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المقّدمة

الحمد لله رّب العالمين، وصلّى الله على �سّيدان محّمدP وعلى 

آله الميامين الأطهار، وجميع الأنبياء والمر�لين، وبعد... �

ي�ستعّد الموالون والمحّبون في �أقطار العالم �سنواًي لإحياء ذكرى 

مظاهر  براز  واإ الح�ينّي،  واللطم  العزاء،  مجالس  قامة  بإ عاشوراء، 

الحزين  الشهر  هذا  الحرام؛  محّرم  شهر  بداية  في  والحداد  الحزن 

الآل  وبقيّة   Oزينب وال�سّيدة   Qالح�ين مــام  الإ بمصيبة 

والأصحاب. ولم يكن هذا الإحياء وليد عادات �أو �أعراف �أو تقاليد، 

رشاد �أئّمة �أهل البيتR واقتداًء  بل كان دائمًا ا�ستجابًة لتوجيه واإ

آثم، والحزن والبكاء على  قامة هذه الم� ب�يرتهم و�لوكهم R في اإ

ماِم الرضا Q: »كان  �سّيد شسباب �أهل الجنة، فقد ورد عن الإ

آبة تغلُب  م ل يُرى ضاحكًا، وكانت الك� ذا دخَل شهُر محرَّ �أب�يQ اإ

ذا كان يوُم العاشرِ كان ذلك اليوُم يوَم  عليه حتى تمضي عشرُة �أايٍم، فاإ

مصيبِته وحزنِه وبكائِه«))) . 

تحقيق ونشر  الشريعة،  لى تحصيل م�ائل  اإ الشسيعة  تفصيل و�ائل  الح�ن،  بن  الشسيخ محمد  العاملي،  الحر   (((
يران - قم، 4)4)ه، ط2، ج4)، ص )50. آل البيت R، اإ مؤ��ة �
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وعن الإمام �أب�ي جعفٍر Q»... ثم ليندِب الح�ين ويبِكِه، وي�أمُر 

َمْن في داِرِه مّمن ل يتقيه بلبكاِء عليه...، ولُيَعّزِ بعُضهم بعضًا بمصاِبهِم 

َم  بلح�يِن Q، قلُت: وكيَف يُعّزي بعُضنا بعضًا؟ قال: تقول: عظَّ

الله �أجوَران بمصاِبنا بلح�يِن Q، وجعلنا من الطالبين بث�أِره مع 

آِل محمد«))).  ه الإمام المهدي| من � ولّيِ

بل صّرح �أئّمتنا R بحّبهم لهذه المجالس وحثّوا صراحًة على 

حيائها، روي عن �أب�ي عبد الله Q �أنّه قال لفضيل: »تجل�ون  اإ

�أِحبُّهَا؛  الَْمَجاِلَس  ِتلَْك  نَّ 
إ
Q: »ا فقال  نعم،  قال:  وتتحّدثون؟«، 

َُّه َمْن �أْحيَا �أْمَراَن«)2).  فَ�أْحُيوا �أْمَراَن فََرِحَم الل

قال  قال:  �أبيه،  عن  فّضال  بن  علي  بن  الح�ن  بن  علّي  وعن 

الرضا Q: »َمْن تََذكََّر ُمَصابَنَا فََبَكى َو�أْبَكى لَْم تَْبِك َعْيُنُه يَْوَم تَْبِكي 

لَْم يَُمْت قَلُْبُه يَْوَم تَُموُت  �أْمُراَن  ِفيِه  الُْعُيوُن َوَمْن َجلََس َمْجِل�ًا يُْحِيا 

الُْقلُوب«))). 

بكاء  حياء واإ ّن ما يقوم به الخطباء والقّراء من راثء واإ ومن هنا، اإ

يندرج في هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي تعّرضت له هذه 

الرواايت.

)))  و�ائل الشسيعة، ج4)، بب ا�ستحباب البكاء على قتل الح�ين، ص509.
)2)  المصدر نف�ه، ج 4)، ص )50.
)))  المصدر نف�ه، ج4)، ص 502.
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ول شّك في �أّن عمدة ما ي�تند عليه القّراء وخدمة المنبر الح�ينّي، 

نّما هو على الماّدة العزائّية التي يتكّون منها نّص المجلس. ومن هنا،  اإ

�أحببنا في معهد �سيد الشهداء Q للمنبر الح�ينّي �أن يكون لنا 

خواننا القّراء في تقديم هذا الكتاب؛ ليكون عواًن  نصيب المشاركة مع اإ

لهم في مجال�هم التي يقرؤونها في الليالي العشر الأولى من المحّرم.

وقد تمّيز هذا اإلصدار بـ:

عداد المجالس الح�سينيّة مقتصرين فيها على القصيدة والنعي، مع  - اإ
القّراء  المحاضرة، اعتمادًا منّا على خبرة  �أو  للموعظة  عدم وجود 

الكرام في انتقاء الموضوع المنا�ب للمجلس.
ذات  والم�موعة،  الم�ألوفة   - العراقيّة   - الشعبّية  الأبيات  اختيار   -

العبارات الواضحة عمومًا.
لى جعبة  - اختيار قصائد جديدة غير م�ستهلكة في الغالب، لتضاف اإ

القّراء الأعّزاء.
بعد  �أو  �أثناء  تالوتها  القراء  بعض  اعتاد  التي  المراثي  بعض  �أضفنا   -

مجلس العزاء.
 Q يتقبّل عملنا ويحشران مع الح�ين �أن  تعالى  الله  ون��أل 
نّه قريب مجيب. و�أصحابه، و�أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، اإ

والحمد لله رّب العالمين

معهد �سّيد الشهداءQ للمنبر الح�يني
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مجلس العزاء لصاحب الزمان|

القصيدة

م: خطاٌب إلى المولى بقّية الله | في الليلِة األولى من محرَّ

ــّزى؟! ــع ــُم يـــِه ال ــن ُمـــَعـــِزّ ــى ع ــف ــْخ َ ــاِب عـــّزا!�أي ــ ــب ــ فــكــم هـــذا عــلــى الأح

ــّزا ــاِط الــقــلــِب حـ ــيـ ــي نـ ــا فـ ــ ــمَّ ــ ــروَح الـــهِـــالِلَوِم ــجـ ُم عــــاَد مـ ــرَّ ــحـ  مـ

وجيعْه الأولـــــى«  ــلــيــلــُة  »ال الشريعْه«�أتـــتـــَك  حــامــي  اَي  ــُه  ــل »ال ــْت  دَعـ

ليَعْه الطَّ ــُدَك  ــِق ــْف ت ــَت  ــ و�أن ــاِلَرَجـــْعـــُت  ــّرِم ــِزُف فــي ال ْ ــن ونــحــُر الــ�سِّــبــطِ ي

ــّيِ ــ ــوِص ــ ــَد وال ــمـ ــَد �أحـ ــْعـ ــَك بَـ ــ َّ ــ�أن ــ ــّيِك ــزِك ــَد الــُمــجــتــبــ�ى الــحــ�ــِن ال ــْع وب

ــّيِ ــِخ ــ�َّ ــعِ ال ْمـ ــدَّ هـــراِء بلـ ِد بلــِعــيــاِللـــدى الـــزَّ ــرَّ ــشـ ــمـ ــى الـ ــل ــوُح ع ــنـ تـ

مــاِء دوَن  صــبــرًا  الــمــذبــوحِ  تــــــــدوراِن الـــمـــجـــالـــَس بلــبــكــاِءعــلــى 

عـــاِء ــَن الـــدُّ ــ ــحــبَّ ِم ــُم ــَس ال ــن ــال ت اللياليف ــذي  ــ ٰه فــي  لــديــَك  ــضــجُّ  ي

ال�كيِب ــعِ  ــدِمـ بلـ وا�ـــــاَك  ــَقـــْد  ال�ليِبلَـ الج�ِم  ذي  المرضوِض  على 

الليلة األوىل
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الــخــضــيــِب ــيــِب  ــلــشَّ ل ُحــــــْزانُه  ــيواي  ــعــوال ــوَق ال ــ ــِه فَـ ــ ــر�أِ� ــ ــاُف ِب ــطـ يُـ

مصيَبْه ــْن  ِمـ ــَك  ــِب ــقــلْ ِب ــا  م ــُف  ــفِّـ ـــِتـــَك الـــغـــريـــَبـــْه�أخـ ــاٍت ِلـــعـــمَّ ــ آهـ ــ� ــ بـ

�ليَبْه الـــَحـــْورا  زيــنــُب  ــُح  ــصــب ــاِل!�أت ــَجـ ــِحـ ــي ِلـــــــرّبِت الـ ــ ــِم ــ َ ــوا�أل ــ ف

نعم، هذا الشهر هو شهر الحزن، شهر المصيبة، شهر �أليم على 
قلب مولان صاحب الزمان، يذكر فيه مصائب الح�ين Q و�أّم 

المصائب زينب O، يبكي بدل الدموع دما...

)بحر طويل(

هـــلّـــيـــت الـــــحـــــزن  هـــــــالل  ولـــــــونـــــــك مــــظــــلــــم قـــبـــالـــياي 
ــة بلــــــــدلل ــ ــومـ ــ ــر�ـ ــ ــيصــــــــور مـ ــ ــالل ــ ــرة اه ــ ــم ــ ــج ــ �أشــــــوفــــــه ب
ــت ــي ــل ه ــزن  ــ ــ ــح ــ ــ ال هـــــــالل  ريـــــتـــــك تـــــرحـــــل بـــهـــالـــحـــيـــناي 
ــر ــ ــذگ ــ آنــــــــه ات ــر لــحــ�ــيــنمـــــن اشـــــوفـــــك � ــمـ ــشـ ــه الـ ــ ــال ــ مــــن ج
ــة ــعـ ــجـ يـــديـــنواتـــــــــذگـــــــــر بـــــعـــــد فـ ــوف الإ ــفـ ــاحـــت كـ مـــن طـ
ــن ــي ــص ــ�ي انــــشــــطــــر ن ــ ــبـ ــ ــلـ ــ اشــــــوفــــــه بــــجــــمــــرة اهــــاللــــيوقـ

�أنّك  بّد  ل  الليلة؟!  هذه  في  �أنت  �أين  �سيدي،  العزاء  كّل  لك 

ك الح�ين، تذرف دموع الآهات، دموع الحنين،  مولي عند قبر جّدِ

دموع الح�رة لطلب الثار...

)لحن الفراق(

الغزيره الدموع  يجري  بقبر الح�ين 
نصيره الــفــاقــد  ــره  ــذك ي بقبر الح�ين 
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العشيره بــدر  عد  يغفى  الح�ـين    بقبر 
بونينه ــمــهــدي  ال ــنــدب  ي ــه    ــل هــالــلــه هــال
مقطعينه ــدي  جـ ــذا  هـ ــه    ــل ــال ه ــلــه  هــال
جبينه اداوي  يــمــتــى  هــالــلــه    ــه  ــل هــال

)أبو ذّية(

ب�ماي ح�ين  شــهــر  هـــالل  ب�ماي هـــّل  هالشهر  وينعرف  ح�يني 
ب�ماي الــنــاس  مــن  حــ�ــيــن  المنّيهراد  ــاس  كـ ــن  م ــرّوه  ــ وتـ انــمــنــع   

المصيبة

عذرًا �سّيدي ومولي اي صاحب الزمان، فذنوبنا تؤّخر ظهورك 

جّدك  ــ�أر  ث طلب  عن  تؤّخرك  ومظلوميّتك،  غربتك  من  وتزيد 

الح�ين Q الذي تندبه صباحًا وم�اًء في زايرة الناحية المقّد�ة 

اّيه: »فلئن �أخّرتني الدهور، وعاقني عن نصرك المقدور، ولم  مخاطبًا اإ

ندبنّك  �أكن لمن حاربك محارًب، ولمن نصب لك العداوة مناصبًا، فلأ

صباحًا وم�اًء، ولأبكيّن عليك بدل الدموع دمًا، ح�رًة عليك، وت�أ�فًا 

كما دهاك، وتلهفًا حتى �أموت بلوعة المصاب وغّصة الكتياب«.

مولي، كربالء حاضرة معك صباحًا وم�اًء، مشهد الإمام الح�ين 

وهو طريح على رمضاء كربالء، عراين، �ليب، محزوز النحر، ل 

يفارقك...
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مشهد الخيام المحروقة، الأطفال يتصارخون ويتراكضون وينادون: 

عّمه زينب، �أين والدي؟ �أين �أخي؟ �أين عّمي العّباس؟

و�أكثر ما يؤلم قلبك تلك المر�أة الصابرة المحت�سبة، بطلة كربالء، 

آلم ال�سب�ي... التي تحّملت �ألم الفراق في كربالء، و�

�الم الله على قلبك مولتي!

عند  يقف   ،O زينب  عّمته  يزور  المهدّي|  بلإمام  ك�أنّي 

قبرها، يتذكّر المصائب التي مّرت عليها، ويبكي!

لى ضريح  اإ )خلّي( قلبك مع الإمام في بالد الشام، لندخل معه 

!O مولتنا زينب

يني(
ّ
)لحن يّمه أنا زينب عد من تخل

آلِمچ �آلمي عّمه، �أان المهدي، �

واللّي جره ابحالك، چن صار جّدامي

لو ذكرت متنچ، تحرقني اعظامي

ضربوچ اي زينب، وانه اجري ح�رات

اي عّمه اي عّمه، اي عّمتي زينب

عذريني اي زينب، لو ما چنت موجود

عالناقه من صحتي، اشچم طفل مفقود

قتلوا هلي ومالي بس نخوة الموعود
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ايلمهدي �أدركني، ودوني للشامات

اي عّمه اي عّمه، اي عّمتي زينب

من  العشرين  في  كربالء  لى  اإ عادت  يوم  تراها  ليتك  مولي،  اي 

آه لقلبك اي زينب! صفر، �

وكّل  و�أبنائك  اإخوتك  �أج�اد  وفيه  كربالء،  فراق  تحّملت  كيف 

عزيز على قلبك؟!

لى كربالء... نعم، ففي يوم الأربعين عاد ركب ال�سبااي اإ

تركت  التي  الأرض  لى  اإ زينب، وصلت  حال  القلب  بعين  تخّيل 

ماماه! والعّباس مقطوع الكفّين، وال�هم  فيها الح�ين مذبوحًا! �أي وااإ

تشّم  الآن  وهي  عينيها،  المشاهد عن  هذه  غابت  ما  بلعين!  انبت 

رائحة الأحبّة...

خذ  قالت:   ،Q العابدين  زين  الإمام  منها  دان  لّما  �أنّه  يُروى 

قبر  على  دلّني  �أرى،  ل  �أصبحت  بصري،  على  فلقد غشي  بيدي، 

�أخي!

 ،Q الح�ين  قبر  لى  اإ بها  �أقبل  بيدها،   Q ال�جاد  �أخذ 

َوَضَعت يديها على القبر، واندت: واح�يّناه! واح�يّناه!

دفنوك؟!  كفٍن  بغير  �أم  كفّنوك  �أم  غّ�لوك  هل  ح�ين،  �أخي 

وجعلت تبثّه شكواها:
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)طور العكراوي(

آه � آه  � آه  � حالي  وشــوف  ــه  آن � اجيتك  خويه 

ودللــــــــي  عــــــــــّزي  اي  لــــــي  گــــــــوم 

آه � آه  � آه  � ــي  وال بغير  تخلّيني  شلون  خويه 

ــرالـــي ــجـ ــن بـــعـــدك اشـ ــ ــا تــــــدري م ــ م

آه � خــويــه  اي  آه  � خــويــه  اي  آه  � خــويــه  اي  آه  �

آه � آه  � آه  � بيه  شصار  وشــوف  اگعد  يخويه 

ــه  ــيّ ــب ــوده � ــ ــي ــ ــگ ــ ــك رحــــــت م ــ ــتـ ــ �أخـ

آه � آه  � آه  � اميّة  فعل  عن  ولتناشدني  خويه 

ــه ــّي ــران ب ــ ــي ــ ــن ــ رّوعـــــــــوان وشـــعـــلـــوا ال

آه � آه  � آه  � رقيّة  ماتت  را�ــك  اعلى  وتراهي 

)أبو ذّية(

بعداك يح�ين  وتحيّرت  ضعت  بعداك �أان  خــوي  اي  بعد  الفنا  وتّمنيت 
بعداك يح�ين  العمر  ريد  ما  عالوطّيهوالله  شوفك  ول  عيني  عمت 

)ويمكن اإضافة بعض هذه الأبيات(

بها  ك�أنّي   ،Qالح�ين لأخيها  الحنين  �أخذها   O زينب
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راحت تخاطبه بهذه الكلمات:
ــه لأحـــضـــانـــيمـــــشســـــتـــــاقـــــة بـــــعـــــد َمــــــــرة ــ ــوي ــ �أضـــــّمـــــك خ
ــه ــ ــتـ ــ وانـ �أان  ــيواتــــــ�ــــــامــــــر  ــ ــزانـ ــ واحـ ــري  ــ ــم ــ ع ــه  ــ ــرح ــ ف اي 
تـــــفـــــارقـــــنـــــياتـــــــذكـــــــر لـــــيـــــالـــــي هـــــــواي ل  يــــــــّمــــــــي 
ــه ــل ــي ــك بـــــيـــــدّي كـــــل ل ــ�ـ ــمـ ــيتـ ــنـ ــيـ ــلـ ــ�ـ عــــــــن �أّمــــــــــــــــي تـ
حــ�ــيــن اي  غـــفـــت  ــي  ــن ــي ع ــيواذا  ــن ــي ــب اشــــــوفــــــك تـــمـــ�ـــح ج
ــيكـــــــنّـــــــك فـــــاطـــــمـــــه �أمــــــــك ــ ــزانـ ــ واحـ ــري  ــ ــم ــ ع ــة  ــ ــرح ــ ف اي 
خـــويـــه اي  واّيك  وانـــــــــــــت قـــــبـــــالـــــي تــــاللــــيكـــــبـــــرت 
ــييـــــومـــــيّـــــة �أصـــــــــــد وادعـــــــــي ــ ـــال ـــغـ ــظ الـ ــ ــف ــ ــح ــ ربّـــــــــــــ�ي ي
كـــلـــهـــا �أهـــــــلـــــــي  ــوة  ــ ــ ــل ــ ــ � الـــعـــالـــياي  ــي  ــلـ ــيـ ــهـ �ـ ــم  ــ ــج ــ ن اي 
ــك ــونـ ــيـ ــض عـ ــ ــم ــ ــغ ــ ــيشـــــلـــــون ت ــ ــزانـ ــ واحـ ــري  ــ ــم ــ ع ــة  ــ ــرح ــ ف اي 
ــي ــ ــنّ ــ ــر �س ــ ــغ ــ ــن ص ــ ــ ــه م ــمـ ــيـ ــتـ ــي تـــــــ�أّذيـــــــتيـ ــ ــم ــ ــت ــ ــي ــ وانـــــــــــه ب
ــيـــدر ابـــــــويـــــــه انــــــتــــــه تـــمـــنّـــيـــتومـــــــن طـــــــاح الأبــــــــــو حـ
ــتتــــــدلّــــــلــــــنــــــي تــــــعــــــّززنــــــي ــيـ ــلّـ ــك ظـ ــ ــل ــ ــظ ــ �أمـــــــيـــــــرة ب
ــك �أتــــيــــّ�ــــر ــ ــن ــ ــي ــ ــيوعـــــقـــــب ع ــ ــزانـ ــ واحـ ــري  ــ ــم ــ ع ــة  ــ ــرح ــ ف اي 

ثّم التفتت زينبO إلى النساء:

ــه مـــشســـنَـّ ــن  ــ ــومـ ــ گـ احلـــــــــرم  اي  اندت 
ــا مـــــن اهـــلـــنـــا ــنـ ــلـ ــفّـ ــكـ  لـــعـــنـــد لـــــي تـ

ــا ــ ــنّ ــ ــوط ــ نــــــريــــــده يـــــگـــــوم ويــــــــــــردان ل
ــي جـــابـــنـــا وبـــيـــنـــا تــكــفّــل ــ ــو لـ ــ ــا هـ ــ مـ
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أقبلت الحوراء مع النساء إلى قبر أبي الفضل، جلست عنده، نادت:

)لحن الفراق(

هالم�سّية اانجــيــتــك  خويه عباس   

علّيه رد  اگــعــد  خــويــه  خويه عباس  

خويه عباس   شوف خويه شصار بّيه

ــام وحــــرم وعـــيـــال الــنــبــ�ي ــتـ جــبــت اليـ

ــد وشــــوف الــعــبــ�ي ــع ــام اگ ــتـ جــبــت اليـ

ــ�ي ــب ــ�س ــن ال ــت اليـــتـــام مــتــّربــه مـ ــب ج

شجوني اخفي  لو  احچي  الح�اس  ايبــو 

تــشــاهــد عيوني ــك  ــاس ردتـ ــ� الح ايبـــو 

بمتوني  ــيــاط  الــ�س ــر  واثـ الحــ�ــاس  ايبــو 

كأّني بالعّباسQ يجيبها:

عقيله اي  ــ�ي  ــب ــت ــع ت ل  ــه  ــويـ خـ ــا  ــه ــگــل ي

ثجيله والـــلـــه  امــصــيــبــتــچ  ــه  ــوي خ يــگــلــهــا 

العيله ــارت  ــ ص بــرگــبــتــچ  ــه  ــوي خ يــگــلــهــا 
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بيكم ــار  ــصـ الـ ــّل  ــ ك ــه خـــويـــه  ــديّـ بـ ــو  مـ

ــم واجــيــكــم مــو بــديّــه ومــگــدر احــضــرك

ــيــفــي واحــمــيــكــم  ــره �س ــهـ مـــو بـــديّـــه و�أشـ

)عاشوري(

آه � آه  � بحنينه  ذاب  لو  لتلومه  تراهو يندب بو الفضل حامي الضعينةالگلب 

آه � آه  � ونينهيويلي ومن گطعوا ي�اره ويمينه  ي�مع  من  ال�سبط  گلب  شحال 

آه آه � عالترابانحنه ظهره عالعضيد وزاد العتاب � انيم  بياوضع  تشوفه  وزينب 

آه آه � ل طال بعدك هالعمر اياغلى الحبابظلّت تصيح بصوت مااعظم هالمصاب �

 )أبو ذّية(

ــر عــالمــه ــظــه ــهراعـــــي الـــثـــار مـــا ي ــالم ــلــــّدان نــــــوره ع ــر لــ ــشـ ــنـ ويـ

ــه ــالم ع ــه  ــاتـ ــّمـ عـ بـــمـــتـــون  اميّهدرى  ــور  ــاط زجــر وجـ ــي بــضــرب �س

رحلوا قد  واليوم  معي  كانوا  بلأمس  ــدا الــقــلــب نــيــراان  ــي �ــوي ّــفــوا ف وخــل

رجعوا ن  واإ ــادوا  عـ لئن  عــلــّي  ــذرًا  ــحــااننـ ــّفِ ري ــطـ ــق الـ ــري لأزرعــــــّن ط
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الليلة الثانية 

مجلس الخروج من المدينة

القصيدة

ــفــجــوعِ  ُدموعي �أضــحــى الـــُفـــؤاُد َكـــَوالـــٍه َم �ســيــُل  يَّ  خـــدَّ على  َوَجـــَرى 

َراَن الــحــ�ــيــَن وقـــْد  ــرُت  تـــذكَـّ ــا  ــمَّ ِ ل ــوديـــع ــِة الـــتَـّ ــاع ــ� نــحــَو الـــبـــتـــوِل ب

 ٍ ــع ــاِض ــْرٍف َخ ــَطـ ــُه ِبـ ــُع ــداِم ــجــري م ــا بــخــشــوعِ تَ ــه ـغــُر يــهــمــُس ا�ــَم والــثَـّ

ِقــلــًى ــن  ع ل  ــٌل  ــ راح �أان  ــا  ه ـــــاُه  الــمــفــجــوعِ �أمَّ ــِك  ــِب ــل ق ـــَة  ُغـــصَّ لأذوَق 

الَوغَى يُد  متُه  هشَّ ضلُعِك  كان  ْن  ُضلوعي اإ فوف  الطُّ في  �سَُتهَشُم  فََغَدًا 

ُمح�سِنًا جنينَِك  قتلوا  ْن  اإ ــــاُه  َرضيعي �أمُّ �ســيــذبــحــوَن  ــَديَّ  ــ َ ي فَــَعــلَــى 

ِرَوًى فَِمْن  البكاء  من  َمــانـَـُعــوِك  ْن  ــمــاُء َصريعي اإ ــِظّ �أمــنــُع وال ــِفّ  ــطَّ ال فــي 

الَعَرا  في  فج�مَي  لياًل  تُدفني  ْن  ــاًل ِبــنــجــيــعــي اإ ــ ــْرَمـ ــ ــى ثـــــالاًث ُمـ ــق ــب ي

ــم �أرحــــْل ومــا ــو ُخـــِيّـــْرُت ل ـــــاُه ل ربيعي �أمَّ ــِه  ــي ف ــاَن  ــ ك َربـــَعـــًا  ــُت  ــارقـ فـ

لحقاً  كــونــي  الــخــطــُب  ــوُن  ــه َ ي ُشُموعي لكن  ضــيــاَء  اي  قــريــٍب  عــن  ِبـــِك 

ــُه مــتــنــِقّــلٌ  ــرفُـ ــاَر الــحــ�ــيــُن وطـ ــ ـــــــــــِه وبــقــيــعِ � ــيـــن الـــنـــبـــ�ي و�أِمّ بـ

ــبــاً  ــرَق ر�أَ�ـــــُه ُمــتَــهــِيّ ــ ــُر �أطـ هـ ــدَّ ــا �ألَــــــمَّ ِبـــَشـــمـــِلـــِه الــمــصــدوعِوالـ ـ ــمَّ ِمـ
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)شعبي(

لــــگــــبــــر امـــــــــه گـــــصـــــد مـــــــولي
الـــــــحـــــــّرة ايـــــــــــــــــــوّدع  انوي 
ــر يـــ�ـــمـــع ــ ــبـ ــ ــگـ ــ ــن امـــــــــن الـ ــ ــ ــي ــ ــ ون
تــــــــــــون لـــــــونـــــــتّـــــــه الــــــــزهــــــــرة
آلم و� شــــجــــن  وحــــــامــــــل  اجــــــــه 
ــا يــــــمــــــه ودعـــــيـــــنـــــي ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــگـ ــ يـ
ــبـــچ ــلـ ــچ ولـــــعـــــطـــــف گـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ لـ
ــي ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــّمـ ــ �أنــــــــــــــه رايــــــــــــــد دضـ
ــرچ ــ ــب ــ آخــــــــــــر لــــحــــظــــة يَــــــــــم گ �
ــنـــي ــريـ �أظــــــــــن هــــالــــ�ــــاعــــة حـــضـ
نـــــحـــــبـــــت فــــــاطــــــمــــــة چـــنـــهـــا 
وگــــــــامــــــــت نــــفــــضــــت الــــغــــبــــرة
آه � ــاه  ــ ام اي  آه  � ــاه  ــ ايامـ آه  � ــاه  ــ ام اي  آه  �

ــرة ــ ــ ــزه ــ ــ ــت ال ــ ــن ــ ــض ــ لــــضــــنــــاهــــا ح
ــه ــ ــم ــ ــض ــ ــه ابــــــنــــــحــــــره وت ــ ــمـ ــ ــشـ ــ تـ
ــروگ  ــ ــح ــ ــم ــ ــب الـــــــوالـــــــدة ال ــ ــل ــ ــگ ــ اب
يُــــــمــــــة ايلـــــــــــولـــــــــــد  اندت 
ــه ايدلــــــيــــــلــــــي اشـــــلـــــون ــ ــلـ ــ ــگـ ــ تـ
ــة ــمـ ــلـ ــي هــــــــــــــــالرض ظـ ــ ــ ّ ــل ــ ــ ــخ ــ ــ ت
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ــد ــ ــي ــ ــع ــ ــي وتــــــــــــــروح اب ــ ــن ــ ــي ــ ــل ــ ــخ ــ ت
يـــــبـــــعـــــد الــــــــــــــــــروح اييُــــــمــــــة
ــي احــــــــس نــــــورك ــ ــن ــ ــي ــ ــج ــ مــــــن ات
گـــمـــرة الــــگــــبــــر  ارض  ــي  ــ ــل ــ ــخ ــ ي
آه � ــاه  ــ ــ ايام آه  � ــاه  ــ ــ ايام آه  � ــاه  ــ ــ ايام آه  �

مـــــثـــــل كـــــــل والــــــــــــــدة صـــــــارت
ــه ابـــــــــدمـــــــــوع الــــهــــم ــ ــيـ ــ ــاچـ ــ ــحـ ــ تـ
ــن ــ�ــي ح اّم  ــون  ــ ــ ــي ــ ــ اع ــل  ــ ــي ــ ــ�س ــ ت
دم بـــــــل  دمـــــــــع  مـــــــو  لــــحــــزنــــهــــا 
ــى الــــتــــربن ــ ــل ــ �أنــــــــه ابــــــروحــــــي ع
يــــــــــــوم اخــــــيــــــولــــــهــــــم تــــلــــتــــّم
ــب مـــنـــاحـــة اهـــنـــاك ــ ــصـ ــ اجــــــي وانـ
ــّرة ــ ــ ــح ــ ــ ــب ال ــ ــ ــن ــ ــ ــك زي ــ ــ ــت ــ ــ ــع اخ ــ ــ مـ
آه � ــاه  ــ ام اي  آه  � ــاه  ــ ايامـ آه  � ــاه  ــ ام اي  آه  �

)المصيبة(

�اعد الله قلب الح�ينQ! هذه �آخر �اعات في مدينة جّده 

الأم   ،Oفاطمة �أّمه  قبر  وّدع  لحظات،  �آخر   ،P الله  ر�ول 

...P الحنونة، بكى عندها، ثم توّجه نحو قبر جّده ر�ول الله
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نعم، خلّي قلبك �أيّها الموالي مع الح�ين!

لى قبر جّده ر�ول الله P، وقف  ك�أنّي به ذهب مهمومًا حزينًا اإ

 :P أمام القبر الشريف حزينًا كئيبًا يناجي ربّه عند قبر المصطفى�

ّن هذا قبر نبيّك محّمد، و�أان ابن بنت نبيّك، وقد حضرني من  اللهّم، اإ
الأمر ما قد علمت...

ذا كان قريبًا من الصبح، وضع ر�أ�ه  ثم جعل يبكي عند القبر حتى اإ

ذا هو بر�ول الله P قد �أقبل في كتيبة من  على القبر ف�أغفى، فاإ
المالئكة عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه، فجاء وضّم الح�ين 
لى صدره، وقبّل ما بين عينيه، وقال: »حبيب�ي اي ح�ين، ك�أنّي �أراك  اإ
من  عصابة  بين  كربالء،  ب�أرض  مذبوحًا  بدمائك،  مرّماًل  قريب  عن 
آن ل تُروى، وهم في  �أّمتي، و�أنت في ذلك عطشان ل تُ�قى، وظم�

ذلك يرجون شفاعتي، ما لهم ل �أانلهم الله شفاعتي!«.

ويقول:   ،P جّده  لى  اإ ينظر  في رؤايه   Q الح�ين  فجعل 
ليك، و�أدخلني  لى الدنيا، خذني اإ »اي جّداه، ل حاجة لي في الرجوع اإ

معك في قبرك«.

)شعبي(

الروح ِتهيد  َخل  ابضريحك  يـجدي  ضمني 

الـروح وت�تريح  يـجف  عيني  دمــع  َخــل 
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الـنوح يعـرف  ول  ليـــــون  گـلب�ي  َخله 

جـروح واي  يتزاحم  ول  الـهَم  يعرف  ول 

ايلـوح علـيه  ول  ينام  عـيني  جفن  وَخــل 

مذبوح الحزن  من  �أجفانـي  وبصخرة  حلم 

واتهنه الــنــبــ�ي  گـبر  يـم  جفني  انم...اي 

مـنَّه ابـمعينك  اللـيله  د  انم...واتــــــــزوَّ

نَْم اي جفـني نَْم...بس �أن�ى الهضم...لحظة غفوتي

)لحن الجفيري(

ــر الــــــر�ــــــول امـــــــن اعـــتـــنـــى ــبـ ــگـ لـ

ــى ــنـ ــحـ ــي وعـــــلـــــى جــــــــده انـ ــ ــچ ــ ــب ــ ي

لــــلــــمــــصــــطــــفــــى لـــــــّمـــــــن دنــــــى

ــه ــ ــل ــ ــرب ــ ــك ــ رايــــــــــــــح حـــــ�ـــــيـــــن ل

يـــــگـــــلـــــه يـــــــجـــــــدي انـــــصـــــونـــــه

ــه ــ ــونـ ــ ــخـ ــ ــانـ ــ ديـــــــنـــــــك �أبــــــــــــــد مـ

ــه ــ ــون ــ ــي ــ يــــكــــلّــــمــــه وتـــــــجـــــــري اع

ــه ــ ــل ــ ــرب ــ ــك ــ رايـــــــــــــح يــــــــجــــــــّدي ل
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آنـــــــــــه كـــــــل اخــــــِوتــــــي مــــــاخــــــذ �

عــــــــبــــــــاس حــــــــامــــــــل رايــــــتــــــي

ــي ــرتـ ــصـ ــه نـ ــ ــ ــل ــ ــ ــن ال ــ ــ ــب مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ طـ اإ

ــه ــ ــل ــ ــرب ــ ــك ــ رايـــــــــــــح يــــــــجــــــــّدي ل

نف�ه  العراق وجهّز  لى  اإ ال�فر   Q الح�ين  مامنا  اإ �أراد  ولّما 

وعياله ون�اءه و�أهل بيته و�أصحابه، ودَّع كّل من بقي في المدينة، 

فاطمة  طفلته  المدينة  في   Q الح�ين  تركهم  الذين  بين  ومن 

 O وكانت عليلة مريضة ل يمكنها ال�فر. تركها عند زوجة النب�ّي

لى  اإ هًا  متوّجِ ومشى  جميعًا  وّدعهم  عندما  الــراوي:  يقول  �لمة،  �أّم 

ذا به ي�مع صواًت ضعيفًا »�أب�ي ل تتركني، �أب�ي خذني معك«. القافلة واإ

)لحن الفراق(

يل عفتني    بداري وحدي ودمعي يجري

صــدري جـــوه  تلهب  وانر  يل عفتني   

يل عفتني   بلــمــرض مــشــغــولــه تــدري

الغاضريه لـــرض  ــت  ورحـ يل عفتني    

يل عفتني    وخـــذت عــبــدالــلــه ورقــيــه

م�سيه ــكــل  ب ــوح  ــ ان بـــس  يل عفتني    
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ــر ــ ــاب واانط ــب ــل ع عــيــنــي  يل عفتني    

ــخــاطــر ال اكــ�ــر  ــي  ــولـ يل عفتني    ايلـ

ــر ــواظ ــن ال ــع  ــ دم ــع  ــط ــاك م يل عفتني    

بــمــنــاحــه ــل  ــي ــل ال ا�ـــهـــر  يل عفتني    

ــاشــفــت راحـــه يل عفتني    والـــــدي م

ــكــّ�ــر جــنــاحــه ــت م ــر  ــي يل عفتني    ط

)عاشوري(

آه � آه  � خــذونــي  ــم  وايك ح�ين  ــييبويه  ــون ــن عــي ــم ــع ــي ي ــلـ ــكــم ايهـ ــب ــق ع
آه � آه  � تخلُّوني  ل  لوطن  بها  ــ�ــّموحــدي  ــلــظــم بل  عــلــيــلــة والــجــ�ــم ي

فحاول الح�ين Q بيان صعوبة ال�فر عليها و�أنّهم �يبعثون عليها 

ذا ا�ستقّر بهم المقام وجاءت لهم الأاّيم بما يتمنّون ويرجون. اإ
ت�سيل ودمــعــتــه  الــحــ�ــيــن  ــا  ــ ــه طويلانداه ــ ــران درب �أهــلــي �ــف يــبــعــد 
نحيل وج�مك  عليله  انتي  يحرميبويه  ال�فر  يبويه  المثلك  وعــلــى 

لسان حالها:

ــم بلــــدار وحــدي ــ ــون �أت َّــه شــل جــديتــقــل وحـــق  اصــبــر  مــقــدر  عليكم 
الــطــفــل عندي ِّــي  ــاد خــل عـ يبت�ميــبــويــه  اشـــوفـــه  مـــن  ــ�ي  ــب ــل ق ــ�ــر  ي

ثّم �ار الركب الحزين وهي تنتقل من هودج لهودج ومن محمل 

لى البيت،  اإ ليها و�أرجعتها  اإ �أّم �لمة  لمحمل تتوّ�ل وتبكي، فضّمتها 
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قالوا: وكانت تجلس كّل يوم �أمام الدار تنتظر خبرًا عن �أبيها، وك�أنّي بها 

لى زوااي البيت، وتعود بها الذكرايت، والشوق والحنين لأهلها! تنظر اإ

 انديت...والدمعه بعيني

 انديت...ليش اتخليني

 وايك ايروح الروح....بنتك تتمنّه تروح

 بويه هاي انه العليله...امدلله كنت انه ا�مي

 ليش هّ�ه تروح عني...تدري حيل ايزيد همي

 بداري ابقه بال اخوتي...ول اخوه الخليته يّمي

 محتاره والمدمع يهل

 وشلون عنّي ترتحل

 اتذكّر اايمي قبل...والجفن من دمعي مدمي

آه...تبقه بدللي  بس �

آه...بعدك ايلوالي   بس �

 دمعي بخدي م�فوح...بنتك تتمنه تروح

 بويه اخذني وايك فدوه...عمري ماي�ووه بدونك

 كل صبح كنت انه بويه...ان�ر بشوفة عيونك

 اي كحل كّحل جفوني...وا�مي مكّحل جفونك

 ابجي وانوح بغيبتك

 ايبويه اخذ ابنيّتك
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 شمحالت بويه شوفتك...بويه اخوتي من يجونك

 كل يوم...جنت اتناديني

 كل يوم...تنظرلك عيني

 عليك الناظر مشسبوح...بنتك تتمنه تروح

 انه ح�راتي جبيره...والمرض هّدالي حيلي

 بويه بعدك ما اهّود...ول اانمن �اعه ليلي

 صحت ايدمعه بوجنتي...خالف ابويه بحركه �سيلي

 لو وحدي اضلن حايره

 والدمع عالوجنه جره

 كلب�ي بعد شسيصبّره...ريت وايكم رحيلي

 ما اريد...ابقه انه ابوحدي

 ما اريد...دمعاتي بخدي

 خالفك كلب�ي مجروح...بنتك تتمنه تروح

 اوكف اعله الباب وانطر...لو رحت يمته تجيني

 عيني بويه اتضل تناطر...وما تبطل الدمع عيني

 ليل ونهار بغيابك...بويه مابّطل ونيني

 مهظومه ابقه بكل وكت

 والدمعه عل وجنه تكت
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 اي بويه حيل اتحيّرت...تشستعل جمرة حنيني

 مجروح...دللي ودامي

 مجروح...ي�عر ب�ألمي

 ما مثل اجروحي جروح...بنتك تتمنه تروح

)أبو ذّية(

وراحـــات هـدنه  المـاشفت  آنـــه  ــات� وراحـ حتني  ــمــرض  ال عليلة 
وراحـــات يــخــواتــي  عيني  ــةعـمت  ــيّ ــه وفــاطــمــة و�ــكــنــه ورق خــول
علينا ــرام  ــ كـ اي  ــودون  ــ ــع ــ ت ــل  تعودواهـ �أّل  الــجــالل  ذو  قضى  �أم 
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الليلة الثالثة 

مجلس الوصول إلى كربالء

القصيدة

تمهَّلو ــوِن  ــن ــم ال ــى  ــ ل اإ ــَن  ــي ــل راح تْرحلوا؟!اي  ْن 
إ
ا بْعدُكْم  للْمدينِة  ــْن  َم

دموَعها ت�حُّ  ــدْت  غ ــدايُر  الـ آهـــــاِت الـــــــَوَداعِ وتـــْ�ـــ�أُلهــذي  وتــجــرُّ �
ونلتقي؟ ــاُن  ــزم ال ــا  ــنَ ِب ــعــوُد  ي ــرى  ــ الأْطــــَوُل؟�أتُ البعيُد  الــ�ــَفــُر  ــُه  َـّ ن اإ �أْم 
رْت ت�مَّ ــاَق  ــي ــنِّ ال �أرى  راِحــلــيــَن  يحصُل؟اي  ما  درْت  �أفَهَْل  �أرِضها!  في 
ــْت يــظــلـّـلُــهــا الــكــفــيــُل بــرايَــٍة ــنَ يتـظلَُّلظــع جــناِحها  تحَت  الكــْوُن 
محاِمٌل ت�يُر  الــيـُـ�ــرى  عيِنِه  محمُل!فــي  لزينَب  الُيمنى  في  وي�يُر 
خفقاِنِه َعــْن  القلُْب  مــاَل  مــاَل  ْن 

إ
ُلا يُــعـــــّدِ لــْيــِه  اإ عجـٍل  عــلى  فدنـا 

خيلُهْم �ــاعــَة  ــراُه  تـ لــيــَت  ـــــاُس  تُْشِعُلعــبّ الّرِ�الِة  ِخيَِم  على  هَجَمْت 
ــٌب ــن ــلــئــيــُم وزي ــُه ال ــ ــرقَ ــ ــاِر �أْح ــنّـ ــروُلبلـ ــهْ خــرجــْت �أمــــاَم الــظــالــمــيــَن تُ
ــْمــِر وْهـــَي َمــروعــٌة ــاَم الــّشِ يــتــزلــزُلعــثــرْت �أمـ ــال  ــربـ كـ وادي  فـــاهـــتـــزَّ 
بشسَْتِمها اللعيُن  ذاَك  ق�ى  ــُل!مهما  ــحــمَّ ــت يُ ل  الأّمِ  ــَم  ــْتـ شسـ ــنَّ  ــك ل
كفيِله ــِد  ــْقـ فَـ ــَد  ــْعـ بَـ عليها  تُْحَمُل �أ�ــفــي  المطااي  ُعْجِف  على  �أضحْت 
ها يشدُّ ــَو  وْهـ الــحــبــُل  عليها  ــُل!يبكي  ــَم ــه ــِة تُ ــل ــزي ــه ــا ال ــه ــِت ودمـــــوُع انقَ
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)شعبي(

وصلنا كربله يختي

رقية هنانه نزلوهه

واخيام الحرم عباس

والأكبر ينصبوهه

انقبض گلب العقيلة اب�اع 

من گالوا ا�م هالگاع

شافت بلخيال ادموم

وعطش طفلة وگلب مراتع

شافت چن �كينة اتصيح

يبويه �لّبولي اقناع

واچفوف البطل عباس 

اب�سيوف النيبة گطعوهه

آه آه ايزينب � آه ايزينب � آه ايزينب � �

شافت چنهه خيمة وانر

وصريخ اطفال تتچوه

شسّبان اعلى حر ارمال

من الطعنات تتلّوه



33

شافت ثكلى عالجمرات

گّوه تحمل بلهِِدم 

تنادي ابصوت ايجّ�ام

عماتك يضربوهه

آه آه ايزينب � آه ايزينب � آه ايزينب � �

تدير العين لَنهه اتشوف

رضيع امن العطش ينحب

على متن الأبو ذبحوه

من دم رگبته يشرب

و�اعة اتشوف عالرمضاء

شيب الطاهر اتخّضب

العزيز اح�ين جثته اهناك

زلم واخيول رضوهه

آه آه ايزينب � آه ايزينب � آه ايزينب � �

گامت تحت�ب وتگول 

يمه زهرة حضريني

مااحمل قهر واهموم 
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آنه البّيه كافيني و�

ِدنَت من الحبيب اح�ين

تگله اينظر عيني

هاي الگاع بيهه امصاب

وبيهه اختك ي�لبوهه

آه آه ايزينب � آه ايزينب � آه ايزينب � �

)أبو ذّية(

خيمات بلــكــلــفــات  اعــلــّيــه  الــنــار خــيــمــات  الــلــيــالــي  لـــّيـــه  اإ ــت  ــّگ ب  ول 
بــس خــي مــات  مــو  ابكربله  لــي  ــرا  ــه ت ــوطــّي ــوا كــلــهــم اخـــوتـــي ع ال ــظ گ

المصيبة

لى  خرج الح�ين يقطع المنازل والمراحل ومعه ركبه، حتى وصل اإ

كربالء.

ينقل بعض �أربب المقاتل، �أّن الح�ين وركبه، بينما هم ي�يرون، 

الح�ين  يتحّرك، عندها ��أل  ولم   Q الح�ين  ذ وقف جواد  اإ

Q عن الأرض التي وقف فيها جواده، فقال له زهير بن القين:  

ّن هذه الأرض ت�ّمى الطّف، فقال Q: »فهل لها ا�م غيُره؟«  اإ

قال: تُعرف بكربالء،فدمعت عيناه Q، وقال: »اللهّم، �أعوذ بك 
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ومحلّ   دمائنا،  وم�فك  ركابنا،  محطّ  هاهنا  والبالء،  الكرب  من 

.»P قبوران، بهذا حّدثني جّدي ر�ول الله

الحوراء  �أخته  يخاطب  صــار   Q الح�ين  ــام  بلم كــ�أنـّـي 
O زينب

خويه ايزينب لرض الحزن جينا

حضري ثياب ال�ود الب�سيهم اعلينه

يم الخدر يختي بهالبقعة مدفننا

وواجب علّيه اوصيچ ايخويه واتمنى

اصبري يبعد الروح ابداعة الزهره امنا

�اعة تشوفينا محزوزة ارگابنا

وعباس من تلگيه امگّطعه ادينه

ال�هم لتجي�سيه متوّ�ط بعينه

من تنظري جثتي ايخويه مرميه

خايف على گلبچ لتنظري اليه

داري الخدر خويه وعينچ على ارقيه

ام�حي دمعتها من تبچي اعلّيه

والليل لو چلچل خايف تجي لينه

واحنه جثث عالگاع بلدما امغ�لينه 



36

كأّني بزينب تجيب أخاها:

)لحن الفراق(

تگلله 

لطفوف ارض  ــه  ــاي ه هـــي  ــه  ــخــوي ي هـــا 

بلــ�ســيــوف تگطعه  ج�مك  يــخــويــه  ــا  ه

ماشوف ه�ه  من  القهر  امــن  يخويه  ها 

وحدي للظيم  اظل  شلون  يح�ين  گللي 

خّدي اعلى  دمعاتي  ابقى  يح�ين  گللي 

جــّدي ابــهــاديــنــا  احــلــفــك  يح�ين  گللي 

ايحــبــيــبــ�ي ــدان  ــ ج لرض  نـــرجـــع  ــنــه  خــل

ــد لــهــيــبــ�ي ــزيّـ خــلــنــه نـــرجـــع خـــويـــه ل تـ

طبيب�ي ــك  ــون ــي اع ــة  ــوف ش ــع  ــرج ن خــلــنــه 

يگلهه 

)عاشوري(

آه � آه  � والجروح  آلمــي  � لتزيدي  النوحخويه  يكثر  يخويه  العاشر  يــوم  تــرا 

آه آه � ــه مــ�ــفــوح يزينب من تشوفي النحر مذبوح � ــدمـ ــي الـ ــوف ــش مــنّــي وت
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�اعد الله قلب مولتنا زينبO! كيف تحّملت �أخاها الح�ين 

ينعى نف�ه بهذه الكلمات؟!

مصائب  يعّدد  الح�ين  مــولان  ت�مع  وهي  قلبها  انك�ر  نعم، 

كربالء، ولكن كيف بها وقد شاهدت كّل تلك المصائب ب�أّم عينها، 

خوتها؟! وهي وحيدة من دون اإ

خوتها و�أهلها!  �اعد الله قلبها دخلت الى كربالء بعّزها ودللها مع اإ
ولكن كيف خرجت من كربالء؟! ب�أيّة حالة؟!

�سّيدي اي صاحب الزمان، هذه عّمتك زينب، وقد �أّججت قلبها 
�اعة التوديع، وما �أصعب توديع الحبيب من على انقة عجفاء! ب�أب�ي 
بها والركب يمضي، وهي ترى ج�د المولى على صعيد  و�أّمي ك�أنّي 
�أرض كربالء  توّدعه؟! توصي  كربالء تصهره حرارة الشمس، فكيف 

ب�أخيها ونور عينها...

)نعي شعبي(

اي كربله
�أوصيك بخويه ابن حيدره
جثته عالترب �ليبه معفّره

حنه ن�وان و�سبااي مح�ره واإ
ما نقدر نظل وايه نغ�له

اي كربله
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كل عشيرة اندت بن�وانها تطلع

وعالمحامل تصعدها وللوطن ترجع

واان مهمومه وقلب�ي من الهم ِتصّدع

رايده صوت من الهل يصدح

اي كربله

صعدوان على الجمال غَصبن علينه

يدينه مخدرات مدلالت ونت�تر بگفوف اإ

صاح الرجس يتشمت وين الولي خلينه

وگلمن يصد بلعين يصوب لينه...

اي كربله

�أمانه ح�ين عندك �أمانه

ارد بلربعين واطفاله واينه

نقعد على القبر وننصب عزانه

وزين العباد يقر�أ بحزن وعزيه

هذه �أّم المصائب، فارقت �أعّز الأحباب، تركت كربالء ووّدعت 

خوتها وتركت في قلبها جروحًا و�أ�ى! اإ

آنه زينب آنه زينب...� �

كربله راوتني الوان الأ�سّية 
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آنه زينب آنه زينب...� �

تنربط ايدي و�أنه بنت الزچية

اي كثر عظم المصاب اللي جرالي

هالأرض فاضت من ادموم الغوالي

كل الحباب...فوگ لتراب 

وبدماهم يحي�ي دين الله ونبيّه

آنه زينب آنه زينب...� �

كربله راوتني الوان الأ�سّية

شگد عجيبة...ايمصيبة

بت نب�ي الإ�الم ب�سياط اضربوني

شگد عجيبة...ايمصيبة

ضنّوا العدوان �أذّل من �ِلّبوني

اظن مايدرون �أنه الحّرة الأبّية

والله ماانذل َواب�ي حامي الحمّية

بس �أ�يرة...مو ك�يرة

�أ�ري شوفة خّوتي فوگ الوطّية

آنه زينب  آنه زينب...� �

كربله راوتني �ألوان الأ�سّية
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)أبو ذّية(

اقبله ــي ايهـــو  اخــوت بــنــحــور  قبلهحـــرت  ــو  ــ ايه صـــالتـــي  ــيــهــم  ب ومـــنـــو 
ــ�أمــريــن بلــطــف ايهـــو قبله ب اميهحـــرت  آل  � �ســبــ�ي  لــو  الــمــوت  ــر  امـ



41

الليلة الرابعة 

O مجلس أّم البنين

القصيدة

ذهوْل في  جاءْت  حيَن  قلب�ي  الــهــطــوْل١/حرَّ  �أعـــيـــاُه  ــروُح  ــق ــم ال جفنُها 
ــوْل؟ ــق ــْق مـــا ت ــرفَـّ ــي تـ ــاع ــن والحنيْن!�أيـــهـــا ال وانــكــ�ــاري  كــربــ�ي  زْدَت 
بل�ؤاْل؟ �أتَتني  هــذي  من  ــجــبــاْل!٢/قَـــاَل  ال دكَّ  ــُه  ــُي ــع ــي..ن ــن ــْت َوَع ــا  م
الــرجــال �أمُّ  ــا،  ــوف ال بــنــُت  ذي  البنيْن قــيــَل  �أمُّ  ذي  ــُر  ــْش ِب اي  ــْن  ــَض خــفِّ
الشسباْب يْنعى  نْحوها  ِبْشٌر  ــاَل  ــصــاْب٣/م ــُم ال ــلَّ  جـ ــْد  قـ �أمُّ  اي  قــائــاًل 
التراْب في  َو)َعــْوٌن(  ملقًى  طعيْن)جعَفٌر(  ــروٌح  ــْط َم الــلــِه(  )عبِد  ُقـــْرَب 
بلنَحيْب ــنــادي  تُ تبكي  الحبيْب٤/فَـــَدنَـــْت  ال�سبطِ  ــِن  َع خبِّرني  ِبْشُر 
الرحيْب والـــَكـــْوُن  ــُق  والــخــلْ ــْم  ُّــهُ ــبــيــْنُكــل ــَن الــطــّيِ ــ ــْم يَـــْفـــدوَن اب ــهُ ــَت ــْي َ ل
العضيْد �أمَّ  اي  الــنَّــاِس  بيَن  الشديْد٥/صــاَح  الب�أِس  ذو  العباُس  شسبلُِك 
الحصيْد ذْرَي  ُروَ�ــهــْم  ــذري  يُ العــريْنجــاَل  لــيــِث  ــوغــى  ال ــّراِر  ــ ك ــَل  ــثْ ِم
مــطــروحــًا جديْل ــا خــرَّ  م ذا  الكفيْل٦/فــــاإ راَح  ُمْذ  ال�سبطِ  َشمُل   ضاَع 
ــْل ــوي ــع وال تـــْدعـــو  بلآِه  ــْت  ــن ــث ــان الح�يْنف ــاَت  م قد  بشُر  اي  تقْل  ل   
الَفالْة في  �أْم�ى  �أمُّ  اي  اإي  ــاَل  الصاِفناْت٧/ق َذبْـــٍح..َرْضـــَرَضـــْتـــُه  ــَد  ــْع َ ب
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ــاْة ــن ــَق ــكــيــِه ال ــْب ــطــوُع تَ ــْق ــَم َّــعــيــْنر�أُ�ـــــُه ال الــل ي�بيها  ــوراَء  ــحـ الـ ــنــُظــُر  ي
ــهــا طــفــٌل رضــيــْع ــوى ِمـــن كــفِّ ــه الــيــوِم الفجيْع٨/ف ِمــثْــَل ِ�ــْقــطٍ خــرَّ فــي 
فظيْع ــٌب  ــْطـ َخـ نّـــــُه  اإ ــي  ــن ــلْ ــَ� َ ت الُمشيْنل  والفعِل  ّفِ  الطَّ ــُل  �أْص ــَو  وْه

لسان حال أّم البنين:

)لحن أمانة هالوصّية(

خــــــــذت قــــلــــبــــ�ي ورحــــــــــت ويــــن 
ــن ــيـ ــ�ـ ــحـ تـــــــــــرد يـــــــولـــــــيـــــــدي يـ
ــاب ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ لـــــــــو اتـــــــــطـــــــــول هـ
دلــــــيــــــلــــــي انــــــقــــــ�ــــــم نـــصـــيـــن
آه � يـــبـــنـــي...يـــبـــنـــي...يـــبـــنـــي  آه  �

 
ــه روحــــــــي ــ ــ ــاگ ــ ــ ــت ــ ــ ــشس ــ ــ الـــــــــــك م
ــم كــــــــــــّل جــــــروحــــــي ــ ــ�ـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ يـ
مــــحــــمــــد ريــــــــــحــــــــــانــــــــــة  اي 
ــي ــ ــ ــوح ــ ــ عــــــلــــــيــــــك يـــــــــزيـــــــــد ن
آه � يـــبـــنـــي...يـــبـــنـــي...يـــبـــنـــي  آه  �

ــل مـــــعـــــصـــــوبـــــة الـــــــــــراس ــ ــ ــظ ــ ــ ل
الـــــنـــــاس اعــــــــــز  اي  بـــــعـــــدكـــــم 
ثـــكـــلـــتـــو اگــــلــــيــــبــــ�ي والــــــــــروح
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ــاس ــ ــ ــف ــ ــ ن ــط الأ ــ ــو�ـ ــ ــوا بـ ــ ــت ــ ــن ــ ــك ــ و�
آه � يـــبـــنـــي...يـــبـــنـــي...يـــبـــنـــي  آه  �

)أبو ذّية(

ــن الـــدهـــر عـــن عــيــنــي بــعــدهــم ــ بعدهم وي مــاعــاشــت  عــبــاس  ام   ع�ه 

اوبعدهم احباب�ي  هجر  احمل  بّيه شلون  ــاضــل حــيــل  م ــي  ــدن ــعــدهــم ه  ب

المصيبة

لّما اندى بشير بن حذلم في المدينة، و�أخبر النّاس بقتل الح�ين 

ّل برزن من خدورهّن،  Q، لم تبَق في المدينة مخّدرة ول محّجبة اإ

ضاربت خدودهّن، وضّجت المدينة ضّجة واحدة...

قال الراوي: ومن جملة من خرج من المخّدرات �أّم البنين زوجة 

�أمير المؤمنين Q، وعلى كتفها طفل للعّباس Q، حتّى دنت 

من بشير ت��أله عن الح�ين Q، يقول بشير: ر�أيت امر�أة كبيرة 

ا�ستقبلتني  نحوي،  الصفوف  تشّق  وهي  طفاًل،  عاتقها  على  تحمل 

قائلة: اي بشير، �أعندك خبر عن الح�ين Q؟! قلت: نعم، ولكن 

Q؟  الح�ين  عن  ت��أليني  لكي  �أنِت  من  �أّوًل،  �أنت  �أخبريني 

يقول:  العّباس،  الفضل  �أب�ي  �أّم  �أان  البنين،  �أّم  �أان  بشير،  اي  قالت: 

فعلمت �أنّها ذاهلة، ف�أشفقت عليها، وخفت �أن �أخبرها ب�أولدها مّرة 
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واحدة، فقلت: اي �أّم البنين، على الخبير �قطتي، �أمة الله، عّظم الله 

لِك الأجر بولدك جعفر، قالت: ايبن حذلم، وهل �معتني ��ألتك 

عن جعفر؟! �أخبرني عن الح�ين، قلت لها: اي �أّم البنين، عّظم الله 

لك الأجر بولدك عثمان، قالت: ايبن حذلم، �أخبرني عن الح�ين، 

قالت:  الله،  عبد  بولدك  الأجر  لك  الله  عّظم  البنين،  �أّم  اي  قلت: 

ايبن حذلم، قلت لك �أخبرني عن الح�ين، فقلت لها: اي �أّم البنين، 

بذكر  لّما �معت  العّباس،  الفضل  �أب�ي  بولدك  الأجر  لك  الله  عّظم 

العّباس وضعت يدها على قلبها، ثّم قالت: ايبن حذلم، لقد قّطعت 

�أّن جميع  �أولدي، ولكن اعلم  �أربعة من  �أخبرتني بقتل  نياط قلب�ي، 

�أولدي ومن تحت ال�ماء فداء لأب�ي عبد الله الح�ين، اي بشير، 

�أخبرني عن الح�ين، عند ذلك قال لها: اي �أّم البنين، عّظم الله لِك 

الأجر بلح�ين، فلقد خلّفناه ب�أرض كربالء جثّة بال ر�أس، عند ذلك 

صاحت: واولداه! واح�يناه!

)عاشوري(

آه � آه  � �أجرك بلح�ين  الله  تكفينيگلها عّظم  غير  من  الطفوف  بــوادي  بقى 

آه آه � امخّيماومشى ال�جاد بظعون الن�اوين � ــم  ــه ل اإ الــمــديــنــة  بـــره  ونــصــب 
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)لحن الجفيري(

الأربــــــــعــــــــه الـــــبـــــنـــــيـــــن  �أّم 
عـــــالـــــغـــــالـــــي ويــــــلــــــي مــــــرّوعــــــه
ــه ــ ــع ــ ــدم ــ ــل م ــ ــمـ ــ ــهـ ــ والــــــجــــــفــــــن يـ
ــن امــــنــــاطــــره ــ ــي ــ ــ� ــ الـــــرجـــــعـــــة ح

ــا عــــــبــــــاس �أنــــــذبــــــح ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ مـ
ــب عــــالــــغــــالــــي �أنـــــجـــــرح ــ ــلـ ــ ــقـ ــ والـ
مـــــامـــــر عــــلــــى الــــــحــــــره الــــفــــرح
ضــــــلــــــت الـــــــــحـــــــــره صــــــابــــــره

ــي وتـــــــــــون مـــــــن الـــهـــجـــر ــ ــچ ــ ــب ــ ت
ــر ــمـ ــعـ تـــــرخـــــص لــــبــــو الــــيــــمــــه الـ
ــدر ــ ــص ــ ــت �أنـــــــــــرض ال ــ ــرفـ ــ مــــــن عـ
دمـــــعـــــتـــــهـــــا ضــــــلــــــت هـــــــــــادره

يــــحــــ�ــــيــــن تـــــــنـــــــدب بلـــــدمـــــع
قـــــلـــــبـــــ�ي لــــمــــصــــابــــك مـــنـــفـــجـــع
ــع ــ ــل ــ ــض ــ ايويـــــــلـــــــي مـــــكـــــ�ـــــور ال
كـــــــم �ســــــنــــــه �أبـــــــقـــــــى صـــــابـــــره
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ــك �أبـــــــد ــ ــابـ ــ ــيـ ــ مـــــــا �أحـــــــمـــــــل غـ
ولـــــد �أغــــــــلــــــــى  اي  يــــحــــ�ــــيــــن 
ــرد ــ ــ ــم ــ ــ دللـــــــــــــي يــــــولــــــيــــــدي ان
ــره ــ ــّ�ـ ــ ــكـ ــ ــل اتـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ صـــــــــــدرك الـ

تقول الرواية ب�أّن مولتنا زينب جعلت جاريتها على الباب على �أن 

ّل من فقدت لها عزيزًا في كربالء، وجل�ت في  ل يدخل عليها �أحد اإ

ذا بلباب يطرق، فقالت الجارية  منزلها وجعلت جاريتها على الباب، واإ

نّي شريكتها في  اإ من على الباب؟ فقالت لها: قولي ل�سّيدتك زينب 

العزاء، فلّما �أخبرت الجارية ال�سّيدة زينب قالت: �ليها، من هي؟

فرجعت الجارية، وقالت لها: �سّيدتي تقول: من �أنِت؟

قالت: �أخبري �سّيدتِك �أان �أّم البنين. 

الأطـــيـــاب فــگــد  آاي  � ــوت  ـــ ص ــاحــت  صـــ

ــاب ــب الأح دور  يـــــا  اشـــــمــوحــشــه  ــه  ــل وال

ــاك او�ــمــعــن الــصــرخــه عــلــى الــبــاب ــن اه

تفترين ل  ــيــتــچ  اجـــ ــاس  ــب ـــ ع �أم  �أنـــــــا 

واعتنقتها  زينب  ا�ستقبلتها  دخلت  فلّما  الباب،  لها  فتحت  ثم 

واولــداه!  البنين:  �أّم  ف�أجابتها  واعبا�اه!  واخــاه!  وقالت:  وبكت 

واح�ينا!
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تــلــگــنــهــا ــادت  ــ ـــ ــ ن او  زيـــــــنـــب  ــت  ــ اچـ
ــا ــه ــدن ــاع ــه اويـــــــــاي گـــومـــــــن �ـــ ــلـ بلـ
مــنــهــا الـــــــــراح  ــن  ــي ــن ــب ـــ ال �أم  ــاي  ــــ هـ
نفلين ــرب  ــحـ بلـ او  ــه  ــعـ اربـ صــنــاديــد 

يحزني آه  � ــت  ــاح ص او  ــب  ــن زي ــچــت  ب
محني ــع  ــضــل اب ــن  ــي ــن ــب ال �أم  لــفــتــهــا  او 
يبني يــحــ�ــيــن  آه  � ــوت  ــصـ ابـ تـــــصــيــح 
ــت الـــداريـــن ـ ــچَّ ــك بـ ــت ــب ــصــي ــاي ام ــــ هـ

صــاحــت اصـــيـــاح  الــبــنــيــن  �أم  اشـــلـــون 
ــي راحـــت ــ ــبــنــي روحـ اهـــنـــا يــحــ�ــيــن ي
زينب انحــت  او  عــيَّــت  الــحــرم  تـلگلنها 

�أّم البنين بكت لحال زينب O، فقد الح�ين والعّباس قد بّدل 

عّزها بلحزن والأ�ى...

ترى ماذا جرى بين زينب و�أّم البنين من حديث؟! وك�أني بل�ان 

الحال:

هــــا يزينب - ليـــــــش وحــــــدج - راجعه مـــــن كربــله

هــــا يزينب - ليــــــــش وحــــــدج - وبمشـيـتـــج مايلــه

يزينب ــا  هـــ   - ــنــب  ــزي ي ــا  هـــ   - ــنــب  ــزي ي ــا  هـــ



48

الغــوالــي �أم  الــكــفــيــل  �أم  ــه  ــــــ ـــ ـــ ـــ �أن ــب  ــن زي

ياللي ودمعـــــج  ضــهـــــرج  محنــي  و�ــفـــــه 

حــالــي ــي  ــت ــذب ع ــو  ـــ مـــ ـــــش  ــي ل ازرك  ـــــــدج  خ

ـــــالــي الــلــي عــلـــــــــــيـــــــــــج  دارت  ـــــب  ــن ـــ زي هـــا 

هــــا يزينب - ويــــــــــن اهلـــــــج - وجني اشوفج ذابلــه

هــــا يزينب - ليــــــــش وحــــــدج - وبمشـيـتـــج مايلــه

ــراري ـــ ـــ ب ـــــا  وبـــــي هـــــلـــــج  عــفـتـيـهـم  ــن  ـــ ـــ وي

ــتــي وكــطــعــتــي هـــــل صــحــاري ـــــــدج �أمــشــي وح

ــتــضـــــاري ــي ان ــن ــوج حــ�ـــــيــن عــذب ـــ ـــ ــه اخ ــل وع

ــاري ــي جـــ ــع ــــه ودمـــ ــ�ي عــلــي ــب ــل ــــده ك ــا هـ مـــ

هــــا يزينب - مــاهـــــو خــــــــدرج - والجـبــيــر العايــله

هــــا يزينب - ليــــــــش وحــــــدج - وبمشـيـتـــج مايلــه

عـنه ــي  ــن ــري ــب خ ــره  ــط ــن ــك ال ــع  ـــ �ــب ــن  ـــ ـــ ـــ ـــ وي

منـه كـلـه  يــــزينب  البـــرا�ـــي  شــيــب 

جنـه مـــــــــــات  ب�كـــوتـــج  تــقــهــريــنــي  ل 
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ــود ضعنــه ـــ ــجـــ ال راعــــي  ــاس  ــب ع ــعــد  ب مـــــــــــن 

كافله فقدتي  من  قدرج-  ضاع   - يـزينب  هــا 

مايله ــمــشــيــتــج  وحــدج-وب لــيــش  ــنــب-  ــزي ي ــــا  ه

ــر وعـــلـــه جــ�ـــــام ــبـ ــل �أكـ ــنــي عـ ـــ بلـــلـــه حــاجــي

ــرام ــ ــ ك الإ ـــــــد  ول عــلــيــنــه  غـــــابــوا  �أرض  ــا  ـــ ــي ب

الأايم ـــــــاي  ه عـــــكـــــبـــــهــم  ــا  ــه اكــضــي ــون  ــل ـــ ش

الآلم كـــــلـــــبـــــي  ـــــص  ــن ب ــه  ـــ ــي انع ــم  ــده ــعـــ وب

هـا يزينب - شلونـــــــــه وضــــعج - وانت عنهم �ائلــــه 

هــــا يزينب - ليــــــــش وحــــــدج - وبمشـيـتـــج مايلــه

ــــه ــن حـــالـــت رقــي ـــ ــده تـــــخــبـــــريــــــــي عـــ ــ ــــ ـ راي

الم�يــه بـــهـــاي  ويـــــاكــم  ــي  ــاهـــ ـــ م شــعــجــب 

ــن حـــامـــي الــحــمــيـــــة ــ ــم اب ــت يـ ــل ــي ض ـــ ـــ ــه ــن شس

ـــــن الــغـــــاضــريــة ــــا مـــ ــا جـــــبـــــتـــــوه ــــــ ـــــش م ــي ل

هــــا يزينب - شكبـــــره صبـــــرج - وانتي تحــدي القافله

هــــا يزينب - ليــــــــش وحــــــدج - وبمشـيـتـــج مايلــه
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 ،Oلى قبر الزهراء اإ  Lالبنين وزينب �أّم  ثّم ذهبت  نعم، 

لى قبر الأّم الحنون... اإ

اتالگن زينب  وي  الأربــعــة  البنين  ام 

قلب الصخر ظل ينتحب من نحبن وصاحن

گعدن على گبر الطهر بصوت الحزن انحن 

جنب الزجية ام الح�ن نصبن عزا راحن

لطمت وجهها الطاهرة و اتنادي ايزهره

وا�ستها عالمولى ال�سبط تنحب على العترة

تكلها يبنت المصطفى ابني ا�حگوا صدره

الحره؟ زينبكم  تن�سب�ي  العقيلة  شلون 

ــزاء ــع ــال ــه ب ــن  ــي ــن ــب ال ام  اي  ــوه  ــخـ نـ

ــاء ــدع ــوات ال ــ ــع ابــهــالــلــيــلــه اصـ ــرف ن

ابد ماِتخيبنا  ــشــدد..  بل مــفــزع  لينا 

ــزاء ــع ــال ــه اب ــن  ــي ــن ــب ال ام  اي  نـــخـــوه 

ــوم اعــتــنــى ــي ــل ــاس ه ــّبـ ــم عـ ــا لـ ــن كــل

ــه ــن ــ�أّم ــيــهــا كـــل ُدعـــــاان ان ــه ب ــنـ واحـ

العنا ــشــوف  ون ــده  ــش اب نطيح  ــن  م

رخــاء تــتــحــّول  ــشــّده  ال نلگه  ــدعــوه  ب
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ابد ماِتخّيبنا  اعتقد..  گلب  كل  بيها 

ــي ايُمــجــيــب ــدع كــلــنــا بــم عــّبــاس ن

ــك لــيــنــا الـــفـــرج عــّمــاقــريــب ــ�أل ــ� ون

غريب واحــد  اوچــم  م�أ�ور  چم  لينا 

هالبالء لـــهـــ�ي  اإ اي  تكشف  بحقها 

ابد ماِتخّيبنا  الُمعتمد..  كــل  اعليها 

مـــا احــــد يــطــلــبــهــا يــــوم اورّدتــــــه

ــگــضــي حــاجــتــه ــا ت ــه ــي ــل ب ــّو�ـ ــوِتـ لـ

ــت دمــعــتــه ــالـ ــا �ـ ــنـ ــا ومـ ــرهـ ــوذكـ لـ

ــواب الــ�ــمــاء ــ ــه بــيــهــا يــفــتــح ابـ ــل ال

ابد ماِتخّيبنا  وعـــد..  ــة  ــاي وفّ هــذي 

ــا �ــعــى ــه ــم ــوي ــه ل ــ ــذّريـ ــ ــب الـ ــالـ طـ

ــه الــدعــا ــل مــاِتــخــيــبــه ويــ�ســتــجــيــب ال

ي�معه يــقــيــنــا  ــاري  ــبـ الـ الــتــ�ــمــعــه 

هالعطاء ليها  يحصي  واحـــد  ومــاكــو 

ابد ماِتخّيبنا  شهد…  هالعالم  ليها 

عليل كــل  لينا  التشفي  هّيه  نــدري 
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قليل نحچيه  ــن  م بحگها  والكثير 

هالدليل ــح  ــ واض بــيــهــا  ــك  ــشــكّ ــاِن م

ــاء ــوف ال بــكــرمــهــا ام  ــه  ــه مــعــروف ــل وال

ابد ماِتخّيبنا  بــعــدد.  نحصيها  صعبه 

ــشــكــره ــا ِت ــاه ــط ــه ع ــلـ ــه والـ ــم ــاط ف

ــا ربــــــح بلآخــــــــره ــ ــه ــ ــي ــ ــوال ــ ــي ــ وال

ــره ــب ــن ــر ِم ــ ــور بچـ ــ ــن نـ ــ ــي م ــن ــب ــن ي

ــجــزاء ال ــوم  ــي ب ويــ�ــعــد  شفيعه  لــيــه 

ابد ماِتخّيبنا  احـــد…  ماينفع  بــيــوم 

الزمن بيه  وقــ�ــى  همومه  ــزادت  ــ ال

المحن تـــنـــزاح  ــا  عــن ــي  ــدع ي ــا  ــه ــي وب

الح�ن ام  تحبها  اشگد  هالعظيمه 

ــكــربــالء ــا ب ــاهـ ــنــ�ــى وفـ ــات ــه م ــلـ والـ

ابد ماِتخّيبنا  ــد..  ول مو  انطت  اربعه 

عيني لدى  كربالء  مكاٍن  كّل  ــوراكــ�أّن  ــاشـ ــوم عـ ــ وكــــــّل زمـــــــاٍن يـ

مقرورالهفي لظاٍم على شاطي الفرات قضى الــمــاء  لعذب  يرنو  آن  ظــمــ�
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الليلة الخامسة

مجلس مسلم بن عقيل

القصيدة

ــت �أهـــلـــك والـــفـــراق يــطــوُل ــ ــزوُلوّدعـ نـ للح�ين  ــفــيــافــي  ال ــطــوي  ت

لكوفة بلـــوصـــول  نــفــ�ــك  ــي  ــنّ ــم ــول حــيــن تــقــوُلوت ــق ــال صـــدق ال ــخ وت

المجتب�ى ــاب  غ ــن  و�أيـ ــوصــّي  ال ــوُل�أيـــن  ــث ــوا والــــغــــادرون م ــض ــدرًا ق ــ غـ

مــشــّردًا ــبــالد  ال رحــب  ــي  ف ــُلفتبيت  ــزي ن ــام  ــئ ــل ال ــيــن  ب مـــا  ــت  ــ �أن ذ  اإ  

بقلوبهم ــًا  خــشــع صـــلّـــوا  ــس  ــ صليُلبلأمـ لــلــ�ســيــوف  ــك  ــوق ف والـــيـــوم 

ــا ــ ــ�أن تـــكـــون دايره ــ ــوّد بـ ــ ــًا تـ ــث ــب جليُلع الأانم  فــي  لمثلك  مــــ�أوى 

ّــرًا ــث ــع ــت ــا م ــهـ ــائـ ــحـ ــي �أنـ ــ ــم ف ــي ــه ــت ــُلف ــقــاك طـــوعـــُة لـــلـــرجـــال بــدي ــل ت

بـــدارتـــي كـــريـــم  انـــــزل اي  ــوب يــمــيــُلوتـــقـــول  ــل ــق ــّب ال ــ فــلــمــثــلــكــم ح

موّجهًا الــصــالة  فــي  ليلك  ــو كــفــيــُلفقضيت  ــ ــن وه ــرحــم ــل ــواك ل ــكـ شـ

ــًا بلــقــيــود مــكــبَّــال ــمـ ــوك رغـ ــاقـ ــم و�أنـــــت نــبــيــُل�ـ ــه ــوان ب ــهـ تــلــقــى الـ
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مــحــّمــد آل  � بــ�ــّب  ــ�ــتــر�ــلــون  �بيُلي ــاب  ــب ــ�س ال كــيــل  لــهــم  بــغــضــًا 

ــًا ــاٍد والـــدمـــاء تــ�ســيــُلحـــرمـــوك حـــقـــدًا مـــاءهـــم وتــشــفــيّ ــ ــب ص ــل ــق وال

قائاًل صوتك  رفعت  الح�ين  ــى  ل ــٌم وجـــهـــوُلواإ ــ ــال ــ مــــــولي كـــــلٌّ ظ

لمن ــن  ــرك ت ول  ــ�أِت  ــ تـ ل  ــوُلمــــولي  ــهـ ــة وكـ ــي ــت ــوا بـــعـــهـــدك ف ــ ــان ــ خ

ــجــّردًا ــك بلــحــ�ــام م ــ ــجــوُلفــ�أطــيــح ر�أ� ــة الــحــ�ــيــن ت ــي ــن انح ــي ــع وال

ــوُلوتـــجـــرُّ بلأ�ــــــــواق بــيــن �أزقـــــٍة ــي ــٌر وخ ــوافـ ــدوس حـ ــ جــ�ــمــًا ت

بكربال لــلــحــ�ــيــن  بــنــعــيــك  ــلـــوُليُـــؤتـــى  ــَوى بــــــواٍد خــفــيــًة وطـ ــ ــط ــ تُ

ــاًل ــن حـــــزاًن قــات ــي ــف ــك ــب ال ــلّ ــق ــي ــو الـــ�ـــمـــاء يــطــيــُلف ــح وبـــطـــرفـــه ن

م�لم لأجــلــك  ــًا  دمـ الــعــيــون  ــُلبكت  ــ ــوي ــ ــاح دائـــــــم وع ــ ــي ــ وعـــــال ص

ــم تــعِ ــدرًا ل ــ ــتــلــت قــبــل الــطــف غ قــتــيــُلوُق بـــكـــربـــالء  ــن  ــحــ�ــي ال �أّن 

لسان حال حميدة بنت مسلم

)لحن الجفيري(

ــة وحـــــــايـــــــرة ــ ــ ــب ــ ــ ــري ــ ــ ــة غ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ طـ

ــرى ــ ــج ــ ــا اش ــ ــوهـ ــ ــى بـ ــ ــل ــ ــ�أل ع ــ ــ ــ� ــ ــ ت

ــة تــــنــــِطــــره ــ ــن ــ ــي ــ ــن ــ ــح ــ ــة ال ــ ــف ــ ــه ــ ــل ــ ب

ويــــــــن الــــــــولــــــــي...ويــــــــن الــــولــــي
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ــه ــ ــدبـ ــ ــنـ ــ وقــــــــــت الـــــــــغـــــــــروب اتـ

ــة ــ ــب ــ ــع ــ فـــــــرگـــــــتـــــــك بــــــــويــــــــه ص

مـــــــن بــــــعــــــدك ابــــــقــــــى ابــــغــــربــــة

ويــــــــن الــــــــولــــــــي...ويــــــــن الــــولــــي

ــد ــعـ ــع بـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــة مــــــــا يـ ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ مـ

وابــــــقــــــى �أنــــــــــه ابــــــاليــــــه �ســـنـــد

ــه عـــمـــد ــ ــ ــاليـ ــ ــ ــى ابـ ــ ــ ــف ــ ــ ــت وص ــ ــيـ ــ بـ

ويــــــــن الــــــــولــــــــي...ويــــــــن الــــولــــي

گـــــلـــــب الــــيــــتــــيــــمــــة يـــ�ســـتـــعـــر

ــدر ــ ــِغـ ــ ــنـ ــ ــا يـ ــ ــ ــوه ــ ــ ــب ــ ــ حـــــــّ�ـــــــت ب

شســـبـــكـــت عـــلـــى الـــــــــراس الــعــشــر

ويــــــــن الــــــــولــــــــي...ويــــــــن الــــولــــي

تـــــتـــــخـــــايـــــلـــــه ايــــــــغــــــــدرونــــــــه

والـــــــــــــوالـــــــــــــد ايــــــذبــــــحــــــونــــــه

ــه ــ ــونـ ــ ــيـ ــ والـــــــــدمـــــــــه فـــــــــــوگ اعـ

ويــــــــن الــــــــولــــــــي...ويــــــــن الــــولــــي



56

)أبو ذّية(

�لمتني عينك  عگـب  �لمتنيزمـانــي  الــنــــــــوايــب  ـــــات  راح او 

�لمتني يـــــبــويــه  عـــــدمــن  ــت  بّيهرحـــ ــت  وصــي شــهــم  ــا  ـــ وي يــتــيمه   

المصيبة

�أحد يدلّه  �ألفًا، ولم يبَق معه  كان م�لم بن عقيل ومعه ثالثون 

مع  فعلوا  كما  مواقفهم  على  يثبتوا  ولم  خذلوه  لقد  الطريق...  على 

...Q  الح�ين

حتى وصل  يذهب  �أين  يدري  ل  الكوفة،  �أزقّة  في  ي�ير  ف�أخذ 

آها م�لم على الباب، �لّم عليها،  لى دار امر�أة يقال لها طوعة، فر� اإ

رّدت Q، فقال: �أمة الله، ا�قيني بعض الماء، ف�قته ودخلت 

لى بيتها، ومن ثم خرجت، فر�أته جال�ًا على بب دارها، فقالت له:  اإ

نّه ل يصلح لك الجلوس على بب داري، ول  لى �أهلك، فاإ اذهب اإ

�أحلّه لك!

ك�أنّي بها تقول: 

)فايزي(

اي�سيل اودمــعــك  اببـــ�ي  يهالواقف  بلله 
الليل  هــود  لهلك  روح  الــمــاي  ا�قيتك 
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ــد دار  ــل ــب ــال ــه ب ــا يــحــرمــه مـــا لـــي  ــه ــل ق
انصار  امحامي ول  او للي  او مالي عشيره 

قبيله ــه  اي مــن  او  ب�مك  اخبرني  قالت 
الدين مظهر  الضيغم  حيدر  عّمي  اان  قلها 

الــدار ادخــل  بلله  اندتــه  او  دمعتها  هلت 
الكرار حيدر  اخــو  ــن  ايب ــي  روح تفديك 

لى  نعم، دخل الدار، وبت تلك الليلة وهو يصلّي، فوصل الخبر اإ

عبيد الله بن زايد فبعث بجنوده واقتحموا عليه الدار، فشّد عليهم 

البيوت،  �أ�طح  �أشرفوا عليه من فوق  فلّما ر�أوا ذلك منه  وقاتلهم، 

وجعلوا يرمونه بلحجارة ويلهبون النار ب�أطنان القصب، فلّما ر�أى ذلك 

ثم  الأبطال،  مقاتلة  يقاتلهم  وجعل  �سيفه،  مصلّتا  عليهم  خرج  منهم 

حملوا عليهم من كّل جانب ومن بينهم ابن الأشعث، ثم طعنه رجل 

من خلفه ف�قط على الأرض، فحاوطوه و�أ�روه...

ليه راجعون«، ثم بكى... ان اإ اّن لله واإ فقال: »اإ

ّن الذي يطلب مثل الذي  فقال له عبيد الله بن العّباس ال�لمي: اإ

ذا نزل به مثل الذي نزل بك، فقال م�لم: والله،  طلبت، ل يبكي اإ

ما لنف�ي بكيت، ولكن �أبكي لأهلي المقبلين عليكم، �أبكي للح�ين 

آل الح�ين! و�
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كأّني به يخاطب طوعة:

ح عراقي(
ّ

)موش

حــمــيــده ــم  ــك ــي ــج وات اايم  ــد  ــع ب ــره  ــ ايحـ
ــه شــديــده ــون ــنــوح او تــجــري ال ابــعــبــره ت
يـــده ابإ ايــلــوحــه  ــم  ــظــال وال ــرا�ــي  ل تنظر 
بهالمنيه تشوفني  الــغــيــاب  بعد  فجيعه 

به  يصعدوا  ب�أن  ابن زايد  ف�أمر  مارة،  الإ قصر  لى  اإ به  ثم جيء 

لى انحية الح�ين،  لى �أعلى القصر ويضربوا عنقه، فوّجه وجهه اإ اإ

وقال: ال�الم عليك اي �أب عبد الله، ال�الم عليك ايبن ر�ول الله.

لى الأرض، و�أتبع ج�ُده ر�أَ�ه، ثم  ثم ضرب عنقه، ف�أهوى ر�أ�ه اإ

آه وام�لماه! وا�سّيداّه! �حبوه بلحبال من رجليه في الأ�واق �

لى �سّيدها م�لم بتلك الحالة، لّما ر�أته يُ�حب  ك�أنّي بطوعة تنظر اإ

على الأرض.

)لحن الفراق(

عالوطية اشــوفــك  ابعيين  شهالرزيّة   
ــة شهالرزيّة   يـــن اخــــو خـــر الـــريّـ
طـــاهـــر ايشــفــيّــة ايبـــــو  شهالرزيّة   
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م الظالم الذي يجّره:
ّ
كأّني بها تكل

ــّرح ــج ــالرض جــ�ــمــه ِت ــ ل ت�حبه   عـ

ِتـــقـــّرح ــه  ــمــصــاب ل ــ�ي  ــب ــل گ ل ت�حبه    

ــَرح ــفـ ــتـ لَـ ل  ــم  ــالـ ــظـ يـ ل  ل ت�حبه   

كلمة يــحــچــي  رايــــد  ــه  چــن خل ا�معه   

اكلمه ــي  ــن ــي ّ ــل اوخ اوگــــف  خل ا�معه   

عمه تــــدري  ــدر  ــي ح هـــذا  خل ا�معه   

لسان حال مسلم:

ــة ــي ــن الب تــشــوفــيــن  ــن  ــ م گلها طوعة   

تــحــيــة ــي  ــت ــن ــب ل وّصــــلــــي  گلها طوعة   

عــلــّيــه ــشــدچ  ــن حــت ادري  گلها طوعة   

)أبو ذّية(

ينجار يــكــون  لي�ستجير  ــادة  عـ آه  ينجار� الــشــرف  حليف  قتله  ــن  وع

ينجار بلحبل  صــدق  م�لم  ــهمثل  ــيّـ ــوج �أمـ ــلـ ــه عـ ــل ــت ــق ــاون ب ــعـ ــتـ وتـ

اّن  اّن لله واإ لى الإمام الح�ين، فقال: »اإ وصل خبر ا�تشهاد م�لم اإ

ليه راجعون، عند الله �أحت�سبك ايبن العم...«. اإ
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آه وامسلماه

)موشح عراقي(

ــو الـــيـــمـــه بـــدربـــه ــ ــ ــم واب ــل ــ� انـــقـــتـــل م

قــلــبــه وذاب  ــه  ــنـ عـ ــر  ــبـ ــخـ الـ جــــــــاه  اإ

يصبه ــع  ــدمـ ــمـ والـ صــــاح  ــنـــب  زيـ عــلــى 

عـــلـــى ثـــيـــابـــه وعـــلـــيـــه خـــيـــم الـــهـــم

)نعي( 

:Q لسان حال الحسين

ــى وتــــرحــــم عــلــيــه ــكـ ــى مـــ�ـــلـــم بـ ــلـ عـ

ــه ــ ــي ــ ــواك ــ وبـــــكـــــت زيـــــنـــــب مــــــن ب

ــده ــي حــم جـــيـــبـــ�ي  زيـــنـــب  اي  وصــــــاح 

وراح  حجره  في  �أجل�ها  م�لم،  ابنة  بحميدة  لّي  اإ اندى:  نعم، 

يم�ُح على ر�أ�ها، ا�تشعرت بلخطب، اندت: هل �أصيب والدي 

بمكروه؟

ــه ــ ــ ــويـ ــ ــ ــبـ ــ ــ صـــــــــــاحـــــــــــت حــــــمــــــيــــــدهيــــــــــبــــــــــويــــــــــه يـ

بــــــــــــويــــــــــــه �أريــــــــــــــــــــــــدهمـــــــشســـــــتـــــــاگـــــــه اشـــــــوفـــــــه

واهــــــــــــــاللــــــــــــــي غــــــايــــــبُحـــــــــــرمـــــــــــت افـــــــــراحـــــــــي
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والــــــــــگــــــــــلــــــــــب ذايــــــــــــباتــــــــنــــــــّطــــــــر الـــــــّرجـــــــعـــــــه

ــبمـــــــــــن صـــــــغـــــــر �ســـــــنّـــــــي ــ ــاي ــ ــب ــ ــح ــ ب مـــــفـــــجـــــوعـــــة   

لــــــــّيــــــــه بــــــــــــويــــــــــــه �أريــــــــــــــــــــــــدهمـــــــــا يـــــــــــَعـــــــــــّود اإ

وهـــــــــــــّيـــــــــــــج حــــــزنــــــهــــــهاندهـــــــــــــــــــــــــا َعـــــــمـــــــهـــــــه

وتــــــــــــــهــــــــــــــّل دمــــــعــــــهــــــهيــــــــمــــــــ�ــــــــح بــــــــــرا�ــــــــــه

َعــــــمــــــدهــــــهصــــــاحــــــتــــــلــــــه بــــــعــــــزيّــــــه تـــــــحـــــــاكـــــــي   

بــــــــــــويــــــــــــه �أريــــــــــــــــــــــــدههـــــــــــــــــــــــــــاذي عــــــــالمــــــــه

جاوبه الحسين:

ــن �أبـــــــــــوك ــ ــيـ ــ ــ�ـ ــ رقـــــــيـــــــه�أنــــــــــــــه حـ وهـــــــــــــــــــــــــاذي   

عـــــــّمـــــــه اي  اتــــــــــشــــــــــوف الــــــــــرزيّــــــــــهمـــــــثـــــــلـــــــك 

تــــــــصــــــــيــــــــر بــــــــعــــــــزيّــــــــهبــــــــذبــــــــحــــــــة �أبــــــــــوهــــــــــا

بــــــــــــويــــــــــــه �أريــــــــــــــــــــــــدهلــــــــن صــــــــاحــــــــوا َ�ـــــــويّـــــــه

لهفى نف�ي لمولتنا رقيّة، الآن الح�ين يم�ح على ر�أس حميدة 

بعدما فقدت والدها، ولكن من لرقيّة بعدك �أب عبدالله؟!

لى الشام، �أنزلوهم في خربة  تقول الرواية: جيء بموكب ال�سبااي اإ

لى جنب قصر يزيد لعنه الله، وكانت للح�ين Q طفلة صغيرة  اإ

خربة  في  الأ�رى  مع  كانت  رقيّة،  ا�مها  ّن  اإ وقيل:  وتحّبه،  يحّبها 

ال�فر،  في  لها: هو  يقولون  ونهارًا، وهم  لياًل  تبكي  الشام، وكانت 
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ذ انتبهت من نومها مذعورة  فينما هي انئمة ذات ليلة في الخربة، اإ

ر�أيته،  قد  الآن  �أب�ي؟!  �أين  عيني،  وقّرة  بوالدي  ائتوني  تقول:  بكية 

ائتوني ب�أب�ي! �أريد �أب�ي!

ــا ــ ــوه ــ ــه مـــشســـتـــاگـــه لأب ــ ــي ــ انمــــــت رق

ــة َجـــنـــب مـــ�ـــبـــيّـــه اذوهـــــا ــروبـ ــضـ مـ

ــا ــوهـ ــبـ ــام غـــصـــبـــن عــلــيــهــا �سِـ ــشـ ــلـ لـ

ــه ــري ــا عــلــخــدهــا ج ــ ــه ــ ــوع ــ انمـــــت ودم

ذاب ــا  ــهـ ــنـ مـ والــــحــــشــــا  ولــــهــــانــــه 

وغـــــاب ــا  ــهـ ــنـ عـ الأبــــــــــو  راح  مـــــن 

ــاب ــ ــب ــ ــة اهــــــل واح ــوفـ ــشـ ذبــــالنــــه لـ

تــــنــــوحــــن مــــــن عــــظــــم الــــــرزيّــــــه

ــا ــمـــدهـ ــيـــن َعـ ــت حـــ�ـ ــ ــاف ــ ــلـــم ش بـــحـ

ــا ــهـ ــعـ ــح الــــخــــد بـــيـــديـــه ودمـ ــ�ـ ــمـ يـ

ــي يــگــلــهــا ــن ــض ــح ــه ل ــويـ ــبـ تــعــالــيــلــي يـ

ــه ــ ّ ــري ــ ــا ِ� ــه ــب ــل ــگ ــران الــــحــــزن ب ــ ــيـ ــ ونـ

الح�ين،  والدي  �أريد  وتنادي:  تصرخ  نومها صارت  من  �أفاقت 

لى مجلس ذاك  لى صدره، وصلت الصيحة اإ الآن كان معي وضمنّي اإ

اللعين، ��أل: ما الخبر؟
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الح�ين  ر�أس  احملوا  قال:  �أبها،  تريد  للح�ين  طفلة  قالوا: 

ليها! اإ

ــراس احــ�ــيــن ــ ــّدت لـ ــ ــن صـ ــي مـ ــ ــل ــ آوي �

الـــَحـــنـــيـــن يـــبـــويـــه  ــوت  ــ ــص ــ ب اندت 

ــر والـــگـــهـــر والــبــيــن ــبـ ــي الـــصـ ــ ــن ــ ذوب

وروحـــــــــي تــــــون صـــبـــح ومـــ�ســـّيـــه

ــه ــطــفــول ــو الـــيـــتّـــم ال ــه ــن گــلــي يــبــويــه م

ــه ــول ــم ــدي ه ــخـ ــلـ ــي عـ ــتـ ــعـ ــه دمـ ــ ــل ــ وخ

ــه ــول ــب ــجــي ــت ي ــ ــ ــي الــــــــدوه ري ــرحـ ــجـ لـ

ــه ــ ّ ــزي ــ ــم وع ــهـ ــوب خــــاطــــري بـ ــيـ ــصـ مـ

ــيـــت ــاگـ ــتـ ــه اشسـ ــويـ ــبـ ــت يـ ــ ــي ــ ــاگ ــ ــت ــ اشس

ــا شـــكـــيـــت ــ ــ ــرك مـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــي لـ ــ ــ ــم ــ ــ وه

ــت ــخــي ــت ــك ان ــ ــي ــ ــي الــــعــــدو ول ــنـ ــربـ ضـ

ــگ بـــيـــديّـــه ــ ــف ــ وطـــــــول الــــــــدرب اص

كأّني بالحسين يجيبها: 

كاللها 

عـــمـــري ــد  ــعـ ــبـ يـ رقــــيــــه  اي  ِجـــيـــتـــك 

ــري ــبـ صـ ــه  ــ ــوي ــ ــب ــ ي الــــــــــــِدوه  وايي 
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ــدري ــ ــك ت ــنّـ ــمـ ــد الـــلـــيـــلـــه اضـ ــوعـ ــمـ الـ

ــه ــ ّ ــوي ــ � ونــــظــــل  وايي  واخــــــــــذك 

صاحت: اي �أبتاه، من ذا الذي خّضبك بدمائك؟! اي �أبتاه، من ذا 

الذي قطع وريدك؟! اي �أبتاه، من ذا الذي �أيتمني على صغر �سنّي؟!

ــه ــم هــظــي والـــــلـــــه  والـــــــــدي  ــمــهاي  ــي ــت ــري ي ــ ــغ ــ ــن ص ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ �أصـ

ــدك لــگــيــمــه ــ ــع ــ خــيــمــهوالـــــنـــــوح مــــن ب انس  اي  الأبـــــــو  �أاتري 

ــه ــمـ ــريـ ــه وحـ ــ ــات ــ ــن ــ يـــفـــيـــ�ي عـــلـــى اب

ولم تزل تُعِول وتنوح وتبكي على �أبيها، حتّى وضعت فمها على فم الشهيد 

 :Q  المظلوم وبكت حتّى ُغشي عليها، فقال الإمام زين العابدين

نّها قد  »عّمه زينب، ارفعي هذه اليتيمة من على ر�أس والدي؛ فاإ

فارقت الحياة!«. 

ــا ــه ــي ولــيــهــاعــــّمــــه يـــزيـــنـــب گــــومــــي ل راس  ــن  ــ عـ شســـيـــلـــيـــهـــا 

ــهــا ــكــي ــن ب ــ ــة مـ ــلـ ــفـ ــطـ ــت الـ ــ ــات ــ عليهام قــلــبــ�ي  انــكــ�ــر  واخـــتـــي 

)تخميس(

ــم ــاِط فَ ــَة  ــاَم ــي ــِق ال ــرَِد  ــ تَـ �أْن  ــدَّ  ــ ُ ب ــُخل  ــَدِم الــُحــ�ــيــِن ُمــلـَـطَّ ــ َوقَــِمــيــُصــهــا ِب

ــاُؤُه ــم ــَص ــٌل ِلـــَمـــْن ُشـــَفـــعـــاُؤُه ُخ ــ يُْنَفُخَويْـ الــَخــالِئــِق  َحـــّرِ  ــي  ِف ــوُر  ــصُّ َوال
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الليلة السادسة 

مجلس األصحاب

القصيدة

ــْد َشــــَرْوا �أرواَحـــهُـــْم فــيــِه ِفـــداَءا ــاءاقَـ ــق ــ�أوى ِل ــمـ ــَة الـ ــنَّ ــج ــروَن ال ــت ــْش ي

ممااًت ال�سبطِ  بــال  العيَش  ــصــروا  ــطِ بــقــاءا�أب ــب ــ�سِّ ــوَت مـــَع ال ــم ــذا ال وكـ

دْرٍب خيِر  في  مَضْوا  �أْصحاٍب  ــهــداءاَخيُر  ــاُدوا الــشُّ ــ  ُشـــهـــداًءا بــْل وَ�ـ

ــاُه يـــنـــادي: �أِنـــيـــاٌم ــ ــ� ــ ــاَءالـــ�ـــُت �أن ــ ــ ــوه رج ــبُّـ ــلـ ــْي يـ ــ ــْم كـ ــه ــي ــج ــرت ي

ــٌر زهــي اَي  ــٌر،  ــريـ بـ اَي  ــٌب،  ــي ــب ح الــبــالءااَي  ــي  عــنِّ تكشفوا  كــي  انــهــضــوا 

؟ ــَن ُحرٌّ �أْي ــَن قيٌس؟  �أْي ــَن جــوٌن؟  الِخباءا�أْي اجــتــاحــوا  ــِد  ق َحـــْرٍب  ــوا  ــُن َ ب

ا�ستْضعفوني النفاِق  جيُش  وا الــَفــَضــاءابعَدُكْم  ــْد �ـــــدُّ ــَقـ ــيَّ لَـ ــن ــي ــع وب

ــدي ــ ــِف َوِري ــي ــ�س وَن بل ــزُّ ــت ــح ــمَّ ي ــَ�ــاءاثـ ِّ ــن ــوَن ال ــُب ــ�ْس ــواِر ي ــ وعــلــى الأْكـ

زحفا ِجــئــَت  لـَـْيــهــا  اإ ــْن  َم حبيٌب،  ــدَّ انْـــِحـــنـــاءااي  ــخـ ِبـــثـــراهـــا تـــْعـــِفـــُر الـ

ــٍد ــيَــزي ِل زايٍد  ِمـــْن  تُــهْــدى  ويـــداهـــا تَــْصــَبــُغ الــَحــْبــَل ِدمــــاءا!َ�ــــْوَف 
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ِنـــداءاوغـــــــدًا ِلـــــــلأ�ـــــــداّيِت يُـــنـــادى ــْرجــو  تَ تبقى وحــَدهــا  ــَي  وْهـ  

ــي ــْوِم ُق ــُب  ــن زي اَي  ــُر  ــْم ــّشِ ال ــاءافيصيُح  ــَ� ــاَس صــْبــحــًا وَم ــعــّب وانــُدبــ�ي ال

ــاِم ِجـــهـــارًا ـ ــشَّ ــى الـ ــ ل ــَن اإ ــي ــَتـــمـــوِتـــيـــَن َخـــَفـــاءا!�ــتُــ�ــاق وِمــــــــرارًا �سَـ

)بحر طويل/ لفى عاشور( 

ــدوه ــ ــ لـــــــــك ف ــه اإ ــ ــم ــ ــي ــ ــو ال ــ ــب ــ ــوان �ألـــــــــــف مـــــــره*ي ــ ــ ــح ــ ــ ــذب ــ ــ ي

ــن ــحــ�ــي ــران والأهــــــــــــل ي ــ ــمـ ــ ذره*عـ لــــــــك  اإ ــاوي  ــ ــ ــ� ــ ــ ات ــال  ــ فـ

ــك الأعـــــمـــــار ــ ــق ــ ــح ــ ــه اب ــلـ ــيـ ــلـ ــاقـ ــهـ ــديـ ــفـ ــو الـــــ�ـــــجـــــاد نـ ــ ــبـ ــ يـ

ــد عــيــنــك ــعـ ــا ؟وشســــنــــو الـــدنـــيـــا بـ ــهـ ــيـ ــه وِنـــــصـــــد لـ ــ ــن ــ ــي ــ ــوال ــ ي

ــل ــ ــّي ــ ــَخ ــ ــْت ــ ــِن ــ ــل بـــيـــهـــا�أبـــــــــد والـــــلـــــه َم ــ ــظـ ــ مـــــــن غــــــيــــــرك نـ

ــوم ــ ــل ي ــ ــه ــ لــــــــك نـــتـــ�ـــابـــق ب ــع نـــحـــرهاإ ــ ــط ــ ــق ــ وفــــــــاز الــــلــــي ان

ــن ــديـ ــالـ ــر هـ ــ ــص ــ فــــــــدا �أهــــــلــــــه وفــــــــــدا دمــــهفـــــــاز الــــلــــي ن

ــشــي ــل ك رخــــــص  و  ــو الـــيـــمـــهيـــوالـــيـــنـــه  ــ ــب ــ ــل عـــيـــنـــك ي ــ ــج ــ ل

اوايك ــادة  ــ ــه ــ ــش ــ ال ِمــــــّن  �أخــــــــــذ ايبــــــــو عــــلــــي �ــهــمــهوبـــعـــد 

اوايك ويـــمـــوت  حــظــه  ويــــقــــر عـــيـــن �أمــــــــك الــــزهــــرهاشــكــبــر 

ــوم ــل ي ــه ــرى ب ــ ــا ت ــر حــظــن ــب ــك ــوناش ــ ــ وج ــر  ــ ــيـ ــ زهـ اي  ــم  ــلـ ــ�ـ ــمـ يـ

والــــلــــه وهــــــــب  اي  حـــقـــكـــم بلــــــولــــــي اتـــجـــنـــون يــــعــــابــــس 
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ــن بلـــحـــومـــه ــ ــي ــ ــ� ــ ــم اح ــ ــ�ـ ــ ــون وبـ ــو�ـ ــهـ ــد هــــم حـــقـــكـــم اتـ ــعـ بـ

ــدرههــــــــذا الـــــلـــــي يــــشــــق ثـــوبـــه ــ ــص ــ وهـــــــــذا الـــيـــكـــشـــف ل

)فايزي(

يطيبين كلكم  ــى  ــوغ ال �أنــصــار  اي  نــمــتــوا 

امعين ول  انصر  بال  وحده  ظل  قلتوا  وما 

آاي فــر�ــان � الــغــبــره حــ�ــافــه  نــمــتــوا عــلــى 

ــربن ــكــم غــطــاهــا دم مــخــلــوط ت وار�ــوم

ــي حــيــران ــ ــلــه ودللـ ــكــرب ــد اب ــي ــه وح ــ آنـ و�

ح�ين بحالة  اشسيصير  قلتوا  ول  نمتوا 

الــنــومــه  ــم  ــك ل اإ ــو حــلــت  الــنــشــامــه ش آاي  �

اهمومه ــه  ــل وال عليه  ثقلت  ــكــم  ــي �أول و 

ــه بــ�ــاحــة الــحــومــه ــ ل مــحــد بــقــى مــنــكــم اإ

الچفين  امــقــطــع  الــمــشــرعــه  ــم  ي ــاس  ــب وع

)أبو ذّية(

لونكم يــصــحــابــ�ي  ــدر  ــگ ال ــوف  ــف لونكماچ ــون  اتـ ــي  روحـ او  احشمكم 
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لــونــكــم ــي  ــون ــشــوف ت او  بّيهتـــــنــهــضــون  ــدوان  ــعـ الـ حــاطــت  او  ــد  وحــي

لصفوان  علّمها  التي  الزايرة  في   Q الصادق  الإمام  عن  ورد 

الجّمال:
�أولياء الله و�أحبّاءه، ال�الم عليكم اي �أصفياء  »ال�الم عليكم اي 
اي  عليكم  ال�الم  الله،  دين  �أنصار  اي  عليكم  ال�الم  و�أوّداءه،  الله 
ال�الم  المؤمنين،  �أمير  �أنصار  عليكم اي  ال�الم  الله،  �أنصار ر�ول 
عليكم اي �أنصار فاطمة �سّيدة ن�اء العالمين، ال�الم عليكم اي �أنصار 
�أنصار  �أب�ي محّمد الح�ن بن علّي الزكّي الناصح، ال�الم عليكم اي 
�أب�ي عبد الله، ب�أب�ي �أنتم و�أّمي! طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، 

وفزتم فوزًا عظيمًا، فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم«.

و�ادة  يومئٍذ  البشريّة  Q صفوة  الح�ين  �أصحاب  كان  لقد 

الم�لمين، فهم بين صحاب�ّي �مع حديث الر�ول P ووعاه، وبين 

 ،Q اتبعّي محض الحقيقة، وجلّهم حضر مشاهد �أمير المؤمنين
لى ذلك منزلتهم الجتماعّية، فهم زعماء الم�لمين وفر�انهم،  ضافة اإ اإ

وعلماء الأّمة وجهابذتها، و�ادة الناس.
فقد كان تصميمهم على الموت وا�ستبشارهم بلشهادة لم يعهد في 
جيش من جيوش الإ�الم، ولم يكن هذا منهم من قبيل المصادفة، 
يمان  بل كان صدًى لعقيدة را�خة وولء صادق، وقدم اثبتة في الإ

الــوفــاء  �أهـــل  ــه  ب يقتدي  ــبــرا�ــًا  ن والجهاد، حتى �أضحت مواقفهم 
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مالحم  �أروع  �ّطروا  نهم  اإ حيث  ومكان؛  زمان  كّل  في  والشرف 

الوفاء والفداء والعطاء.

وضّحوا  لله  �أنف�هم  بعوا  الذين  البررة  الأصحاب  هؤلء  ومن 

ب�أرواحهم في �بيل الحّق ونصرة الإمام المظلوم Q، كان جون 

مولى �أب�ي ذّر الغفاري، وحبيب، وم�لم بن عو�جة، وغيرهم...

المصيبة

نعم، فلّما �أصبح يوم العاشر من المحّرم عّب�أ عمر بن �عد جيشه 

لقتال الح�ين Q، ثّم صاح: اي دريد، �أْدِن رايتك، ف�أدانها فوقف 

تحتها و�أخذ �همًا ووضعه في كبد قو�ه ورماه نحو مع�كر الح�ين، 

وقال: اشهدوا لي عند الأمير ب�أنّي �أّول من رمى، فتبعه الجيش على 

تلك  من  و�أصابه  ّل  اإ الح�ين،  �أصحاب  من  �أحد  يبَق  فلم  ذلك، 

قوموا  الله،  رحمكم  قوموا  لأصحابه:  الح�ين  فقال  شيء،  ال�هام 

ليكم؛  لى الموت الذي ل بّد منه، هذه ال�هام ر�ل القوم اإ اي كرام اإ

فحمل �أصحاب الح�ين حملة واحدة، واقتتلوا مع القوم، فما انجلت 

بن عو�جة،  بينهم م�لم  من  وكان  ّل عن خم�ين صريعًا،  اإ الغبرة 

عند  الح�ين  فوقف  مظاهر  بن  ومعه حبيب  الح�ين  ليه  اإ فمشى 

ر�أ�ه وقر�أ قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾، وكان بم�لم 
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رمق من الحياة، فقال له حبيب: لقد عّز علّي مصرعك اي م�لم �أبشر 

بلجنّة، ف�أجابه م�لم: بّشرك الله بخير اي �أخي، فقال حبيب: لو لم 

لّي بكّل ما �أهّمك، ففتح م�لم  �أعلم �أنّي في الأثر لأحببت �أن توصي اإ

لى  عينيه، وقال: اي حبيب، �أوصيك بهذا الغريب خيرًا - و�أشار بيده اإ

الإمام الح�ين- قاتل دونه، ول تقّصر عن نصرته!

ــي  ــت ــي ــن وصـــــلـــــت يــــبــــن ظـــــاهـــــر م

ــتـــي ــيـ ــي وبـ ــ ــال ــ ــي ــ ــع ــ مــــــا وّصــــــيــــــك ب

ــتـــي ــيـ وصـ واولده  ــن  ــ ــي ــ ــ� ــ ــح ــ بل

ــا. ــن ــي ــك ع ــنَـّ ــمـ ــعـ ــيـــب: لأنـ ــبـ فـــقـــال حـ

�سنة،  ت�عون  وعمره  مظاهر،  بن  حبيب  نن�ى  �أن  يمكن  ول 

وهو مّمن ر�أى ر�ول الله P، وقف �أمام الح�ين يبكي، قال له 

الح�ين Q: »اي حبيب، لعلّك ذكرت الأهل والأوطان؟ �أنت في 

نّي ا�تبدلت عن �أهلي  حّل من بيعتي«، فقال: ل والله اي �سّيدي، اإ

ذًا مّما بكاؤك!؟«.  �أهال، وعن داري دارا، قال: »اإ

لى العقيلة زينب، وكانت واقفة على بب الخيمة، قال: �أان  ف�أشار اإ

ابكي لحال هذه المر�أة وما يجري عليها من بعدك.

.Oذا به يرى �أخته زينب  فالتفت الح�ين Q وراءه، واإ

آه اي  كانت مصائب زينب O ل تفارق مخّيلته، يقول حبيب: �

زينب يوم تحملين على بعير ضالع، وك�أنّي برا�ي هذا معلّق في عنق 
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و�أهل  �أصحابه  رؤوس  به  تحّف  الرمح  على  �أخيك  ور�أس  الفرس، 

بيته...

المظلومه زينب  اي  يصيح  گام  آه  � الوجدك 

ومهظومه متي�ره  تمشين  الهزل  على  يوم 

ــي  ــ ــه ورا�ـ ــاريـ ــبـ وظـــعـــنـــك حـــرمـــلـــه يـ

بيه يضرب  العوج  برگبته  تشوفيه  معلگ 

ــه ــوان دي وتــطــبــيــن  زايد  لبـــن  ــن  ــي ــروح وت

ليه،  لى الميدان، وجعل يقاتل قتال الأبطال، والإمام ينظر اإ ثم انطلق اإ

ليه الإمام، ووضع  ذا بحبيب ينادي: �سّيدي اي �أب عبد الله، �أدركني! ف�أقبل اإ واإ

آن  ر�أ�ه في حجره، وقال: »رحمك الله اي حبيب، فقد كنت فاضاًل تختم القر�

نّي في الأثر«. في ليلة واحدة، بلّغ ر�ول الله عنّي ال�الم، وقل له: اإ

الــمــنــّيــه لرض  حــ�ــيــن  احـــبـــاب  نـــزلـــوا 

ــروح لبـــن الــزكــيــه ــ صـــاحـــوا رخــيــصــة الـ

وحـــــده ضحيه ــس  ــف ن تـــــروح  ــه  ــافـ و�ـ

ــيـــر �أمـ اي  لــبــيــك  ــفـــخـــر  الـ ــوت  ــ ــص ــ وب

ــال ــطـ البـ ويــــن  واندى  ــابـــس  عـ نــــزل 

ــي الـــرجـــال ــم ــرب ي ــحـ ــا بـــ�ـــاح الـ ــه خــل

آجــــال نــــزع درعـــــه بــفــنــون الــعــشــق �
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الــمــنــيــر بلـــوجـــه  اان  ــت  ــي جــن وصـــــاح 

بـــــرز مــ�ــلــم وقــــــام فــيــهــم خــطــيــب

ــرب يـــويـــلـــي خــضــيــب ــ ــح ــ صـــنـــديـــد ال

حبيب اي  اوصــيــك  ــال  قـ ــا�ــه  ــف ان ــر  ــ آخ �

ــذا الأ�ـــيـــر ــ ــي ه ــمـ حـ ضــعــيــف وقـــلـــه اإ

ــدان ــي ــم ــل ل راح  وهــــب  عــيــالــه  ودع 

ــ�ــان ان �أجـــمـــل  اي  ــه  ــل ق لــحــ�ــيــن  راح 

بلحـــــزان يـــمـــوت  عــيــلــتــه  رادت  ــا  مـ

نصير ــه  لـ ــا  مـ ــه جـــاهـــد  ــل ــق ت ــت  ــعـ ورجـ

وهكذا عابس ووهب وبقي الأصحاب، حتى بقي الح�ين وحيدًا 

الأكبر ول  يمينًا وشمال، ل حبيب ول م�لم ل  ينظر  فريدًا! راح 

العّباس ول القا�م...

وقف الح�ين عند �أج�اد الشهداء، صار يناديهم واحدًا واحدًا: 

قوموا اي كرام، ما لي �أانديكم فال ت�معون؟! و�أدعوكم فال تجيبون؟! 

قوموا من نومتكم حاموا عن بنات ر�ول الله...

هذا لسان حال األصحاب:

�أتـــــــــــــــــــوّذر اوايك  �أريـــــــــــــــــــد 
يــــــبــــــو الــــــيــــــمــــــه ويــــگــــطــــعــــونــــي



73

و�ـــــــــــاعـــــــــــة نـــــــومـــــــتـــــــك بحلـــــــر
ِظـــــــــــل اتـــــــحـــــــر�ـــــــك اجـــــفـــــونـــــي 

آه � ايمظلوم  آه  � ايمظلوم  آه  � ايمظلوم  آه  �

ــادي ايمــــــولي ــ ــ ــه ــ ــ والــــلــــه الــــــــروح تـــرخـــص لــيــكيـــ�ســـبـــط ال

الـــمـــوت ــت  ــ ــوي ــ ــك ه ــلـ ــبـ ــگـ ــك ايلـ ــي ــر ب ــ ــ ــكّ ــ ــ وبلمــــــــنــــــــازع اف

ــت ايمـــــــولي ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــك�أنـــــــــه احـ ــي ــل وحـــــــدك كـــيـــف �أنـــــــه اخ

ارواح ــنـــدي  عـ اهــــــواي  ــريـــت  ــييـ ــونـ ــيـ فــــــــدا لــــــك ايضـــــــــوه عـ

ــي وتـــــــذره لــــــــو اعـــــــــــــرف يـــقـــتـــلـــونـــي ــ ــت ــ ّ ــث ــ ــوا ج ــ ــرگـ ــ ــحـ ــ ويـ

ــوب ــ ــي وامــــــــوت ان ــ وذرةو�أرجـــــــــع ح الـــــــــف  يـــــــــوذرونـــــــــي 

ــه ــ ــلـ ــ ــك ابـــــــــد والـ ــ ــ ــوف ــ ــ ــة فــــاطــــمــــة الـــــزهـــــرةمـــــــا ع ــجـ ــهـ ــمـ يـ

ــروح ــ ــ ــي و�أغـــــلـــــى مــــن ال ــالـ ــغـ ــييـ ــ ــون ــ ــوم ــ ــل ــ عـــــلـــــى حـــــبـــــك ي

ــك ايعــــــزيــــــز الــــــــروح ــ ــرت ــ ــص ــ راس ن ــة  ــ ــعـ ــ ورفـ ــه  ــنـ ــيـ لـ شــــــرف 

ــروح ــ ــت ــ ل عــــالــــعــــدو  الــــنــــاس�أاندي  �أعــــــــــــّز  ــل  ــ ــت ــ ــق ــ ت ل 

مـــذبـــوح الـــ�ســـبـــط  طـــــاح  ذا  يـــنـــداساإ عــــــــــالأرض   صــــــــدره 

ــل مـــ�ـــفـــوح ــ ــظ ــ ــيدمـــــــع �أمــــــــه ي ــون ــل ــ� ــا غ ــهـ ــعـ ــدمـ ــمـ عـــ�ـــى بـ

آه لقلبك اي ح�ين، ما زال صدى ندائك يصدح �أ�ماعنا: هل  �

يعيننا؟ هل من ذاّبٍ عن حرم  من انصر ينصران؟ هل من معين 

ر�ول الله P؟



ا�ْسِتغاثَِتَك  ِعْنَد  بََدِني  يُِجْبَك  لَْم  كاَن  ْن  اإ الله،  عبد  �أب  �سّيدي 

َوِل�اِني ِعْنَد اْ�ِتنْصاِرَك فََقْد �أجابََك قَلِْب�ي َوَ�ْمِعي َوبََصرِي...

�احات  في   Q الح�ين  نداء  وشسبابنا  رجالنا  لبَّوا  وهكذا 

الجهاد، )شسباب بعمر الورد(

هم شايف ورد مجروح

شسباب معفّره وتنام

ح�افه موّذره الأوصال

تبكيهم �أراضي الشام

راحوا ول بعد ملگى

كّل الدور تنعاهم

خلوان نعيش هموم

نذكر دوم َحكياهم

واايم ال�عد َولّت

ِمن َحلّت مناايهم

شسباب بعمر الورود

انشلع من ارضه وترابه

شدوا للِحرب هّمه

ورادو يحفظوا الحضره
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هذا عيونه مصيوبه

وذاك تّصوب بصدره

وزينب حاضره تنعى

كلمن اندى اي زهره

تنعاهم بفخر و�آايت

�أصحابه: ﴿ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   كما الح�ين نعى 

ٿ  ٿ﴾

)لحن الفراق(

ــة ــريـ ــاضـ ــغـ الـ ــب  ــ ــريـ ــ ايغـ ما نعوفك   

ــگــه الــمــنــيــه ــل ــو ن ــه لـ ــلـ ما نعوفك   والـ

ــه ــزجــي ال ــع  ــل ض ــگ  ــ وح ل  ما نعوفك   

ــه ــوف ــع ــان م ــجــك  ــه ن عـــلـــه  اإ نبقى نبقى   

ــيــوفــه نبقى نبقى   لـــو دهـــرنـــه �ـــل �س

ــه ــگ عـــبـــاس وچــفــوف ــ نبقى نبقى   وح

هذه حال الشهداء الذين قّدموا �أنف�هم قرابين فداًء للح�ين، فما 

حال الأّمهات والثاكالت المفجوعات؟!

ردت عمري وي عمرك

اتباهي انه بِح�سنّك
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وتگعد و�طة الديوان

وتحاللي الّدني بِحّ�ك

ارَجع وام�ح دموعي

مرمرني الهجر بَ�ك

مهجتي ذابت ب بُعدك

وخلصت كل احبابه

)لحن الفراق(

ــعــقــيــده ال ــل  ــج ــن ام يل تضحي   دمــــك 
ــده اي مــداهــن  الــك  يل تضحي   ح�ين 
ــده يل تضحي   وشـــاركـــت قــطــعــت وريـ

ــه ّ ــري ــب ال ــر �ســـيـــد  ــش ــح ما يعوفك   بل
ــه ــضــّي ــق بل مـــجـــاهـــد  ــل  ــ ي ما يعوفك   
ّــه ــدي ــه ــره تــنــطــيــك ال ــزهـ ما يعوفك   الـ

دمك بهذا  عنده  تجي  ح�ين رادك 
ح�ين رادك  يم�ح اكفوفه علج�مك
ح�ين رادك  مع ا�مه يصير ا�مك

ــاء ح�ين ــق ل ــَروا  ــ شـ مـــن  ــ�ي  ــ�أبـ والأرواحِبـ ــوس  ــفـ ــنـ الـ ــراق  ــ ــف ــ ب
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الليلة السابعة

L مجلس العّباس بن علّي

القصيدة

وُمعَتمدي»واَضْيعتي« بَْعَد َ�هِْم العيِن اَي عُضدي ُذخري  اَي  الجيِش  واِحَد  اَي 
تعرِفُني عُدَت  ما  ر�أ�ي فال  ْن شاَب 

إ
هُْر ِمْن ُرزئي وِمْن كَمديا واحَدوَدَب الظَّ

فــاِطــمــٍة ــُن  بـ ــٌن  ــ�ــي ُح �أخـــــوَك  للجَ�ِد�أان  وحِ  الــــرُّ ــراِق  ــف ك ــِنــي  فــارقــتَ
ِبَعْ�َكِر ُدوُروا  ــا  دع ــٌر  ــْم ِش للْبَدِدالآَن  ــْمــُل  الــشَّ آَل  � ِبــَقــْتــِلــَك  يــدري 
ِلــنــْذبـَـَحــُه قــومــوا  ــْم  ــهِ ِب اندى  مدديوالآَن  الُمرتضى  بَن  اَي  َّــَك  ِبــ�أن يــدري 
غدا للح�يِن  وانُظر  الفضِل  �أَب  اَي  �سنَِدُقْم  دونَما  ــردًا  ف الفضِل  ــ�ي  �أب ِبـال 
ُهنا ــَت  و�أن �أمضي  �أْن  ــِن  انري بَيَْن  ــَدِد ما  ِقـ ــى  لـ اإ ــدا  ــ الأع ــُعــَك  تــبــِضّ تبقى 
عقيلُتنا تُْ�لب  َذْن  اإ �أظــلَّ  �أْن  عدِد�أْو  بال  جيٍش  في  الــوحــيــَدُة  وْهــَي 
ُــهــا �أجــاوب ــاذا  مـ ــْت  ــ�أل � ْن 

إ
ا ــاس  بــِد؟عــّب ــْلأ ِل العّباس  مضى  �أقـــوُل  �أَهـــْل 

ــا ــ�أه ــَف ــ�أنَّ الــعــيــَن �أْط ــ ــوُل ِب ــ ــِبــدي؟وهــل �أق ــرمــى ِبـــِه َك ــُ�ــُه تُ ـَـْف َّــٌث ن َــل ــث ُم
الـ ــذا  ل الــيــديــِن  منُه  قـَـَطــعــوا  ـهُــْم  َـّ يَدي؟و�أن الــِكــراِم  ِبنَت  اَي  يقطُع  جّماُل 
يندبُه العّباس  ــدى  ل الح�يُن  ــدي«بينا  »واول تدعوه  �أقبلْت  فاطٌم  ْذ 

إ
ا

ــُم ِمــثــلــي خـــدُّ زيــنـَـِبــُكــْم ــَط ــل والُصُفِد�ألـــيـــوَم يُ ِبلأغـــالِل  تُْ�َحُب  والــيــوَم 
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تنُظرها ليَت  اَي  القنا  فَـــوَق  ــَت  بلَِدو�أنـ ــى  ل اإ تُ�سب�ى  بلٍد  ــْن  ِم ــوِط  بلــ�َّ
بَها يُعّذِ ــْي  َك ِشــْمــٌر  ــَح  ْم ــرُّ ال َح  لــوَّ ْن 

إ
ت�قطْ على الأرِض مفضوخًا ِمَن الَعَمِد!ا

ُمنتِحبًا المظلوُم  يبِكَك  ْن 
إ
ا غــرَو  ــِد(ل  �أ�ـ على  ّل  اإ �أ�ـــٌد  بكى  )فــمــا   

)شعبي(

ــل اضــعــونــي ــاف ــك ــرة ايل ــي ــغ ــو ال ــب ــه ي ــوي خ

ي�سبوني ــي  ــدوان ع ــروح  ــ ال يبعد  عگبك 

ــى مــرمــيــة ــق ــب ت ــة ل  ــ ــراي ــ گــــوم ارفـــــع ال

محاميه يــنــطــر  اهــنــاك  ــيــتــامــى  ال ضــعــن 

ــظــرة الــمــيــة ــت ــن لــطــفــال والـــرضـــعـــان م

ينشدوني عــنــك  الــجــود  يــراعــي  كــلــهــم 

ــي ــادون ــن ــمــن ي ــات ل ــ آهـ ــري � ــ ظــلــيــت �أجـ

عيوني دمـــه  تهمل  ــاس  ــّب ع الــبــطــل  ويـــن 

وايي للخيم  رد  ــاك  ــخ ان ــد  ــ واري جيتك 

ــى مــن عيناي ــل ــرد اجـــواب اياغ ــات شــو م

دنياي بقهر  ــدي  وح هاليوم  ــل  �أظ مــاريــد 

ــر يـــ�أ�ـــرونـــي ــ ــداي بچ ــ ــ ــن اع ــنــطــري ــت م
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تحضروني مــاظــن  ا�كينه  ــو  ــ و�أب ــت  �أنـ

بمتوني  يــضــربــنــي  بلــ�ــوط  شــمــر  ــمــن  ل

)أبو ذّية(

وعينك بينه  كــطــع  جـــودك  وعينك�ــهــم  ــضــر  �أن الخيم  ــن  م يخويه 
وعينك اوديـلك  جـفـوفي  ــد  هديهو�أريـ عـيني  اخـــذ  عينـك  ــدل  وبـ

المصيبة

ولأميِر  ولرُ�وِلِه  لله  الُمطيُع  الصاِلِح  الَعبـُد  َّها  �أي عَلَيَك  الُم  »ال�َّ

المؤِمنين والَحَ�ن والُح�ـيِن َصلّـى اللُه عَلَيهم وَ�لَّم، ال�الُم عليَك 

وَرَحَمُة اللِه َوبركاتُُه وَمغفَرتُُه ورضوانُُه وعلى ُروِحك وبََدِنَك«

 ،Q المؤمنين  �أمير  عند  خاّصة  منزلة   Q للعّباس  كانت 

وفي   ،O زينب  ال�سّيدة  وعند   Q الح�ين  مــام  الإ وعند 

زين  الإمام  يعبّر  كما  الشهداء،  جميع  عليها  يغبطه  منزلة  له  الآخرة 

وفدى  و�أبلى  آثر  � فقد  العّباس،  عّمي  الله  »رحم   :Q العابدين

ّن لعّمي العّباس منزلة يوم  �أخاه الح�ين بنف�ه حتى قطعت يداه، واإ

القيامة، يغبطه عليها جميع الشهداء والصّديقين.

وكيف ل يكون كذلك، وهو الموصى من والده �أمير المؤمنين ب�أن 

 .O يفدي الح�ين بنف�ه، و�أن يكون الكافل لزينب
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كيف ل يكون كذلك، وهو الموصى من مولتنا �أّم البنين بكفالة 

...O زينب

نعم، لّما دنت الوفاة من �أمير المؤمنين Q راح يوصي بوصاايه، 

 :Qالعّباس ولده  اندى  ثم  الح�ين...  �أوصى  الح�ن،  �أوصى 

لّي«، �أخذ يمين الحوراء  لّي اإ لّي«، ثم صاح: »بنيّة زينب اإ لّي اإ »بنّي، اإ

ليه، وقال: »بني عّباس، هذه وديعتي  في يمين العّباس، ثم التفت اإ

عندك«.

)لحن لفى عاشور، تغريد حزين، يا جبريل نترجاك( 

ــك عـــــلـــــى زيــــنــــب ــ ــنـ ــ ــيـ ــ خــــــــل عـ

ــوف حـــ�ـــيـــن ــ ــ ــف ــ ــ ــت ط ــ ــ ــزل ــ ــ لـــــــو ن

عـــــّبـــــاس  اي  يــــبــــنــــي  �أمـــــــــانـــــــــة 

ــن ــ ــي ــ ــع ــ ــون ال ــ ــ ــف ــ ــ ــج ــ ــ خــــلــــيــــهــــا ب

ــي الـــــعـــــّبـــــاس ــ ــ ــوصـ ــ ــ ــدر يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ حـ

ــه �ــــايــــل ــ ــعـ ــ ــدمـ ــ ــمـ ــ وجـــــفـــــنـــــه بـ

ــك يــبــنــي ــ ــت ــ ــم ــ ــي ــ ــشس ــ ــة ب ــ ــ ــع ــ ــ ــودي ــ ــ ال

فـــــاضـــــل �أبـــــــــــــــو  اي  خـــــلـــــهـــــا 

ــك  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــا وّصـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ �أمــــــــــانــــــــــة بـ

ــل ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــب الـ ــ ــ ــن ــ ــ ــزي ــ ــ وانـــــــــــــت ل
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ــوم الــــطــــف ــ ــ ــيـ ــ ــ كـــــفـــــو انــــــــــت بـ
ــن ــ ــو الــــغــــيــــره �أِعـــــــــْرفَـــــــــك زي ــ ــب ــ ي

خيّال �ٱان  ليها  وبلطف  بعيني  زينب  يگله 

�أخـــــلـــــيـــــهـــــا بـــــــرمـــــــوش الـــعـــيـــن
ومــــــــا يــــنــــشــــاف الــــيــــهــــا خـــيـــال
خـــيـــتـــي ذا  اإ آنـــــــــــه  � �أمــــــــــــــوت 
عـــــالـــــخـــــديـــــن دمـــــعـــــهـــــا �ـــــال
ــه ــ ــّيـ ــ بـ الــــــنــــــفــــــس  دام  مـــــــــا 

ــن ــ ــي ــ �أفـــــــديـــــــهـــــــا بـــــچـــــفـــــوف وع

وكأني بزينب، يدها في يد العّباس

يگلها

زيــــنــــب اي  الـــــعـــــيـــــن  قـــــــــــــــّرِي 

�ســــــبــــــع الـــــگـــــنـــــطـــــرة مـــــوجـــــود

بلـــــــــطـــــــــف كـــــــافـــــــلـــــــك انـــــــه

الــــمــــوعــــود اان  حـــــيـــــدر  وحــــــــق 

�أ�ـــــــگـــــــي الـــــــمـــــــاي لــــالطــــفــــال

ــود ــ ــج ــ ــم بــــيــــدي وبـــــيـــــدي ال ــ ــل ــ ــع ــ ال

لــــــكــــــن يـــــخـــــتـــــي اعــــــذريــــــنــــــي
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ــن ــيـ ــفـ لــــــــو مـــــنـــــي انـــــگـــــطـــــع چـ

ولكن لهفى نف�ي للعّباس! اي �أمير المؤمنين، ليتك كنت حاضرًا 

يوم العاشر من المحرم!

 ك�أني بلعّباس لّما ر�أى كثرة القتلى من �أهله، وقد ا�تشهد الأصحاب 

والإخوة والأبناء، وبقي الح�ين Q وحيدًا، ل انصر له ول معين، 

والأطفال تنادي: »العطش العطش«، ما تحّمل مولان العّباس صرخاتهم؛ 

لى الميدان،  لذا تقّدم من �أخيه الح�ين Q، ي�ست�أذنه في النزول اإ

 Q ألّح على �أخيه الح�ين �أن ي�مح له بلبراز، والإمام الح�ين�

ذا مضيت تفّرق ع�كري«،  يجيبه: »اي �أخي، �أنت صاحب لوائي، فاإ

ن كان ل بّد من  ولكن �أمام اإصرار العّباس، �أجابه الإمام الح�ين: »اإ

النزول، فاطلب لهؤلء الأطفال قلياًل من الماء«.

العّباس Q فر�ه، و�أخذ القربة، وقصد نحو الفرات،   ركب 

عليهم  فحمل  بلنبال،  ورموه  بلفرات  موكلين  كانوا  من  به  ف�أحاط 

العّباس وقتل منهم مقتلة عظيمة، ذكّرهم بحمالت �أبيه �أمير المؤمنين 

لّما  الماء،  لى  اإ يده  مّد  الماء،  دخل  ثّم  الماء،  عن  وفّرقهم   ،Q

�أحّس ببرودة الماء، تذكّر عطش �أخيه الح�ين، رمى الماء من يده، 

وجعل يقول:
هوني الُحَ�يِن  ـَـْعــِد  ب ــْن  ِم ـَـْفــُس  ن ــياَي  ــكــون ت �أو  كـــنـــِت  ل  ــده  ــ ــع ــ وب
الـــَمـــُنـــوِن َواِرُد  ــٌن  ــيْـ ــَ�ـ ُحـ الـــمـــعـــيـــنَهــــذا  برد  ــن  ــ ــي ــ ــرب ــ ــش ــ وت
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ــاَل ِديـــِنـــي ــ ــَع ــ ــَذا ِف ــ ــ ــا َه ــ ــناَتلـــلـــِه َم ــي ــق ــي ال صــــــــادق  ــال  ــ ــع ــ ف ول 

فا�ستقبلته  المشرعة،  من  وخرج  كتفه،  على  وحملها  القربة  ملأ  ثّم 

ثّم حمل عمر بن  الكتائب، وصاح ابن �عد: اقطعوا عليه طريقه، 

لى  �عد، وقال: ويلكم ارشقوا القربة بلنبل؛ فوالله، لئن وصل الماء اإ

مخّيم الح�ين لأفناكم عن �آخركم؛ فتكاثروا عليه، و�أحاطوا به من كّل 

جانب فحاربهم محاربة الأبطال، وهو يقول:

ــا َزقَ ــْوُت  ــَم ال َذا 
إ
ا ــْوَت  ــَم ال �أْرَهـــُب  ِلَقال  الــَمــَصــاِلــيــِت  ــي  ِف �أَواَرى  َحــتَّــى 

ِوقَا هِْر  الطُّ الُمْصَطَفى  ِل�سِْبطِ  ــانَْفِ�ي  ــَق ــّ�ِ ِبل ــُدوا  ــ �أْغـ ــعــّبــاس  ال �أاَن  ــي  ــ ِّ ن
إ
ا

ــى ــَق ــَت ــلْ ــُم ال يَـــــــْوَم  ــرَّ  ــ ــَش ــ ال �أَخــــــــاُف  َول 

فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة، و�أعانه حكيم بن الطفيل، 

فضربه على يمينه فبراها، ف�أخذ ال�سيف بشماله، وهو يرتجز:

ــي ــِن ــي ــِم َ ي ــُم  ــُتـ ــْعـ ــَطـ قَـ ْن 
إ
ا ــِه  ــ ــل ــ ــيوال ــِن ــْن ِدي ــ ــدًا َع ــ ــ َ ِّـــــي �أَحـــاِمـــي �أب ن

إ
ا

ــِن ــي ــِق ــَي َمـــــــاٍم َصــــــاِدق ال
إ
ــاِهــِر الأِمـــيـــِنَوَعــــــْن ا ــِبـــ�ّيِ الــطَّ نَـــْجـــِل الـــنَـّ

فقاتل حتّى ضُعف عن القتال، فكمن له الحكيم بن الطفيل من 

وراء نخلة، فضربه على شماله، فقال:

ــاِر الــُكــفَّ ــَن  ِمـ ــَشــْي  ــْخ تَ َل  ــُس  ــْف َ ن ــة الـــجـــّبـــاِراَي  ــم ــرح وا�ســـتـــبـــشـــري ب

ــاري ــم يـــ�ـ ــه ــي ــغ ــب ــوا ب ــعـ ــد قـــطـ ــ ــاِرق ــنـ الـ ــرَّ  ــ حـ ربُّ  اي  فـــ�أصـــلـــهـــم 
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لى المخّيم، بينما  فحمل القربة ب�أ�سنانه، وكّل هّمه �أن يوصل الماء اإ

هو كذلك جاء �هم ف�أصاب القربة و�أريق ماؤها، ثّم جاء �هم �آخر 

ف�أصاب صدره، و�آخر وقع في عينه، وبينما العّباس كذلك، ل يدان 

ذا بلعين  لى المخيم، وقف حائرًا، واإ فيقاتل بهما، ول ماء في�أتي به اإ

لى الأرض  ليه وضربه بعمود على ر�أ�ه، ففلق هامته، و�قط اإ جاء اإ

مناداًي: »�أخي �أب عبد الله، �أدركني!«

ح�ين للعلقمي  الخيم  مــن  يصيح بصوت اي عضيدي وقعت وينتعنّى 

العين ضوى  اي  دربــ�ي  شوف  ما  اظلمبعد  بعيني  كــلــه  ــون  ــك ال يــخــويــه 

ــن زنـــودك ــاح ــا كــتــر ط ــي ــه ب ــخــوي ــن جــودكي ــنــه وويـ يــخــويــه الــعــلــم وي

ــودك ــع ــم ي ــي هـ ــانـ ــو فـــاضـــل زمـ ــب يلتمي بــيــك  تــشــتــت  ــي  ــل ال وشــمــلــي 

ولّما وصل  العّباس!  بذكر  يلهج  كالصقر، ول�انه  الح�ين  فجاءه 

آه صريعًا على شاطئ الفرات مقطوع اليدين مرضوض الجبين،  ليه ر� اإ

ال�هم انبت في العين، اندى: »الآن انك�ر ظهري، وقلّت حيلتي، 

وشُمت ب�ي عدّوي!«
ويلي ــاح  وصـ عضيده  ــم  ي ليليتخوصر  ــدر  ــ ب واي  ــاري  ــهـ نـ ــشــمــس  ي
حيلي اقطعت  يخويه  فــاضــل  ــّدميبو  ــه ــدك ت ــع ــر مـــن ب ــصــب  طـــود ال

واعـــــــــّبـــــــــا�ـــــــــاه! آه  � آه  �
اگوم اگدر  ول  ظهري  انك�ر  الهموميخويه  لكّل  يخويه  مركز  وصــرت   
ــّروالله يخويه ا�ستوحدوني عگبک الگوم ــغ ــن ي ــعـــد  بـ عـــلـــّي  واحــــــد  ول 
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 Q أيّها الموالي، انتقل بقلبك الى كربالء عندما وصل الح�ين�

لى مصرع العّباس، كيف وجده؟! اإ

وجده يتخّبط بدمه، جلس عنده، �أخذ ر�أ�ه وضعه في حجره، 

لى التراب، ف�أرجعه الح�ين، ف�أعاده العّباس اثنية،  �أعاد العّباس ر�أ�ه اإ

وفي الثالثة قال الح�ين Q: »�أخي عّباس، ِلَم ل تضع ر�أ�ك في 

حجري؟«. 

قال: �أخي اي نور عيني، �أنت الآن جئتني و�أخذت بر�أ�ي، ولكن 

بعد �اعة �أخي من يرفع ر�أ�ك عن التراب؟!

ــه مـــن يــغــّمــضــلــك اعــيــونــك ــخــوي ــكي دون يح�ين  يــقــف  هــوالــلــي  واي 

لونك انخطف  يخويه  افــراگــي  ــبــو �ــكــنــه محيرعلى  ي ــدي  ــع ب ــظــل  وت

�أخي ح�ين لي عندك طلب )ل�ان حال العّباس(

)فايزي(

الحزينه ــّرة  ــح ال عــلــى  �لّملي  ايحــ�ــيــن 

ــم ل تــرتــجــيــنــه ــل ــع ــي ال ــ ــع راعـ ــ ــا وق ــه ــل ق

عينه بل�هم  وصــّوبــوا  كفوفه  قطعوا  قلها 

مهشمينه الشاطي  على  بعمد ايختي  ورا�ه 

من �مع هالجمله منّه ح�ين �الت دمعته

و�أخره را�ه  اخوه وشال  عينه وشاف  فتح 
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خوي انت تشسيل را�ي ودمعك عليه ت�سيله

وبعد �اعه لو طحت منهو لعد را�ك يشسيله

)عاشوري(

بمكاني خــلــيــنــي  حــ�ــيــن  ــيايخـــويـــه  زمــان ــرة  ــ ايزهـ ــيــش  ل ــه  ــلّ ق آه  � آه  �
آه � آه  � ــي  ــران ت �كنه  ــــدت  واع ــهيــقــال  ــّي ــزل ب ــ وبلــــمــــاي والــــمــــوت نـ

�أعظم الله �أجوركم، ثّم فاضت روح �أب�ي الفضل بين يدي �أخيه 

الح�ين! رحم الله من اندى: واعّبا�اه!

�أب عبد الله، الآن اصبح وحيدًا، ترك العّباس  الله قلبك  �اعد 

لى مخّيمه منك�رًا حزينًا بكيًا يكفكف  على شاطىء العلقمي، ورجع اإ

دموعه بكّمه، وقد تدافع الأعداء على مخّيمه، فنادى: �أما من مغيث 

يغيثنا؟! �أما من مجير يجيران؟! �أما من طالب حّق فينصران؟! �أما 

ليه �كينة، و��ألته  من خائف من النّار فيذّب عن حرمنا؟! ف�أقبلت اإ

عن عّمها، فقال لها: عّظم الله لك الأجر بعّمك العّباس، فصرخت 

وهي  فخرجت  زينب  العقيلة  ف�معتها  واعّبا�اه،  واعّماه  واندت: 

تنادي: وا�أخاه واعّبا�اه واضيعتاه بعدك اي �أب الفضل، فقال الح�ين: 

اإي والله، واضيعتاه، وانقطاع ظهراه بعدك �أب الفضل!

ويلي 

محنيه  والگـامه  النهـــــر  امـــــن  رد 

البواچيه  حـــــن  وال�ـمه  يبـــــچي 
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ــه اگــطــعــت بيه ــاس يـــــا خــوي ــّب ــا ع ــــــ ـــ ي

اعليه  فيتك  يـــــخويه  تنــ�د  ــا  ــــــ مـــ

لى مصرع �أخيها العّباس، فقال  و�أرادت الحوراء زينب �أن تذهب اإ

لها الح�ين: �أخيّة ارجعي، ل تشمتي بنا الأعداء، قالت: ايبن �أّمي، 

ّن مصاب �أخي العّباس قد قّطع نياط قلب�ي، ولم �أ�ستطع  اإ ل تلمني 

صبرا...

 O لذلك ليلة الحادي عشر من المحرم، لّما توّجهت زينب

ليه  اإ ولّما وصلت  عّبا�اه،  �أخاه وا  وا  تنادي  المشرعة، صارت  لى  اإ

ليه مصابها... صارت تشكو اإ

ــداي ــ ــ ــون ع ــ ــيـ ــ ــن انمـــــــت عـ ــ ــ ــك عـــّبـــاسم ــرعـ ــصـ ــمـ ــت لـ ــ ــيـ ــ جـ اإ

ــك عــــظــــم بــــلــــواي ــ ــل ــ ــي ــ ــك ــ وانــــــــه وحــــــــدي ِبــــــال حـــــراساش

ــت اخـــوهـــه ــ ــ ــالأخ ــ ــ ــب ع ــعـ ــصـ ــة الرجـــــــــاسيـ ــ ــي ــ ــول ــ يــــــراهــــــا ب

ــاق ــيـ ــنـ ــا عـــجـــف الـ ــوهـ ــُعـ ــلـ ــطـ الآهيـ وتـــصـــيـــح  الـــعـــيـــن  ــر  ــ ــدي ــ وت

ــي ــ ــع ــ ــور الــــــفــــــاگــــــدة ان ــ ــ ــط ــ ــ الأايمب غـــــربـــــة  واشــــــكــــــي   

ــع ــلـ ــت الــــــوحــــــي اطـ ــ ــي ــ ــاممــــــن ب ــ ــ ــد اوهـ ــصــ ــ ــي مـــــا ت ــ ــال ــ ــي ــ وخ

ــاممــــــن �أمــــــشــــــي بــــيــــن اهـــلـــي ــ ــض ــ مـــهـــيـــوبـــه �أبـــــــــد مـــــا ان

ــت ــ ــلّـ ــ آهلــــــكــــــن كــــــربــــــلــــــه خـ و� �أنـــــــيـــــــن  احـــــــــوالـــــــــي 

ــن �ــايــل�أطــــــــالــــــــب حـــــــگ الـــــخـــــوه ــفـ ــجـ ودمــــعــــي مــــن الـ



�أخــــتــــك عـــــزيـــــز  اي  ــ�ي مــــن الــــضــــرب مــايــل تـــــرضـــــى  ــبـ ــنـ جـ

الـــعـــيـــون ــر  ــ ــم ــ ُح ــت  ــ ــلّ ــ ه ــلواذا  ــاض ــوف ــب يـــصـــيـــحـــوا بـــصـــوت ي

ــ�ي ــبـ ــلـ ــوا گـ ــ ــوعـ ــ ــلـ ــ ـــدوا يـ ــ ــ ــري ـــ ــ آهي و� وحـــنـــيـــن  ــه  ــ ــرگ ــ ف ــم  ــهـ بـــ�ـ

نور عيني اي عّباس، �أنت تدري غدًا ي�أخذوننا �سبااي، و�أب�ي �أوصاك 

ب�ي، �أنت كافلي، لمن تتركنا؟!

بينا ــك  ــي ــوص م ــي  ــل ع ايْل  اي كفيلي  

ــنــة ــحــزي اي كفيلي  ارحـــــم دمـــوعـــي ال

ــة ــن ــدي ــم ــا ال ــنـ ــعـ ــوم ورجـ ــ اي كفيلي  قـ

ــي ــون ــم ــ�ــِل لـــمـــن ِت خوتي  بچــــر اإ اي اإ

ــي ــرونـ ــ�أ�ـ ــوا يـ ــب ــي ــغ ــن ت ــ خوتي  ِمـ اي اإ

ــي ــون ــت ــي م ــل ــشــم ــه خوتي  شـــمـــر ي اي اإ

لسان حال العّباس يجيبها:

الغاضريّة �أرض  هذي  اي بت حيدر 

ــة طـــّوقـــوان بــكــل رزيّـ اي بت حيدر 

وصّية خالفلك  صعبة  اي بت حيدر 
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)عاشوري(

آه � آه  � الــوصــّيــة  تــنــَس  ل  عــّبــاس  بّيهاي  ــدر والــــدك وّصــــاك  ــرى حــي تـ

علّيه اتــحــامــي  ــا  م ــيــوم  هــال �بيّةعــجــب  واان  ــرب  ــت ــال ع ــم  انيـ آه  � آه  �

)أبو ذّية(

ــي دار ــ ل ــل اإ ــاظ ــعــدكــم يــخــوتــي م دار ب والــي  لــي  عاين  بهمومه  الــدهــر 

دار لـــي  اإ ــاس  ــّب ع ــع  وگـ ــن  م علّيهبعينه  �ــوطــه  ــشــمــر  ال شـــال  مـــن 

ــلّــة غ مـــن  فــــــؤاده  ذاب  آن  ــّم لــذابظـــمـــ� ــ ــّ�ــت الــصــخــر الأصـ لــو م
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الليلة الثامنة 

مجلس علّي األكبر

القصيدة

عينيَّا ــا  ـــَ ي الـــدمـــعِ  بفيض  ــكــى الــُحــ�ــيــن َمــِلــّيــاجـــودي  ــمــْن �أب ــزاًن ل حـ

القذى غير  على  ِجفنًا  تغمضي  عِليـــّـال  ــ�ّي  ــب ــن ال ــه  ــب شس ــًا  ــ دَم ــي  ــك واب

ُكلّهم صــرعــى  ــه  ــي �أب ــحــاب  ِص ــى  ــف ا�أل َـّ َحيي منــــُه  الإذن  ـُـريد  ي ــى  ــ�أتَ ف

ــَدا ــِف ــي �أكـــون لــَك ال ذنـــك ك ــا�أبــتــاُه اإ ـــّ ــدي مــف وذا  فـــــاٍد  بــــِـــذا  �أنـــعـــم 

ــ�ــًا آي ــّي � ــل ــى ع ــ ل ــُحــ�ــيــن اإ ــَر ال ــظ نَجيـّـان ــه  ــــــ ـــ ـــ ل الإ فــدعـــَــا  وتــعــانــقــا   

ــى ل اإ اشســتــقــنــا  ذا  اإ ــا  ــنّ ُك ــدي  ــّي �س ــوايَّاي  ــبـ ــنـ ــه الـ ــ ــه ــ ــران وج ــ ــظ ــ ــَه ن ــ ــ ط

العدا على  الكميُّ  وهــو  الفتى  لــــه عــلــيـــــــّـــــــاشــدَّ  ــد الإ ــ فــتــذكّــروا �أ�

عن الــعــبــدّي  بضربٍة  ــَب  �أصــي ــا �أبـــــــاُه وَحــيَّــاحتى  ـــــــــَ ــادى يـــ ــنَ ــدٍر ف غـ

ــي كــ�أ�ــه ــان ــق ــدّي قـــد َ� ــ ــاه ج ــتـ ــا�أبـ لــيَّ اإ ُح�ين  ــــــــا  يـــ عــجــِل  ــوُل  ــق وي

ُمصابه ــهــول  ل واي  الــُحــ�ــيــن  ــى  ــ�أت رميَّاف الــّرمــــــَــــــــال  على  فــتَــاه  ور�أى 

بجنبه ــُب  ــري ــغ ال الــ�ــبـــــطُ  د  ــتــمــدَّ عــلــيــــّـاف ُرّد  ــي  ــ ــنَ ــ ُ �أب عـــلـــْي  ــدي  ــ ولـ
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)نعي شعبي(

ــَده  ــ ــْي ــ ــْول ــ َ ــْن ل ــ ــي ــ ــ� ــ ــَى اْح ــ ــنَّ ــ ــَع ــ َ ْرت اْمـــــــــــَوذَّ ــْع  ــ ـ ــطَّ ــ ــَگـ ــ اْمـ لــــگــــاّه   
آيَــــبْــــنــــْي  اَيَلأْكـــــــبَـــــــْر صــــــــاْح ابْــــــصــــــوْت � الـــعـــيـــْن  يَـــــُنـــــور   
ــْريَـــــْولـــــيـــــدْي لَــــــــــَوْن ِبـــــْيـــــِدْي  ــطَّ ــَف ـْ اْم ــ ــ ــ�ْي ال ــب ــل  َافْـــِديْـــلَـــْك َگ
وْح  ــرُّ ــ ــَرْك يَـــَبـــْعـــِد الـ ــ ــْح ــ َ ــْرَوَاِشـــــــْم ن ـْ اْمـــَعـــفَـّ ــ ــ ـــْن َخـــــّدِ الـ ـــ ــْوَ� ـــ  َوَابُـ
ــي اْمـــــِن الــگــاْع  ــل ــْه ع ــ ــنَ ــ ــْيشــــاْل ابْ ــنـ ــْحـ َمـ ــْر  ــ ــهَـ ــ ـ ــظَّ ــ ــْه ِوالـ ــ ــالَـ ــ  شـ
ــْم  ــ ــاِش ــ ه بَــــنــــْي  اي  ــْي فَـــْتـــِنـــْياْوانَدَى  ــ ــِل ــ ــْي عَ ــ ــن ــ ــاْب ابْ ــ ــص ــ  ُم
ــاْح  ــ ــ اْوص اْولـــــْيـــــَدْه  شـــاِيـــْل  ِّــــْي َرْد  ِمــــن الــــــرِِحــــــْت  ــْي  ــ ــنـ ــ ــْبـ ــ آيَـ �  
اْوَواّيه  َده  اْوَمـــــــــــــــّدِ ــْه  ــ ــابَـ ــ ــْرجـ ــَعـ ــْ�ـ ِيـ ْد ِوالأَ�ـــــــــــَى  ِتـــــَمـــــدَّ  

)أبو ذّية(

ونهار طاح  و  تـهـاوى  عـزمـي  ونهارركـن  ا�سيول  يجري  الـدمع  وعـلـيـك 
ونهار ليل  انوحن  امـصـابـك  المنّيةعـلـى  تـدنـى  لـمـا  انـحـب  و�أظــل 

المصيبة

يرّدد:  وهو  يملك،  ما  كّل  عاشوراء  يوم   Q الح�ين  قّدم 

»�أرضيت اي رّب، خذ حتى ترضى...«.

فََقد �أصحابه الواحد تلو الأخر، وتراه يرّدد �آايت الت�ليم والرضا 

بقضاء الله وقدره...
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وهذا الموقف تكّرر منه عندما تقّدم من �أهل بيته ذلك الشاب 

الباّر، الذي يمثّل نموذجًا وقدوة للشاب المؤمن الشجاع، ليكون �أّول 

هاشمّي يبادر م�ست�أذاًن للقتال يوم عاشوراء.

لى الميدان، رفع الإمام الح�ين طرفه  لذلك حين برز علي الأكبر اإ

لى ال�ماء، وقال: اإ

ليهم غالم �أشسبه الناس  »اللهّم، اشهد على هؤلء القوم، فقد برز اإ

ليه نظران  ذا اشستقنا اإ َخلقًا وُخلقًا ومنطقًا بر�ولك محّمد P، وكنّا اإ

اللهّم، فامنعهم بركات الأرض، وفّرقهم تفريقًا،  لى وجه هذا الغالم.  اإ

�أبدًا؛  الولة عنهم  تمزيقًا، واجعلهم طرائق قددًا، ول تُرضي  ومّزقهم 

نّهم دعوان لينصروان، فغدوا علينا يقاتلوننا«. فاإ

في  له  �أذن  قد  الح�ين  �أّن  الكلمات  الأكبر من هذه  علّي  فعلم 

لى الح�ين موّدعا. القتال، ف�أتى اإ

نعم، فالح�ين يوّدع ذلك الجمال النبوّي، فراح يشّمه ويعانقه، 

وخرجن الن�وة، فتعلّقت به عّماته و�أخواته، فعند ذلك ك�أنّي بلح�ين 

مقتول في �بيل  نّه  فاإ بعياله ون�ائه: »دعنه  تغيّر حاله، وصاح  قد 

الله«.

آيس منه... ليه نظرة � ثم �أخذ بيده و�أخرجه من بينهن، ونظر اإ
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ح(
ّ

)موش

يـــشـــّم حــ�ــيــن خـــــّد ابـــنـــه ويــحــّبــه

ــه ــّب ــص ــه ي ــ ــن ــ ــع اب ــ ــ ــل دم ــثـ ودمــــعــــه مـ

ــبــه ــقــل ب ــه  ــ ــن ــ اب بـــقـــلـــب  ــي  ــ ــل ــ ال وانر 

ــر ــه ــظ ــا عـــلـــيـــه ونـــــــــوب ت ــهـ ــيـ ــفـ ــخـ يـ

وّدع �أبه، ثم ركب فر�ه واتّجه نحو الميدان، وهو يرتجز ويقول:

ــّيْ ــلَ عَ ْبـــِن  ــِن  الــُحــَ�ــيْ ْبـــُن  ــيُّ  ــِل عَ بلنب�ي�أاَن  ــى  ــ �أول الــبــيــت  ورب  نــحــن 

ــّيْ ِع ــدَّ ال ــُن  اْبـ ِفينا  يـَـْحــُكــُم  َل  ــِه  ــل ينثنياَتل ــى  ــت ح ــح  ــرمـ بلـ ــم  ــك ــن ــع �أط

ــ�ي �أب عــن  �أحــمــي  بل�سيف  ــوي�أضربكم  ــل ــّي ع ــمـ ــاشـ ــالم هـ ــ ــرب غـ ــ ضـ

فحمل على القوم، وجعل يقاتلهم قتال الأبطال، فقتل منهم عددًا 

لى �أن اندى عمر بن �عد: �أل  ّل قتله، اإ ليه �أحد اإ كبيرًا، فلم يخرج اإ

ليه بكر بن غانم، هذا والح�ين في تلك  ليه؟ فبادر اإ رجل يخرج اإ

ال�اعة واقف بباب الخيمة، تغيّرت مالمح وجه �أب�ي عبد الله، وبدا 

الح�ين، اندت:  وجه  في  تنظر  وليلى  هذا  والقلق،  الدهشة  عليه 

�سّيدي، هل �أصاب ولدي علّيًا شيء؟ قال: »ل اي ليلى، ولكن قد 

نّي قد �معت جّدي  ليه َمن يُخاف عليه منه، فادعِ لولدك، فاإ برز اإ

ّن دعاء الأّم ُم�ستجاب في حّق ولدها«. ر�ول الله Pيقول: اإ

لى الله عّز وجّل:  فجّردت ر�أ�ها، وهي في الف�طاط، ودعت له اإ
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»اللهّم، بغربة �أب�ي عبدالله، بعطش �أب�ي عبدالله، اي راد يو�ف علي 

يعقوب، رّد علّي ولدي!«.

)لحن أمانة هالوصّية(

لـــــــــــهـــــــــــ�ي بـــــــحـــــــگ ولـــــيـــــك اإ
ــك ــ ــيَـّ ــ ــلـ ــ وابــــــــــــــــن حــــــــيــــــــدر عـ
ــر ــ ــ ــبـ ــ ــ الكـ رد  ابــــــــ�ــــــــالمــــــــة 
ابــــــــــــــــن بـــــــضـــــــعـــــــة نــــبــــيــــك

مــــــولي مــــــــــولي  مــــــــــولي  آه  �

ــة تـــنـــحـــب ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــلـ ــ لــــــفــــــت لـ
اجـــــــــــــــت وايهــــــــــــــــــه زيــــــنــــــب
الكـــــــــــــــوان رّب  يــــــنــــــاجــــــن 

ــب ــهـ ــلـ ابـــــگـــــلـــــب جــــــمــــــراتــــــه تـ

مــــــولي مــــــــــولي  مــــــــــولي  آه  �

ــه راحـــــــت ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ ــي ــ ابـــــعـــــجـــــل خ
لـــــــــــــــه الـــــــــكـــــــــون صـــــاحـــــت ايإ
ــن قـــ�ـــمـــت ــ ــي ــ ــ� ــ ــح ــ ــش ل ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ابـ

ومــــــــــن الأحــــــــــــــــــــزان طــــاحــــت

ــه ــ ــم ــ ي يــــــــمــــــــه  يــــــــمــــــــه  آه  �
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ــه ــ ــه ــ ا�ســــــتــــــجــــــاب الــــــــبــــــــاري ال

ــه  ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ رجــــــــــــــــع لـــــــيـــــــهـــــــه اب

لــــــگــــــاهــــــه اعـــــــلـــــــه الـــــوطـــــيـــــة

ِهــــــــــــَدر دمـــــعـــــه اعـــــلـــــه خـــدهـــه

ــه ــ ــم ــ ي يــــــــمــــــــه  يــــــــمــــــــه  آه  �

)أبو ذّية(

ــدك ــ ــن ربـــيـــتـــك وريـ ــي ــم ــاي ل ــمـ وريــدكيـ عيشي  ويظل  تبگه  كنت   

ــدك ــ ــنــحــز وري ــا حــ�ــبــت ي ــدم ــع �بيّهب اخــالفــك  وامــشــي  ــطــف  بل

)أبو ذّية(

يّمي الــعــتــب  �ســيــوف  اي  يّميبــدلــيــلــي  ــش  ــوح ال ــس  ــح ويــنــعــه ب طــري

ــي ــّم ــتــعــتــبــيــن ي ــَهاتـــركـــي الــعــتــب ل ــك عــلــّي ــاب ــت �أشــــد مـــن قــتــلــي اع

لى �أبيه الح�ين، بعدما صرع  نعم عاد علي الأكبر هذه المرة �المًا اإ

بكر بن غانم، ولكن ب�أيّة حالة؟

عاد يقول: »�أبه، العطش قتلني، وثقل الحديد �أجهدني، فهل من 

لى شربة ماء، �أتقّوى بها على الأعداء؟«. �بيل اإ
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)نصاري(

ــه لـــچـــبـــدي ــ ــيـ ــ ــة امـ ــ ــربـ ــ ــه شـ ــ ــوي ــ ــب ــ ي

ــدي ــ ــ وح ــوم  ــ ــق ــ ــل ــ ل وارد  ــوه  ــ ــ ــگ ــ ــ ات

ــدي وحــــق جــدي ــبـ يــبــويــه انــفــطــر كـ

ــطــش والــمــيــدان والــحــر ــع الــشــمــس وال

ــن �أجـــيـــب الـــمـــاي يــنــبــ�ي ــي ــن ــه م ــل ــگ ي

ــ�ي ــبـ ــلـ ــك شــــعــــب قـ ــ ــي ــ ــچ ــ مــــهــــو ح

انك�ر قلب الإمام الح�ين، وهو ي�مع تلك الكلمات من ولده 

آتي لك بلماء؟! قاتل قلياًل، فما  فقال له: »واغواثه اي بني، من �أين �

�أ�رع ما تلقى جّدك ر�ول الله، في�قيك بك�أ�ه الأوفى شربًة ل تظم�أ 

بعدها �أبدًا«.

يقاتلهم ب�سيفه، وهم يفّرون  المعركة، وما زال  لى  اإ فرجع الأكبر 

لى �أن جاءه اللعين ُمّرة بن منقذ العبدي، وهو يقول: عليَّ  �أمامه، اإ

ن لم �أثِكل به �أبه! وبينما كان الأكبر يطارد كتيبة من  آاثم العرب، اإ �

القوم، جاءه هذا اللعين من خلفه ليضربه على ر�أ�ه ويفلق هامته، 

الله، هذا  �أب عبد  �أبتاه، اي  ال�الم اي  منّي  الأكبر: »عليك  فنادى 

جّدي ر�ول الله قد �قاني من حوضه الأوفى شربًة ل �أظم�أ بعدها 

�أبدًا«.
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يمي وهالحضر  يبويه  ابكا�ه  جدي  �قاني 

عمـي الح�ـن  وايه  الكرار  وعلـي  والزهـره 

يبويه اوبكوا عد را�ي او تحنوا كلهم بدمي

او كا�ك من تجي مذخور يح�ين او بذل جهده

لى مخّيم الأعداء - عّظم الله �أجوركم - هذا  ّن فر�ه ذهب به اإ ثم اإ

برمحه، حتى �قط على الأرض، جاءه  يضربه ب�سيفه وذاك يطعنه 

لى جنبه، وضع خّده على خّده، وهو يقول:  الح�ين م�رعًا، اضطجع اإ

�أنت فقد ا�ترحت من هّم  �أّما  العفا!  »بني علي، على الدينا بعدك 

الدنيا وغّمها، و�أبقيت �أبك لهّمها وغّمها«.

ورجليك را�ـــك  عـــدل  ــن  م ايديكيبني  وا�سبل  عيونك  غمض  ومن 

ليك الـــوصـــل  ــم  �ــه كـــل  ــي  ــل ع وّصــلاي  حشاي  ولعند  قلب�ي  صــاب 

)أبو ذّية(

ــك عــلــي راح ــاب ــل ش ــب ــن ــه وال ــاف راحش علي  راح  وصفگ  جذب ح�رة 

راح عــلــي  ــب  ــن زي اي  حــ�ــيــن  ــه اظـــلـــّمـــت الـــدنـــيـــا عــلــّيــهانده  ــوي ــخ ي

لى فتيانه، وقال لهم: »احملوا �أخاكم«، فحملوه وجاؤوا به  التفت اإ

لى الخيمة، واجتمعت الن�اء ومعهّن ليلى، وارتفع البكاء منهن، هذا  اإ

لى المشهد الحزين! والح�ين Q ينظر اإ
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احتضنته،  عليه،  وقعت  ليه،  اإ خرجت  الأم!  قلب  الله  �اعد 

شّمته...

ولسان حالها:

ــوا الــهــاب ــه ــاف اعــلــيــك حــتــى امـــن ال اخـ

ــــــــاب  ـــ الحــب ــى  ــل واغ ــزي  ــزي ع واي  ييمه 

ينعـــــــاب الــيــــــــوم  ــذا  ــه اب امـــك  دلــيــل 

ــة ــــــ ـــ ـــ ـّــ ــرزي و مــن تــرحـــــل تــخــلـّـيــنــي اب

ــه وجــمـــــالــه ــق ــخــل ــمــصــطــفــى اب ــه ال ــي شــب

ـــــالــه شســـتـــاگ لــوص ــك َمـــن اإ ــه يـــرى وج

يــهـــــــــــالــة ــر  ـــ ـــ ــب ايلأك عــمـــــــــــري  يشمعة 

ــــــــه ـــ ـــ بـــوجـــودك مــمــتــلــي بــيــتــــــــي عــلــيّ

ونصيب�ي يــبــلــــــــــــــواي  ــطـــــف  ال يــــ�أرض 

ـــــــــــي وحــبــيــبــ�ي ــد �أنــــه اعــيــون ــگ ــچ اف ــي ب

شيب�ي ـــــوم  ـــ ـــ ــي ال ــــان  ـ ب الأحــــــزان  مـــن 

للمنّية گلبـــــي  اعـــــــــــــــــزاز  اخــذتــي 
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)لحن فراق(

نـــغـــّ�ـــل بـــعـــبـــره الـــشســـبـــاب والله صعبه  

ــراب ــتـ ــوا بلـ ــامـ ــنـ ــره يـ ــ�ـ حـ والله صعبه 

ــة نـــــزف الـــشســـبـــاب ــي ــن ــم ــل ل والله صعبه 

)عاشوري(

بعينك وعــيــنــي  جــيــت  وايك  آه وتشسيل امتاعي يبني بهاي چفينكعــلــي  آه � �

وينك واندبك  ه�ه  بيدي  آه وحشه بنور وجهك اصبحت دنياياصفگ  آه � �

)تخميس(

ــر عــمــره ــصـ ــان �أقـ ــ ــا ك ــاِراي كــوكــبــًا مـ ــحـ ــُب الأ�ـ ــواكـ ــون كـ ــك وكــــذا ت

ــه ــي وجـــــاور ربّـ ــ ــدائ ــ ــن جــــــواره وجـــــواريجـــــاورت �أع ــي ــان ب ــ ــتّ ــ شس
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الليلة التاسعة 

مجلس القاسم بن الحسن

القصيدة

ــوٌح ــّف نـ ــطـ ــى قــبــٍر بـــــ�أرض الـ ــل  وصـــرخـــُة والـــــٍد فـــقـــَد الــولــيــَداع

ــداعــــــزاٌء صــــــّدَع الأكـــــــــواَن ُحــــزاًن ــديـ ــَحـ الـ ــُه  ــنـ مـ ــٍة  ــ َـّ ــ�أن ــ بـ �ألَن 

ــى حــبــيــًبــا ــع ــن َ ــ�ى ي ــب ــت ــج ــُم ــداكـــــ�أنَّ ال ــي ــق ــال يـــنـــعـــى ف ــ ــرب ــ لـــــُه فــــي ك

ــ�ى لــبّ لـــيـــَك  اإ �أبَك  ــا  ه »�أقـــا�ـــُم  جيدا  و  ــا  ر�أ�ـ ــثــرى  ال فــي  ليبكي   

ــا ــرًح ــيَّ ُج ث فـ ــدي وحـــــّدِ ــ �أِجـــبـــنـــي كــيــَف حــــــّزوُه الـــوريـــدافــقــم ول

جـــرحٍ �أيُّ  عــيــنــي  نــــوَر  اي  ــل  ــ ــداوق ــدي يــــالًمــــا ش ــُم فـــيـــَك اإ ــ ّ ــؤل ــ  ي

الــمــنــااي ــُم  ــه � �أم  ــقــلــب  ال صعيدا�أجـــــرُح  صـــارت  مــذ  ــالُع  ــ الأض �أم   

المنااي ــحــِر  ن ــن  م بلـــصـــوِت  ذ  اإ ــيــداو  ــادي والــُبــكــا يــتــلــو الــنــشس ــنـ يُـ

تحلو ــاُه  ــ ــت ــ َ �أب اي  الـــَمـــوِت  ــراُح  ــ الشهيداجـ صـــرُت  ــد  ق ــّم  ــع ال ــدوَن  ــ ف

�اعد الله قلب الأم!
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كأّني برملة تخاطب ولدها:

تگلة يمه

ــون بـــيـــة ــ ــ ــلـ ــ ــ ــه اشـ ــ ــم ــ ــي ــ ــم ي ــ ــ ــا� ــ ــ ج

خـــلـــيـــة دارك  عـــــايـــــنـــــت  لـــــــو 

ايبــــــعــــــد روحــــــــــــي تــــــعــــــال لـــيـــة

تـــــعـــــال خــــــل اگـــــعـــــد وحـــاجـــيـــك

ــ�ي �أراويـــــــــك ــبـ ــلـ ــگـ ــبـ واصــــــــــواب الـ

يــــولــــيــــدي يـــــل حــــلــــوة مــعــانــيــك

)بحر طويل/ لفى عاشور/ تغريد حزين(

اجـــــــــواب رد  يـــــمـــــه  يـــــقـــــا�ـــــم 

آنـــــــــــــــه مـــــحـــــرومـــــة �أمـــــــــــــــك �

ــم مـــنـــصـــاب ــ ــهـ ــ ــ�ي كـــــــم �ـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ قـ

ــه ــ ــومـ ــ ــالـ ــ ومـــــــنـــــــي الــــــــــــــــروح مـ

آه � ــة  ــمـ اييـ آه  � ــة  ــمـ اييـ آه  � ــة  ــمـ اييـ آه  �

مــــــــمــــــــروده عـــــيـــــونـــــي اعـــلـــيـــك

دم مـــــــن  ادمـــــــوعـــــــهـــــــا  تـــــصـــــب 

لـــــيـــــل انـــــــهـــــــار �أفـــــــكـــــــر بـــيـــك
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بـــلـــ�ـــم لــــــلــــــجــــــرح  مـــــــــن  اي 

ــك ــ ــادي ــ ــن ــ قــــلــــب �أمــــــــــك بــــقــــى ي

تـــــعـــــتـــــم نـــــــــهـــــــــاري بـــــــعـــــــدك اإ

ــرب �ألـــقـــيـــك ــ ــ ــت ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ ــام اعـ ــ ــنـ ــ تـ

مــــــطــــــول يــــبــــنــــي هــــالــــنــــومــــه؟ 

آه � ــة  ــمـ اييـ آه  � ــة  ــمـ اييـ آه  � ــة  ــمـ اييـ آه  �

مـــــثـــــل شــــمــــعــــة ضــــــويــــــة جـــــان

ــك ايعـــــــزيـــــــز الـــــــــروح ــ ــ ــاب ــ ــ ــب ــ ــ شس

يــــــــــــوردة مـــشـــكـــلـــة بــــ�أغــــصــــان

لــــجــــروح �أثــــــــــر  مــــــن  دم  تــــهــــل 

ــان  ــ ــبـ ــ ــشسـ ــ شســـــــبـــــــاب وزيـــــــنـــــــة الـ

ــوح ــ ــ ــذبـ ــ ــ ــي ايمـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ يـــــجـــــا�ـــــم يـ

ثـــــيـــــاب الــــــزفــــــه صــــــــار اكــــفــــان 

ابـــــــدمـــــــه امـــــغـــــركـــــه اهــــــدومــــــه

آه � ــة  ــمـ اييـ آه  � ــة  ــمـ اييـ آه  � ــة  ــمـ اييـ آه  �
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)طور العكرواي(

يرمله 

آه � آه  � آه  � المظلوم  ابنچ  ودعي  يرمله  گومي 

آه  آه � آه � جابه العزيز ح�ين يتحّ�ر ومهموم �

ــوم  ــال ــب م ــل ــگ ــاد جــابــه وال ــج ــ� �أبــــو ال

يگلّه 

آه � آه  � آه  � اعليك مج�وم  يبويه  صبح ظهري 

ــ�ى الــمــ�ــمــوم  ــب ــمــجــت ــي ال ــال ــغ ايريـــحـــة ال

آه � آه  � آه  � الدموم  بفيض  اتحنّه  يرمله  ابنچ 

)أبو ذّية(

ــا ــراه ــحــ�ــن رمـــلـــه ت ــك ايل ـــ ــت ــري ــاي ــراه ــا ت ــه ــروح جــا�ــم ــجـ ــشــم بـ ت

ــا ــراه ــي ت ــدل ــع ــه ولـــيـــدي اك ــكــل الـــــــروح بيهوت �أريـــــد  ــا  ــيــرك مـ ـــ ــغ ب

المصيبة

هذا القا�م بن الح�ن المجتب�ى، ذلك الشاب الذي لم يبلغ الحلم 

ب�أخالقه و�أاثره وتضحياته  المثال الأعلى لكّل شاب  من عمره، كان 

ّمة والإ�الم في عصران هذا ودفاعًا عن مقّد�اتنا و�أعراضنا، ول  للأ

يهابون الموت وهم يَرونه �أحلى من الع�ل. 
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الموت  طعم  تجد  كيف  قا�م،  »بني  الح�ين:  ــام  م الإ ي��أله 

عندك؟« فيجيبه القا�م: »والله اي عّم، �أحال من الع�ل«.

وفي كربالء ،كان من جملة الذين �أذن لهم الإمام بلرحيل، و�أبَوا 

.Q أن يعيشوا دون بذل مهجهم دون الح�ين�

فبعد ا�تشهاد �أصحاب الح�ين، تقّدم القا�م م�ست�أذاًن عّمه في 

القتال، ولكّن الح�ين �أب�ى �أن ي�أذن له.

بن  م�لم  و�أبناء  الطّيار  جعفر  و�أبناء  الأكبر  ا�تشهاد  بعد  �أّما 

من  »هل  ينادي:  الح�ين  عّمه  مشهد  القا�م  تحّمل  ما  عقيل، 

َهل  الله؟!  يَُذبُّ عن حرم ر�ول  ذاّبٍ  ينصران؟!  هل من  انصر 

اللِه في  ِفينا؟! هل ِمن ُمعين يرُجو ما ِعنَد  اللَه  د يَخاُف  ُمَوّحِ ِمن 

عانَِتنا«؟!، فخرج ينادي: »لبيََّك َعم �أب عبد الله«. اإ

»اي  له:  وقال  ــدِرِه،  َص لى  اإ ُه  ضمَّ ليه،  اإ  Q الح�ين   �أقبل 

�أن  �أحبُّ  فال  المجتب�ى،  الح�ن  �أخي  من  البقيَّة  �أنت  �أخي،  ابن 

القا�م: »�سّيدي ومولي، خذ  قال  ال�سُّيوف«،  ِلضرِب  �أعّرَِضَك 

ذا هي كتاب  واإ فتحها،  منه،  الح�ين  �أخذها  الوصّية«،  منّي هذه 

�أب  »�أخي  فيها:  يقول   ،Q الح�ين  لأخيه  الح�ن  مام  الإ من 

عبد الله، ائذن لولدي القا�م بلشهادة بين يديك«.
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)لحن الفراق(

ــك  ــ ــبــن �أّم ــل عـــنـــدي طــلــبــة ب ايخليصي 

ــصــرك  ــن ــدي ي ــ ــيـ ــ اقـــبـــل اولـ ايخليصي 

ــلــك ــب قـــــّدمـــــه لـــلـــمـــوت ق ايخليصي 

وك�أنه يقول: ا�مح لي ب�أن �أكون شريكًا معك في كربالء.

نظرة عطف ورحمة، و�الت  القا�م  لى  اإ  Q الح�ين  نظر 

دموعه على خّديه،ك�أنّي به تذكّر يوم رحيل �أخيه الح�ن Q وهو 

يلفظ كبده الم�موم! 

لى صدره، وجعال يبكيان! ثم دان من القا�م وضّمه اإ

)عاشوري(

يگله
آه � آه  � ــي  ــون ــي ع اي  الـــلـــه  ــة  ــ ــ ــونـــيوداع ــلّـ ــخـ نـــيّـــتـــكـــم وحــــــــدي تـ

ــي ــودعــون ــي ت ــل تفطرهـــان عــلــيــكــم اي وي للقلب  وداعكم  عّمي  اي  آه  � آه  �

اه اي �أّماه،  ِه فَرِحًا َم�رورًا، وهو يقول: »اي �أمَّ لى �أّمِ  ف�أقَبَل القاِ�ُم اإ

لى َصدِرها. تُه َرملَُة اإ ي قَْد �أِذَن ِلي«، فََضمَّ نَّ عّمِ اإ

نَّ َرْملََة ِبنَف�ها �ألب�ْت لَمَة الَحرِب لبنها  واايِت تقوُل: اإ  بَعُض الّرِ

.Q القا�م ليقاِتَل بَيَن يََدي �أب�ي َعبِد اللِه الُح�يِن
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كأّني بها تخاطب ولدها: 

وداعـــــــــــــــــــــــــا ايحـــــــبـــــــيـــــــبـــــــ�ي

ــ�ي ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ يــــــكــــــل مــــــــالــــــــي ونـ

ــي ــ يــــــــ�أغــــــــلــــــــى مــــــــــا بـــــــقـــــــى ل

ذخـــــــــرتـــــــــه لــــــــيــــــــوم شــــيــــبــــ�ي

لـــــــچـــــــن هــــــــالــــــــيــــــــوم يـــــومـــــك

دگـــــــــــــــوم انــــــــفــــــــض هــــمــــومــــك

فـــــــــــــــدا لــــــحــــــ�ــــــيــــــن عــــمــــك

دمــــــومــــــك تــــــــرخــــــــص  ردت 

�أمــــــــــك ووّدع  تـــــــــعـــــــــال 

ــك ــ ــم ــ يـــــــمـــــــاخـــــــذ گـــــــلـــــــبـــــــ�ي ي

گــــــــبــــــــل مــــــــــــتــــــــــــروح عــــنــــي

ــك ــ ــم ــ اش ارد  يــــــولــــــيــــــدي  آ  �

ــة ــ ــيـ ــ ــوصـ ــ ــالـ ــ و�أَحـــــــــمـــــــــلـــــــــك هـ

�ـــــــــــــالمـــــــــــــي لـــــــلـــــــزچـــــــيـــــــة 

ــوم ــ ــم ــ ــ� ــ ولــــــــبــــــــوك الـــــــــــــــراح م

ــة ــ ــيـ ــ ــحـ ــ خـــــــــــــــــــــذ مـــــــــنـــــــــي تـ اإ
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المعركِة، وتَ�اءَل الأعداُء َعن َشخِصيَِّة هذا  لى  اإ القاِ�ُم   فانطلََق 

الُغالِم، فبَد�أ يَرتَِجُز ويَقوُل:

الــَحــَ�ــْن ــُل  ــْج َ ن ــ�أان  فـ تنكروني  ْن  والُمؤتََمْن اإ الُمصطفى  النَِّب�ّيِ  �سُِبط 

ــْن ــهَ ــْرتَ ــُم ــِر ال ــالأ�ــي ــٌن ك ــيْ ــَ� الــُمــُزْنهــذا ُح ُ�ــُقــوا َصـــْوَب  �أانس ل  بـَـيْــَن 

لينا القاِ�ُم وبيده �سيُفُه، وجهُُه كفلَقِة   يقول حميد بن م�لم: خرج اإ

زاٌر، وفي ِرْجلَيِه نَعالن. قمر طاِلع، وعليِه قَميٌص واإ

 وفي ذلك يقول حميد بن م�لم: لو تََصفَّْحَت التاريخ لَما وَجْدَت 

زاٌر، والحالُة �أنَّ  ليِه �سَبعوَن َرُجاًل وعَلَيِه قميٌص واإ غاُلمًا َكهَذا، يبَُرز اإ

روعِ والمفاِخِر،  ّل بعد ال�ستعداِد، ولبِس الدُّ العرَب كانوا ل يبُرزوَن اإ

ّن الرجل منهم كان ل يُعَرُف ِلكثرِة ما عليِه من الحديِد ومن  حتى اإ

ّل عيناُه، والقاِ�ُم بن الح�ن Q برز  لَمِة الحرِب، ول يُرى منُه اإ

زاٌر )ف�أيَن هذا من ذاَك؟(،  لى الأعداء، وعليه قميٌص واإ يوم عاشوراء اإ

و�أعَجُب من هذا �أّن القاِ�َم لعَدِم ُمبالِتِه ِبَكثَرِة الأعداِء انقَطَع ِش�ُع 

ليه  ذ بدر اإ ه، وبينما هو كذلك اإ نَعلِه، ووقََف بين تلك الجموع يَشدُّ

لعيٌن من �أعداء اللِه، وهو ُعمرو بن �عد بن نُفيل الأزدي، قائاًل:  عَلَّي 

ُه. ُه وَعمَّ ن لم �أثِكل بِه �أمَّ آاثُم العرب، اإ �

 فقال له حميد: �أما ترى وجهه كفلقة قمر؟! دعه، يكفيك الذين 

الله  فما ولّى عدو  �أضرب ضربتي،  فقال: ل والله، حتَّى  احتوشوه، 
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على  فهوى  نصفين،  هامته  فَشقَّ  ر�أ�ه  �أّمِ  على  القا�م  حتى ضرب 

اه، �أدركني!«. الأرض مناداًي: »اي عمَّ

اشمه �أرد  حضنك  اب�اع  يعمي  اليمةعمي  يبو  ايحبيب�ي  اودعــك  خلني   
ظلمه هالميدان  صار  اشوفك  ودم را�ي غطه العين مگدر انظرك زينمگدر 

فقال  ورجليه،  بيديه  يفحص  بلغالم  ذا  واإ  ،Q الح�ين   ف�أاته 

َك �أن تَدعوُه فال يُجيُبَك، �أو يُجيُبَك  الإمام Q: »عزَّ واللِه على عّمِ

فال يُعيُنَك، �أو يُعيُنَك فال يُغني َعْنَك، بُْعدًا لَقوم قتلوَك، ومن َخصُمهُم 

ك و�أبوَك، هذا يَوٌم واللِه َكثَُر واِتُرُه َوقَلَّ انِصُرُه«. يَوَم القياَمِة َجدُّ

اشــبــيــدي ــم  ــا� ج اي  اوانداه  ــكــه  وريــدي ب حز  گبلك  ال�سيف  ايريــت 

ــيـــدي ــي اوحـ ــون ــل ــخ ــم ت ــكـ تفتر هــــان الـ الگوم  عمي  اي  اخيمي  على  �أو   

روحــك الطبر  امــن  اشگالت  ــجــا�ــم مـــا تـــراويـــنـــي اجــروحــك يعمي  ي

ــك ــوح ــه يــعــمــي كــنــت �أن ــگ محمر لـــون اب ــدمــع  وب الغضا  مثل  ابگلب 

لى الُمخيَّم،  ليه، ووضع صدره على صدر القا�م، واحتمله اإ  ثُمَّ نزل اإ

ان الأرض. ورِجاله تَُخطَّ

طرحه  الأكبر،  علي  ولده،  فيها  الّتي  الخيمة  لى  اإ بلقا�م   جاء 

عليه،  وينحني  الأكبر  وجه  لــى  اإ اترًة  ينظر  وجعل  جنبه،  لــى  اإ

القا�م، وينادي:  لى وجه  اإ �أخرى  وينادي: »واعلّياه!« وينظر اترًة 

»واقا�ماه!«.
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ِحـــــــمـــــــل جــــــــّ�ــــــــام واتـــــــوجـــــــه

ــرات ــ ــ ــ� ــ ــ ــر ح ــ ــ ــج ــ ــ ــة ي ــ ــم ــ ــي ــ ــخ ــ ــل ــ ل

يــــ�ــــتــــرجــــع عـــــلـــــى الـــــشســـــبـــــان

عـــــتـــــلـــــت زفــــــــرات وبـــــــصـــــــدره اإ

ابـــــــنـــــــي الكــــــــبــــــــر الــــيــــشســــبــــه

ر�ـــــــــــــــول الــــــــلــــــــه بــــجــــمــــالــــه

ربــــــيــــــتــــــه بــــــــدمــــــــع عــــيــــنــــاي

يـــــــحـــــــق لــــــلــــــغــــــالــــــي دللــــــــــه

ــى ــ ــش ــ ــم ــ ــت ــ ي عـــــــــبـــــــــاس  وي 

مــــــلَــــــثــــــم يـــــخـــــفـــــي اهــــــاللــــــه

ــر ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ ــن اتـ ــ ــيـ ــ ــ�ـ ــ وعـــــــيـــــــن حـ

و�آايت بــــــ�ــــــور  ــم  ــ ــ ــّوذهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ

يــــــگــــــعــــــد بـــــــيـــــــن الثــــــنــــــيــــــن

ــدر ــ ــحـ ــ ــتّـ ــ ودمــــــــعــــــــة عـــــيـــــنـــــَه تـ

ــوم ــيـ ــالـ ــن هـ ــ ــ� ــ ــح ــ وصـــــّيـــــة مـــــن ال

ــر ــ ــذگـ ــ ــتـ ــ صـــــــــــــار حــــــ�ــــــيــــــن يـ
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�أمـــــــــــانـــــــــــه هـــــــالـــــــولـــــــد مــــــدة

وعـــــلـــــى فــــــراقــــــه �أخــــــــــي بَــــَشــــر

ــه مـــــــوّ�ـــــــد الــــغــــالــــي ــ ــ ــف ــ ــ ــَو� ــ ــ ي

ــات ــ ــف ــ وانـــــــــه وحـــــــــدي �أجـــــــــر و�

ــه ــوت ــن اخ ــي ــابـــه ومـــــــّدده مـــا ب موته  جـ وهـــم  ــي  ــل وي اي  عــدهــم  ــكــى  وب
ــوان صــوتــه ــ� ــن ــصــيــح الـــلـــه اكــبــر بـــس مـــا �ــمــعــن ال ــت رمـــلـــه ت ــ جـ اإ

ه رملة، جاءت رمت بنفسها عليه، ولسان حالها: مِّ
ُ
ي بأ  كأنِّ

)عاشوري(

يجّ�ام اشلعته  والــدتــك  اق�امگــلــب  گدامي  جثّتك  اشوفن  آه  � آه  �

ا�هام يحَو  جــروحــك  اب�أ�سّيةوبج�مك  تنظرلي  آه وٌعيونك چنها  � آه  �  

يمحبوب  ابــرا�ــي  عــ�ــى  را�ـــك  ــر  طــبُ

ــوب  ــي ــه ــم ــي ال ــ ــزك ــ ايلـــتـــشســـبـــه ابــــــوك ال

ــوب ــب وعــلــي الـــكـــرار جــــّدك داحــــي ال

ــه را�ــــــــك رمـــيّـــة ــتـ ــامـ ــهـ شـــبـــيـــهـــه لـ

)لحن يمجّهز حسين(

العين ــوه  ضـ ــم  انيـ ــن...  ــواويـ ــصـ الـ و�ـــط 
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ــنــيــن ــر الــ�س ــي ــزغ ــك الــــنــــوم... ي ــالل ــح ي

ــوم ــي ــال ه ــي  ــچـ احـ ارد  واّيك  ــه  ــمـ اييـ

اهــمــوم واشــكــيــلــك  ــواي  ــك ش ــث  ابـ ارد 

اتـــو�ـــلـــك گــوم �أمـــــك ايمـــحـــبـــوب و 

ــن ــي ــن ــى الب ــ ــل ــ مـــااحـــمـــل اجـــفـــاك اي�أغ

ــه رجــع مـــنـــه  ــا  ــ م ــراگ  ــ ــالفـ ــ هـ �أدري 

يشلعه گــلــبــ�ي  ايمـــظـــلـــوم  اغـــيـــابـــك   

ــه ــع ــم ــن وحـــــــده ا� ــيـ ــ�ـ لتــــتــــرك احـ

ــن ــ ــي ــ �أمـــــــك واانديـــــــــك عـــلـــيـــت الون

ــور مـــاحـــركـــيـــتـــه ــ ــب ــ ــط ــ ــم ــ را�ــــــــك ال

مــلــيــتــه دم  شــــو  اشــــوفــــه  ــرك  ــ ــع ــ ش

ــه  ــت ــي ــگ خـــــــدك يــــولــــيــــدي صــــابــــغ ل

ــبــيــن ــن ال �أحـــمـــر والعــــيــــون غــمــضــه

ــوح ــن ــك يــنــتــحــب وي ــي ــل ــب �أمــــك اع ــل گ

ــمـــاخـــذ الــــروح  ــرد عــلــى امــــك ايلـ ــتـ مـ

ــوح ــذب ــدي م ــيـ ــن وولـ ــ ــر وي ــصــب الــگــه ال

الــمــيــامــيــن ــن  ــب ي ــك  ــي ــل اع ــي  ــرت ــ� اي ح



113

) أبو ذّية(

ــنــي مـــاذكـــرت �أّمـــــك وحــنّــيــت ــب وحنّيت ي ظهري  انطبكك  امن   عفتني 

وحنّيت شــيــبــ�ي  خضبت  ــاب الــغــاضــريّــة يــجــا�ــم  ــ ــب ــ ــك ايشس ــ ــدّم ــ  اب

) أبو ذّية(

مال ول  دنــيــا  ردت  ــا  م ردتـــك  مال�أان  ولــو  حملي  وقــع  ــو  ل تحضرني 

والمال ظنوني  خابت  جا�م  اي  ــضــيــق يــبــنــي گــطــعــت بــّيــهيبني  عــنــد ال

ظمًا الفرات  شاطي  على  تقضي  ــدِربنيَّ  ــربـــه صــفــوًا بــال َكـ ــاء �أشـ ــمـ والـ
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ليلة العاشر 

مجلس لطفل الرضيع

القصيدة

البْ�َملْه�أَومــــا رقَـــْقـــَت بــكــربــال اي حــْرمــلــْه؟ عيوُن  بكْت  جنْيَت  ولما 

الْهَُدى َكِبَد  بْت  صوَّ ِ�هاُمَك  "الزلزلْه"هذي  �آي  الَعْرِش  في  َرْت  �طَّ بَْل 

ــْن �أطــفــ�أتـَـهــا ُمــْعــِولــْهعــيــُن الــكــفــالــِة �أنـــَت َمـ ــائــِن  الــَجــنَ فــي  البتولُة  فلها 

ُمهْجًة َّــِث  الــُمــثــل ــِم  ــهْ ــ�َّ بل ــَت  ــي منزِلَْهورم �أعــلــى  الــُخــلْــِد  فــي  ــى  رق دُمــهــا 

ت�اؤٌل الــربِب  قَلْـِب  ففي  ْث  حْرملَْه(؟!حــِدّ اي  ِبَكْربال  رقْقَت  ــا  )�أَوَمـ

ــًا ــاِدم ق ح�ينًا  ــ�ــى  �أن ل  َّلَْهفيجيُب  ظل ــٌل  ــف ِط ــِه  ــديْ ي ــَن  ــيْ وب يـَـْمــِشــي 

الحشا عطَش  ِّلوا  وبَل ــوه  ــُم اْرَح ــاَل  َّلْهق بل ْن 
إ
ا مــاؤكــْم  يــنــقــُص  ــاَن  كـ ــا  م

ُ�ْفياِنهْم ُعــرى  انفَصمَت  بــِه  ــلَــْهصــوٌت  ــِب ــْق ــرى ُم ــ ــرٍة و�أخـ ــْدِبـ ــَن مـ ــي ــا ب م

نـَـْحــِرِه مــْن  �أرى  ل  َ�هِْمَي  دُت  �أْجـــمـــلَـــْه!�ـــدَّ مـــا  انصـــعـــًا  ــاضــًا  ــي ب ل  اإ

ــِدِه ــ ــعِ وريـ ــط ــَق ــلَــْهوثــَكــلــُت والــــــَدُه ب ــُت �أْق �أْن  ــهــم  ــزاِع ِن ــُع  ــْط قَ كـــاَن  ْذ 
إ
ا

بب�مٍة للُحَ�يِن  ــرَف  ــ َرفَ ــيْــِر  ـــــْهكــالــطَّ َ ل ــُت  ــق ــرق ف ــُه  ــضــمُّ ي ــِه  ــْيـ لـ اإ وداَن 
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نعم،  �اعد الله قلب الح�ين، �أخذ ابنه عبد الله الرضيع لي�قيه 

شربة من الماء، بعدما جّف لبن �أّمه، فرَموه القوم �همًا ذبحوه من 

الوريد الى الوريد!

ِضــــيــــْع اْحـــ�ـــيـــْن شــــــاْل ابْــــنَــــه الــــرَّ

ــْل َحــــــــّرِ الــــَعــــَطــــْش مــــاِذيــــّه ــ ــِفـ ــ ِطـ

ــاْن ــ ــي ــ ــف ــ �ُ بَــــــنــــــْي  شسِــــــْيــــــَعــــــة  اي 

ــة مـــــــاْي َاِريـــــــــــْد اْ�ـــِگـــيـــّه ــ ــ َ ــْرب ــ ــ ِش

هـــــــــــَذَا الـــــغـــــالـــــْي َعـــــْبـــــَدالـــــلـــــَه

ـــــْح ِتــــــْرِتــــــِعــــــْش ِرْجــــلــــّيــــه َصــــــبَـّ

مــــــا َظــــــــــْل حـــــيـــــْل ِبـــــْولـــــيـــــدي

ــه ــ ــ ّ ــدي ــ ــ يْ
إ
ا �سِــــــَبــــــْل  اْو  انْس  اي 

ــْن ــيـ ــعـ ــــه الـ بَـــــــــْس ايْــــــــِديــــــــْر لَـــــيَـّ

ــه ــّيـ ـْ ِبـ ِيــــْشــــِكــــْي لـــــْي لَـــهـــيـــْب الـــــــ

ْه َشـــــِبـــــْيـــــّه الــــُمــــصــــَطــــَفــــَى َجــــــــدَّ

اْعـــلـــّيـــه الـــــمـــــاْي  ْم  ِيـــــْتـــــَحـــــرَّ اْو 

ــْل لَـــْحـــ�ـــيـــْن ــ ــِفـ ــ ــِطـ ــ ــَالْـ ــ ــــْم َهـ ِتــــبَــــ�َّ

ــّه ــ ــِي ــ ــاغ ــ ــن ــ ايْ ِو  ايْـــــــــَوْدعَـــــــــْه  راْد 

ــاْح صـ اْو  ــْه  ــ ــَت ــ ــْب ــ ُرُگ مـــالَـــْت  ــْن  ــ لَـ اْو 
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ــّه ــ ــي ــ ــّطِ ــ ــَغ ــ اْم ِو  فـــــــاْض  ْم  الـــــــــدَّ ِو 

ــَه  ــ ــل ــ لــــيــــْش انْــــــــِذبَــــــــْح َعـــــبـــــَد ال

يـــّه اْمـــَ�ـــّوِ ـْ  ــ ــ الـ َذِنـــــــْب  ــو  ــهُـ ــْنـ شسِـ اْو 

أّما حال أّمه الرباب، ساعد الله قلب األم! كأّني بها تخاطبه:

)نعي فائزي(

ــي ايلـــولـــد مــ�ســتــعــجــل تــنــام ــواف ــع ــوم ال نـ

ــام ــنــبــلــه ا�ــه ــه الـــولـــد بل ــم ــطــمــوك ايي ف

فطموك بحضيني  ــد  ــول ال اييــمــه  فطموك 
ــاي حــرمــوك ــم ــد و ال ــول ــر ايل ــي ــعــدك ازع ب
�لموك يوليدي  بــرمــح  عبدالله  وللبين 
هالعام كملت  ول  ــيــدي  يــول صــغــيــرون 

ــوح نـــوم الــعــوافــي ايلـــولـــد مـــذبـــوح مــذب
ــروح ــ ــادك ات ــه ــم ــه ايلـــولـــد ب ــم ــنــبــلــه ي بل
وجــروح ــزان  ــ واح ــم  اللـ بقليب�ي  خليت 
ــالم الحـ كــل  يــمــه  مــنــي  وايك ضــاعــت 

ــعــدك الــمــاي ــن ب ــد م ــول ــه ايل ــ لـَـتــظــن اذوق
ــيــاي ــد دن ــع ــيــمــه رحـــت ايب عــطــشــان ايي
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عيناي عمت  من  واهتني  اشرب  واشلون 

واللم  ــم  ــهـ والـ ــضــم  ــه بل ــك  ــ ام خــلــيــت 

)أبو ذّية(

انصاب به  مدمع  كم  الطفل  انصبامصاب  به  م�أتم  �أرض  ابكل  يحقلي 
انصاب به  الله  عبد  الصاب  ـــّــه�ــهم  الــمــنــي وايه  ــت  ــف ـــ وش ــي  ــل ــي دل

)عاشوري(

ــوح ــذب م ــل  ــطــف ال ــى  ــتّ ح انس  آه ودمه على زند ح�ين م�فوحاي  آه � �

ــجــي ايــنــوح مجروحويـــن الــيــ�ــاعــدنــي وي فــرگــاه  على  قلب�ي  آه  � آه  �

المصيبة

نّي لجالس في تلك  ُروي عن الإمام زين العابدين Q �أنّه قال:  »اإ

العشسّية التي قُتل �أب�ي في صبيحتها، وعندي عّمتي زينب تمّرضني، 

ذا اعتزل �أب�ي في خباء له، وعنده )جون( مولى �أب�ي ذّر، وهو يعالج  اإ

�سيفه ويصلحه، و�أب�ي يقول:

خــلــيــل ــن  ــ م ــك  ــ ل �أٍف  ــر  ــ دهـ كـــم لـــك بلإشــــــــراق والأصـــيـــل اي 

قتيل طـــالـــب  �أو  صـــاحـــب  ــن  ــل مـ ــديـ ــبـ ــع بلـ ــ ــن ــ ــق ــ والــــــدهــــــر لي
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ــيــل ــجــل لــــــى ال نّـــــمـــــا الأمـــــــر اإ ــل  واإ ــي وكــــــــّل حــــــّي �ــــالــــك �ــب

ــن الــرحــيــل ــ ــد م ــ ــوع ــ ــا �أقــــــــرب ال ــ  م

ف�أعادها �أب�ي مّرتين �أو ثالاًث حتى فهمتها فعرفت ما �أراد، فخنقتني 

العبرة فرددت دمعتي ولزمت ال�كوت وعلمت �أّن البالء قد نزل!

امر�أة ومن  ما �معت، وهي  لما �معت  نّها  فاإ �أّما عّمتي زينب، 

تجّر  وثبت  �أن  دون  نف�ها  تملك  فلم  والجزع،  الرقّة  الن�اء  ش�أن 

ليه، وهي تنادي: واثكاله، ليت الموت �أعدمني  �أذايلها، حتى انتهت اإ

الحياة، اليوم ماتت �أّمي فاطمة و�أب�ي علي و�أخي الح�ن، اي خليفة 

الماضين وثمال الباقين!

ليها الح�ين Q نظر ر�أفة ورقّة، وصار ي�لّيها وي�كن   فنظر اإ

�أنت و�أّمي، ا�ستقتل نف�ي فداك، فرّد الح�ين  ب�أب�ي  قلبها، قالت: 

لى حرم جّدان ر�ول  اإ غّصته وترقرقت عيناه بلدموع، فقالت: رّدان 

الله، فقال: هيهات، لو تُرك القطا لياًل لغفا وانم!

  فقالت: واويلتاه! �أفتغتصب نف�ك اغتصاًب؟! فذلك �أقرح لقلب�ي 

ي بعزاء  �أخيّة اتّقي الله، وتعزَّ و�أشّد على نف�ي، فقال لها الح�ين: 

الله، واعلمي �أّن �أهل الأرض يموتون، و�أّن �أهل ال�ماء ل يبقون«.

نها ليلة صعبة على قلب زينب، ليلة الوداع! نعم، اإ



120

)لحن لفى عاشور/ يا جبريل/ التغريد الحزين وألحان أخرى(

ــيــلــه ــّرهكــــم لـــيـــلـــة بــــ�أثــــر ل ــ ــ مـــــــّرت عـــالـــقـــلـــب ُم
ــر ــاشـ ــعـ ــة الـ ــلـ ــيـ ــن لـ ــ ــك ــ الحورهل على  واصعب  �أشــد 

مــــــكــــــ�ــــــورة گـــــلـــــب وصـــــلَـــــت

وخــــــــلّــــــــت را�ــــــــهــــــــا بـــــصـــــدره

نـــــــوبـــــــه تــــــشــــــّمــــــه وتـــــضـــــّمـــــه

زهــــــــره اي  ــح  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ تـ ونــــــــوبــــــــه 

ــه ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ خـــــــويـــــــه مـــــــــــــــــــَوِدع ال

ــا حـــــــّره ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــي مـــــــن الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وعـ

تــــنــــام الــــــعــــــيــــــون  ع  يــــــحــــــرم 

لــــــــو شـــــــافـــــــت ِدمـــــــــــــه نــــحــــره

ــه ــنـ ــيـ ــكـ ــا �أبـــــــــــــو �ـ ــ ــ ــره ــ ــ ــبّ ــ ــ ــص ــ ــ ي

وعــــــــــن الــــــبــــــلــــــوى يـــحـــاكـــيـــهـــا

بكــــــــــــر لـــــــــو لــــــفــــــاكــــــم جـــيـــش

ــا ــ ــه ــ ــذي ــ ــف ــ يـــــخـــــتـــــي وصــــــــّيــــــــة ن

عــــــبــــــايــــــه فــــــاطــــــمــــــة �أمـــــــــك

عــــــلــــــى ر�أ�ــــــــــــــــك دخــــلّــــيــــهــــا

يـــمـــي ــر  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ شــــفــــتــــي  وان 
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ايلـــــــــزهـــــــــره يـــــــمـــــــه  اندي 

مــــــــرعــــــــوبــــــــه تـــــــهـــــــل دمـــــعـــــه

ــوم ــ ــل ــ ــظ ــ ــم ــ وعــــــيــــــن تـــــنـــــاظـــــر ال

ــه ــ ــفّ ــ ــك ــ ــا يــــمــــ�ــــحــــه ب ــ ــ ــه ــ ــ ــع ــ ــ دم

ــي اتــــــصــــــبّــــــري بـــهـــالـــيـــوم ــ ــت ــ ــخ ــ ي

يَـــــــــــــــروح رويــــــحــــــتــــــي زيــــنــــب

مــــــالــــــوم بلــــــگــــــلــــــب  ادري 

ــي ــ ــنـ ــ ــذريـ ــ ــاه الـــــــــزهـــــــــره عـ ــ ــ ــجـ ــ ــ بـ

ــذره ــ ــع ــ ت الخـــــــــو  دوم  الأخـــــــــــت 

ّن  اإ ثم  المناحة،  ونصبن  وبكين  فجئن  الن�وة،  بقية  �معت  ثم 

الح�ين Q �أنب�أهم بما يحّل بهم من رزااي ومحن، و�أوصاهم بتقوى 

الله وتحّمل ذلك بصبر واحت�اب.

خوته وبناته و�أبنائه، وكان  وكان للح�ين Q وداع مع �أخواته واإ

ويت�أّمل  ليه  اإ النظر  يطيل  الله،  عبد  الصغير  بطفله  خاّص  وداع  له 

محّياه، وشسبهه بجّده ر�ول الله P هذا وداع.

ووداع �آخر يوم عاشوراء، لّما ُقتل �أصحاب الح�ين و�أهل بيته، 

بعد  الرضيع  بطفله  ليه  اإ ت�أتي  بزينب  ذ  واإ ينصره،  �أحد  معه  يبَق  ولم 

آل  � تقول: »هاكم رضيعكم اي  الربب، وهي  �أّمه  ليها  اإ به  �أن جاءت 

محمد!«.
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 )لحن الجفيري( 

ــه ــ ــل ــ ــي ــ خـــــــويـــــــه رضــــــيــــــعــــــك شس

ــه ــ ــــــ ــ ـــ ــ �أمـــــــــه بـــــ�ألـــــم تـــدعـــــــــــي ل

ــه ــ ــل ــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ ــول ــ ــل ــ ــه وات ــ ــت ــ ــك ــ ــ� ــ وات

حــــــــــال الـــــطـــــفـــــل يــــفــــجــــع تـــــره

يــــبــــكــــي تــــــــــــراه ومـــاغـــفـــــــــــــــى

ــة ــ ــفـ ــ كــــــــبــــــــدة رضــــــيــــــعــــــك انشـ

ــه ــــ ــفـ ــشـ ــه الـ ــ ــنـ ــ ــت مـ ــ ــگـ ــ ــگـ ــ ــشـ ــ واتـ

حــــــــــال الـــــطـــــفـــــل يــــفــــجــــع تـــــره

ــى بــــــــ�ي هـــــــــــــــــــــــــــوه ــ ــظ ــ ــة ل ــ ــالـ ــ حـ

مــــــــو بــــــــس ضـــــمـــــي ويــــــــتــــــــرّوه

ــّوه ــ ــل ــ ــت ــ ــل ي ــ ـــــــ ــ ــــ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ شــــــــوف الـ

حــــــــــال الـــــطـــــفـــــل يــــفــــجــــع تـــــره

رّق قلب الح�ين لحال طفله الذي اصفّر لونه من شّدة الظم�أ، 

خوتي، قتلتم �أهل  ف�أتى به نحو القوم ووقف مناداًي: »اي قوم، قتلتم اإ

بيتي و�أنصاري ولم يبَق عندي �وى هذا الرضيع، اي قوم ا�قوه شربة 

ن كنتم تخافون  من الماء فقد جّف لبن �أّمه من شّدة العطش، اي قوم اإ

�أن �أشرب الماء فخذوه وا�قوه �أنتم«.
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ن كان ذنب للكبار فما  اختلف القوم فيما بينهم، منهم من قال: اإ

ذنب الصغار؟- ما ذنب هذا الطفل الرضيع- ومنهم من قال: ل تبقوا 

لأهل هذا البيت بقية )يعني ل ترحموا كبارهم ول صغارهم(، فلّما 

ر�أى عمر بن �عد ذلك صاح في حرملة: ويحك حرملة، اقطع نزاع 

القوم...

لى الرضيع  اإ يقول حرملة حكّمت �همًا في كبد القوس، ونظرت 

�أين �أرميه؟ في �أّي موضع من ج�مه، لأنّه كان مقّمطًا بين يدي �أبيه، 

ذا  وبينما �أان كذلك هّبت ريح، فكشفت النقاب عن وجه الرضيع، واإ

بريق فّضة، فرميته فذبحته  برقبته تلمع على عضد �أبيه الح�ين، ك�أنّها اإ

لى الوريد! من الوريد اإ

)عاشوري(

ــاّل ــبــه اي ُظ ــو ذن ــن َمتنــام طــفــل هـــذا وشس وعينه  الزغير  آه عطشان  � آه  �  

ــگــوم رّدولـــــه بل�ــهـــــا ــال ــچــن ه ابّيهل بيد  آه وذبَحوا علي الصغر  � آه  �  

آه وُدموعه ت�ستغيث ابوجــــه الح�يننفض من حس �ألم وانشسبحت العي آه � � 

نّصيــــن گ�مـــوهـا  رگبتــه  آه اب�هم م�موم راضعتــه المنيـــــــةاوياله  آه � �

فلّما ر�أى الإمام الح�ين Q الدّم يجري من نحر طفله، وضع 

كفّه تحت نحره، فلّما امتلأت دمًا رمى به نحو ال�ماء، وقال: »هّون 

ما نزل ب�ي �أنّه بعين الله!«.
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)نصاري(

بــيــده ــل  ــطــف ال دم  اولــيــدهتــلــگــى حــ�ــيــن  ابحضنه  الينكتل  اشــحــالــه 
ــه ومــــال چــفــه مـــن وريــــده ــالـ ــاخــرشـ ــاع م ــگـ ــلـ ــم ولـ ــ� ــل ارمـــــــاه ل

واولداه!  صرخت:  مذبوحًا،  رضيعها  ور�أت  �أّمه،  لى  اإ عاد  ولّما 

ليها طفلها مذبوحا؟! واذبيحاه! �اعد الله قلب الأم! ما حالها وقد عاد اإ
ــروم ــ ــ ــحـ ــ ــ ميـ هللا  ــد  ــ ــ ــب ــ ــ ــع ــ ــ ي ــين  ــ ــ ــبـ ــ ــ يـ
مـــفـــطـــوم الــــــبــــــن  ابــــــ�ــــــم  مـــــــن  اي 
ــوم  ــ ــن ــ عـــگـــبـــك تـــــــــراين امـــــفـــــارجـــــه ال
ــب جنـــوم ــ ــ�ـ ــ امــــ�ــــاهــــره الـــلـــيـــل واحـ
ــين ويـــــه هـــالـــگـــوم  ــبـ اشـــعـــنـــدك ذنـــــب يـ
ــم مـــ�ـــمـــوم ــ ــه ــ ــ� ــ ــرك تـــگـــطـــعـــه اب ــ ــح ــ ــن ــ ل
ــوم  ــ ــدم ــ ابــــــــــدال الـــــــــرب تـــــرويـــــك ب
وصـــــــوبـــــــوا گــــلــــب امــــــــك املـــــالـــــوم
ــوم ــ ــي ــ ــل ــ مـــــــن يــــــــــوم عـــــــين غـــــبـــــت ل
ــوم ــجـ ــ�ـ ــك مـ ــ ــي ــ ــل ــ دمــــــــع الـــــبـــــيـــــايب ع
مجـــــــر احلــــــــــــزن بلـــــچـــــبـــــد مـــــــروم
ــوم ــ ــه حيـ ــ ــعـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــه طـــــــر الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــى املـــقـــ�ـــوم ــ ــگ ارضـــــــه واصـــــــر عـ ــ حـ
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)لحن لفى عاشور/ يا جبريل نترّجاك/ تغريد حزين(

رضيعي واي ضوه عيني گلب امك يحوم اعليك

يدور اعلى المهد ويريد يشوفك يمة ويناغيك

بس ابدال ضحكاتك �مع صوت الولي يناديك

نت والدمه م�فوح ابوك ح�ين وبحضنه، اإ

آه � ايمــذبــوح  آه  � ايمــذبــوح  آه  � ايمــذبــوح  آه  �

 اشفاك امن العطش ذبلت دّمك گام يرويها

ــا  ــه ــ�أذي لت ــك  امـ ــذ وايك  اخـ ــه  ــل ال يــعــبــد 

يداويها من  ايابني  الثكلى  الــوالــدة  شــوف 

يــــريــــت الـــــمـــــوت خـــــذانـــــي بـــ�ـــاع 

وونــــيــــنــــي هـــالـــگـــضـــالـــي الـــــــروح

آه � ايمــذبــوح  آه  � ايمــذبــوح  آه  � ايمــذبــوح  آه  �

يبني ازداد ونّي اعليك اكثر من شفت لح�ين

انك�ر گلبه على عمرك ودمعاته احرگتله العين

وونين بكا  وي�معلك  بيده  منذبح  يشوفك 

مطروح عالترب  وشفته  بعدك  مابقى  �اعة 

آه � ايمــذبــوح  آه  � ايمــذبــوح  آه  � ايمــذبــوح  آه  �
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شاهد الربب بعين قلبك ليلة الحادي عشر، عندما جّن الليل 

�أخذت الربب طفلها المذبوح بعدما دّر لبنها، ك�أنّي بها تخاطبه بصوت 

حزين يفجع القلب:

)لحن الفراق(

عــلــيــه  ورد  ون  يـــبـــنـــي  اي حبيب�ي  

ــدي ــن ايـ ــي ــن ب ــت مـ ــرح ــل اي حبيب�ي  ي

ــي الــمــنــيــة ــروحـ اي حبيب�ي  شـــ�ـــوت بـ

تنام وين  گلي  يبني  عبدالله  بحضني  تعال 

بحضن امك ينور العين ع�ى تحاللك الحالم 

الحومه وتقصد  ربب  بلليل  حايره  طلعت 

دمومه مدرجه  كلها  بلج�اد  ويلي  تعثر 

مضرومه بچبدي  ينار  عبدلله  وين  تصرخ 

يتعب ربي اي مدلل وشمعة عمري والايم

عالغبره اج�اد  تشوف  حالتها  شلون  الله 

بال ااّي رؤوس عالتربن بدماها مغّ�له كثره

ج�د شافته بلحومه وطفل مذبوح من نحره

آلم  ب� المن�جر  صار  �أبوال�جاد  صدر  مهده 
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الــروح تفت  والــونــه  مذهوله  يمه  گعدت 

مذبوح  هالولد  وشافت  دامي  للنحر  تعاين 

تگله والدک يبني نعشه اعلی الأرض مطروح

انم بدللک  يعبدالله  بنومك  ايبني  اتهنه 

)أبو ذّية(
مهاد ــال  ب ــره  ــعــب ال ت�كب  مهادعــيــونــي  بــال  الــغــبــره  على  الــظــلــوا  على 
ــهطفلهم ما لحق يناهز بال مهاد )بلمهد( ــّي ــن ــم ــام ال ــهـ وهــــــّزت رقــبــتــه �ـ

)تخميس(
طفله لتقبيل  �أهــــوى  منحراومــنــعــطــٍف  ــم  ــ�ــه ال قــبــلــه  ــه  ــن م ــل  ــبّ ــق ف
ــو والـــردى ــي �ــاعــة ه ــرالــقــد ولـــدا ف ــب ــره الـــ�ـــهـــم ك ــحـ ــي نـ ــ ــّر ف ــ ــ وم
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