن امحـد بـن عبـد العزيـز بـن راشـد بـن سـليمان              
عربيـة عريقـة هلـا مـاض جميـد يف كـربالء ومهـم يف بغـداد ويرجعـون يف          أسرةواد ـ  العواد، و ـ آل ع 

نبـغ فـيهم شـاعر المـع يف الفـصحى هـو       . من الربيعية مـن عبـدة  ) اجعفر ( نسبهم إىل مشر اخلليل ـ  
املرحوم احلاج حممد جواد بن عبد الرضا العواد البغـدادي يف القـرن الثـاين عـشر اهلجـري ، وشـاعر            

اج حممد بن احلاج حممـد عبـاس العـواد وكـان نـسابة خـبرياً تـويف يف أوائـل هـذا القـرن                   شعيب هو احل  
فيهم الشهامة والشجاعة العربية والروح الوطنيـة العاليـة،       متثلتأشداءاهلجري كما برز منهم رجال      

تضامناً مـع سـادات ورؤسـاء ورجـاالت كـربالء ضـد احلكـام        أسرمأفرادوقد ابلوا بالءاً حسناً مع   
يعلـ (مواقف بطولية يعتز ا تاريخ هذا البلد خاصة يف وقائع ـ املنـاخور ـ و    لعثمانيني واالجنليز يفا

أمـا أشـهر   . واستشهد منهم فيها عدد غـري قليـل    ) محزة بك (و  ) جنيب باشا   (و  ) داود باشا   (و  ) هدله
: ليز فهم املغفور هلـم  اليت قدحت مدينة كربالء زنادها ضد الغزاة االجن    ) ثورة العشرين   ( رجاهلم يف   

برز قادة هذه الثورة أعبد الرزاق العواد الذين كانوا من أوالدعبد الكرمي وعبد اجلليل وعبد الرمحان       
. الكربى بزعامة املرحوم آية اهللا الشيخ الزعيم حممد تقي الشريازي
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كبار النجار احملتـرمني  العربية وانه كان من   وأصالتهعن شخصية والد املترجم     
.يف كربالء

ومـن   : "أسدعباس العزاوي يف اية حبثه عن قبيلة بين          األستاذويقول  
األسـتاذ العالمـة احللـي والطرحييـون وآل كمونـة يف كـربالء ومنـهم       أسـد بـين  

.)١("سديمشكو األ

ثقافته 

وسـطة يف كـربالء     مشكور مراحل الدراسة االبتدائيـة واملت      األستاذأكمل
، فوجـد يف نفـسه      حينئذ يف مقتبل العمر وعهـد الـصبا       ، وكان   والثانوية ببغداد 

، ودفعـه طموحـه     ه ابتـسامة الفجـر لـصباحه البـاكر        بلآماال كبرية تبتـسم ملـستق     
يف ـ كلية اآلداب ـ   العاليةوواصل دراسته ) مصر(الشديد لتحقيقها فسافر إىل 

وحاز فيها علـى شـهادة   ) ١٩٤٠ـ  ٤٨(وخترج منها سنة ) جامعة القاهرة ( بـ 
).ليسانس يف األدب العريب(

ة العامـة ببغـداد   يف مديريـة الدعايـ  ) ١٩٥٠(عني موظفاً ألول مـرة عـام      
وظـائف يف  ، مث اشغل عـدة  وزارة العمل والشؤون االجتماعية وعمل فترة يف  
عالمات العامـة وهـو اليـوم مـدير     سـت ، منها مديريـة اال    واإلرشادوزارة الثقافة   

.للمكتبات التابعة هلذه الوزارة 

. ٤ج ٥٢عباس العزاوي ـ ص لألستاذـ العراقـ عشائر ١
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وأسفارهنشاطه األدبي 

ة الدراسـة  سدي بالظهور عندما كان علـى رحلـ  األاألستاذبدأت موهبة   
املتوسطة يف كربالء ، وكان يكتب خواطره النفسية والفكرية وينشرها مقاالت 
متناثرة على صفحات اجلرائد واالت العراقية وكان نـشاطه األديب املبكـر يف          

الت وكذلك القراء على    ف وا حالص أصحابإلعجابمطلع شبابه مدعاة    
ة العراقية منذ ذلـك الوقـت حـىت     ، وسباً طبيعياً الشتغاله يف الصحاف     حد سواء 

يف بعض الفترات القصرية إالاليوم ومل ينقطع عن تزويدها بثمرات قلمه وأدبه    
.سفراته إىل اخلارج أواليت كانت حتجبه عنها كثرة مشاغله 

وإيران، وتركيا   العربية أفريقياولقد زار كافة البالد العربية مبا فيها مشال         
ــا(فغــان وقــسماً مــن  ألوا ــه إىل النمــسا ويوغــسالفيا  ) أورب ووصــل يف رحالت

واألجنبيةوكتب انطباعاته عن هذه البالد العربية واإلسالمية . وأملانياواليونان 
.ها إىل الطبع لو سنحت له الظروفيف مذكرات ينوى تقدمي

أنحصـ  إن( هوايـة عنـده      أهـم مشكور كثري املطالعة بل هـي        واألستاذ
شـد  أه مكتبـة كـبرية ولكنـها غـري منظمـة، وحيـرص        لو) تكون املطالعة هوايته    

.األدبية العراقية والتراث اإلسالمي حبثاً وتنقيباً اآلثاراحلرص على مجع 

وخـواطره وحبوثـه     أفكارهـا االت العراقية والعربية هي مسرح       وأشهر
، األديـب،  ، الـسياسة، الرابطـة العربيـة   األسبوعالبيان، اهلاتف،   : األدبية مثل 

لقدميـة واحلديثـة الـيت    ، وغريها فضال عن الصحف العراقيـة والعربيـة ا        الرسالة
.سريد ذكرها
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، وحرارة العاطفة وحسن   األخالقبدماثة  " سدي  األ" ويتصف صديقنا   
وهـو بكلمـك     إليـه جلـست    إذاتفارقـه   ، وتكـاد ال   التواضع، ولطافة احلـديث   

.بعذوبة منطقه، وهدوء صوته، واالبتسامة ال تفارق شفيته

وأسلوبهأدبه

، ومـرآة ناصـعة تـنعكس    اإلنـسانية األدب موهبة مـن املواهـب الفكريـة     
، وكلما كان مـستواه رفيعـاً كـان نتاجـه       مستوى ثقافته عليها مشاعر األديب و   

، والدليل على ذلـك هـو   مميزاتهأهممن   واإلبداع، بل القوة    وإبداعاقوة   أكثر
أدبـه احلـي   يفاألصيلةب سدي الذي ميتاز ذه اجلوان  مشكور األ  األستاذأدب  

.ومستوى ثقافته العالية

انـة والرزانـة، والرباعـة      ، واملت يف كتابه فهو ميتاز بعمق التفكري     أسلوبها  أم
ة ـ ويتناول بقلمـه كـل شـيء، وخيـوض يف      اململَّاملشوقة ـ ال واإلطالة، الفائقة

، اخل. . . اجتمـاعي    أو، فـين    تـارخيي  أوسياسـي، أديب     أوديين   ،كل موضوع 
كذلك اقرب إىل التحقيق العلمي منه إىل العـرض والتحليـل يف كـل       وأسلوبه
.، ويغلب عليه طابع األدب للبحتما يكتب

نماذج من بحوثه األدبية 

، ر، تلمـح فيـه بارقـة الـذكاء        د، وفكـر نيـ    ذهـن متوقِّـ    أماماآلن   وأجدين
راء وثروة أدبية مكدسة بني يدي من جمالت وصحف حتمل على صفحاا الغ            

ور مـشك األسـتاذ الكـبري  أديبنـا املقاالت والبحـوث الرائعـة الـيت نـشرت بقلـم           
موعة املكدسة هي قليل من كثري، وجزء من كل ما     هذه ا  أن، على   سدياأل
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جيمع آثاره املنشورة كلها يف اجلرائـد واـالت   أنأراد، ولو كتب وحرر ونشر 
أوربت ـ  أا وغزارا، ولرمبا كبرياً لكثرعناًءمن جرائه قييشق عليه ذلك ول

.مجعت ـ على بضع جملدات ضخام

مثـرة مـن مثـاره األدبيـة     وأيال ادري أي موضوع اختار ؟        أنينواحلقيقة  
اخلالبة أقطف ؟ ولكين سأترك الذوق حسن أزهارها؟ أو أي زهرة من     أتناول

والقـارئ  أنـي ، وحـسيب   ، والـنفس مـا تـشتهي      لرغبـات الـنفس    االختيار وفقاً 
.سدي األاألستاذلكرمي على اتفاق يف الرأي والذوق فيما أختار له من أدب ا

اإلمـام عـن مـصرع   ) املالحـم (لنقرأ قبل كل شيء ما كتبه حتت عنـوان    
: ته املقدسة عرضاً وحتليالً بقولهضوأهدافعليه السالماحلسني

عرصـات كـربالء لـيس ملحمـة        يف  عليه الـسالم  احلسني اإلماممصرع  "
نــه يتجــاوز ذلــك إىل مالحــم إفــشهداء اإلســالم كــثريون، وإالَّ، قــطشــهادة

، مث  ونتائجهـا  بإرهاصـاا عديدة، أوهلا الشهادة نفسها اليت تفوق كـل شـهادة           
ويراد حني يدافع عنه ويطالب بهإالّملحمة مثالية احلق الذي ال يكون كذلك   

يم ع الـض ريت تأىب جتاإلنسانية الالكرامةملحمة، مث   عرضه ناصعاً ومتثله كامال   
، النظـر  ة الرؤيـة إىل املـستقبل  ، مث ملحم واالنبساط إىل اهلتافات   لّنوع للذُّ واخل

ــض  ــة احلاضــر املنــ ياملستــشف والعــني الــصحيحة وامل قص الســتقبال تيف يئ
مهما كان الثمن غالياً وعالياًاملستقبل البهي.

منـذ   األمثـال هذه املالحم وغريها هي مالحم واقعة الطـف سـارت ـا           
ذات أخـرى ، مث كان من ذلـك مالحـم   وقعت، وال تزال تسريأنأجيال، منذ   
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ديوان ( إنَّ. . ى ، هي مالحم الرثاء والصيال والشعر والنثر املعلَّأخرىصبغة 
ثـورة مالحـم حتكـي لنـا تلـك          فانينه املنظومة واملن  أبكلِّعليه السالم احلسني) 

تقرأ يف هذه وتستبطن مآثرها، وخالدات . املالحم، هذه كانت من تلك وتلك
ونبــضات قوــا، والتماعــات ، وغــايل مــدامعها وحــسرات قلوــا، مواقفهــا

.حتديها، ومعاجز بقائها

القـوة الفـوارة الـيت    أمـام بالـضعيف احلـوار   عليه الـسالم مل يكن احلسني 
جلهلـة ممـن خيطبـون    صوره بعـض ا يـ أنت له الكمني يف كربالء كما يريـد   بنص

_:ربمع، كان احلسني ذاك اهلزر الدجل استدراأنابره من على م

ــذي  ــىذاك الــ ــأعطــ ــاملهنــ هد حقَّــ

ــاه  ــزره ذكـــ يف يـــــوم حنـــــس مل تـــ

هــــا كأنفيــــه األعــــداءومجــــاجم 

ــذا   ــاح وهكــ ــع البطــ ــالءفقــ األشــ

ذا العـصر  موقفنـا منـها يف هـ      هذه املالحم اليت يزاحم بعـضها بعـضاً مـا         
االستنصارهذا  إزاءثر مثالياا يف سلوكنا     أأين؟  ريزالذي استنسرت فيه الزرا   

وحنن حلي جمدها وجمد صاحبها كل عام يف مثـل هـذا املوسـم احلـزين يف مثـل              
). ١"(اخل . . هذا اليوم احلزين نذكر على ضوئها الباهر واقعنا الباهت 

مشكور بقوة العرب وشجاعتهم النادرة وصفام النبيلة        األستاذويشيد  

. ١٩٦٨/ ٨/٤ـ جريدة اجلمهورية ١
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يف  أعـدائهم ودورها يف بناء احلضارة ومواقفهم التارخيية ملـشرفة ضـد           األصيلة
حتـت  ومشم وعزة وسؤدد فيقول    إباءالغابرة وما كانوا يتحلون به من       العصور
: )الدعوة إىل القوة: (عنوان 

باألخطـار حنن العرب عرفنا بشدة املراس والقـوة وعرفنـا باالسـتهانة            " 
احلـرب صـناعة   نَّإوالتخـاذل و يوعـة واجلـنب  والشجاعة عند اللقاء واحتقار امل    

أاهانة لنا من حيث إالستهانة بروح القوة ، لذلك فان كل دعوة إىل ا      العرب
نـتخلص منـه     أنعلى ما حنن فيه مـن ذل جيـب           وإبقائناإلذاللناتكون وسيلة   

.بالقوة 

كلكـل االسـتعمار   نَّإرب يف دور الـذي ميـرون بـه اليـوم فـ       الع ما مر وقلَّ
، األسفاليت مل تعد مزعومة مع      ) إسرائيل(ريب يف بالدنا قد زاد عليه خطر        الغ

، نعانيه مـن الغـرب الظـامل    ديد حقيقي تعانيه من عدة جهات  فنحن يف حالة  
ا يف تقديس القـوة  نلتفت إىل تراثنأن، فحق علينا   املعتدية إسرائيلونعانيه من   

، وسـائل الـدفاع واهلجـوم      اسـتطعنا مـن   مـا    ألعدائنان نعد أوصناعة املوت و  
فاالستنامة إىل الضعف واملهادنة والسالم وتكرار هذه العبارات املخدرة نفسياً         

قينـا ضـعفاء فـاترين ال       بملونة باملثاليات العليا اليت ختدم غرينـا ت        إليهاوالدعوة  
).١"(الواقع والذي قد يقعقوى على دفع الظلمن

يـث  حقلم بكرامة صاحبه مـن      كرامة ال ) سدياأل(ويقرن أديبنا املشكور    

. ١٩٥٤ميس ٢٢ـ جريدة الطريق ١
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يـشعر  األديب الـذي ال أن، ومعىن ذلك ا ومعىنروحباألخرىأحدامهاترتبط  
فكـر  ، فـالقلم ترمجـان ال     ور كـذلك بكرامـة قلمـه      عشبكرامة نفسه فهو عدمي ال    

، واألديب الـذي يـبخس قيمـة أدبـه ويـركض            والشعور ورمز الكرامة األديب   
خرس ـ جيب  أساكت عن احلق شيطان ن احلق ـ وال يسكت عأو وراء كل تافه 

حيدثك وهو إليهفاستمع !! نقرأ عليه وعلى أدبه وقلمه ألف سالم وسالم أن
:)كرامة القلم: (حتت عنوان

، هؤالء الذين ميرون باللغو احلرةاألقالمأصحابفها عريللقلم كرامة   " 
علـى  دكن يـردون بـه   رام فال يغمسون قلمهم باملداد األ     حني يعترضهم مر الك   

كرامة القلم من كرامة صـاحبه وصـاحب القلـم الكـرمي صـاحب       . ذلك اللغو 
الصريح ويدفع ا الباطل رسالة هي رسالة الشرف الوطنية يذب ا عن احلق

يه املغريات الزائالت، وال خييفه ديـد    رمن ال تع   ، صاحب القلم هو   الكسيح
مـا يـأيت ويـدع مـن     لـك املخلـص في  هو ذ. . الرزق بيد اهللا وحده    نَّووعيد أل 

ويـدعو إىل الفـضيلة      األصـول ، املاضي كالسيف يقطع الفـضول ويثبـت         قول
اإلنسان واإلميان باهللا العلـي القـدير الـذي         ورعاية األخالقوالوطنية ومكارم   

املآب بعد الرحلة القصرية فيكون عنده احلساب وفـصل اخلطـاب سـبحانه          إليه
). ١"(وتعاىل

، ومما ذي ينظر إىل احلياة بعقله الكبريليع المشكور كاملفكر الضواألستاذ

.١٩٥٣/ متوز / ٢٨ـ جريدة ـ الطريق ـ ١
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.الساحر األسلوبمبثل هذا ) الربيع(يقول يف خواطره اليومية يف وصف 

أعقـاب الربيع تتفتح عن براعة لطفـه الـوردي املتمـوج يف             أكمامبدت  "
الزاهـر لـون احليـاة املبهجـة         األخـضر بـاللون    األرضفأينعتالشتاء املتخلف   
اإلنـسان كمـا تزدهـر باقـات     فيهـا طاقـات الـسرور يف قلـب     الطيبة اليت تزدهر  

.الزهور يف مماشي البستان 

الربيع واسطة عقد بني فصلني خمتلفني وهـو فيهمـا ـ الوسـط ـ البـائع        " 
      الـشتاء ولـيس يعـرف    اآلخذ منهما مجيعاً خري ما فيهما مجيعاً فليس يعرف قـر
نه مجيعاً فيكون مزجيـاً  قيظ الصيف بل هو يقيس من هذا ومن ذاك ما خيلط بي         

، فلـيس عبثـاً     ترنيمات الوصال يترجم عن مزاج الربيع ويكون اتصاال يرجع        
يرقص الوجود يف حمـراب ائـه   أنيفرح الناس بالربيع وليس بدعا  أنمن مثة   
).١(اخل. . الرضاء 

وهو كذلك يصف فصل الصيف وصفاً ينطق والواقع قائال بلغة األدب           
.نكتة لطيفة تثري االنشراح يف نفسكأسلوبهالوجداين ويف 

. . . ، فصل املساكني والفقراء صل الصيفجاء ف" 

الثقيلة األمسال، فنقر الفقراء من   الشتاء ء فصل الصيف بقيظه بعد قر     جا
وتراموا حيثما اتفق من وأخبسهإىل خفيف الرداء املمزق واكتفوا بأيسر الطعام  

، جاء الصيف زاوية مكشوفةوأصحن جامع أوسطح خان أو رصيف شارع      

. ٣/١٩٥٤/ ٢٢ـ جريدة ـ صدى األخبار ـ ١
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وجاء معه احلر والعرق واستراحة الظهرية وكسل اجلسم وفتـور الـذهن ـ جـاء     
جاء فصل الـصيف حيـث يغـادر    .. فصل الباذجنان ـ حفظك اهللا من كل سوء 

مـن بـالد املـصايف اجلبليـة وسـواحل      ىآنـ املوسرون هذا الوطن القـائظ إىل م  
وال ينـضحون بعـرق وال يـأكلون ـ      يـشعرون حبـر  دية حيث الروزالبحار الال

ــشون يف جنــات ونعــيم   الباذجنــا ــا، ويتركــون املــساكني ن ـ وحيــث يعي أمثالن
).١(اخل. . النهار وأطرافالليل آناءيكدحون 

ـ الذي يبث فيها لـواعج نفـسه   سدي  ا أكثر خواطر كاتبنا القدير ـ األ وم
إذ، القراءة والتفكهب، وكل ما يف خواطره جدير ا، ومسرات قلبه حيناً آخرحين

، وهـا هـو يـصف    ع احلياة ومظاهر الطبيعة الفاتنـة يعطيك انطباعاً حياً عن واق 
: فمن قولهأسلوبهطافة لوصفاً رقيقاً لطيفاً ك) الشمالنسيم(لك 

حـني يهـب علـى القلـب املتـيم        ما أرق هـذا النـسيم     . . نسيم الشمال   "
ل إىل وجداين ما به حيـاة   ؟ نسيم الشمال مح    إعنات، واته وبسعده بعد     فيحىي

، وجـده إالَّ لـه الطهور الذي مل يتفتح      مكنواالروح وانبالج زهرة العمر عن      
وانتشى  ، فصفق هذا القلب   ر على قليب رحيماً ضاحكاً عاطراً     نسيم الشمال م  

، وجتلت إالَّ له وضحكت حقيقيت اليت مل تضحك      ! وعرف ما احلياة بعد موات    
هذا النسيم الضاحي، هـذا النـسيم الـذي     أقدسما  ! مسحورة به ممهورة حببه     

. ١٩٥٤/ نيسان / ٢٦ـ جريدة ـ صدى األخبار ـ ١
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).١(اخلاملنثورةوأشعاريشذاه عواطفي املكبوتة وخواطري البيضاء أطلق

ته الـيت  ينسيته وروحامنه بقدإمياناه حنو شهر رمضان    وتراه يترجم شعور  
ــتــربط قلــب املــسلم بد ــاً إىل ه وتوجين ه بفــرائض الــصوم بــرهــه توجيهــاً ذاتي

:)مرحبا برمضان ( حتت عنوان الصاحلة ومما يقولواألعمالوالعبادات 

، نزل فيه الفرقانأجاء رمضان فأهال برمضان، قدم شهر الصيام الذي " 
ا بشهر االعتكاف إىل اهللا يف ترته عن الدنيا وخلوص إىل اخلري واستشعار          مرحب

قـائظ ،   آالم الغري واستبطان داخل النفس عن طريق اجلوع والظمأ يف النهار ال           
). ٢"(اخل. . له على مصاولة احلدثان انومرلإلنسانمرحبا برمضان فيه عربة 

: عنوان مقاله" على أطالل بابل " ومن قوله يف وقفة له

اع كـل  ، هذا هو الطريق امللوكي املبلط بـاآلجر اللمـ        حنن اآلن يف بابل   " 
الـصيد حـني   ، هذا هو الطريق املستقيم الـذي سـار فيـه امللـوك              آجرة من قطر  

مـر فيـه قبـل    " رتنـص خب" هذا هو طريق" نصر"عادوا من    أو" فتح"وا إىل   خرج
يرفلـون بالقيـد ويتعثـرون    إسـرائيل الدنيا وممثل حضارا جيرجـر وراءه سـبايا    

)".٣. . (بالذل 

وتـراه يـصف    " كـربالء "م التردد على مسقط رأسه      مشكور دائ  واألستاذ

١٩٥٣/ األولتشرين / ٨األخبارـ جريدة صدى ١

١٩٥٣/ مايس / ١٦األخبارـ جريدة صدى ٢
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_:ته فيها ومما يقولفولزياراته معاملها وذكريات طإحدىيف 

إىل ذهـين خـواطر      أعادتيف كربالء    أمضيتها،  ساعات معدودة حمدودة  "
فيه مـا يـسر      واإلحساسات، مر أمامي شريط رائع املعاين       ابالطفولة والص  أيام

بـسنوايت  ) أنـا (ة من وجودي، فيه بعضة من وجداين، فيـه         ، فيه بضع  وما حيزن 
ــه " األوىل ــ وقول ــربالء : " ـ ــسها مل تتجــد ولكــن ك ــدت يف بعــض  نف د وان ب

ه ـ نـور ـ    نـ إيف هذا البلـد املقـدس ف  ) اإلهليالنور (قصد أمظاهرها متجددة، ال 
)".١(اخل. . دائما . .متجدد أزيل

مكة املكرمة وعرفات ، " ويصف لنا ـ مشكور ـ ذلك املشهد العظيم يف   
حتــت لقيامــة فيقــول يــوم ا"يف األعظــمالــذي هــو صــورة مــصغرة للمــشهد  

:"مشرق الروح:" عنوان

املباركة مـن العـام املاضـي كنـت يف الـديار املقدسـة         األياميف مثل هذه    "
أمامي مير املـسلمون احلـاجون فـرادي ومجاعـات بينـهم            . أؤدي مناسك احلج    

مـن جنـوب   أو، فيهم من جاء من آسـيا الـصغرى     واألصفرواألسوداألبيض
أداءا كلهم حيـدهم هـدف واحـد هـو     وءمن قلب اجلزيرة العربية جا أوأفريقيا

ــرداء الــروح تتحــدى شــر..اهللا أوامــرتنفيــذ : "مناســك احلــج . . ة الــنفس ب
والتعارف مع احلجـيج يف  : زيارة قرب املصطفى  . . يت العتيق   الطواف حول الب  

، انشقت فيهم مرارة الفرقـة     مسلمون إخوةاجلميع  : " وقوله" ضجيج   أقدس

.١٩٥٤/ شباط / ١٦ـ جريدة الطريق ١
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قـد  اإلحرامإزارلفروق بني الغين والفقري كالمها يف      اجلنسية وزالت ا   أواللونية  
. اخل. . الدنيا أطماعصفا قلبه من 

احلسرة متأل اجلوانح على ما صار أجدأحتدثكنت أسري ومع من أينما" 
كيــف قامــت دولــة " فلــسطني"املــسلمون يف عــصر الــذرة، كيــف بــت إليــه

    ب عـن بـالد اإلسـالم ؟        الكفـر  ءشعوب اإلسـالم لـدر     الضالل ؟ كيف ال
). ١"(اخل. . دود م اخلصم اللّاكيف ال تشترك هذه الشعوب يف خص

المستشرق ماسينيون 

كان املستشرق الفرنسي ماسينيون من رجال العلـم والبحـث والتنقيـب             
رق العــريب واإلســالمي خاصــة يف الــشاألثريــةالتارخييــة واملواقــع اآلثــارعــن 

األدب  أعـالم ط ودية وثيقة بعدد كبري مـن        وابور، وكانت له اتصاالت     العراق
والفكر يف هـذه الربـوع منـهم املرحـوم الـسيد عبـد احلـسني آل طعمـة سـادن                     

األوىليف داره كـربالء مـرتني   ) ماسينيون ( الروضة احلسينية السابق وقد زاره      
عندا جاء ملـشاهدة  من عشرين عاماً أكثرالعهد العثماين والثانية منذ      أواخريف  
يف اجلهـة  ) ـ كـم   ٣٠( ةالـذي يبعـد عـن كـربالء مـساف     ) الخيـضر حـصن ا ( 

).٢(اجلنوبية منها

.١٩٦٨/ ٧/٣ـ جريدة اجلمهورية بغداد ١

ـ من مقال للمؤلـف عـن حيـاة الـسيد عبـد احلـسني ومؤلفاتـه والـروابط املتينـة بينـه وبـني             ٢
هجــ ـ   ١٣٨٤) ٨ـ  ٧( :النجفية للـشيخ موسـى اليعقـويب العـدد    اإلميانماسينيون، منشور يف جملة 

١٩٦٥.
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من لقاء مع هذا املستـشرق املعـروف يف      أكثرسدي  مشكور األ  ولألستاذ
كـان  : " عـن ذلـك جـاء فيـه    بإسـهاب وقد كتب بأملانيا) ميونيخ(القاهرة ويف   

يف القاهرة ، مل تـثن      يف هذا اللقاء بادي النشاط كما رأيته من قبل          ) ماسينيون(
، ومل حتفر يف وجهه الغـضون العميقـة ومل تفلـت مـن     قامتةالسنون من مسهري  
" .اخل. . نفسه حيوية العامل 

.: ". . حىت يقول

     زين باضـطالعه يف التـاريخ   وكان املرحوم السيد عبد احلسني من رجـال الفكـر والعلـم املـرب
اإلسالمي والفلسفات الفكرية القدمية اليونانية والعربية والفارسية وكانت له مكتبة ضخمة عـدت يف        

يف ) جرجـي زيـدان  (خ الـشهري  املـؤر إليهـا أشـار طليعة مكتبات العراق قبل نصف قرن تقريبـاً، وقـد           
ره كـ وذ: الـرتر القليـل  إالَّولكنـها احترقـت ومل يـق منـها        "٤/ تـاريخ آداب اللغـة العربيـة ج         ":كتابه

حيــث زاره يف داره ) بــني النـهرين  ( الكاتـب اللبنـاين الكــبري املرحـوم حممـد علــي احلومـاين يف كتابـه       
لفلسفة اليونانية واخلري والشر واجلرب والتفـويض   العقيدة اإلسالمية وا   أصوليف   وإياهحث  ابكربالء وتب 

وأشــاديف اإلســالم غــري ذلــك مــن األمــور الــيت مرجعهــا الــدين والعقــل ووصــفه بالــذكاء واحلــذق  
.بشخصيته الالمعة 

١٣٨٠وللسيد عبد احلسني مؤلفات كبرية خمطوطة وقد بذلت جهوداً كثرية بعد وفاتـه عـام       
لطلـب  إجابـة ز الوجـود وذلـك   إىل حيـ وإخراجهـا ثار املخطوطة   هجـ يف سهيل حتقيق بعض هذه اآل      

.جنله السيد عبد الصاحل آل طعمة سادن الروضة احلسينية املقدسة 

ومعظــم ،وجــدا مكدســة بــدون تنظــيمإذاملنــشود األمــلأحقِّــقأنســتطع أمل أنــيإالّ
" وكتـاب  ) بالء يف تـاريخ كـربالء   بغية الن ( :وقد حققت قسماً كبرياً من كتاب      ،صفحاا غري مرقمة  

عـادل  األسـتاذ الـسيد  وقبل االنتـهاء منـهما تركتـهما للـسبب املـذكور ولكـن حفيـده         " بطون قريش   
.للنور وأخرجه) بغية النبالء(حتقيق كتاب أكملالكليدار هو الذي 
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فانه مهما قيل عن املستشرق بصورة عام من وجود ميـل يـدفع     : وأخريا
عتقد بـان  أينفإنبكثري منهم إىل غايات ال عالقة هلا بالعلم واملعرفة        أوبعضهم  

مـة اآللوسـي واملغمـور بتجليـات        املطلعني على دخائل ماسـينيون تلميـذ العالَّ       
صرفنينـ امل األفـذاذ مل يكن من هؤالء بل كان من العلماء          بأنهاحلالج يعترفون   

).١"(علمأللعلم والبحث عن احلقيقة واهللا 

ـــ  ــشعر احلــر وهــو   يرأ" ســديمــشكور األ"ول أشــبهصــريح حــول ال
ضة على هذا الـشعر ـ املمـسوخ ـ اخلـارج علـى القاعـدة واملـوازين يف         باالنتفا

، الـذي جـاء حتـدياً لـه سـواء آمـن             ، العمـودي املقفـى    األصـيل الشعر العـريب    
أو مل يؤمنـوا  األفـول اليت هي يف طريقهـا إىل  " املدرسة اجلديدة" هذه  أصحاب

فـأقرأ  . "حـون كل حزب مبا لـديهم فر "قة ـ و  مع تقديرنا ملواهبهم األدبية اخلال
لى احلقيقة ما يليعمن نقده املبين :

ما يسمى اعتباطاً بالعشر احلر ليس شعراً ولنا هو كـالم مـسطور ميكـن           "
الشعر هو الكالم املوزون املقفـى  نَّ، ألعضه بأنه نثر باملعىن هلذا اللفظ     وصف ب 

ويعلـن   ة األدبية هو مياري وخيرج عن اجلاد     فإنما، ومن قال غري ذلك      إالّليس  
مل يكن ممن يبغون ختريـب ديـوان العـرب    إذاهذا . األشهادجهله على رؤوس  

فالشعر هو الكـالم الـذي      ...فيتلبسون بلبوس احلرية والتجديد يف غري ما حق       
ن جـاء  إالم مـن هـذه الـصفة مل يكـن شـعراً و      نعرفه موزوناً مقفى إذا خال الك     

. ١٩٦٣هجـ ـ ١٣٨٣مجادي الثاين ٢٩األربعاءـ ) األيام( ـ جريدة ١
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). ١"(باملعاين الرائعة والتعابري البارعة

: ]ر احلر ليس شعراًالشع[حتت عنوان أيضاوله ومن ق

حـدمها لـيس   أملتخلـى عـن الـوزن والقافيـة أو عـن          ، ا وشعرنا احلر "... 
اسم الشعر عليه يراد به تغطية ما       وإطالقتعرى عن مميزات الشعر      ألنهشعراً  

ـ  :يينه مبا هو عاطـل منـه ـ إىل قولـه    من غثاثة وافت وتزأكثرهيف  عر شالـ إنـ
يقولـوه فـال يبلـغ      أنون  الـواد  مرتقاه ولكنه بطبيعته يتألأل للعني فيـود      صعب  
ه الشعر ليقال عنهم نأليس بشعر يدعون من ذلك شيئاً فيقولون قوالً     أكثرهم
). ٢"(اخل... شعراء 

سدي مقال مطول عن حياة وشاعرية شاعر العرب املرحوم الشيخ          ولأل
جـاء  ) ٣(ادة يف الـنظم واالرجتـال     عبد احملسن الكاظمي صاحب العبقريـة الوقـ       

: فيه

. ١٩٦٥هجـ ـ ٤٠٧١٣٨٥العدد ) العرب ( ـ  جريدة ١

. ١٩٦٥نية ـ العدد العاشر ـ شباط اـ باللغتني ـ العربية والتركماإلخاءـ جملة ـ ٢

، والثانيـة يف  ١٩٤١ـ من آثار هذه الشاعر اخلالد جمموعتان ـ األوىل طبعـت يف دمـشق عـام     ٣
وهـي اليـوم نـادرة      . ١٩٤٢طبعـت عـام     " معلقـات الكـاظمي   "كذلك جمموعـة    . ١٩٤٨القاهرة عام   

إحيـاء عبد الرحيم حممد علي فضل كـبري يف  األستاذ، وللصديق األديب النجفي   األسواق الوجود يف 
ى ومجع كل ما قاله األدباء والـشعراء والكتـاب العـرب عـن         حبث وحتر  إذذكر هذا الشاعر املوهوب     

ملكتبيت اخلاصـة منـها متفـضال    أهدىوقد أجزاءأربعةة وطبع منها وشخصيته األدبية الفذّ  " الكاظمي"
. ومشكوراً 
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؟ هـل   مي قدرته أو عبقريتـه يف االرجتـال       تنكر على الكاظ   إذن ملاذا"... 
من حل أعقـد املـسائل احلـسابية ـ     أعسرارجتال الشعر من مثل الكاظمي ـ  إنَّ

يقوم به فين مل يطر شاربه؟ فقدرة الكاظمي كانت مزكاة وحمالة وحماطة بتمكنه 
... عر حفظـاً وقرضـاً واجتـهاده الشخـصي الـصرف     رسـه بالـش  من العربيـة ومت   

) .١(اخل

خاتمة البحث 

مـشكور   األستاذ: " سدياخلاقاين يف مشكور األ    األستاذلننقل هنا رأى    
سـلوب يرصـد   عراقي معروف وباحث حمقق وكاتب رصني األ أديبسدي  األ

ل الــيت متــوج الــذهن وتــشحذه وهــو اليــوم يواصــاألهــدافالنكتــة ويتحــرى 
دراسته يف القاهرة جبامعة العلوم ويف الوقـت نفـسه تـراه كـسفري لكـل عراقـي              

). ٢"(اخل.. وممثل صادق يف دعوته للعراق يف نفخر بسريته ونعتز بشخصه

، سدي خيتم هو هذه الدراسـة مبـشاعره       احلاج مشكور األ   أديبناولنجعل  
ة والقــدس ملــاً مــن قــضية فلــسطني اجلرحيــأبوجدانــه امللتــهب، بقلبــه املنفجــر 

سلمني يف الــشريف الــسليب والنكــسة الكــربى الــيت جلبــت الــذل والعــار واملــ
الـصهاينة اـرمني صـنائع االسـتعمار     أيدي، على ١٩٦٧اخلامس يف حزيران  

. العربية واإلسالميةلألمةدود لّالغريب العدو ال

. ١٩٦٢/ ٥/ ٢٠األيامـ جريدة ١

لـصاحبها األديـب   ١٩٤٧أولهجـ ـ كـانون   ١٩٦٧حمرم ) ٣٤ـ  ٣٣(ان العدد يـ جملة الب ٢
.  علي اخلاقاين صاحب املؤلفات والتراجم األدبية القيمةاألستاذالبحاثة 
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 "لقـد فـتح صـفحة جديـدة يف     للفدائي العريب البطـل يف فلـسطني      ةحتي ،
جل مسح أمن ، البقعة املشرفةإعادةجل أ، من املبتلىمن اجل الوطنالنضال 

، حيمل السالح على اجلبناءأعني، حتية للباذل نفسه وال نامت الذل عن اجلبني
، ، يهجـم ـذا وذاك  السالح احلديدمنأقوىكتفه وقلبه الصلد قد من جديد  

ف العـدو يف نأغ  ر، ومي األفعىبه يصيب، ويصرع     فإذا،  يصيب أنإالَّال يبايل   
أولئـك رض ففـي علـيني وحـسن    أن استشهد ووقع صـريعاً علـى        إو،  التراب
ساعاً يومـاً بعـد يـوم    داد اتـ فحة جديدة فتحـت يف جبهـة العـدو تـز       ، ص شهيداً

حتـت  األرضيوماً بعد يوم وسيأيت الوقت الـذي تزلـزل         األعاديفيزداد هلع   
). ١"(العرجاءأقدامهم

):٢(مي إىل االستدراك التايلونلفت نظر القارئ الكر

آل عواد الوجيه جاسم حممد احلاج جواد   أسرةومن البارزين اليوم من     (
وللوجيه امحد عبـد اجلليـل آل عـواد وهلمـا مرتلـة اجتماعيـة مرموقـة ومعرفـة                   
ودراية بأصول النظام العشائري والتحكيم يف القضايا العـشائرية ومـن الـذين             

.دائماًيدعون إىل املناسبات الرمسية

حممد علي حسني احلاج جـواد       واألستاذوكذلك منهم عباس بن حسني      

. ١٨/٢/١٩٦٨جريدة اجلمهورية ـ ١

أيضاولبيت األسدي : " ـ ما يلي ٢٣٧ـ تثبت ما سقط سهواً من السطر العاشر من ـ ص   ٢
."مصاهرات وصالت مع بيت اخلطيب بيت املرحوم آية اهللا للشيخ حممد اخلطيب

: ٢٣٨ـ٢٣٧آل عواد يف اهلامش من الصفحتني إمرةوكذلك تربط السطور التالية مبوضوع 
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كاظم العواد وعباس بن عبد النيب العواد وعباس العهد الـنيب احلـاج         واألستاذ
حممد وكاظم بن خليل واحلاج أمحد واحلاج سلم اآلنف الذكر الذي لـه رغبـة         

. اشديدة يف تتبع اآلثار واحلوادث التارخيية وتدوينه

*****
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حسين فهمي الخزرجي

ــثري      ــوب وي ــذب القل ــا كــان جيت ــوغهم الفكــري م ــامل نب ــن مع ــدوا م وأب
.اإلعجاب

اد الذين كان الروأولئكحسني فهمي اخلزرجي من األستاذكان األديب 
مل يكونوا أم، واحلقيقة القطر العراقيأرجاءصدى عميق يف لنشاطهم األديب 

يف رحاب بانطالقتهمضة أدبية أصحاب، بل كانوا برواد هذه احلركة فحس
. الواسعةوآفاقه، العريضةأجوائهم يف ه، وحتليقاألدب

وكان قوام هذه احلركة أو النهضة األدبيـة مجاعـة مـن الـشباب النـاهض       
م األدب ا توسـ ، كمـ األمسـى الذين تومسوا يف األدب بلوغ الكمال وهو اهلدف    

والطمـوح بـالرقي يف   . جليل ، وخدمة ان الذات فيهم كذلك حب اخلري، ونكرا    
. احلياة

تطلعت احلركة األدبية املعاصرة يف كربالء 
إىل روادهــا الطالئــع، الــذين بــرزوا مبواهبــهم      

. .اخلالفة على مسرح احلياة األدبية يف كربالء 
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وعبـد البـاقي رضـا والـدكتور     ) ١(الدكتور صاحل جواد آل طعمـة   : منهم
اخلزرجي وغريهم من شباب األدب      واألستاذونزار احللي   " دعبل"حممد جواد   

قبيـل منتـصف    . إىل نشاطام األدبية عـن كتـب       أتطلَّعيف كربالء الذين كنت     
بثمــرات وأتلــذَّذ: دي واقــف علــى آثــار حركتــهم األدبيــة ملــيالهــذا القــرن ا

، وتنـشرها أمهـات الـصحف       اليت كانت تصدر من معـني ال ينـصب         أفكارهم
. ت العراقية العربيةواال

لقد فتح هؤالء النخبة من أدبائنا الكربالئيني صفحات بيـضاء يف تـاريخ            
. إليهارنا األدب املعاصر يف كربالء يف الفترة القريبة اليت أش

وأديبـاً  ، وعرفته كاتباًاخلزرجي منذ الصغر   باألستاذرفيت  وقد اتصلت مع  
وشاعراً أيام كان مالزماً لصديقه احلميم أديبنا الكبري املغتـرب الـدكتور الـسيد        

: مضمار ذلك النشاط األديب اخلالدصاحل جواد آل طعمة وزمالئه اآلخرين يف   
رابط الرئيـسي بيننـا     زمن وكان األدب هو الـ     مث توثقت عالقاتنا الودية مبرور ال     

.وأخرياًأوالً

مولده ـ بيته ـ ثقافته 

املقدسـة ـ يف   ، ـ كـربالء لقداسة واملثل العليـا ، وبلد اادولد يف مدينة الض
وربــاه ٢١/٤/١٩٣٠هـــ ١٣٤٩الثــامن مـن شــهر شــوال سـنة   األربعــاءمسـاء  

الـسيد عـدنان أو عبـد الرسـول كمـا هـو امسـه        األسـتاذ ق وهو ـ للدكتور صاحل جواد شقي ١
. ومازال يدرس يف جامعة بغداد األخالقاحلقيقي وهـ ـ وشاب مثقف حسن 
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، وعلمـه  لـصاحلون أبنـاءهم   أن يـرىب اآلبـاء ا     تربية سليمة كما ينبغـي      ) ١(والده
يبلغ السن القانونية لـدخول املدرسـة   أنمبادئ القراءة والكتابة واحلساب قبل    

ة لـذلك  السادسة من عمره حىت كان يقـرأ بعـض الـسور القرآنيـ        أكملأنوما  
فإمنـا حياته املدرسـية ، وان دل ذلـك علـى شـيء     كان من الطالب املربزين يف    

. على ذكائه املفرطيدلّ

ل هر يف ترمجته اخلطبة يف سياق هذه املعلومات مـن نـشأته وتعلمـه     ويقو
يف توجيـه حياتـه   األكـرب علـى والـده أن لوالـده الفـضل         األوليةمبادئ العلوم   

العلميـة واألدبيـة بوضـع مكتبتـه اخلاصــة حتـت تـصرفه عنـدما دخـل املرحلــة         
تـه يـوم   ، وصـقل عقلي على الكتابة والنـشر والتـأليف    إياهوتشجيعه   اإلعدادية

كان ـ طفال صغرياً ـ وتنويرهـا بكـل مـا ميـت إىل اإلسـالم احلنيـف مـن خلـق           
، وهـو يعتـرب     رغبتـه يف حتـصيل العلـم واألدب        فاضل وعادات وتقاليـد واملـاء     

اإلمكانيات، ومنت فيه    سة األوىل اليت بسطت عليه ظالهلا     رعاية والده له املدر   
. ت ملواجهة احلياة يف شىت نواحيهاوالقابليا

ليتخرج عليهم األكفاءمثاال سامياً للمربني  اإلباءيكون   أنهكذا جيب   و
ـ يف مراحـل الدراسـات    وأسـاتذم كما يتخرجون علـى ـ معلمـيهم    أبناؤهم

سواء باملسؤولية امللقاة يشعرون على حد واألمهاتاآلباءاملدرسية ، فان كان     
بـدون  همفـإن فـضيلة  وتـوجيههم حنـو اخلـري وال   أبنـائهم على عواتقهم يف تربية     

جاسـم  لألسـتاذ ـ وهو شاعر شـعيب وردت ترمجتـه يف كتـاب ـ شـعراء كـربالء الـشعبيون ـ         ١
. اوي گلگال
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، وخيففـون عـن كاهـل       اإلنـسان خدمة كربى للحياة االجتماعية الـيت يعيـشها       
املعلمني املربني مشاركة معنوية وفعلية معهم يف محل الرسالة التربوية والعمـل            

. مبا تستحق من واجب وحسن تقديرأدائهاعلى 

ــ ذ ليــست املــسؤولية بعــاتق املعلمــني وحــدهم يف النــواحي التربو     إ ة ي
، وان التعـاون فيمـا      منها قسط كبري  ) األولياء(واألمهاتلآلباءوإمنا،  وحسب

، وكـثريون  ينـتج ويثمـر  إنـسانيا بينهم يف هذا املضمار ال خيرج من كونه تعاوناً  
نظرة إليهاكبرية وينظرون أمهيةالغيارى الذين يولون هذه الناحية اآلباءأولئك

.والتقديساإلكبارفيها كل معاين 

الس اآلباء المعلمينمج

، خواطر الفكر جير بعضها بعضانَّإعن صلب املوضوع فألخرجولعلي 
:لشيء بالشيء يذكروا

واملعلمني اليت تأسست يف العراق منذ سـنوات قليلـة ال          اآلباءجمالس   إنَّ
، ونسعى إىل حتقيق غايات   يف نطاق هدفها النبيل    اإنسانيا  حتمل طابع  إاشك  

ثلى تربز بو  م     وتـضافر أزر اآلبـاء واملعلمـني   ضوح يف حرصها الشديد على شد
املباشر وغري املباشر نصاراإلجهودهم وتضامنهم يف العمل املشترك عن طريق        

مع بعضهم لتوجيه الطالب توجيها تربوياً سليماً سواء يف البيت أو املدرسة لئال 
    يكون للمحيط اخلارجي الفاسد أي    ذلك إىل فشل تلـك     ي  تأثري عليهم مما يؤد

عول الـذي  احمليط اخلارجي هو اِملأنّال شكإذ، الرياحأدراجاملساعي وذهاا  
.اوالبيت ثانيالًأويهدم البناء الذي يقوم على جهود املدرسة أنحياول دائما 
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مث العمل على تذليل املصاعب اليت تواجهها املدرسة والبيـت علـى حـد      
كل يف حيـام الدراسـة واحليـاة ومـشاكل     سواء ممـا حيـدث الطـالب مـن مـشا      

حيـاة  إلجيـاد ال بني البيت واملدرسـة     التعاون االجيايب الفع   متَّما وإذا! وأتعاب
مـن وسـائل   إليـه هادئة وادعة للنشء وخلق جو مالئم له ويأة كل ما حيتاج      

فان ذلك . . التربية والدراسة والتقومي الذايت يف عقل وحكمة وسياسة ومرونة 
والـشعور بواجباتـه     اإلحساسعميق  و السبيل الوحيد خللق جيل صاحل واع      ه
كل فرد من أفراد أنَّإىل اإلشارة، وال تقوتنا إىل مسؤولياته يف مواجهة احلياةو

، بني جمتمعه كعـضو نـافع فيـه   بإنسانيتههذا اجليل الصاحل بالذات سوف يشعر      
جاحة العقـل ، وصـفاء   كمواطن صاحل مطبوع على اخلري وسالمة القلب ور    أو

اآلبـاء وتراثـه وذلـك مبـا يقـدم لـه      وأمتـه نه طالفكر ، واحلب الشديد لدينه وو  
واملعلمون من خدمات تربوية نافعة تعمل على رفع مستواه الفكـري والثقـايف          

.احلياة بوسائل التشجيع والتشويقيفوإسعاده

) مـازال طالبـاً     (الطالب   إنَّ. . ومن فوائد جملس اآلباء واملعلمني أيضاً       
ــ     ــني ويتجن ــدين واملعلم ــة الوال ــام وطاع ــزم بالنظ ــالب يلت والتقــاعس اإلمه

واملشاكسة وحيترم زمالءه مادام يسيطر عليه الـشعور باملـسؤولية واخلـوف مـن       
يراقبان حركاته وسلوكه مـن قريـب أو بعيـد ،       بأنهماالبيت أو املدرسة نعلمه     

األوليـاء باهتمام  يظاملعلمني الذي ح  جملس اآلباء و   أنالشديد   لألسفولكن  
احلفـالت املدرسـية مبناسـبته يف سـنواته     بإقامةواملسؤولني ونشاطهم ورعايتهم    

.جعله جمرد اسم يذكر وحسبمااإلمهالمن أخيرالقيقد األوىل
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أسرة المترجم 

اخلزرجـي مـن قبيلـة عربيـة عريقـة هلـا مكانتـها يف                األستاذتنحدر أسرة   
من قرنني نزحت إىل كربالء وسـكنت        أكثرومنذ  ) اخلزرج(بيلة  التاريخ وهي ق  

تـشري إىل ذلـك مؤرخـة يف    ) ١(وعند والده وثيقـة قدميـة  ) باب الطاق ( يف حملة  
هجـ وهو ابن علي غالب بن حسون بن ناصر بن حسني بن علي      ١١٦٧سنة  

، ولـه  مالك بن بـاقر بـن عابـدين اخلزرجـي    بن عبد اهللا بن قاسم بن حممد بن       
ــة التربيــة بكــربالء وهــو  شــقي أيــاد نظمــياألســتاذق يعمــل موظفــاً يف مديري

.اخلزرجي

ثقافته ونشاطه األدبي 

دخل املدرسة االبتدائية يف الـسادسة مـن عمـره واجتازهـا إىل املتوسـطة         
ويف هـذه الفتـرة انتقـل       ١٩٤٤يف فرعها األديب عـام       اإلعداديةالدراسة   وأى

إذاألدبية ألفكارهشرف ووجد هناك منطلقا األحبكم وظيفة والده إىل النجف 
التقـدم  إحرازهنشأ يف جو ثقايف وصحفي ، وقد أدى اشتغاله يف الصحافة إىل      

الكبري يف هذا امليدان حيث اختري حمرراً يف جملة ـ الغري ـ ورئيـسا لتحريـر جملـة      
.العدل اإلسالمي 

إالَّطعمهــا يتــذوق ة الفيــه لــذَّأنَّإالَّ، والــصحافة عمــل شــاق مرهــق
اخلربات والتجارب األدبية يف العمل الصحفي الذين جيدون يف مشاقأصحاب

. الكرباسي إبراهيمى موسلألستاذ٢٠٩ـ البيوتات األدبية يف كربالء ـ ص ١
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رفـع  لدفون إىل التوجيـه املعنـوي       هكانوا ي  إذالهم راحة لضمائرهم خاصة     مع
أن، وهكــذا جيــب يف حمــيطهم وجمــتمعهمواألخــالقمــستوى األدب والعلــم 

.ون الصحافة احلرة يف كل عصر وجيلتك

الـشيوعية عـدوة العـرب    [ أصـدر كتابـه القـيم بعنـوان      ١٩٤٨ويف عام   
لمـاً ابتـدائياً    وعـني مع  ] االشـتراكية اإلسـالمية     [ بكتاب   أعقبهمث  ] واإلسالم  

دراسته فدخل الـدورة التربويـة   إمتامن شديد الطموح يف  اولكنه ك  ١٩٤٩عام  
، وهـو اليـوم رئـيس    وعني مالحظاً للتعليم االبتـدائي ١٩٥٩وخنرج منها عام    

.ثانوي يف مديرية التربية بكربالءللتعليم الاإلدارةالحظي م

البالغـة   إلمـام اخلزرجي من الذين ينطبق عليهم القول املأثور         واألستاذ
ان ال يشعبان طالـب علـم   منهوم: [ـ القائلعليه السالمطالب ـ أيبعلي بن 

ية فلرغبته الشديدة يف احلصول على شهادة عليمة عالية دخل كل] وطالب مال
ولكنه باق على وظيفته املذكورة ١٩٦٧ـ   ٦٦احلقوق ببغداد وخترج منها عام 

ومل يزاول احملاماة ويدرس اآلن ـ املاجستري ـ يف جامعة القـاهرة ولـه اتـصاالت      
نتــهز ياإلداريعملــه أثنـاء ، وهــو وكتــاب الــبالد العربيـة وثيقـة مبعظــم أدبـاء   

اآلن سبعة كتب يف مواضـيع  ف حىت ، وقد ألَّ الفرص فيكتب خواطره الفكرية   
، وقد انتمى بالعـضوية  ال تزال خمطوطة  خمتلفة أدبية واجتماعية وقومية وغريها      

.١٩٦٥اب العراقيني منذ عام تفني والكُإىل مجعية املؤلِّ

وأسلوبهمستواه 

حسني فهمي اخلزرجي أديب وشاعر رقيق كانت ممارسته األدبية األستاذ
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كربالء والنجف ذات أثر كبري يف رفع مستواه الفكري   الطويلة اليت نشأ فيها يف    
، لـألدب احلـي وهـو    احلياألسلوبالرصني وهو    أسلوبهالذي تبدو معامله يف     

، بـصفاء  كاتب ناضج يصيب اهلدف يف كتاباته، وشـاعر يبلـغ غايتـه يف نظمـه     
.قرحيته خاصة يف الغزل

نماذج من نثره 

ختفـى علـى أذهـان الـذين     اخترت هذه القطعـة ملـا فيهـا مـن حقـائق ال              
ني اخلري والشر، وبـني احلريـة والعبوديـة،         خيضعون لسلطان العقل، الذي مييز ب     

، وصاحب العقـل الـراجح الـسليم        ، وبني النور والظالم   واإلحلادوبني اإلميان   
يف سـالمة وأمـان مـن خمـاطر     هو الذي ميشي مع النور ـ نـور العقـل ـ ليكـون     

.وي الظلماتاملتاهات، ومهاالزمان، ووعورة

أنقبـل  " يقول اخلزرجي يف كتابه ـ الشيوعية عـدوة العـرب واإلسـالم     
أنالنظرية الشيوعية يف العاملي العريب واإلسالمي جيـدر بنـا            أخطارنتكلم عن   

أنلكـي نظهـر    بأذياهلـا سبب دخوهلا فيهما وملاذا متـسك بعـض الـشباب           رنذك
وهـو ـ   أالل عـن شـيء نفـيس    تنـاز إذاإالّيكـون شـيوعياً   أنالعريب ال ميكن 

ى عـن  ختلّـ إذاإالّيكـون شـيوعياً   أناملـسلم ال ميكـن   أنعروبته ـ ولكي نبني  
).١(شيء مقدس مثني وهو رسالته

حتـت  عليـه الـسالم  نيوهو حيدثنا عن ضة احلس إليهبعد ذلك    يونصغ

. للمترجم ١٨/ ـ الشيوعية عدوة العرب واإلسالم ـ ص ١
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:]يوم احلسني اخلالد: [ عنوان

، ويـوم احلـسني  األجيـال بعـد   األجيـال ، ومتـر    تكر السنون تلو السنني   ( 
، متحو ذكراه الدهور مهما تعاظمت، الاألمسحدث كأنهخالد  عليه السالم 

.ات عظا العرب والعهزج متهو يوم له يف قلب كل مؤمن عربة مت

، يـوم احلـسني   فيصل قاطع بـني احلـق والباطـل       عليه السالم يوم احلسني 
صـرخة يف  يـه الـسالم  علمن مـآثر التـاريخ، ويـوم احلـسني     مأثرةعليه السالم   
هـو نـصرة للـدين ووثبـة        ؛صولة ناجحة هلدم صرح الطغاة       اهنإوجه الظلم،   

. وهو عربة للمعتربين وعظة للمتعظنيموفقة لدحر الباطل

يتجـدد كـل عـام    اآلبـدين خالـد أبـد     عليـه الـسالم   هذا هو يوم احلسني   
يف ذات   فيهـا الـصرب والعظـات     واآلالم كما يذكى     األحزانيف النفوس    يفيذك

عليـه   عبد اهللا  أيباإلمامواآلالم هلول املصيبة وعظمها على       األحزان،  الوقت
اإلمـام جل أرب والعظات الغاية اليت القى من ، والص وآل بيته الطاهرين  السالم

.هذه املصائبعليه السالم

م دموع حزناً على احلسني وآلـه      ا يتذكر الفاجعة فال تفيض عيناه بال      ن من
يف املوقعة الكربى؟ ومن منـا يتـذكر الفاجعـة فـال تتكـسر فيـه                الم  عليهم الس 

وهم يستغيثون عطشا؟األطفالالعربات على 

عليهم فه احلسني ، وقاألحشاءويقطع األكبادمي احلق ـ ميزق  أموقف ـ و 
لـه غايـة يريـد    نّألراضية ملصريها احملتـوم ةمطمئننفس  ، و بقلب جلد  السالم  

.ن ذهب هو ضحية ذلكإالباطل ووإزهاقاحلق إحقاق، وهي يبلغهاأن
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ــه الــسالمى احلــسنيضــح ــا ـ حنــن العــرب     علي ــه ليعطين بنفــسه وعيال
، كـان لـه مبـدأ يف احليـاة جيـب      اً يف التضحية يف سبيل املبـدأ واملسلمني ـ دروس 

). ١"(اخل. . . فهانت عليه التضحية ولكنها كانت غالية وكانت فاجعة إظهاره

بأنفـسنا حتـت عنـوان ـ ثقتنـا     ) مـا قـل ودل   ( املخطوط ويقول يف كتابه
: عماد جناحنا ـ

أنما من شخص يشك يف قدرته على اجناز عمل اضطلع به مبستطيع       " 
العقل الباطين واحلالة النفسية مها نَّذلك أل. طه توجيهاً حسناً مثمراً     ه نشا يوج

إحيـاءات إحـدى فس اإلنسان والثقة بـالن اللذان يقرران مصري كل عمل يتواله    
ــر إىل     ــف ننظ ــا كي ــيت تعلمن ــاطين ال ــل الب ــياءالعق ــة   األش ــة مليئ ــرة متفائل نظ

).٢"(اخل..، فالثقة بالنفس عماد النجاح يف احلياةباالطمئنان

الدكتور صاحل جواد جـاء  الكبريوكتب دراسة أدبية عن صديقه األديب     
: فيها

ع يتـصف  زعاالزه زطعمة بعد ذل صلب العقيدة الآل وصاحل جواد   " 
خالفته  إن، كما يتميز برزانته وصرامته يف نفس الوقت لكنه          جبرأته وشجاعته 

ثـورة الهبـة   ن ينقلـب إىل  إمل تكـن علـى حـق ـ فـ     وأنـت يف شـيء ال يرتـضيه   
عاليـة جـداً     بـأخالق ا حدود الصداقة يتسم كذلك      ، خارقً وبركان يتدفق نرياناً  

. ١٩٦٣اخلميس ٢ـ جريدة اتمع الكربالئية ـ العدد ١

.ودل، للمترجم  ـ خمطوط ــ ما قل٢َّ
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، قلـيالً إالَّ، ال يرتاد اـال العامـة      مابنا اليو بش أكثرتوجد عند    أنومشائل قل   
آالمـه ه الوحيد قلمه فقد اختذه حبيبا يبثه تسلو. طذهب فقره ـ املكبة ـ فق  فإذا

.لديهأصدقائهعز أاعج نفسه، وكتبه وولوآماله

البيوتات الشريفة   إحدى) آل طعمة   ( وفوق ذلك فهو عريب صميم من       
رقيـق الـنفس   عليـه الـسالم  بن جعفرموسى  اإلماميف كربالء ينتهي نسبه إىل      

، يتطلـع إىل    النظـر ر الفكـر، حـامل    ي، ن طيبها، متوثب الروح، مشبوب العاطفة    
ديثـه  ، وهو إىل جانب هذا متحدث يسحرك حكان طرى اجلناح  أنالعلى منذ   

)١... (اللفظة اليت يرسلهاوأناقة، لرشاقة العبارة اليت يقذفها

ـ: العرب وموطنهمأصلويقول اخلزرجي حتت عنوان ـ 

اللغـات   إحـدى الـيت تنطـق باللغـة العربيـة وهـي            األقـوام لعرب هـم    ا( 
وهـم ليـسوا    ) والعرب العرباء   العرب العاربة   ( الشرقية السامية القدمية ويقال     

: _اللسان_رجل عريب أي ثابت النسب يف العرب، وقال صاحب       و،عجما
بالبادية أو باملدن والنـسبة     قامأوالعرب هذا اجليل ال واحد له يف لفظه سواء          ( 

).٢) (وعريب أعرايبإليها

الرائعـة الـيت يفـضح فيهـا نوايـا الـضالعني يف ركـاب                األبيـات وله هـذه    
النعـرات العنـصرية املقيتــة ورواد البلـشفية اهلدامــة    أصــحاباأللـداء األعـداء 

.  ـ أدب كربالء احلديث، للمترجم ـ خمطوط ـ١

. ـ حنو وجهة قومية، للمترجم ـ خمطوط ـ٢
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الوافـدة علـى شـرقنا اإلسـالمي والعـريب مـن وراء             األجنبيةومروجي املبادئ   
_:نك ستجد لذة ومتعة حني تقرأ قولهاحلدود وال شك ا

ســــــألتين وقــــــد غواهــــــا أجــــــري

ــة  ــادئ األجنبيـــ ــاة املبـــ ــن دعـــ مـــ

ــأ ــاذا          ـ ــل يل ملـ ــق ـ قـ ذا ـ الرفيـ

ــة ؟  ــدأ القوميــ ــبا مببــ ــت صــ كنــ
تـــرى القـــوم يف شـــقاق مقيـــتمـــا

كيــف ترجــوا الوفــاق العنــصرية ؟
ــت والقلـــب ملـــؤه حـــسرات    :قلـ

مســوم الــدعاوة ـ البلــشفية ـ     مــن

ــاإمنـــــا فتـــــايتجمـــــد مـــــوطين يـــ

يف بقـــــــاء القوميـــــــة العربيـــــــة

فيهــا شــكواه مــن آالم اهلــوى ولــه يف الغــزل هــذه الرائعــة الــيت يثبــت 
_:بقوله

ــا ــزاة  يــــ ــه الغــــ ــيب تناهبتــــ لقلــــ

فتكـــــــه الفاتنـــــــات بومتـــــــادت 

رحجبــــــغــــــدا موجعــــــا ينــــــوء ف

ــده أو أســــاة    لــــيس طــــب يفيــ
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كـــل يـــوم صـــريح حـــب جديـــد    

مـــن حولـــه الـــذكريات   تتعـــاىل

حــسني فهمــي اخلزرجــي مــن أدبائنــا     األســتاذإن: وصــفوة القــول 
أفكارهياألدب، يستوحميدانذين هلم قدم ثابت يف      الكربالئيني املعاصرين ال  

، وهو إىل جانب موهبتـه األدبيـة   ن واقع احلياة اليت تعيشها أمتنا، وممن حميطه 
. العالية والوطنية الصادقةباألخالقصف يت

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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علي الشيخ محمد الحائري

واآلداب كلمتان مترادفتان بينـهما تـرابط جـوهري          واألخالق ماملستقي
.الغايات اليت ترفع من قيمة كل امرئ يسعى من أجل حتقيقها أمسىومها من 

الفاضـل هـو   ، أو اخللـق    فلعل األدب هو اخللـق الفاضـل      . . ندريوال
_:ل أمري الشعراء أمحد شوقي القائلالنظر ف يقوأمعناولو ! األدب 

ــوام نفـــسك   مرجعـــهلألخـــالققـ

ــو ــنفس فقـ ــاألخالقم الـ ــستقمبـ تـ

نَّإولـآلداب العـام  اإلطارهي األخالقإنَّ، ويتبني لنا   احلقيقةنستدرك  
ا يـستقيم سـلوك  قـوام الـنفس وـ   ألـا األخـالق بتكامـل  إالَّال تتم   باآلدا

اإلنسان يف احلياة علـى حـد قـول شـوقي ، ويقـارب هـذا املعـىن قـول شـاعر                      

هو ملكـة  إذ، لألدب قيمة معنوية يف احلياة    
اإلنــسانية الفاضــلة الــيت توجــه   مــن امللكــات 

، وذب فيه اجلوانب    اإلنسان حنو اخلري والكمال   
.الكرمية والسلوك املستقيم خالقباألالنفسية 
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:لرافدين معروف الرصايف الذي يقولا

ــا ــموإمنـ ــتاألخـــالقاألمـ ــا بقيـ مـ

ــواأن هـــم ذهبـــت إو خالقهـــم ذهبـ

األفـراد الـيت ترفـع مـستوى    األخـالق ملعاين ونرى يف هذا القول جتسيداً  
هافإنأخالقهاذهبت إذاوأماتكون مقياساً لقيمها الرفيعة وواألممواتمعات 

هـذا القـول   أيـضا والرصايف ،يم املعنوية وكأا عدمية الوجود  تصبح عدمية الق  
اإلنــسان يرتقــي) ماً لَّســ( الرائــع الــذي يقــرن فيــه اخللــق بــاألدب ويعتربمهــا 

_:خللق باألدباألدب باخللق وقيمة افقيمة العالية،بواسطته إىل املراتب 

ــا    ــي زك مــن عــاش يف الوســط الزاك
ــاً رفــع الرتــبأحــىت عــال يف املعــايل خلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاحرص على أدب حتيـا النفـوس بـه        

ــف ــةإنمــ ــاألدب ا قيمــ ــسان بــ اإلنــ

الروحية الـيت تعبـث فـساداً مبعنويـة         األمراض، يعاجل   واألدب كائن حي  
 ذاك سـوى  إذحيث ال ينفعه     ؛جتريد أمياالسامية   األخالقده من   اإلنسان وجتر

، وهو دواؤه الناجع واألديب املوهـوب هـو املقـصود     األدب فهو طبيبه احلاذق   
_:يبيف ذلك كما يقول العالمة املرحوم الشيخ حممد رضا الشبي

كانـت  وإذا،يف ذلـك ب مـن روح وجـسد الشـك   خملوق مركَّ  اإلنسان"
شـد أواألرواحالقلـوب  نّإها ويأسـو جراحهـا فـ    بـ حباجـة إىل مـن يطب      األبدان

بشخص الداء ويـصف  األرواح، واألديب املوهوب هو طبيب حاجة من ذلك  
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).١"(اخل. . الدواء 
            مـع   ويدور حديثنا اآلن حول شاعرية شاعر ترعـرع مـع األدب وشـب

      ـا املـشرقة يف      ،يـد يـتغىن جبمـال الطبيعـة       الشعر ونشأ وهـو كالبلبـل الغراال
الفضائل والكمـاالت الـيت يـسعد ـا     ألادابواآلباألخالق، رحاب الكون 

.اإلنساين م ادما األمة إىل قىاتمع وترق
.علي الشيخ حممد احلائري األستاذهذا الشاعر هو 

ملواهــب والطاقـات الفكريــة  وااألجمـاد يف كـربالء بلــد  ١٩٣٣ولـد عــام  
األفاضـل لـدين   ، وكان والده املرحوم الشيخ حممد احلائري من رجـال ا          اهلائلة

.ومن خطباء املنرب احلسيين 
حيمل املترجم شهادة الدراسة الثانويـة ـ الفـرع األديب ـ وشـهادة الـدورة       

.رس التعليم االبتدائيميا١٩٥٥التربوية وما زال منذ عام 
ترف من مناهله العذبة وتتلمـذ علـى   غوا؛تأثر مبحيطه الديين غاية التأثر    

و واألدب والـشعر والعلـوم      ربالء يف النحـ   يف كـ   األفاضـل بعض رجال الـدين     
أكثـر وكان  . اجلبل يوالرصايف واجلواهري وبدو   إبراهيمافظ  حب، وتأثر   الدينية

السيد بن الـشريف الرضـي والـشريف        : أمثالاألكابرتأثراً يف الرثاء بالشعراء     
ابع قـراءة الـشعر   توهو ي . مهيار الديلمي والسيد حيدر احللي    املرتضى واملتنيب و  

.حياول النظم على شاكلته حىت اآلناحلديث ولكنه مل احلر

ـ الـسنة   األولمجعية املـؤلفني والكتـاب العـراقيني بغـداد، العـدد      : إصدارالكاتب ـ  ـ جملة ١
. ١٩٦٢نيسان 
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شعره 

فتح الرباعم يف ت، كما تعر علي احلائري يف ربيع عمرهاشتفتحت ملكة ال
.الربيع وبدأ ينظم الشعر يف وقت مبكر

للـشعر   األصـيل ى ا الوجه    وميتاز شعره بكل املزايا والفنون اليت يتجلّ      
عاطفـة ورهافـة ووجـدان ورقـة شـعور           مـن  اإلبـداع ويتخلل عناصـر    . العريب

القـدامى ، وهو ينحو منحى الشعراء     واألسلوبمجال وخيال وقسوة السبك     و
اء قـصائده   نـ بهـا يف    الغربيـة وزج   األلفـاظ ثر املدرسة القدمية باختياره     أباقتفائه

.العمودية

ى يف الـدين   شت ألواناالشعر   أغراضديوانه الضخم يضم من      يديوبني  
، وهو مع اشي ا روح العصر  ، مي املدح والرثاء واالجتماع والغزل   ووالسياسة  

العـرب يف قــضاياهم الراهنــة يبعــث صــرخاته الوجدانيــة يف وجــه االســتعمار  
األجـنيب واملستعمرين دفاعـاً عـن حقـوقهم يف صـراعهم الرهيـب مـع النفـوذ           

، وهـو بركـان منفجـر علـى         جـل حريتـهم وكرامتـهم وسـيادم       أالدخيل من   
، ١٩٦٧ة العاملية قبل وبعد النكسة املذلة يف اخلامس من حزيران عام الصهيوني

رمون فقد     أميد كـاظم حممـد   الـس األسـتاذ الكاتـب األديـب     أجسادا اليهود ا
:النقيب عنهم بقوله

"            ولنا مع اليهود حاضـر ملـيء بالعـدوان علينـا والتعـص  نا فلقـد   ب ضـد
مطية له من    وأصبحوا) ستعماراال( وا بكل الوسائل الدنيئة وبالشيطان      ناستعا

ا ا كنــمــجـل حتطيمنــا والقــضاء علينــا وســحق كرامتنـا ولكــن مل نعــد حنــن ك  أ
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أقوالنـا فلقد كثر عددنا وكثر سـالحنا وكثـرت       !! ة  مل نعد منلك القو   . باألمس
١(اخل... ةوتصرحياتنا ولكننا فقدنا القو.(

نماذج من شعره 

اإلمـام بطـل اإلسـالم اخلالـد       الـشهداء و   أليبهذه مقتطفـات مـن رثائـه        
:عليه السالم احلسني بن علي

حـــــسني ويومـــــك يـــــوم اخللـــــود

ويـــــــوم الـــــــشهادة والـــــــسؤدد  

لـــــذا رميـــــت الـــــدهور بعقـــــٍم   

ــاآلنإىل  ــددِنــــــــــ ك مل يولــــــــــ

وذاتـــــك يف االعـــــصر الـــــسابقات

األبعـــــــد رشـــــــاد إىل الـــــــزمن  

ــهيد الفــــضيلة  الــــشهابأنــــتشــ

دملـــــــن رام جـــــــك يف مقـــــــص

ومـــصرعك الفـــذ يـــوم الطفـــوف    

علــــــى الـــــضيم مل ترقــــــد أبيـــــا 

ــدي ــرعأروعك مـــــــن تفـــــ مل يـــــ

وهو كتـاب قـيم جـدير    ١٣:السيد كاظم حممد النقيب صلألستاذحنن اليهود ـ  : ـ انظر ١
. باملطالعة
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يفــــأودى ســــليباً بقلــــب صــــد   

ـومـــن يـــزدري املـــوت جنـــب العقـــ

ــ ــيدةــ ــد يثبـ ــه يكمـ ــن هابـ ت ومـ
بـــــه أحاطـــــت عـــــصابة ســـــوء  

ــد  ــن اجلحــــ مــــــن الظــــــاملني مــــ

ــواة مـــــن ــر الـــــساقطني الغـــ النفـــ

ــراغبني إىل ــسجدمـــــــن الـــــ املـــــ

ــوة مــــــن هاشــــــم  ســــــليل النبــــ

عظـــــــــيم املـــــــــآثر واحملتــــــــــد  

نوهــــو مــــأًظمــــقــــضىوكيـــف  

كبــــــداــــــد باَألســــــقى ظمــــــأً

ــه  كو ــدت فوقــ ــذاكى عــ ــف املــ يــ

ت علــــى صــــدره واليــــد  اســــود

ــول  ــول آل الرســــ ــف يولــــ وكيــــ

ــاء ختــــش طلــــوع الغــــد    بظلمــ
ــ  ن مـــــن برقـــــع درحواســـــر جـــ

دب خيـــــشني مـــــن معتـــــد   اونـــــ
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ــداؤك   ــسني نــ ــحــ ــصورفِْســ ر العــ

ــق ــرباس حـــ ــدونـــ ــدنيا الغـــ )١(بـــ

حتـت  إسـرائيل إلبـادة وله قصيدة رائعة يستنهض فيهـا جيـوش العـرب         
حممـد   األكـرب ويبـاري ـا قـصيدة شـاعر العـرب           ) لبيك يا فلـسطني   (:عنوان

_:مهدي اجلواهري اليت مطلعها

ي يــا خيــول اهللا منــهلك العــذبا   رد

قتحم الغربـا اغـرب فـ   ويا شرق عد ال   

_:وهذا هو قول شاعرنا احلائري

أغريي خيول النصر والـصارم الـذربا      

إذي كهــول الزعــزع الغمــر وهبــ
ــ ــصوله  ودكِّ ــري ح ــج املغ ــى العل ي عل

وسوميه ذل العيش وال موت واجلدبا  

ةمــــأتــــستأصل الــــشرأنلقــــد آن 

ت ســواعدهم مــن الغــرب مــا كلَّــ 
ــدام    ــاء ع ــي دم ــوم خواض ــن الق م

يجا فكانوا هلـا قطبـا     يلتهم رحى اهل  

خيــول النــصر واقتحمــي ــاأغــريي

. للشاعر علي حممد احلائري خمطوط ) الركب الضائع ( ـ ديوان ١
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معاقــل كــم ضــل الــدخيل مــا  
وفلي حديـد القيـد عـن خـري معـصم          

ورد ــر ــه ح ــسىب ي ــذال وال ي ا ال ي
أسـنا بلقد كـان مـلء العـني والقلـب          

صـاح مـستنجد لـىب      ولـ الـذي   ا  َّومن

رضعنا لبان اـد مـن مرضـع العلـى         

ــشرق    ــاريخ وال ــدل والت ــل الع س

ــك  وجــاحني) القبلــتني أوىل( ذكرت

ــا  يــــؤج بنــــار الثــــأر حمتــــدماً جنبــ

ــسى ــصافنات يقودهـــا يدووأمـ الـ

لنصرتك الفاروق قد مأل الرحبـا     

ــاحيفـــا "و  ــا" ويافـ ــانجنتـ قطوفهـ

قطفهـــا غلبـــايدوان ولكـــن هـــالن

ــع ــاً  أيرت ــذالن آمن ــوحش ج ــا ال فيه

وبدراً عنها الطري زجـراً وال نعبـا ؟        
ــ    ــوات واهل ــد النب ــا مه ــسطني ي دىفل

ــاو مــن شــهد تارخينــا عــذبا منــهالًي

ويـــا جنـــة مـــن صـــنعة اهللا صـــاغها
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ــاامــن الــسحر فــ  ــا عجب زدادت بآياتن

ــسليب و  ــسترجع احلــق ال ن غــالإسن

)١(فــداء ففجــر النــصر منــبلج غبــا    

:األبياتومن غزله الذي يطرب القلب ويهج النفس هذه 

ــاء أ ــن الـــصب املـــشوق ذمـ ابقـــى مـ

وتداركيـــه فقـــد قـــضى برحـــاءا   
بـــأيب جفونـــك اذ يـــصنب مقـــاتلي   

بقلــــى ويبعـــــثن القتيـــــل رجـــــاءا 

الرائـــــشات إىل الكبـــــود ســـــهامها

ــا األ ــضرمات بنارهـــ ــشاءاواملـــ حـــ

ــشعر يف  ــات الــــ ــاءةإواملوحيــــ ميــــ

وامللـــــهمات بـــــسحرها الـــــشعراءا

ــا   ــسناء يـ ــرودةًأحـ ــوى غـ ــم اهلـ بفـ

ى ـــا شـــوقاً صـــباح ومـــساءاَّغـــن

يــا نغمــة رقــصت علــى فــم والــٍه      

ــاءا   ــشدا ــا فرحــاً وضــج غن )٢(ف

. ـ الركب الضائع١

.ـ الركب الضائع ـ ديوان شعره٢
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لعرب بقيام الوحدة بني ا    وأمنياتهمث اقرأ ترانيمه اليت يعرب ا عن شعوره         
_:التليدة وهذا قولهوأجمادهماألصيلكيام إلعادةوتوحيد دولتهم 

مــــيللوحــــدة الكــــربى حلــــون ترن

عـــادت ـــا بغـــداد ضـــاحكة الفـــم

ســل أي فجـــر هـــل نـــشوان الـــسنا 

ــتجهم  ــا مــ ــل باحلنــ مــــن بعــــد ليــ

ــرر  ــا مــ ــا حقبــ ــا خزيهــ ــسبةيــ ن بــ

ــتم   ــروع املعــ ــشبح املــ ــن كالــ واحنــ

ــام ــو أيــ ــشمس لــ ــيلهان ال للــ أصــ

ــو وال للــــنجم رفــــة مبــــسم    حيلــ

عـــبس الزمــــان ـــا فــــرزء فــــاقم  

ــي  ــب يرمتـــ ــرو وخطـــ ــة تعـــ وبليـــ

ــواظر   مـــيتأختـــشى الكـــرى فيهـــا نـ

وخال العرين من اهلـصور للـضيغم     

تغض علـى القـذى     أنيعرب   أكربت

ــم  أنأو ــري معظـ ــد غـ ــرود اـ تـ

*****
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حميد مجيد هدو

احلسنياإلماماألعظمجماورة قرب رحيانة الرسول األسرةد آثرت هذه وق
وهم من جتار احلبوب املعـروفني  ) ١()وآل هد (وهي اليت تعرف بـ     عليه السالم 

عليـه الـسالم    الـشهيد  اإلمـام يف كربالء اليت هي مركز التقاء عام منذ مـصرع           
المية الـيت آثـرت   اإلسـ واألقـوام األجنـاس بـني خمتلـف   األبـد حىت اليوم وإىل   

وشـأا شـأن كافـة العتبـات املقدسـة يف          .السكىن يف كنف هذه البقعة الطـاهرة      
بأا أكثـر منهم ولكن كربالء املقدسة ميكن القول      أشكاالًالعراق اليت حتتضن    

١ هلـذا البيـت بعـد تـصغري امسـه مـن       األكـرب لفظة ثبتت من باب التمليح على اجلد _:وـ هد
.هويديإىل) هادي(

هـ أي ما يقـارب القـرنني،       ١٢٠٠يف حدود عام    
عربية عريقـة  احلـسب       أسرةبغداد إىل كربالء     نزحت من 

املعروفـة املنتـشرة يف بغـداد       ) املعـامرة (تنتسب إىل عـشرية     
.واحللة واهلندية والنجف
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يف خمتلـف   إليهـا البيوتات العربيـة العريقـة النازحـة        نصيباً من غريها باحتضانه   
.التارخييةاألدوار

املعروفـة قـدمياً مبحلـة ـ آل     ) باب الطـاق (و ـ يف حملة  ـ هد سرةأسكنت 
العلويني الذين عرفت هذه احمللة بامسهم حيث كانوا         األقوامـ نسبة إىل    عيسى

.يسكنوا يف القرن الثامن اهلجري، وقد انقرض نسلهم فيما بعد

من بغداد إىل كربالء كما هو املعروف على اثر ) وهد(وسبب نزوح آل    
بغـداد منـها   أوسـاط اليت انتـشرت يف  واألمراضعض االضطرابات السياسية   ب

  اش يعملون فيها مرض ـ الطاعون ـ الفتاك، وكانت هلم مزارع يف منطقة الوش
علـى اهلجـرة   أجلـأم ولكنهم تركوا مهنتهم تلـك حبكـم تلـك الظـروف الـيت        

.والرتوح إىل كربالء

ونشاطهمولده ودراساته

وهو ابن جميد بن محود بن حممود بـن هـادي     ١٩٤١ام  ولد يف كربالء ع   
)بن عبد اهللا) وهد.

مراحـل الدراسـة االبتدائيـة واملتوسـطة والثانويـة ـ فـرع األديب ـ          أـى 
وعني معلماً مث مديراً م١٩٥٩وخترج من دار املعلمني االبتدائية يف كربالء عام   

طاحمـة تزيـده    أفكـار اوده  تر أخذتاالبتدائية، ويف هذه الفترة      األشبالملدرسة  
شوقاً واندفاعاً ملواصلة الدراسة اجلامعيـة، فلـم يـر بـداً مـن ذلـك فـدخل إىل                

ــام     ــها ع ــرج من ــداد وخت ــة بغ ــهادة   م١٩٦٧ـ   ١٩٦٦جامع ــى ش ــاز عل ، وح
يف ) يالعـالء املعـر  أيب(يف اآلداب وعـني مدرسـاً يف متوسـطة     ) البكالوريوس(
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.الكاظمية

جل يف كليـة اآلداب جبامعـة عـني مشـس يف        وتنفيذاً لرغبته الـشديدة سـ     
يف األدب والنحـو ومـا زال يف صـدد       ) املاجستري(القاهرة ليحصل على شهادة     

.حتضري رسالته اجلامعية هلذا الغرض

إننشاطه األديب فهو موضوع حديث طويل، وبكلمة موجزة نقـول   أما
ج إىل حيـز  خيرإنمحيد استطاع خالل فترة قصرية من عهد شبابه هذا      األستاذ

إىل إضــافةالوجــود بعــض الكتــب مــن تأليفــه وبعــض الــدواوين بتحقيقــه،   
املقاالت اليت نشرها يف كثري من الصحف وااالت العراقيـة والعربيـة الـشهرية        

التركمانيـة،   اإلخـاء ،  ، الغري اإليرانيةاإلخاءالبالغ، الكتاب، املكتبة،    : مثل
البلـد اجلمهوريـة،   : يـة، واجلرائـد مثـل   ، األديـب اللبنان   األردنيةاجلديدة   األفق
.، الفجر اجلديد، الشعب وغريهااأليام، اتمع الكربالئية، كل شيء، األبناء

أصـدره كتـاب    أول) واإلنـسان الـشاعر والفيلـسوف      إقبال(ومن آثاره   
وهو دراسة شاملة حـول شخـصية الـشاعر الفيلـسوف الـدكتور           م١٩٦٣عام  

كرية وآثـاره ولقـد عـرض هـذا الكتـاب         ففته ال وحياته وأدبه وفلس   إقبالحممد  
فرأيتـه  ) وكان باكورة تأليفـه (إىل يائه ألفهعلي قبل تقدميه للطبع فراجعته من     

.يكون مدار حبثه وحمور حديثهأن) إقبال(اً حيق لـ أدبيأثرا 

زي يحتقيقه لديواين الشاعر الكبري العالمة الشيخ عبد احلـسني احلـو       وأما
ختليد لذكرى هـذا الـشاعر الكربالئـي املوهـوب، وكانـت          اخلالد، فهو كذلك  

دواوين احلويزي يف طريقها إىل االندثار لوال اجلهـود الـيت بـذهلا األديـب محيـد       
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للبحث عنها واحلصول عليهاهدو.

املتعاقبـة  األجيـال الشيخ احلويزي قلما جنـد بـل قلمـا تـرى        أنوالواقع  
كـان نـسيج وحـده يف قـوة شـاعريته،            مثيله يف العبقرية الفكرية الزخارة فلقد     

.وينبوع أدبه

يف احلديث عنـه يف عـدة مقـاالت تقـديراً ملواهبـه              وأسهبتولقد كتبت   
).١(حلقه عليووفاًءلشخصيته األدبية الالمعة وإكبارا

حتقيق عن خمطوطات مكتبة مساحة العالمـة ااهـد          أيضامحيد   ولألستاذ
وطــات مكتبــة العالمــة الــسيد عبــاس الــسيد عبــاس الكاشــاين بعنــوان ـ خمط  

الكاشاين ـ وهذا الكتاب يعكس يف حمتواه صورة حية للتراث العلمـي واألديب   
والفكري القابع يف الظالم يف مكتبة الكاشاين اليت هي اليوم يف طليعة املكتبات    

حتتـوي علـى   ألـا مل نقـل يف العـراق ذلـك       إنيف كـربالء     وأضـخمها اخلاصة  
تزيد وفيها من نوادر املخطوطات ونفـائس املطبوعـات        أوآالف كتاب    ٥٠٠٠

.ما مل جتد لنظائرها يف غريها من املكتبات

أسلوبه

يف مستواه الفكري الذي هو حـصيلة دراسـاته   أديبمحيد هدو  األستاذ
ومطالعاته واختالطه باألدباء والشعراء وعضويته يف مجعيـة املـؤلفني والكتـاب           

، الـبالغ الـيت تـصدرها اجلمعيـة اإلسـالمية للخـدمات       األقـالم ، اإلميـان ـ نـشرت يف جملـة    ١
.قق الشيخ حممد حسن آل ياسنيالثقافية يف الكاظمية برئاسة مساحة العالمة احمل
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يف الكتابة جيد ومتني، وهـو       وأسلوبهشر والتأليف،   العراقيني وتتبعه قضايا الن   
مع نثره يف القوة   يقوة من شعره الذي ال يستو      أكثركذلك شاعر ولكن نثره     

.واجلودة

نماذج من نثره

لديوان املرحوم الـشيخ عبـد احلـسني احلـويزي ـ      ) تصديره(نقتطف من 
:ـ ما يلياألولاجلزء 

اتمع إصالحفتعرض يف شعره إىل عاجل احلويزي القضايا االجتماعية   "
وذلك ببث الوعي والقضاء على اجلهـل والتخلـف والفقـر واملـرض للثـالوث          

بإصـالح االجتماعي املريب وكـثرياً مـا دافـع عـن الفقـراء وطالـب املـسؤولني         
والفـضائل ومنافحتـه     لألخالقاملزرية وتبىن الدعوة     أوضاعهمحاهلم ودراسة   

وجـدناه يقـف إىل   إذاع وحماربة الرذيلـة فـال غـرو    عن كل ما هو خري يف اتم   
.. اليت تدو إىل حماربة التربج وااللتـزام باحلاجـب الـشرعي للمـرأة      جانب اجلهة 

).١"(اخل

محيد مقدمات لبعض الكتب األدبية، نأخـذ شـيئاً مـن مقدمتـه      ولألستاذ
ــشعيب الكــبري الــشيخ كــاظم املنظــور     ــن الــشاعر ال للجــزء التاســع مــن دواوي

: الئي قولهالكرب

ولكن لكل شاعر هوى يف نفسه وميال خاصا حيتل اجلزء الكبري مـن            ".. 

.١/ـ  ديوان احلويزي ـ ج١
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شـتهر  ويصبها يف قال شعري وشاعرنا املنظـور ا        األصداءتفكريه فيعكس تلك    
واظهر تفوقاً ونبوغاً يف الرثـاء بـسبب اسـتعداده         عليه السالم  البيت أهلبرثاء  

واقعـة  امن فؤاده، وكان تـأثري يفطر يف مكالفطري للتعبري عن احلزن الذي كان  
الطف على نفسه بليغاً ممـا جعـل الـشاعر يوقـف شـعره عليهـا تقريبـاً فأجـاد                     

ترددهـا املواكـب احلـسينية ومـادة طيبـة      أناشيديف هذا اال أصبح حىت وأبدع
.الس العزاء

فهو عندما حيدثك يف شعره عن يوم عاشـوراء يعكـس املـشاهد احلزينـة              
تلك الواقعة احلامسة يف تاريخ اإلسالم عامة والشيعة خاصة،         والصور الدامية ل  

عامي حزين يبكي احلجر بأسلوبها ونتائجها عاملعركة ووقائأحداثويعرض 
عليهم األطهاروهو عندما خص معظم قصائده يف الرثاء آلل البيت ،األصم
اإحسانأحسننه إليست مبكان بل األخرىمراثيه أنليس معىن ذلك   السالم  

).١"(اخل.. األفذاذوالزعماء األعالميف مراثيه لبعض العلماء 

تالتالية ففيها ترمجة الشعور التائه يف مهمهمـا    األبياتومن شعره نورد    
_:احلب والوجد حيث يقول

ــي  ــادي العـ ــراها سحـ ــل سـ ال تعجـ

ــاال تـــــدعين متي ــاً يف هواهـــ مـــ
ــا   ــؤاد ميينــــ ــسم الفــــ ــد أقــــ فلقــــ

.٩/ـ المنظورات الحسينية ج١

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣٩_______________________________________________هدومجيدحميد

ــد   ــذي قــ ــسموات والــ بناهــــابالــ

ــب إ ــرم حبــــ ــه مغــــ ــعادنــــ ســــ

ــا ونــــور ذك ــناء وجههــ ــااوســ هــ

ســــطيع بعــــد ســــعاد  أمل ولــــن 

ــه ال ــربنَّأنإوطـــ ــهصـــ ال وطـــ
ــها    ــسراج ومنــ ــب والــ ــي القلــ فهــ

فرقـــــداً لنـــــا وجنتاهـــــاأشـــــرقت

صــولتهم وأيـام وهـو بعـد ذلـك يـصف شـجاعة العـرب وقـوة بأسـهم         
_:بقوله

ــورا  ــا جيــــور قهــ أســــد الغــــاب مــ

ــزة ــا  عـ ــون ومـ ــواالكـ ــاأرخـ عنانـ

ــ  كمــــــا زوردوا فارتــــــشفوا الِعــــ

ــا   ــد جرانــ ــة اــ ــربوا يف حومــ ضــ

ــرى    ــاق الثـ ــل آفـ ــاعت كـ ــوم ضـ يـ

ــا  ــا مكانــ ــت ذرى العليــ ــم كانــ ــ

وله بعـض التحقيقـات لـبعض الـدواوين، ويـأمالن يـدفعها إىل الطبـع               
غــاء ـ   وديــوان ـ البب  ٣/ديــوان الــسيد الرضــوي وديــوان احلــويزي ج : مثــل

مكتبــة امــع العلمــي أمــنيصــبيح رديــف األســتاذباالشــتراك مــع األديــب 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١ج/ الحركة األدبية المعاصرة في كربالء _________________________________٣٤٠

: املخطوطة مثل  آثارهإىل بعض    إضافةيوان حممد جواد البغدادي     دالعراقي، و 
.تاريخ كربالء املطول وغريه

علـى نـشاطه الفكـري      ) املباركة(ر حياته الزوجية    تؤثّ أالَّنرجو: وأخريا
ن األديـب  إاألديب خاصة واإلنتاجو عليها باملزيد من يتغلب هأنبل نريد منه   

ممن الذين نشاطهم مثار الغبطة بني محيد هدوأقرا.
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٣٤١

عبد الجبار عبد الحسين خضر

برباعـة وشـاعراً   وأحاسيسهيصور خواطره   أنولقد عرفته كاتباً يستطيع     
، أيـضا الـشعر احلـر     ى، ويف تتجاوب له القرحية فينظم يف الشعر العمودي املقفّ       

.وجييد النظم يف كليهما

ار كذلك من هواة القصة قراءة وكتابـة، وناقـد بـارع نـشد         جب واألستاذ
يف بنـاء النقـد   األساسـي اهلدف السليم يف نقده، واهلدف الـسليم هـو العنـصر         

). االختـصاص (جاز لنا عنه بــ     إنولعل النقد م اختصاصه     . املوضوعي الرتيه 
األشـياء وضوح الفكرة والقوة ووحدة املوضوع والتركيز على        ب أسلوبهوميتاز  

املهـذب   اهلـادئ بأسـلوبه اليت يلتقطها ويطرحهـا علـى بـساط النقـد للمناقـشة             
.األديبأسلوبيكون أنوهكذا جيب 

وبـدأ  . نشأ ويف نفسه ولع شـديد بدراسـة األدب     
يف عنفوان شبابه ينظم لشعر وحيرر املقاالت حـىت بلغـت            

نثـراً ـ مـن    أمنتاجـه ـ شـعراً    أصـبح موهبته أشدها، كما 
.القوة مبكان
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مقاالته يف نقد جمموعة من الكتـب األدبيـة والتارخييـة وبعـض         أكثروما  
هم الـذين مل يـسلموا مـن مداعباتـه       الدواوين لبعض الشعراء الكربالئيني وغري    

.بالذاتأناومصارحاته يف معرض نقده هلم حىت 

هو تعريف كما امسيه ماوإنترمجة، أوههذا املوضوع ليس دراسة أدبإنّ
باإلمكـان ور ومل يكـن  يتعجل اخلـروج إىل النـ    اآلنهذا الكتاب    نَّفحسب، أل 

إما والتوسع يف البحث، سيه من موضوعات اجلزنراًء الثاين كما كان مقر.

وخنتار من شعر الشاعر عبد اجلبار ـ وهو كثري ـ هذه املقطوعة اليت قاهلـا    
ع بواقعـة الطـف    عن قلب متفجـ   عليه السالم علي اإلمامالشهداء   أيبيف رثاء   

_:مأساا الكربى

فـــــــرى الطــذك

ــاين   ــات يف بيـــــ ــوطر جاحمـــــ خـــــ

ــان   ــر اجلنـــ ــها عطـــ ــصوغ هليبـــ يـــ

ها القــــــوايف شــــــاخمات دهــــــد

ــاين  ويعبـــــــق يف جوانبـــــــها حنـــــ

ــا ــول   أبـ ــسن قـ ــبين حـ ــشهداء هـ الـ

ــساين    ــت لــ ــدة عقلــ ــل عقــ واحلــ

ــضي   ــسمو قريـ ــا يـ ــوق مـ ــسمو فـ لـ

ــان  ــت اجلنـــ ــؤمن ثبـــ ــدة مـــ خريـــ

ــيبقى الطــــف   ــامســ تفــــىنواأليــ
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ــراه قــــــاص ودان   ــردد ذكــــ يــــ
ــاً كـــــبرياً  ســـــيبقى الطـــــف عنوانـــ

ــسان   ــر اللـــ ــل حـــ ــل مناضـــ لكـــ

الــشهداء حــسب الطــف يومــاً    بــاأ

ــر الزمـــــان    ســـــيبقى خالـــــداً مـــ

وقفـــــت بكـــــربال فـــــرداً وكـــــانوا

ــدون  للطعـــــــاناألســـــــنةيعـــــ

تــــصول خيــــوهلم يف كــــل شــــعب

ــان  ــا قلــــب اجلبــ ــري لنقعهــ يطــ
ــراعهم رأيــــاً بــــرأي    عرضــــت قــ

ــان   ــة البيـــ ــن مقارعـــ ــروا مـــ ففـــ

ــد   ــد بعيـــ ــهم حقـــ ــت نفوســـ مييـــ

ــال   ــن فــــ ــالن عــــ ــه فــــ نتوارثــــ

ــيء    ــل شـ ــق كـ ــق ميحـ ــت احلـ فكنـ

ــسطع كـــل آن    ــشمس تـ ــت الـ وكنـ

وله يف رثاء املرحوم عبد املنعم اجلـابري قطعـات الهبـة مـن العاطفـة يف             
ـ  ١٣٨٦سـنة    قلب كئيـب، وكـان اجلـابري املتـوىف         متمـسكاً بدينـه   ١٩٦٦هجـ

وشاعراً، تويفأديباعليهم السالم البيت ألهلمعتدال يف سريته شديد الوالء 
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ر ورثيته بقصيدة يف عنفوان شبابه وكان صديقاً يف وقد تأثرت بوفاته غاية التأثّ        
:مطلعها

ــظَن ــِرتمـــ ــاَألياِئثَـــ يِعلُضـــــأَيف ججأَتـــــٍنزحـــــِلِعمدبـــ

"نشرت يف جملة العدل النجفية"

ن كـاظم عبـود   الفاضـل املتـدي    األسـتاذ وعبد املنعم هو شقيق صـديقنا       
_:عبد اجلبار يرثيه بقولهستاذواألاجلابري، 

ــل    ــا فتحتم ــب ختفيه ــة القل ــا لوع م

ــى   إن ــشبوب اللظ ــك م ــان حزن ك
ــ ــدها وال التعلّــ ــذكرى يهدهــ ل بالــ

ــرؤى مشــل إن كــان ليلــك مهــزوز ال

ــدنيا وزخرفهـــــا   وال التعلـــــق بالـــ

ــل   إن ــدعى رج ــا ت ــدك فيم ــان فق ك

ــا  ــا(يـ ــاجز ) منعمـ ــساين عـ ــداولـ أبـ

بـك العلـل    أودتإذافقدك   أكربت
ــربت ــدك حــىت كــدت  أك أجحــدهفق

ــوال  أاهللا  ــرب لــــ ــهكــــ ــلأأنــــ جــــ

مقـال فيـه مـداعبات       )من الواقـع األديب يف كـربالء      (:وله حتت عنوان  
أنأدبية كثرية لعدد من أدباء وشعراء كربالء، ولكن نـستطيع يف الوقـت نفـسه     
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عاجلها بفكره وقلمـه وهـو مقـال مفـصل جـداً      نعتربه ـ نقداً أدبياً ـ للنقاط اليت  
.نأخذ منه هذه املقتطفات

سنواجه وبكل وضوح وجوهاً مشرقة فإنناجتاوزنا هؤالء إذاأما".....
مما تدعى وتعلن ومن هؤالء مـن يأخـذ منـه         أكثرمما تطالب وتنتج     أكثرتعطي  

.العمل األديب جل وقته وفراغه

إىل عمله يف التدريس جنـده ال     باإلضافةموسى الكرباسي فهو   فاألستاذ
إىل كـل  إضـافة وهـو  باإلنتـاج يكون على صلة دائمة   أنيترك فرصة متر دون     
احللقات األدبية اليت تنعقد يف الكثري من ااالت ومنها أكثرذلك ال ينقطع عن 

الـذي سيـصدر عـن قريـب         )البيوتـات األدبيـة   (البيـت، وكتابـه      أهـل مطبعة  
السيد صادق آل طعمة، فهو وان مل يتمكن         األستاذمثله متاماً   حديث الساعة و  

ه علـى اتـصال دائـم    نـ أإالَّفكرته ومجعيته األدبيـة للوجـود   إبرازحلد اآلن من   
يشهد له ا اجلميع وتفاعل كـبري مـع          دءوبةاألدبية، حركة    واألوساطباألدب  

دق آل صـا األسـتاذ علـى  أسـجله ، ولكن الشيء الوحيد الـذي      األحداثكل  
طعمة هو هذه احلساسية املتناهية اليت متيز كل عالقاته وتصرفاته مع اآلخرين،     

يكـون عليهـا مجيـع املفكـرين ولكـن           أنوهي حساسية من النوع الذي جيـب        
طعمـة وزنـاً    آل  األستاذليس هلذا احلد وهذه الدرجة وما عدا ذلك فان ألدب           

رهافة احلس ونقـاوة الـذوق،   الذين رزقوا    أولئكإالّخاصاً ال يستطيع تقييمه     
آلالت يف ارهن )احلركة األدبية املعاصرة يف كربالء    (دري ملاذا بقى كتابه     أوال  

.املطبعة
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د الباقني فمحمد علـي اخلفـاجي ال تكـاد تظفـر لـه              نترص أنبقي علينا   
أدوارااثنتني ويف جماالت مرتوية قـد تلعـب الـصدفة    أوقصيدة  إالَّبشيء اللهم   

اخلفــاجي يعرفــون جيــداً الــسبب األســتاذعــك عليهــا، واملقــربني مــن يف املال
ي، ولكنه ال ينقطع مطلقاً عن البحث والتنقيب      واگلگجاسم ال  األخوكذلك  

جـزؤه  أوشك)العرب يف الكتاب والسنة والتاريخ(يف بطون الكتب، وكتابه   
على الصدورلاألو.

لعنـا عبـد الرضـا الـصخين       مـن يطا   لأونّإما جتاوزنا ذلك ف    وإذا....(
قدرته علـى ختطـي كـل احلـواجز والقيـود حيـث يبـث بـني                  إثباتوهو حياول   

ضماماته العقبـة الـشابة الفياضـة الـيت         إصفحات الصحف واالت بعضاً من      
.تعكس بعضاً من توثب روحه ونزوعها حنو الكمال واالستكمال

م علـى األدب    احلكـ  أردنـا مـا    وإذاوعلى العموم فاألدب يف كربالء بني       
ات احلركـة األدبيـة يف   النـشاط بعـض مسـ    نَّإاألدبيـة فـ    اآلثارمن خالل صدور    

لثالثـة مـن شـعراء    أشهرصدور ثالثة جماميع شعرية خالل ثالثة        نَّكربالء، أل 
فـشهرزاد  (الدليل على سالمة وصـحة هـذا النـشاط        وأقوىكرب  أيعطي  املدينة  

للشاعر عدنان غازي )وزيتونوعبري(لكاتب هذه السطور   )يف خيام الالجئني  
لباســم يوســف احلمــداين، خــري دليــل علــى هــذا  )الظــاللومرافــئ(الغــزايل 
.١النشاط

.١٩٦٧ـ جريدة فىت العرب ـ املوصل ـ ١
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عبد اجلبار كان حمـرراً يف جريـدة     األستاذنَّإوبعد ذلك نعود إىل القول ف     
لنقابـة  " الرائـد "املوصلية، وهو اليوم عـضو يف جلنـة حتريـر جملـة              )فىت العرب (

سـعد توفيـق  أاألسـتاذان معـه يف هـذا احلقـل    بالء ـ ويعمـل  املعلمني ـ فرع كـر  
.والشاعر عدنان الغزايل

خاتمة المطاف

_:قبل كل شيء بقول للشاعر القائلإليكأمتثل :القارئعزيزي 

ِهِدجهــاِردقْــِمى ِبعسيــنْأَِءرى املَــعلَــ

ــ ــلَعسيولَــ ــينْأَِهيــ ــفَّومونَكُــ اقَــ

لقول، فانه ينطبق على مبا له من داللة واضحة فانا قد وما أصدق هذا ا
هذا الكتاب املتواضع وأمـا املوفقيـة ـ    وإخراجسعيت مبقدار جهدي يف تأليف 
هي جمرد أمل منشود؟أمأدري هل أناهلا اليت هي الغاية املتوخاة ـ فلست!

ولقـد وضـعت نـصب عـيين ـ أول مـا شـرعت ـ املقـاييس الشخـصية             
على ضوئها يف دراسات الكتاب، ومل أفرط ا أميا تفـريط يف             واألدبية وسرت 

شاعر حقه مبا يستحق دون زيادة أو نقـصان، ومـع ذلـك              أوأديبكل   إعطاء
واثـق مـن انـك قـد       وإنينهللا وحده،    فإمالست ادعى العصمة والكمال      إنين

كنت ممعنـا    إذاملست هذه احلقيقة من خالل مطالعتك ملواضيع الكتاب خاصة          
.هافي

اكتـشفت يف حبـوثي قـصوراً        إذابدا لك شيء خالف ذلك، أو        إذاوأما  
يف أمور متت إىل التحقيق العلمي واالستقصاء املوضوعي بـصلة فـان ذلـك ال        
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ميش ـ ول قليال ـ بكرامة الكتاب ـ كما اعتقد ـ وال يقلل م قيمة اهلدف النبيل     
.لبداية حىت النهايةالذي استهدفته، أو نزاهة القصد اليت التزمت ا من ا

اء نزيـه  ا منك كل نقد موضوعي بنـ أتقبليل من رحابة الصدر ما   نَّإو
تقوم به من أودى خاصة يف مواضـع اخلطـأ والزلـل الـيت ال يـسلم منـها حـىت                    

. كـل عـصر وجيـل      وتلـك هـي سـنة التـأليف يف        . فنيفطاحل الكتـاب واملـؤلِّ    
جتعلـين احتـرم رأيـك    وسوف جتـدين شـاكراً شـعورك الطيـب واجيابيتـك الـيت         

الصريح، واقدر نظراتك الصائبة، وأجل نقدك الوجيـه، مـع اعتـراف ضـمين              
).واالعتراف باخلطأ فضيلة(باخلطأ ـ 

هنا إىل نقطـة مهمـة حتتـل جـزءاً كـبرياً مـن كيـان الكاتـب            أشريأنوأود  
والكتاب يف آن واحد، فكثرياً ما نرى من الكتاب من يتعرضون إىل نقد جارح 

التهكم والسخط واالزدراء، وهو إىل جانب ذلك خـارج علـى العـرف          طابعه
ممجوجـة بعيـدة عـن احلـق       أساليباألديب وحىت العرف االجتماعي ملا فيه من        

.اخل.... العنعنات والشقاق والبغضاءإثارةواحلقيقة واملنطق الرصني وهدفها 

مثل هـذا  نعرف البعض من الناقدين الذين يقوم نقدهم دائماً على ناوإن
وخبسهم وانتقاصهم حقوق الكاتب وأنانيتهمالفارغ الناطق جبهلهم األسلوب

.الظلم الفظيعوالكتاب وتنكرهم للحقائق، وذلك هو

إبـراز لاألو_:النقد املوضـوعي الرتيـه هـو الـذي يتـصف بـشيئني             إنّ
واملؤاخـذة ا، والثاين ـ البحث عن مواطن الضعف واخلطـأ   واإلشادةاحملاسن 

.عليها
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غو لغو وثرثرة، واللَّإالَّجترد النقد من هاتني الصفتني فهو ليس إذاا وأم
والثرثرة ليـسا مـن األدب يف شـيء بـل األدب بعيـد عنـهما بعـد الـسماء عـن             

.األرض

وجهات نظرهم األعزاءالقراء اإلخوانمن أتلقىأنأرجوا   _:وختاماً
.النصيحة واألدب التقوميوـ الدين) الكلمة الطيبة صدقة(الصائبة بـ

ف بني قلوبنا كما يقول الشاعر أدب يؤاخي بيننا ويؤلِّأبناءوإياهمي فان
_:احلكيم

ــا  إن ــف بيننــ ــسب يؤلــ ــن نــ مل يكــ

ــاهأدب  ــد أقمنــــ ــام الوالــــ مقــــ

*****
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ميـــتقريض ق
ـ مـشكوراً ـ   تفضل علينا األخ الشاعر علي حممد احلائري ذا التقريض

هنا أثبتناهيأخذ مكانه يف صدر الكتاب ولكن لضيق اال          أنان املفروض   وك
_:مع التقدير
األملعــــــيحــــــوى األدب وســــــفر

ــه   ــه يف كمالـــــــ ــاهى مؤلفـــــــ تنـــــــ
غـــــىبروضـــــته الـــــشعر حلـــــو اللّ

ــه    ــرود مجالــــ ــه بــــ ــفى عليــــ فاضــــ
ــل ــور  بأمجــ ــدحات الطيــ ــن صــ مــ

وأوقـــــع مـــــن بلبـــــل يف احتفالـــــه    
قصــــــــاد (ك يــــــــا فللــــــــه در(

أك الفكــــــر أمســــــى جمالــــــه  وبــــــو
تقـــــــصيته يف ربـــــــوع الطفـــــــوف

ــه  ــسطر آي رجالــــــ ــت تــــــ ورحــــــ
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ــة   ــوى هالــــ ــربالء ســــ ــا كــــ ومــــ
ــه  لبــــــــدر يــــــــدل ببــــــــدر مثالــــــ

علــــى ترــــا مــــن دمــــاء احلــــسني 
ــه   ــن جاللــ ــطع مــ ــهى ســ ــوم النــ جنــ

ــرباع  ــام الــ ــو الــــسبط وابــــن امــ هــ
علـــــي ـ تفيـــــأ ســـــاجي ظاللـــــه       

حلائريعلي حممد ا/كربالء 
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ورــالمؤلف في سط
.م١٩٢٨هجـ ـ ١٣٤٧ولد يف كربالء املقدسة سنة 

رباه والده اجلليل احلاج السيد حممد رضا آل طعمة بتربيـة دينيـة سـليمة          
، فـأمت ذيبـه، وعلمـه فنـون         واألخـالق فأحسن تربيته، وهذبه مبكارم الـدين       

.بإتقاناخلط العريب والفارسي اجلميلني 

األول املرحوم أستاذهالقراءة والكتابة على ومبادئكرمي درس القرآن ال
ومنه أيضاً اقتـبس بعـض الفنـون يف     . سديالسراج األ ) مخرة أيب(الشيخ حممد   
.اخلط العريب

درس علم التجويـد علـى العالمـة الـسيد حممـد حـسن يوسـف وعلـى                  
.الورع احلاج حممد حسني الكاتب يف كربالءأستاذه

حنـو وصــرف وفــصوال مـن الفقــه والتــشريع   درس العلـوم العربيــة مــن 
يف  أسـاتذته ومـن   رمحـه اهللا  اخلطيب الشيخ حممـد    اإلماماإلسالمي يف مدرسة    

هذه املدرسة املرحوم العالمة الـشيخ عبـد احلـسني الـدارمي واخلطيـب الـشهري            
).العالمة اخلطيب ـ نفسه(وأحياناالسيد حممد كاظم القزويين وغريمها 

عـة الكتـب األدبيـة ودواويـن شـعراء اجلاهليـة            وترعـرع علـى مطال     شب
وأخيـه  الرضـي والشعراء القدامى يف اإلسـالم واملعاصـرين، وتـأثر بالـشريف          
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إبـراهيم مث اجلواهري والرصايف وشـوقي وحـافظ   األكثراملرتضى واملتنيب على   
واملرتـضى واملتـنيب هـي الـيت أظهـرت موهبتـه          الرضيوغريهم، ولعل دواوين    

.لشعريةاألدبية وملكته ا

مل ينـشر منـها شـيئاً يف    ١٩٥٠بدأ ينظم الشعر ويكتب املقاالت منذ عام     
واسـتمر يف  ١٩٥٨يف عـام     إليـه ذلك الوقت، وترك الشعر لفترة طويلة مث عاد         

.النظم حىت اليوم

ــة    ــه االرجتالي شــارك يف معظــم حفــالت كــربالء الدينيــة واألدبيــة خبطب
بالء الـسنوية العظمـى مبولـد    مهرجانـات كـر    األخصوقصائده احلماسية على    

فيها ويف غريهـا عرافـة احلفـل،         إليهوكثرياً ما عهدت    عليه السالم علي اإلمام
احتفال ديين شارك فيه هو الذي عقدته اهليئة العلوية يف كـربالء برئاسـة           وأول

.عاماً تقريبا١٨ًالسيد صدر الدين الشهرستاين منذ 

األدبيـة الـذين هلـم قـدم يف     ئهأصدقااستفاد يف البداية من جتارب بعض   
املرحوم العالمة احلويزي الدكتور السيد صاحل جـواد آل طعمـة        : أمثالاألدب  

.والسيد مرتضى الوهاب والسيد مرتضى القزويين والسيد الشهرستاين

ـ  ٥٩(خترج من الدورة التربوية اخلاصة برجال الدين عـام        ومـا  ) ١٩٦٠ـ
.يزال حىت اليوم ميتهن التعليم االبتدائ

الثلـث ـ   األخـص وهو خطاط شهري جييـد كتابـة اخلطـوط العربيـة علـى      
والنسخ ـ والرقع ـ والـديوان ـ وكـذلك اخلـط الفارسـي مـع تطبيـق قواعـدها           
الفنية بدقة ومهارة وبراعة وذوق سليم خاصة اللوحات اخلطية الكبرية واجلدير 
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مـن جهـود   اخلط قد ازدهـر يف كـربالء بواسـطته ملـا بـذل يف سـبيله             أنبالذكر  
.منذ ستة عشر عاماً تقريباًإلحيائه

فني والكتـاب العـراقيني ببغـداد يف عـام     انتمى بالعضوية إىل مجعية املـؤلّ   
١٩٦٢.

كتـاب يف خمتلـف     ) ١٧٠٠(ميلك مكتبة خاصة حتتوي على مـا يقـارب          
.املواضيع ولكنها غري منظمة

  مية وقد اسـتقال  سنوات يف اجلمعية اخلريية اإلسالأربعاً كان عضواً إداري
.١٩٦٤هجـ ـ ١٣٨٣منها يف عام 

نشر كثرياً من املقاالت والقصائد يف خمتلف الصحف واـالت العراقيـة            
ـ الـشؤون   األقـالم العرفان اللبنانية ـ اإلميان ـ الـبالغ ـ     . والعربية املرموقة منها

عـدل ـ   ـ األسرة ـ الثقافـة اإلسـالمية ـ ال    ١٩٦٢االقتصادية لغرفة جتارة كربالء 
التضامن اإلسالمي ـ الرائد لنقابة املعلمني فرع كربالء ـ رسالة اجلمعية اخلرييـة    
اإلســالمية ـ صــوت املــبلغني وكــان صــاحبها فــضيلة اخلطيــب الــسيد حــسن    

.واآلداب وغريهاواألخالقاملصباح ـ 

البغدادية ـ جريدة اتمع الكربالئية،  األخبارجريدة : وأما اجلرائد منها
.من االت والنشرات اليت ال ختطر على البالوغريها 

ــل  أنّكمــا  ــب مث ــبعض الكت ــدة ل ــه مقــدمات عدي ــة : ل ذكــرى العالم
. مـذهب أهـل البيـت بـدون توقيـع          أوماميـة   ملاذا اخترت مذهب اإل   . اخلطيب

السادس والثامن مـن دواويـن الـشاعر الـشعيب الكـبري الـشيخ كـاظم         واجلزأين
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ت احلسينية وجملة صوت شباب التوحيد الكربالئية املنظور الكربالئي ـ املنظورا
ــراق    نوغريهــا مــ ــشعراء داخــل الع ــاء وال ــبري مــن األدب اــالت مــع عــدد ك

....وخارجه

، مــستقيم االجتــاه، بعقيدتــه اإلســالمية الــيت قــاوم ــا الفكــرةمــستقل 
التيارات احلزبية السياسية خاصة صموده بوجـه املبـدأ الفوضـوي اهلـدام أيـام                

السيد مهدي آل طعمة ـ األكربه وكان مهدداً باخلطر الشديد هو وشقيقه انتشار
.يام الفوضىأ١٩٥٩السود ـ عام األيامصاحب املواقف املشهودة يف تلك 

أما حياته الزوجية فهي العقبة الكأداء يف طريق نشاطه األديب وهو الـذي     
الـشاقة   شـغال باألواملتزوج كاحملكوم عليـه      احلياة الزوجية كسجن كبري   : يقول

.ويطبق هذا املثل على شخصه ومن على شاكلته. املؤبدة

******
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ادرالمص
.الدكتور يوسف عز الدين_ الشعر العراقي احلديث_ ١

.عبد الرزاق احلسين_ الوزارات العراقية_ ٢

.عبد احلسني احلويزي_ ديوان احلويزي القدمي_ ٣

.يدار آل طعمةحممد حسن الكل_ ١/مدينة احلسني ج_ ٤

.السيد هبة الدين الشهرستاين_ ٤/جملّة املُرشد م_ ٥

.خضر العباسي_ شعراء الثورة العراقية_ ٦

.عبد الرزاق عبد الوهاب آل طعمة_ كربالء يف التاريخ_ ٧

.جاسم الگلگاوي_ جريدة املُجتمع الكربالئية_ ٨

.ناصريةمجعية التضامن اإلسالمي ال_ جملّة التضامن اإلسالمي_ ٩

.رحلة ابن بطّوطة_ ١٠

.إبراهيم مشس الدين القزويين_ البيوتات العلوية_ ١١

الـدكتور عبـد اجلـواد الكليـدار آل     _ تاريخ كربالء واحلائر احلسيين   _ ١٢
.طعمة
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.عمدة الطّالب يف انساب آل أيب طالب_ ١٣

.ضامن بن شدقم_ حتفة األزهار وزالل األار_ ١٤

.العالّمة حسن الصدر_ عمارة املشهديننزهة احلرمني يف_ ١٥

إصدار منابع الثقافة _ عبد الرسول الواعظي   _اخلمرة   ٣٦العدد  _ ١٦
.اإلسالمية يف كربالء

.العالّمة أمحد أمني_ ٢/التكامل يف اإلسالم ج_ ١٧

آثار المؤلّف

بوعةالمط

وهــو جمموعــة _ يف ذكــرى فقيــد اإلســالم اخلالــد اإلمــام الــشريازي_ ١
الت ألقاها يف حفالت تأبينية يف النجف وكربالء علـى روح فقيـد كـربالء               مقا

.هـ ١٣٨١_ آية اهللا العظمى املرحوم السيد مرزه مهدي الشريازي 

ــويريج _ ٢ ــزاء ط ــة ع ــم    _ فاجع ــاج جاس ــب احل ــع األدي ــتراك م باالش
الگلگاوي، وقـد نفـذ فـور صـدوره ألمهّيـة حبوثـه التارخييـة ووصـفه الـدقيق                   

شـهيدا يف موكـب عـزاء طـويريج يف        ٣٣ربى اليت ذهب ضـحيتها      للفاجعة الك 
م إىل الـصحن  ١٩٦٦_ ١٣٨٦مظهر يـوم عاشـوراء أثنـاء دخولـه وذلـك عـا           

.احلسيين الشريف رولته املعهودة

.١٩٦٨_ ١٣٨٨احلركة األدبية املعاصرة يف كربالء اجلزء األول _ ٣
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ةآثاره المخطوط

.٣، ج٢جبالءركة األدبية املعاصرة يف كراحل_ ١

.)جمموعة مقاالت منشورة(شذرات الفكر _٢

.مقاالت أدبية_ من وحي األدب_ ٣

.عليه السالم قبسات من ضة احلسني_ ٤

.صفحات مشرقة من تاريخ كربالء_ ٥

.معاجلات يف شؤون نظام العتبات املقدسة_ ٦

.من أعالم الفكر يف كربالء_ ٧

.الءاحلركة العلمية الدينية يف كرب_ ٨

.هكذا يتطفّلون على األدب_ ٩

.الشعائر احلسينية يف معرض النقد والتوجيه_ ١٠

.وسريى النور قريبا بإذن اهللا تعاىل. )ديوان شعر(نفحات _ ١١
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