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مقدمة الكتاب 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ونبّينا  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد 

محمد المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
قد  المنشدة  القصيدة  بأن   } الخامنئي  القائد  السيد  يعتبر 
ظاهرة  ألنها  المبلّغين  تأثير  حجم  من  أقوى  تأثيرها  حجم  يكون 
إنسانية، إيمانية، فنية واسعة االنتشار، وهي مؤثرة في رفع مستوى 

ثقافة المجتمع، وتستحق الدراسة والبحث العلمي. 
النفوس  تعبئة  في  تأثيرها  الحسينية  الندب  قصيدة  أثبتت  وقد 
منذ انطالقة المقاومة االسالمية في لبنان، وفي هذا السياق وبعدما 
الى  المتتالية  االنتصارات  أثر  على  لبنان  في  المقاوم  الفن  توجه 
إعادة  من  بد  ال  كان  الحماسية  األناشيد  إنتاج  في  والرقّي  التقّدم 
دعم  خالل  من  المقاومة  لمجتمع  والشعري  الفني  اإلطار  ترتيب 
الكربالئي  الحسيني  الفني  اإلنتاج  وتطوير  الحسينية  القصيدة 
المتأصل بالعقيدة الوالئية والجهادية والتي نتلّمس عبقها من عطر 

أريج الشهداء في سوح الجهاد.
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الثورة  بانعكاس  لبنان  في  الندب  قصيدة  تميزت  لطالما 
إليه  يشير  ما  ــذا  وه والجبهات  الميدان  على  فيها   الحسينية 
السّيد الخامنئي { حيث يقول بأننا يجب من خالل قصائدنا أن 
نعّرف الناس على عقائدنا ونعّرفهم بأعداء الحق وطواغيت العصر 
التي  الهوية  وسيكون  كان  الفذ  التوجه  وهذا  السياسية،  والقضايا 

تميز المنبر الحسيني في لبنان المقاومة.
أيديكم  بين  نضع  الديوان  هذا  صفحات  بين  اليوم  نحن  وها 
رسول  بيت  آل  لمصائب  الندب  قصائد  من  كبيرة  مجموعة 
الله  P بأقالم مجموعة من الشعراء اللبنانيين المقاومين لتكون 
الندب  ثقافة  بناء  للمنبر الحسيني وخطوًة أولى نحو إعادة  ذخيرًة 
الحسيني في لبنان، سائلين المولى القدير أن يوّفقنا وإياكم لنكون 

 .Qمن خدمة سيد الشهداء اإلمام الحسين
المواضيع  متنوعة  قصيدة   80 على  الكتاب  هــذا  يحتوي 
القصائد  هذه  ومعظم  عــّدة،  فصول  على  مقّسمة  والمناسبات 
جديدة وهي جميعها في خدمة النادب الحسيني على منبر الوالء 

.Qلسّيد الشهداء
وقد شارك في إنتاج محتوى هذا الكتاب مجموعة من الشعراء 

والشاعرات اللبنانيين. 
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اإلخوة الشعراء
أحــمــد محيدلي،  غــالــب ســرحــان،  أحــمــد   أحــمــد زراقـــط، 
نايف،  محمد  طالب،  محمد  جهجاه،  محمد  الساتر،  عبد  حسين 

مهدي بو حمدان، مهدي فقيه، منير الخنسا، نجيب منذر.
األخوات الشاعرات 

إسراء شبلي، آية عواضة، بنت الهدى الصغرى، حوراء خليفة، 
حوراء نصر الله، ريحانة العاملية ،زينب فياض، فاطمة رزق، كوثر 

حجازي، مريم عبيد، ناديا الحاقاني.
مع الشكر الجزيل لكل من ساهم بانجاح هذا العمل المتواضع 
في  االبداع  من  المزيد  لتقديم  يوفقنا  أن  القدير  المولى  من  آملين 

خدمة المنبر الحسيني المقاوم. 

ملتقى سيد الشهداءQ للندب الحسيني 
بيروت 1442هـ - 2021 مـ





 الرسول األكرم 
Pمحمد ابن عبد اهلل
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P مهاًل يا طه

طه  يا  مهاًل  أباها..  نادت  مهاًل يا طه.. نادت أباها 

***
المكرمة  بعيِن  أؤتـــى  فــلــن..  تمضي  إْن..  ــاُه  ــت أب
فاطمة  ينادي  صوتًا  يرحموا..  لن  أضــرمــوا..  إْن 
ــا  ــٍن ودم ــدي ــوا.. حــفــظــًا ل ــع ــنَ ــْم ــوا.. ال ُي ــع ــدف ــي ول
يهوي الجنين.. يبكي الحسين.. والضلُع تنعاُه السما 
أباها  نادت  طه..  يا  مهاًل  مهاًل يا طه.. حقٌد أتاها  

***
وشجن  وآٌه  دمـــٌع  ــي..  ــل ف ــلــه  ال لــــ..  تمضي  إن 
مرتهن خـــذوُه  مــا  إن  عــلــي..  بعَد  ــي..  ل يبقى  مــن 
الشجن  صــوُت  يعتلي  ال  وإن..  َنـــْوٌح  لــزيــنــٍب.. 
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والحسن  حسيٍن  دمــُع  روى..  يتمًا  ٌهــوى..  ِسقٌط 
أباها  نادت  طه..  يا  مهال  مهال يا طه.. يعفى ثراها  

***
المرتضى  عليَّ  فانعى  الهدى..  نوُر  قضى..  ما  إْن 
ساجدا أتـــاُه  سيفًا  ــى..  ــق َس ــٌم  ُسـ الــشــقــا..  ــدُر  غـ
مضى قد  بغدٍر  لهفي  الحسن..  ثمَّ  البدن..  َسّموا 
المدى في  وحيٌد  قبٌر  ــام..  اإلم نعُش  سهاْم..  كبٌد، 
مهاًل يا طه.. َصكوا الجباهَ    مهاًل يا طه.. نادت أباها 

***
عاجال ــي  رّب ــواِن  رضـ الـــى..  تمضي  ال..  روُح  يــا 
ــوادي كربال  بـ ــَرى  ــْف ُن الــُعــلــى..  ــَو  ــْح مــا عــال..َن ان 
ال َتنَزَّ السماِء  ــُع  دم النسا..  ــرُب  ض الكسا..  نحُر 
نصٌل، سيوْف.. رأٌس، كفوْف.. طفٌل وسهُم وحرملة 
أباها  نادت  طه..  يا  مهاًل  مهاًل يا طه .. شمٌر سباها 

الشاعر محمد نايف 



 سيد األوصياء 
 Q علي ابن أبي طالب
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قمٌر هوى 

تـــــوقـــَــُد   ــوٌم  ــجـ ــــ نـ أم  ــْت  ــــ ــّلـ ــــ أطـ شـــــمـــــٌس 
ــُد ـــ ـــ ــعــان مـــ الـــــــظـــــــــــالِم  ــَه  ــ ـــ ــ وج نـــــــــــوُره  أم 
ــعــِه   ــي ــجـــ ُن ــر  ــي ـــ ــب عـــ أم  ــٍك  ـــ ــس ـــ م ــاُب  ــ ــــ ــ ورضـ
عــســـــجــد شــــعــــاٌع  أم  نـــــــــــوِره  وبـــــــريـــــــُق 
قـــــــــــمـــــٌر هـــــــــــــوى نـــــــــــحـــــَو الـــــــــثــــرى   
ســـاجـــُد ــو  ــ هـ الـــمـــرتـــضـــى  عــــلــــيُّ  ذا  أم 

***
ــن ــوثـ ــلـ أألّنــــــــــــه لــــــم يـــــحـــــِن رأًســــــــــــا لـ
أألّنــــــــــــــه قـــــــد قـــــالـــــهـــــا ألســــــالــــــَمــــــْن
فـــــاطـــــٍم الـــــــزكـــــــّيـــــــة  زوج  أألّنــــــــــــــه 

ــن   ــس ــح ــب وأبــــــو ال ــ ــن ــ وأبــــــو الـــحـــســـيـــن وزي

وهو العلي  فهو  جلي  األوحــُدأمـــٌر  الولي  هو  الــوصــّي 

قـــــــــــمـــــٌر هـــــــــــــوى نـــــــــــحـــــَو الـــــــــثــــرى
ســـاجـــُد ــو  ــ هـ الـــمـــرتـــضـــى  عــــلــــيُّ  ذا  أم 

***
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ــــف الــلــعــيــن ــي ــ ــا مـــــن جــــيــــده س ــ ــ لــــّمــــا دنـ
ــد الـــخـــارجـــيـــن ــقـ ــاَء صــلــيــل حـ ــ ــم ــ ــس ــ هـــــّز ال
ــن ــدي ــال ــخ ــوع ال ــ ــ ــرت دم ــ بـــكـــت الـــجـــنـــاُن جـ
ــن     ــيـ ــنـ ــؤمـ ــمـ الـــــلـــــه أكـــــبـــــر يــــــا أمـــــيـــــر الـ
ــدب عــابــدا ــن ــت ي ــي ــب وال وتهّدمت سبل الهدى 
مــــــن غـــــيـــــره هــــــو ســــــاجــــــٌد مـــســـتـــشـــهـــُد 

***
ــا أفـــجـــعـــوا  ــ ــى مـ ــضـ ــرتـ ــمـ ــالـ ــوا بـ ــفـ ــتـ ــكـ ــم يـ ــ لـ
ــوا ــ ــّرعـ ــ وبــــُســــّمــــهــــم لـــلـــمـــجـــتـــبـــى قـــــد جـ
يـــرفـــعـــوا أن  ــّرأوا  ــ ــ ــج ــ ــ ت ــيـــن  الـــحـــسـ رأس 
ــوا ــع ــط ــق ي أن  ــدوا  ــ ــّم ــ ــع ــ ت ــول  ــرســـ الـــ ــَل  ــ ــس ــ ن

ــون الــحــاقــديــن ــن ــت ظ ــاب ــن  خ ــي ــن ــؤم ــم هـــــذا أمـــيـــر ال

نـــــــهـــــــًجـــــــا غـــــــــــــدا بــــــــــه ُيــــــقــــــتــــــدى 
ــدُد ــجـ ــتـ يـ ــدى  ــ ــمـ ــ الـ طــــــول  انـــتـــهـــى  ــا  ــ مـ ال 

الشاعر حسين عبد الساتر 
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Qوداًعا علي

ــي ــل مــــــصــــــاُب الــــــُمــــــوالــــــي مــــــصــــــاٌب ج
ــى وداعـــــــــــــا عـــلـــي ــ ــامـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وصـــــــــــــوُت الـ
ــي ــلـ وداعـــــــــــــــــــًا عــــــلــــــي وداعـــــــــــــــــــًا عـ

***
مـــــضـــــى لــــــلــــــصــــــالِة إمــــــــــــــاُم األبــــــــــاة
وأشــــــــعــــــــَل آخـــــــــــَر ضـــــــــــوِء الــــحــــيــــاة
ــي الـــســـجـــود ــ ــى فـ ــكـ ــوٍع بـ ــ ــشـ ــ ــي خـ ــ ــم فـ ــكـ فـ
الــــصــــالة عــــلــــيــــِه  ــي  ــ ــك ــ ــب ــ ت اآلن  هــــــو 

يداك شّلت  ملجَم  البن  الزكاةفقل  قتلَت  الصياَم  قتلَت 

قضى شهيدًا  اليتامى  فال تأِت يا عيُد فالعيُد ماْت!!!حبيُب 
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ــلـــي ــجـ ــنـ تـ ال  ــُل  ــ ــ ــيـ ــ ــ لـ أيــــــــــا  تـــــمـــــّهـــــل 
وصــــــــــــوُت الــــيــــتــــامــــى وداعــــــــــــــًا عــلــي
وداعـــــــــــــــًا عــــــــــلــــــــــي....وداعــــــــــًا عـــلـــي

***
ُتشِعلوا ال  الليِل  في   بسيِف الدجى أطفيَء المشعُلمصابيَح 
كيف مرحَب  لقاتَِل  ــٍف هــنــا ُيــقــتــُلعجيٌب  ــي ــِة س بــضــرب
للواء ــٍل  حــاِم مــن  ُيحَمُل!وأعــجــُب  نعِشِه  في  القبِر  إلى 
مضى ــم  ــوُك أب لليتامى  تسألوافقل  فال  عنُه  الـــداِر  وفــي 
عليجرى الدمُع في العيِن كالجدوِل وداعًا  اليتامى  وصوُت 

وداعــــــــــــــًا عـــــــــلـــــــــي....وداعـــــــــًا عــلــي

***
الحسن  بِحْجِر  جريٌح  وبالباِب َجمٌع وصوُت َشَجْنعلٌي 
ــى ــٍم أت ــي ــت ــلُّ ي ــ ــداِر ك ــ ــل ــ وفي الكفِّ يحمُل كوَب الَلَبْن!ول
الحنان  فقَد  مــوالَي  الزمنيخافون  غدَر  بعدَك  ويخشوَن 
الضياع في  مأواهُم  كنت  الِمَحنلقد  في  لهم  ــًا  وأَم أباُهم 
الولي ــاَب  غ المحبين  علينــداُء  وداعًا  اليتامى  وصوُت 

وداعــــــــــــــًا عـــــــــلـــــــــي....وداعـــــــــًا عــلــي

***
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الصياْح إالَم  األوزِّ  ــَر  النواْحأطــي بهذا  فــؤادي  كسرَت 

الولي رداَء  أمِسْك  الصباْحأمسماُر  طلوَع  ــْر  أخِّ ليُل  ويا 

األذان ترفعنَّ  ال  الفجِر  عليٌّ سيقضي خضيَب الجراْحوفي 

ــُه واســتــراحإلى المصطفى والبتول مضى ــاَب ــَب أحــب ــع وأت

المنزِل فــي  العقيلُة  ــنــوُح  عليت وداعًا  اليتامى  وصوُت 

وداعــــــــــــــًا عـــــــــلـــــــــي....وداعـــــــــًا عــلــي

الشاعر محمد طالب





 سيدة نساء العاملين
O فاطمة الزهراء 
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آه يا مهدي |

لــــــــلــــــــخــــــــدِّ الــــــمــــــســــــطــــــور آه آهٍ 
ــور ــ ــ ــس ــ ــ ــك ــ ــ ــم ــ ــ لــــــلــــــضــــــلــــــِع ال آه آهٍ 
يــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــهـــــــــــــــدي آه آه آه 

***
ــي أيــــــَن ُتــــــراَك ــ ــام ــ أيــــــَن ُتــــــــراَك الــــيــــوَم إم
عـــــزاَك كــــــاَن  ــاٍء  ــ ــم ــ س عــــــرَش  أم  ــا  ــًعـ ــيـ ــقـ أبـ
ُهـــنـــاَك اآلَن  ــا  ــه ــي ــك ــب ي مــــن  ــا  ــهـ ــدُبـ ــنـ يـ مــــن 
ــُم بــــالَك ــ ــظ ــ ــدي ع ــ ــه ــ ــيَّ أيــــــا م ــ ــل ــ ويــــعــــزُّ ع

ــور ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــــــــــوالي بــــقــــلــــبــــي الـ آآه 
ــور ــ ــث ــ ــن ــ قـــــــد فــــــــــــاَر لـــــــقـــــــرٍط م آاآه 
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــهـــــــــــــــدي آه آآه آه 

***
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ــُب نـــجـــواْك ــك ــس ــِع األحـــــــزاِن وحـــيـــًدا ت ــي ــق ــب ب
وعـــلـــيٌّ مــــــوالَي يـــنـــادي يـــا ولـــــدي ثـــــاراْك
ــاداْك ــ ــُر يــشــكــي وشــبــيــٌر نـ ــبَّـ ــبــكــي شـ ــُب ت ــنـ زيـ
الــضــّحــاْك والـــصـــوُت  يــؤذيــنــي  ــُر  ــافِ ــح ال زاَل  ال 

ــاْب ــ ــبـ ــ ــالـ ــ أّمـــــــــــي عـــــصـــــروهـــــا بـ آآه 
ــا األعـــــــــــراْب ــ ــوه ــ ــك ــ ــت ــ أخـــــتـــــي ه آآه 
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــهـــــــــــــــدي آه آآه آه 

***
ــد ِسيْق ــيٌّ ق ــْت وعــل ــاَح ــاطــُم ط ــُة صــاحــْت ف فــضَّ
ــْق ــرٌط والـــبـــاُب حــري ــ ــَر ِقـ ــوثـ مــحــســُن ِســـقـــٌط ُنـ
ــْق ــي ــه ــة  بـــزفـــيـــٍر وش ــن ــج أســـمـــُع أّنـــــه دمـــــَع ال
عقيْق ــوُن  ــك ــال ف وَلــــدي  يــا  وقــعــْت  ــُة  ــح ــب ــسُّ وال

ــِم ــ ــت ــ ــُي ــ ــال ــ وأحــــــــــــسَّ حــــســــيــــٌن ب آآه 
ــِم ــ ــسُّ ــ ــل ــ ــُن تـــــهـــــيَّـــــَأ ل ــ ــ ــس ــ ــ ــح ــ ــ وال آآه 
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــهـــــــــــــــدي آه آآه آه 

***
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ــا ــلــَع ــررُت الــضِّ ــمـ ــاٍن فـ ــن ــح ــا ب ــه ــُل ــسِّ رحــــُت أغ
ــَر نــبــَعــا ـ ــجَّ ـــد فـ ــا ق ــه ــِق ــافِ ــخ أثـــــُر الـــمـــســـمـــاِر ب
تنعى ومـــالئـــُك  ــا  ــاًعـ بـ ــْت  ــح ــَت ف أّنـــــْت  ــْت  ــنَـّ حـ
ــا ــَع ــِة ري ــع ــدم ــل ــد صـــــارْت ل ــُة قـ ــن ــج وتـــقـــوُل ال

الــــكــــعــــبــــُة شــــــّقــــــْت حـــيـــطـــاَنـــا آآه 
ــا ــ ــاَن ــ ــف ــ والـــــدمـــــعـــــُة حــــــَفــــــرْت أج آآه 
يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــهـــــــــــــــدي آه آآه آه 

الشاعر أحمد زراقط
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Qواملسيح O بين فاطمة

ُهّزي إليِك بجذع آالِم الهوى...يتساقُط الّدمُع الّشغوُف َجِرّيا...
وخذي القلوَب فقد كواها ُحزنها...وغدا الّشجى من بَعِدك أبِدّيا

فبِك الميسُح شفى سقيَم زمانِه...بغرامِك من ماَت عاد فتّيا...

نسًيا منسّيا...يا ليتني قد مّت قالْت مريُم
فأتى خفّيا...من رّبها ذاَك النّداء األعظُم

ناِد علّيا...لتجيَب في ألٍم وآٍه فاطٌم
يغدو نبّيا...عيسى بحّبي والجموَع يكّلُم

تعالى القبُر للعلياء...ليحمَي طهَره الّشهداء...ُي
وارى حيُث شاء الله...ويحلو في الّسماِء نداء...

أيا زهراُء يا زهراء...أيا زهراُء يا زهراء

***
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صلَب الظالُم جمالها القدسّيا...وأنا اّلذي فيها ُقبِلُت نبّيا
وبرحمٍة منها ُرفِعُت إلى السماء...وُسقيُت منها عّزًة علوّية

لهفي فكيَف نجْوُت من أحقادهم...والحقُد أدمى وردًة إنسّية...
عَجبي ولو تدعو عليهم ما بقى...في األرِض حيٌّ بعد ذلك حّيا

أُتقتُل نعمُة األرجاء....أيا زهراء يا زهراء

وسمْعُت من ثغِر البتوِل كالما...وقرأُت منها رحمًة وسالما
وأتيُت من ذّري إليها عاشًقا...أحييُت فيها أضلًعا وعظاما
وإذا بدمعي قد تساقط مرهفا...وإلى عالها بالغرام تسامى

وسما معي من ثوبها لون الدما...فرأيُت هذا الكوَن صار حطاما

وما في األرض من أضواء...أيا زهراء يا زهراء

***
وهناك في العلياء تسبيٌح عال...زهراُء زينُب والحسين وكربال
طِوي الّزمان براحتّي فزرُتهم...وعرفُتهم سّر النجاِة من البال

وسألت عن قبر الحبيبة فاطٍم...فأتى نداٌء للفؤاِد تسّلال
بقلوِب كّل العاشقين مزاُرها...والنّعُش في األرواح صار ُمحّمال

ــا زهـــــراء ــ ــا زهــــــــراء ي ــ ــاء...أيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـــنـــفـــوِس كـــــّل األتـ
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 جبريُل حّدث عن تفاصيِل الِمَحن...
عن كسرها وانقْل لنا دمَع الحسْن

نوَح الحسيِن وزينٍب وعلّيها...وتآمر األحقاد مع كيد الّزمن
فأجاب هذا الّضلع أحيا أّمًة...ويضيُء كوٌن من سنا طهر الكَفن

وغًدا سُيظِهر قائُم ابن محّمٍد...قبًرا حوى في الّترب جنات العدن

من المهدّي طاب نداء...باسم البضعة الّزهراء...
الشاعرة إسراء شبلي
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رحماِك أغيثينا

جـــعـــلـــنـــا الــــــحــــــّب لــــــلــــــزهــــــراِء ديـــنـــا
ــَن ــ ــي ــ ــق ــ ــاش ــ ــع ــ ال ــث  ــ ــ ــدي ــ ــ ح فـــــــاقـــــــرأ  أال 
ــا ــنّـ وقــــــــم رّتـــــــــل حـــــــــروف الـــــــوجـــــــِد مـ
ــا ــنـ ــيـ ــبـ جـــعـــلـــنـــا الــــــــشــــــــّوَق قـــــــرآًنـــــــا ُمـ
ــاِل جــــمــــال وجـــــٍه ــ ــيـ ــ ــخـ ــ نــــــصــــــّوُر فـــــي الـ
ــرُّ لــــــــــُه بـــــعـــــشـــــٍق ســــاجــــديــــنــــا ــ ــ ــخـ ــ ــ نـ
ــا ــن ــا زهــــــراُء داويــــنــــا...فــــداُء الـــُبـــعـــِد يــؤذي ــ أي
فـــدّلـــيـــنـــا عـــلـــى قــــبــــٍر...ورحــــمــــاِك أغــيــثــيــنــا

***
ــرآِن ــ ــا مـــع دمـــــوِع الـــعـــيـــِن...مـــع آيـــــاِت ق ــن ــي أت
عــمــراِن آل  عــــّزت  ــِن  ــَمـ ــّرحـ الـ ســـــورَة  ــا  ــنـ رأيـ
ــداِف عــدنــاِن ــ ــَن الــلــؤلــؤ الــمــكــنــوُن...مــن أص ــأي ف
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الجاني ــُد  ي جبريَل...أدمتها  مــن  الــصــوُت  فــجــاَء 
ــنــا ــا زهــــــراُء داويــــنــــا...فــــداُء الـــُبـــعـــِد يــؤذي ــ أي
فـــدّلـــيـــنـــا عـــلـــى قــــبــــٍر...ورحــــمــــاِك أغــيــثــيــنــا

***
وآمـــاال ــا  ــم أل أرواحـــــا...ُخـــــذي  أمُّ  يـــا  ــذي  ــ ُخ
ــاال ــب ــا الـــّشـــهـــداِء...أبـــطـــاال وأش ــع دمـ نـــحـــوًرا م
ــفــل أطــفــاال ــّط ــداَء ال ــا...فـ ــنـ ــدُّ هـ ــم كــمــحــِســنـِـك ن
ــا ســاال ــن ل دمٍّ  كـــِســـرا...وكـــم  ــا  ــن ل ــٍع  ــل ــكــم ض ف
ــنــا ــا زهــــــراُء داويــــنــــا...فــــداُء الـــُبـــعـــِد يــؤذي ــ أي
فـــدّلـــيـــنـــا عـــلـــى قــــبــــٍر...ورحــــمــــاِك أغــيــثــيــنــا

***
والعمال الُجهَد  األكــواِن...ُنــهــدي  نعمَة  يــا  ــِك  ل
الفشال تــرفــُض  ــا  ــوًم ــّد طــاغــوٍت...عــل ــاًدا ض ــه ج
ــًة خجال ــّفـ ــاًء عـ ــ ــي ــ ــاءاٍت...ح ــ ــب ــ ع ــع  مـ وســـتـــًرا 
ــا عجال ــن ــدّي ــه م يـــعـــلـــو...أيـــا  ــا  ــمـ دائـ وصـــوًتـــا 
ــنــا ــا زهــــــراُء داويــــنــــا...فــــداُء الـــُبـــعـــِد يــؤذي ــ أي
فـــدّلـــيـــنـــا عـــلـــى قــــبــــٍر...ورحــــمــــاِك أغــيــثــيــنــا

الشاعرة إسراء شبلي



31

قم وناِد

ــْة ــيَّ ــَزكِ ــل ــْة، ل ــيَّ ــم ــاط ــَف ــي ال ــال ــي ــلَّ ــْم وَنـــــاِد فــي ال ــ ُق

***
فـــــــــاطـــــــــُم الـــــــــــــزهـــــــــــــراِء نـــــــــــــــاَدْت
ــــــْد يــــــــــا حــــــبــــــيــــــبــــــْي يــــــــــا مــــــحــــــمَّ
اِر َصــــــاَحــــــْت خـــــلـــــَف بــــــــــاِب الــــــــــــــــدَّ
ــــــــــِه أحـــــــَمـــــــْد يـــــــــا رســـــــــــــــــوَل الــــــــــلَّ

آِه أحَمْد

ــْم ـ ــألَّ ــي تـ ــنِـّ مــحــســٌن مـ مّ  إنَّ َصدِري قد تهشَّ
ــــــــــُه َيــــــّشــــــَهــــــْد قـــــــد َقـــــــَضـــــــى والــــــــــلَّ
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َلــــــــــــْن يــــــــكــــــــوَن الــــــقــــــبــــــُر مــــــرَقــــــْد
ـــــــــــــــــْد يـــــــــــــــــــــــــا ُمـــــــــــــــــحـــــــــــــــــمَّ

فـــــــــــاســـــــــــأِل الـــــــقـــــــبـــــــَر الـــــخـــــفـــــيَّ
ــْة ــ ــيَّ ــ ــَزِك ــ ــل ــ ...ل ــيَّ ــ ــف ــ ــخ ــ ــَر ال ــ ــب ــ ــق ــ فـــــاســـــأِل ال

ــْة ــيَّ ــَزِك ــل ــْة،ل ــيَّ ــم ــاط ــَف ــي ال ــال ــي ــلَّ ــْم وَنـــــاِد فــي ال ــ ُق

***
هـــــــــــــراُء حـــــيـــــدْر صـــــــــاَحـــــــــِت الـــــــــــــزَّ
ــــــــي َجــــنــــيــــنــــي أســــــــَقــــــــطــــــــوا ِمـــــــــنِـّ
ـــــــْر َتـــــــَكـــــــسَّ قـــــــــد  ِضــــــلــــــعــــــي  إنَّ 
ــــــــدونِـــــــــي ــــــــــدونِـــــــــــي َســـــــــنِـّ َســـــــــــنِـّ
َســـــــــــــــــــــــــنِّـــــــــــــــــــــــــدونِـــــــــــــــــــــــــي

زينْب ــِن  ــي َع فــي  عينَُها  صوُتَها َيبكي َوَينَحْب 
ـــــــــُمـــــــــونـــــــــي يـــــــــــا عـــــــــــــزيـــــــــــــزْة ألَّ

ــي ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ثــــــــــــــمَّ نـــــــــــــــــــــــاَدْت يــــــــــا عـ
مـــــــــــــــــــــــــا َرَعـــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــي
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ـــــي الــــــَمــــــنِــــــَيــــــْة قــــــــد َدَنـــــــــــــــــْت مــــــنِـّ
ــْة ــ ــيَّ ــ ــَزِك ــ ــل ــ ــْة...ل ــ ــَي ــ ــنِ ــ ــَم ــ ــد َدَنــــــــْت مــنــهــا ال ــ ق

ــْة ــيَّ ــَزِك ــل ــْة،ل ــيَّ ــم ــاط ــَف ــي ال ــال ــي ــلَّ ــْم وَنـــــاِد فــي ال ــ ُق

***
ــى ــ ــَعـ ــ ــنـ ــ زيــــــــنــــــــُب الــــــــــــــَحــــــــــــــوراِء َتـ
عـــــــــنـــــــــَد جـــــــــســـــــــٍم لـــــلـــــُحـــــســـــيـــــِن
نــــــــَحــــــــَوهــــــــا األيـــــــــــتـــــــــــاُم تــــســــَعــــى
َتــــــنــــــحــــــنــــــي بــــــــيــــــــَن الــــــــَيــــــــديــــــــِن
ألــــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــِن

الَقطيَع أَس  ــرَّ ــ الـ تــنــظــُر  َترُقُب الَموَلى َصريَعا 
ــِن ــ ــ ــي ــ ــ ــَس ــ ــ ــُح ــ ــ ال رأُس  َعـــــــــــــاَل  قــــــــد 

يـــــعـــــتـــــلـــــي صـــــــــــــــــوُت األَنــــــــــيــــــــــِن
بــــــــــــــــالــــــــــــــــَحــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــِن
ــــــــْة ِمـــــــــــــْن َفــــــــــــــــــاَلِة الــــــــَغــــــــاِضــــــــِريَّ
ــْة ــيَّـ ــَزِكـ ــلـ ـــــْة... لـ ِمــــــْن َفــــــــاَلِة الـــــَغـــــاِضـــــِريَّ

ــْة ــيَّ ــَزِك ــل ــْة،ل ــيَّ ــم ــاط ــَف ــي ال ــال ــي ــلَّ ــْم وَنـــــاِد فــي ال ــ ُق
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زيـــــــــــنـــــــــــٌب تـــــــنـــــــَعـــــــى أخــــــيــــــَهــــــا
يـــــــــــا َوريــــــــــــــــــــــــــَث األنـــــــــبـــــــــيـــــــــاِء
َتــــــــرَتــــــــجــــــــي َتـــــــــــدُعـــــــــــو أبـــــيـــــَهـــــا
بــــــــــالــــــــــَعــــــــــَراِء حـــــــســـــــيـــــــٌن  َذا 
بــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــَعــــــــــــــــــــــــــَراِء

َتجوُل ــْدَرًا  َصـ َواْعــَتــَلــْت  قد َدَنْت منُه الخيوُل 
َفــــــــــْلــــــــــُتــــــــــنــــــــــادي بـــــــــالـــــــــَعـــــــــزاِء

قـــــــــد َعــــــــــــــاَل صــــــــــــــوُت الـــــــُبـــــــكـــــــاِء
ــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــاِء فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــسَّ
إرِجــــــــــعــــــــــي َنـــــــفـــــــَســـــــًا َرِضــــــــــيَّــــــــــْة
ــْة ــيَّـ ــَزِكـ ــلـ إرِجــــعــــي َنـــفـــَســـًا َرِضـــــــيَّـــــــْة... لـ

ــْة ــيَّ ــَزِك ــل ــْة،ل ــيَّ ــم ــاط ــَف ــي ال ــال ــي ــلَّ ــْم وَنـــــاِد فــي ال ــ ُق
الشاعرة زينب فياض
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يا زهراُءO يا مظلومة

ــْة ــ ــ ــوَم ــ ــ ــل ــ ــ ــظ ــ ــ يـــــــــا زهـــــــــــــــــــــراُء يـــــــــا م

عــــلــــى بــــــــــاِب اإلمــــــــامــــــــْة والــــغــــديــــر
ــر ــ ــيـ ــ ــن دمـــــــــــِع األمـ ــ ــ ــاٌب هـــــــــلَّ مـ ــ ــ ــصـ ــ ــ مـ
ومــــــســــــمــــــاٌر عـــــــال صـــــــــــدَر الــــبــــتــــول
فــــــنــــــادْت يـــــا أبـــــــي َهـــــــــْل مـــــــْن ُمـــجـــيـــر

صـــــــــــــــــــوُت آهـــــــــــــــــــــــاِت فــــــــاطــــــــْم
ُيـــــــــبـــــــــدي كــــــــــــلَّ الــــــــَمــــــــَعــــــــالِــــــــْم
عـــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــداٍر وبــــــــــــــــــــاٍب
عـــــــــــــن َحـــــــــــــــقـــــــــــــــوٍد والطـــــــــــــــــْم

تــــــــــهــــــــــوي أنـــــــــــجـــــــــــُم الــــــــــديــــــــــِن
بـــــــــيـــــــــَن الــــــــكــــــــســــــــِر والـــــــعـــــــيـــــــِن
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صــــــــــــــــــــــدٌر فـــــــــيـــــــــه مــــــــســــــــمــــــــاٌر
ــي ــ ــن ــ ــي ــ ضـــــــــــاقـــــــــــْت أدُمــــــــــــــعــــــــــــــًا ع

***
ــْن ــ ــي ــ ــن ــ ــَج ــ تــــــنــــــادي يــــــا عــــلــــي طـــــــــاَح ال
ــْن ــ ــي ــ ــن ــ ــؤم ــ ــم ــ أغـــــثـــــنـــــي يـــــــا أمـــــــيـــــــَر ال
ــد بـــــــدا بـــــــــدُر الـــــِغـــــَيـــــاْب ــ ــ وصــــــبــــــرًا ق
ــْن ــ ــيـ ــ ــد َعـــــــال صـــــــــوُت األنـ ــ ــ وُحـــــــزنـــــــًا ق

ــــــــــدونـــــــــــي يــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــي َســـــــــــنِـّ
عــــــــــــــــــونــــــــــــــــــي ــــــــــــــــهــــــــــــــــم َروَّ إنَّ
ـــــــــْر تـــــــــَكـــــــــسَّ ضـــــــلـــــــعـــــــي  إنَّ 
ويـــــــــَلـــــــــهـــــــــم َمـــــــــــــــا َرَعـــــــــــونـــــــــــي

ـــــــــاَر حــــــــــقــــــــــدًا أوقــــــــــــــــــــــدوا الــــــــــنَـّ
اَر ظــــــلــــــمــــــًا حـــــــــــاصـــــــــــروا الــــــــــــــــــدَّ
َتـــــــــــــبَّـــــــــــــْت مـــــــنـــــــهـــــــُم األيــــــــــــــدي
ــــــــــاَر ــي الـــــــــــنَـّ ــ ــ ــل ــ ــ ــط ــ ــ ــص ــ ــ عـــــــــــــــــدالً ت

***
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اخـــتـــفـــى الــــــنــــــوُر  ذا  ــَف  ــ ــيـ ــ كـ ــٌب  ــ ــي ــ ــج ــ ع
ــا ــ ــَفـ ــ ــَخـ ــ ــي َغــــــــَيــــــــاَبــــــــاِت الـ ــ ــ ــٍر فـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ بـ
ــا الـــــثَّـــــرى ــ ــه ــ ــت ــ ــمَّ ــ عــــجــــيــــٌب كـــــيـــــَف ض
ــري روَحـــــــَهـــــــا الـــــلـــــُه اصـــطـــفـــى ــ ــمـ ــ ــَعـ ــ َلـ

قــــــــــبــــــــــُرَهــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــــَعـــــــــــــاَلِء
ـــــــــــهـــــــــــَداِء َمـــــــــــْقـــــــــــَصـــــــــــُد الـــــــــــشُّ
ــــــــــــَقــــــــــــاُء اســـــــــَتـــــــــَطـــــــــاَب والــــــــــــلِّ
َهــــــــــــــــــــاَك أْجــــــــــــــــــــُر الـــــــــــــــــــــــَواَلِء

وِح قـــــــــبـــــــــٌر مـــــــــــــأَمـــــــــــــُن الـــــــــــــــــــــرُّ
فـــــــــيـــــــــِه قــــــــــد َحــــــــــــــــــــَوى روحــــــــــي
اَهـــــــــــا حـــــــــيـــــــــُث الـــــــــــلـــــــــــُه ســـــــــــوَّ
ـــــــــوِح جــــــــــــــــــرٌح ُخــــــــــــــــــطَّ بـــــــــالـــــــــلَّ

***
َمـــــَتـــــى يـــــا فــــاطــــمــــْة نـــلـــقـــى الــــــَحــــــَرْم
ــْم ــ ــَل ــ ــَع ــ ــــَمــــا يـــســـمـــو ال ــى الــــسَّ ــ ــل ــ وفــــــي أع
ــيـــع ــبـــقـ َمــــــَتــــــى تـــــزهـــــو جــــــنــــــاٌن فــــــي الـ
وُيـــــمـــــحـــــى فـــــــي لـــــــقـــــــاِك كـــــــــلُّ َغـــــــّم
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قــــــــــــد َلــــــــــــَجــــــــــــأَنــــــــــــا إَلـــــــيـــــــهـــــــا
وانـــــــــَتـــــــــَحـــــــــبـــــــــنَـــــــــا َعــــــَلــــــيــــــهــــــا
عــــــــــــاُء بِــــــــــَفــــــــــاطِــــــــــْم فــــــــــــالــــــــــــدُّ
ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــدي ــ ــ َقــــــــــــــــد َغــــــــــــــــــــدا فــــــــــــي ي

وح نـــــــــاداهـــــــــا صـــــــــــــــــوُت الـــــــــــــــــــــــرُّ
تــــــــرجــــــــو الــــــــَعــــــــيــــــــُن ُرؤيـــــــــاهـــــــــا
أمــــــــــــــي فــــــــاطــــــــمــــــــْة الـــــــــــزهـــــــــــراء
يـــــــهـــــــواهـــــــا الـــــــــقـــــــــلـــــــــَب  إنَّ 

الشاعرة زينب فياض
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صالُة العشاءين

ِمــــدراُر المصطفى  ــَد  ــع ب ــُع  ــدمـ والـ فــاطــٌم  ــَي  هـ
ــاُب والــمــســمــاُر ــبـ ــا عــلــيــهــا الـ ــس هـــَي فـــاطـــٌم وق
ــرُّ واألســــــراُر ــسـ ــٌم والـــقـــبـــُر فـــيـــِه الـ ــاطـ ــَي فـ ــ ه
يــــــــــــــا حــــــــــــــامــــــــــــــاًل لــــــلــــــنــــــعــــــِش
تـــــشـــــيـــــيـــــُعـــــهـــــا فــــــــــي الـــــــــعـــــــــرِش

***
ــوَر في ــف ــح ــم ــا ال ــه ــَم ُركـــــــــــِن الـــــبـــــدايـــــاِتيــا إس

ــقــوَش في ــمــن كـــــــــلِّ الـــــــــروايـــــــــاِتيــا خــتــَمــهــا ال

ــا دمــَعــهــا الــمــســكــوَب في ــاِتي ــ ــ ــرام ــ ــ ــك ــ ــ نـــــهـــــِر ال

ــا ِضــلــَعــهــا الــمــكــســوَر في لـــــيـــــِل الـــــُمـــــِلـــــّمـــــاِتي

بــــــــــــعــــــــــــَد الــــــــــعــــــــــشــــــــــاءيــــــــــِن
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ــاِل يــا ــ ــفـ ــ ــا َمـــيـــَتـــَم األطـ ــ ــِني ــيـ ــاكـ ــسـ ــمـ مـــــــــأوى الـ
ــوَع من ــرفـ ــمـ ــا الـ ــه ــَت ــي ــا ب مــــــــــاٍء وِمــــــــــن طِــــيــــِنيـ
ــًا ــي دمـ ــاق ــس ــا ال ــ ــَره ــ ــا ِذك ــِنيـ ــ ــي ــ ــراي ــ ــش ــ َمـــــجـــــرى ال
ــا قــبــَرهــا الــمــحــجــوَب عن عــــــيــــــِن الــــمــــاليــــيــــِني

عـــــــــــــن نـــــــــــــظـــــــــــــرِة الــــــــعــــــــيــــــــِن

***
ــت صـــــالَة وداِعـــهـــا ــّلـ ــبِّـــِرصـ ــَغـ ــتـ ــوِد الـــمـ ــ ــ ــاألس ــ ــ ب

ضلِعها ــن  ــ ِم مـــغـــرٍب  ــِرفـــي  ــمـ ــى بــــلــــوٍن أحـ ــلـ ــطـ ُيـ

بنى ــى  ــ األولـ الــركــعــِة  ــِرفـــي  ــمــرم ــَن ال ــح ــُل ص ــري ــب ج

ــرى جرى لـــلـــِه َحـــــــوُض الـــكـــوثـــِرفــي الــركــعــِة األخـ

ــدأ دمـــــــاُء الـــَمـــنـــَحـــِرفـــي ثـــالـــِث الـــركـــعـــاِت لم ــهـ تـ

ــالع، ما ــ ــن األضـ ــت م ــاض ــِرف ــَس ــك ــم ُت ــٍع لـ ــلـ ــن أضـ ــ ِم

ــِح ما ــي ــب ــس ــت ال ــِنيـــا ســـاعـــَة  ــ ــاءيـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــَن الـ ــ ــ ــي ــ ــ ب

ــهـــا ــي صـــوتِـ ــ ــا أّنـــــــــًة فـ ــ ــن يـ ــ ــيـ ــ ــاَمـ ــ ُتــــبــــكــــي اإلمـ

ــا ــه ــِل ــت صـــــالَة رحــي ــّلـ ــِرصـ ــَج ــح ــَم ــي ال بـــمـــدامـــٍع فـ
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ــهــا ــشــائ ــت صـــــالَة ِع ــّلـ ــِرصـ ــه ــظ ــم ت ــ بــــمــــواجــــٍع لـ

ــى رأت ــ ــِة األول ــع ــرك ال ــي  ــم ُيــنــَصــِرف ــّف َمـــن ل ــط ــي ال ف

ــرى بكت ــظــِرفــي الــركــعــِة األخـ ــمــن جـــمـــرًا لـــهـــوِل ال

ــٍة ــ ــع ــ رك ثـــــالـــــُث  ــِر ؟اآلُه  ــطـ ــاِن األخـ ــ ــزم ــ نــبــُأ ال

ــِرمـــســـمـــاُرهـــا فـــي ضــلــِعــهــا ــا الــمــتــكــسِّ ــه ــِع ــل ــي ض فـ

ــٍة ــ ــع ــ رك رابـــــــــــُع  حـــيـــدِراآلُه  غـــــّصـــــُة  اآلُه 

***
ــا ــب ــن ــادت زي ــ ــ ــاُر، نـ ــ ــم ــ ــس ــ ــم ــ فــــي ضـــلـــِعـــهـــا ال
ــا ــب ــس ــًة، وتـــــقـــــوُل صــــبــــرًا فــــي ال ــ ــ ــّح ــ ــ يــــا ُب
ــِن اإلمــــــــاِم الــمــجــتــبــى ــسـ ــحـ نــــــادت عـــلـــى الـ
ــِد الـــــــُمـــــــراق ــ ــ ــب ــ ــ ــك ــ ــ يـــــــا صـــــــاحـــــــَب ال

ــوى ــن ــي ــن ــِح ب ــ ــي ــ ــذب ــ ــى الـــســـبـــِط ال ــلـ نــــــادت عـ
يـــا جـــمـــرَة الـــدمـــعـــاِت تــســقــُط فـــي الــنــوى
وكـــــأّنـــــمـــــا نـــــجـــــٌم ُمـــــــِشـــــــٌع قــــــد هــــوى
الـــــــعـــــــراق أرِض  عــــــلــــــى  لـــــــيـــــــاًل 

بـــــــــــــعـــــــــــــَد الـــــــــــعـــــــــــشـــــــــــاءيـــــــــــِن
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ــي ــن ــي ــن ج راَح  أبـــــــتـــــــاُه  يــــــا  وتـــــــقـــــــوُل 
ــي ــن ــي ــن ــي أُكـــــــــــفُّ ح ــنـ ــلـ ــمـ ــحـ ــاِك تـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــي ــنـ ــيـ ــنـ عــــــــــــــُت َتــــــــــــــّوًا زيـــــنـــــبـــــًا وبـ ودَّ
الـــــــقـــــــلـــــــُب جــــــــمــــــــٌر واحـــــــــتـــــــــراق

ــِع ــ ــُل ــ ــدي، بـــــوخـــــزِة أض ــ ــنـ ــ ــا سـ ــ وتـــــقـــــوُل يـ
ــِل وحــــــــَدَك حـــامـــلـــي وُمـــَشـــيِّـــعـــي ــيـ ــلـ ــي الـ ــ ف
ــي الــــســــمــــاِء وأّدعـــــــي ــ ــو فـ ــكـ ــأشـ ألبــــــي سـ
الـــــــفـــــــراق وجــــــــــــــَب  قــــــــد  واآلَن 

بـــــــــــــعـــــــــــــَد الـــــــــــعـــــــــــشـــــــــــاءيـــــــــــِن
الشاعر نجيب منذر 
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ركٌن من الثقلين

الذْت وراء الباب.. من ِقّلِة األصحاب..
حّتى وإن! بالنّار جاء مهّددا.. لم يحفظوا فيها وصّية أحمد.

***
ــَرى ــ ــا ج ــ ــدراُن َتـــــــروي م ــ ــ ــِج ــ ــ ــي دارهـــــــا ال ــ ف
ــوُل وكـــبَّـــرا ــ ــ ــّرس ــ ــ ــِس حـــيـــَن أتـــــى ال ــ ــاألمـ ــ بـ
فـــــي زفـــــــــرِة الــــنــــيــــران ِحـــــقـــــٌد ُأظـــــِهـــــرا
ــم مــــــــرًة هــــــذا الــــحــــريــــُق تــــــكــــــّررا..! ــ كـ

أقسى من النّيراْن.. هو ذلَك الخذالْن
لوال السكوُت لَما الّلعين تمّردا.. 

لم يحفظوا فيها وصّية أحمد

***
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ــدة ُتـــبـــعـــُث ــ ــي ــ ــك ــ ــم ــ أشــــــتــــــمُّ رائــــــحــــــة ال
ــُث ــكـ ــنـ ــا وعــــــــــــوٌد تـ ــ ــ ــه ــ ــ ــرارت ــ ــ أولــــــــــى ش
ــُت أحـــــــّدُث ــ ــئ ــ ــن ذلـــــــَك الــــــخــــــذالِن ج ــ عـ
ــوا.. ــثـ ــحـ ــبـ ــتـ ــا جــــــرى ولـ ــ ــّم ــ ــوا ع ــألـ ــسـ ــتـ ــلـ فـ

في غّصِة الِمسمار.. صوٌت ُينادي الثار..
ماِء تلبَّدا.. لّما أتوا.. وجُه السَّ
 لم يحفظوا فيها وصّية أحمد

***
ــا ــمـ ــّجـ ــهـ ــم لـــــّمـــــا أتــــــــــــوُه تـ ــ ــّدهـ ــ ــصـ ــ ــّيـ ــ لـ
ــون لــهــا الــحــمــى ــكـ ــلـــوع عــســى يـ ضــــمَّ الـــضـ
ــا..! ــّدمـ ــالـ بـ ُيــصــبــُغ  الــِمــســمــار  أرى  ــي  لـ ــا  مـ
ــا.. ــ ــم ــ ــاط ــ ــا.. يـــــا ف ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ ــُه يـــــا فـ ــ ــ ـــدائـ ــ ونــ
ــرآْن ــقـ الـ ــا  ــم ك ــٌن  ــ ركـ اآلذاْن..  ــٌة  ــرخـ صـ ــي  هـ

هي بضعتي وهي الدليُل إلى الهدى
لم يحفظوا فيها وصّية أحمد

***
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أكـــثـــٌر ــل  ــ بـ ال!  الـــثـــقـــلـــيـــن..  ــن  ــ مـ ــٌل  ــ ــقـ ــ ثِـ
ــدُر ــ ــص ــ ــٍل ي ــ ــعـ ــ ــي كـــــــلِّ فـ ــ ــ ــٌة ف ــ ــجـ ــ ــي حـ ــ ــ ه
ــٌر ــضـ ــحـ ــرٍق تــــــراهــــــا تـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــي كــــــــلِّ مـ
ــُر ــ ــّب ــ ــك ــ ــن ُي ــ ــي ــ ــم ــ ــال ــ ــظ ــ ــه ال ــ ــوجـ ــ صـــــــــوٌت بـ

في قبرها أسراُر.. عن ظلمها إقراُر
كم فتنًة هم أشعلوا.. هو أخمدا.. 

لم يحفظوا فيها وصّية أحمد

***
ــّي ســـــــٌر ُيـــــدَفـــــُن ــ ــف ــ ــخ ــ ــم ــ ــا ال ــ ــره ــ ــب ــ فـــــي ق
ــُن ــلـ ــعـ ُتـ ال  ــازٌة  ــ ــ ــن ــ ــ ج ــالِم  ــ ــ ــظ ــ ــ ال ــي  ــ فـ لِــــــــَم 
أولــــــــى الــــفــــدائــــّيــــيــــَن كــــــان الـــمـــحـــســـُن
ــُن ــقـ ــحـ ــدرٍة دمــــــــــــاًء يـ ــ ــ ــي ــ ــ ــح ــ ــ ــي ب ــ ــب ــ ــس ــ ح

فلتكتِب األقالم.. جرٌح مدى األيام
جرٌح تّورَث بالطفوِف تجّددا..
 لم يحفظوا فيها وصّية أحمد

***
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تــــــــأّوال يــــــريــــــُد  ال  الـــحـــقـــيـــقـــة  وجــــــــه 
ــاًل ــ ــاط ــ ب يــــــســــــاوَم  أو  ــادن  ــ ــ ــه ــ ــ ي ــن  ــ ــ ل ال 
ــذال ــخـ ــا عــــاشــــًقــــا لـــــن يـ ــ ــًب ــ ــل ــ يــــحــــتــــاُج ق
ــال ــربـ ــت كـ ــ ــانـ ــ ــة اإلصــــــحــــــاب كـ ــ ــّلـ ــ مـــــن قـ

ولذا الجميع بكربالء استشهدا.. 
لم يحفظوا فيها وصّية أحمد

الشاعرة كوثر حجازي
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نفسي لِك الِفدا

يا أمَّ الحسْن
ا للعدناِن يا أمًّ
يا قلَب علي

يا ذاَت الظهِر الحاني
هَو الظلُم ابتدا.. ُمذ توارى الُهدى

لألبْد يا زهرا.. نفسي لِك الفدا

يا زهرا.. يا زهرا..

يا زهرا.. يا زهرا..
***

ضاَعْت ِمن َيدْي.. في َدياجي األحزاِن
مهاًل ال ترحلي.. يا سورَة اإلنساِن



48

يا عمَر الورِد أحلى قَدِر
قد كنِت النوَر يجلو بَصري
يا زهرا الموُت غيََّب قمري
و اليوَم سكنِت بيَن الُحَفِر

يا زهرا.. يا زهرا..

يا زهرا.. يا زهرا..
***

قومي فاطِمه
وانظري لأليتاِم

غبِت لألَبْد
في بحِر الجرِح الّدامي

إنَّ دهري غَدا .. كالمسا أسودا
لألبْد يا زهرا.. نفسي لِك الِفدا

يا زهرا.. يا زهرا..

يا زهرا.. يا زهرا..
***
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يا روَح الَولي.. لْي مهديٌّ ِمن أقماري
صبًرا فالمنَتَظْر.. يبكي قّصَة الداِر

قْل للمسماِر فؤادي انفطَرا
لم يمُح الموُت بعيني ُصَورا
يا ثاَر الضلِع و موَت الفَجره
َسيفي في الغيِب لِقاَك انتظرا

يا زهرا.. يا زهرا..

يا زهرا.. يا زهرا..
الشاعرة ناديا الحاقاني
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Oأنا الزهراء

ــْر مـــعـــانـــاتـــي ــ ــ ــظ ــ ــ ــِه قــــــْم وان ــ ــلـ ــ رســـــــــوَل الـ
ــي ــ ــات ــ ــل وصــــلــــَتــــَك أنَّ ــ أنــــــا الـــــــزهـــــــراُء هـ
ــاْب ــي ب ــن بـــعـــِدَك األعــــراْب...قــــد أحـــرقـــوا ل م
ــــاتــــي؟ ــَك أنَّ ــ ــت ــ ــل ــ أنــــــا الــــــزهــــــراُء هــــل وص

***
أَبـــــتـــــي تـــــعـــــاَل فــــــــإنَّ قـــــومـــــَك أنــــكــــروا
روا وزوَّ وخــــالــــفــــوك  فـــيـــه  جــــئــــَت  ــا  ــ مـ
وتــــــــآمــــــــروا وتــــــجــــــبَّــــــروا وتـــــكـــــبَّـــــروا
ــدُر ــ ــي ــ ح الـــحـــقـــيـــقـــَة  أنَّ  وتــــجــــاهــــلــــوا 
ــأروا ــ ــث ــ ــَي ــ لِ ــِر  ــ ــدي ــ ــغ ــ ال داِر  ــى  ــ ــ إل ــوا  ــ ــ ــب ــ ــ َوَث
ــا ُأعـــصـــُر ــ ــي م ــ ــاَب ك ــ ــبـ ــ وا الـ ــيَّ شــــــــدَّ ــ ــل ــ وع
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ــي ــ ــالع ــ ــُت الــــحــــقَّ فــــي عـــيـــنـــي وأض ــظـ ــفـ حـ
ــرار طـــــابـــــْت كــــــلُّ أوجــــاعــــي ــ ــ ــك ــ ــ فــــــدا ال
ــاْب ــي ب ــي الـــبـــاْب...قـــد أحــرقــوا ل ــداح بــغــًضــا ل
ــي؟! ــ ــاتـ ــ ـ ــك أنَّ ــتـ ــلـ أنـــــا الــــــزهــــــراُء هــــل وصـ

***
ــُد ــع ــص ــُة َت ــمـ ــريـ ــكـ ــن صـــــــدرَي الــــســــوُر الـ ــ م
والــــــــــنــــــــــاُر فـــــــي آيــــــاتــــــهــــــا تــــتــــمــــدُد
ــري أراهـــــــــا تــســجــُد ــ ــغ ــ فــــــــإذا الــــتــــَقــــْت ث
ــنـــي أشـــــَهـــــُد: ــيـ ــبـ ــلـ ــُة اقـ ــ ــم ــ ــاط ــ ــوُل ف ــ ــ ــق ــ ــ وت
،يـــــُد عـــــيـــــٌن،ضـــــلـــــوٌع،مـــــحـــــســـــٌن،خـــــدٌّ
ــُد ــِت عــــــاَش مــحــمَّ ــبـ ــجـ صــــَرخــــوا أمــــــام الـ

ــن خــصــمــا ــ فـــيـــا أبـــــتـــــاُه يـــــــوَم الـــــديـــــِن كـ
ــا ــم ــْظ ــع ــن جـــســـمـــَي ال ــ ــــروا م ــد كــــسَّ ــ ــن ق ــمـ لِـ
ــاْب ــي ب ــوا ل ــرق مـــْن إســمــهــم أصـــحـــاْب...قـــد أح

***
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ــا ــيـــاؤهـ ــي يـــنـــيـــُر ضـ ــ ــم ــ ــن إس ــ ــُس مـ ــ ــم ــ ــش ــ ال
ــا ــ ــذاؤه ــ ا ُيـــــَمـــــدُّ غ ــى الـــــــــورى طـــــــرًّ ــ ــل ــ وع
ــــــــــي مــــاؤهــــا وطــــبــــيــــعــــُة األحــــــــيــــــــاِء إنِّ
ــا ــ ــاؤه ــ ــي ــ ــا وح ــ ــُره ــ ـــت ـــي سـ بـــــل صــــيــــَغ مــــنِـّ
ــا ــ ــاؤه ــ ــوَن دم ــ ــي ــ ــع ــ ــِت ال ــ ــب ــ ــّض ــ ــِم َخ ــطـ ــلـ ــالـ بـ
ــا ــ ــاؤهـ ــ وفـ يـــســـتـــقـــيـــُم  ال  ــٍة  ــ ــب ــ ــص ــ ع مــــــن 

ي ــٌة قــــد جــــــــــــاَوَزْت حــــدِّ ــبـ ــصـ بــــــــداري عـ
ي ــى خـــــدِّ ــ ــل ــ ــم تــــهــــوي ع ــ ــه ــ ــفِّ ــ ولـــــطـــــُم أك
ــاْب ب ــي  ذي عــصــبــُة اإلرهــــاْب...قــــد أحــرقــوا ل

***
ــرا ــتـ ــُن اجـ ــ ــزمـ ــ يــــا والــــــــدي مــــن بــــعــــدَك الـ
ــب وافــــتــــرى ــائـ ــصـ ــمـ ــالـ وقــــســــى عـــلـــيـــنـــا بـ
ــرا ــ ــسِّ ــ ــي ُك ــ ــنِّ ــ ــَف الـــــبـــــاِب م ــ ــل ــ ــُع خ ــ ــل ــ ــض ــ ال
حــيــدرا أردى  الـــمـــحـــراِب  فـــي  ــُف  ــيـ ــسـ والـ
ـــــرا ــاِء الـــــــزكـــــــيِّ تـــــوجَّ ــ ــ ــش ــ ــ ــأح ــ ــ ســــــــمٌّ ب
ــرا ــ ــفَّ ــ ــع ــ وَحــــســــيــــنُــــنــــا فــــــي كـــــــربـــــــالَء ت
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ــوِط قــــد ُضــــِرَبــــت ــ ــس ــ ــال ــ ــذي زيــــنــــٌب ب ــ ــ وهـ
ــت ــ ــِرَق ــ ــد ُح ــ ــا األطـــــفـــــاُل ق ــهـ ــٌم بـ ــ ــَي ــ ــا خ ــهـ لـ

ــاْب ــي ب ــوا ل ــرق ــوا األطـــنـــاْب...قـــد أح ــرق ــن أح م
ــاتــــي ــ ــَك أنَّ ــ ــت ــ ــل ــ ــل وص ــ أنــــــا الـــــــزهـــــــراُء هـ

الشاعر مهدي أبو حمدان
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في َسما املآتم

في َسما المآتم
صوُت كلِّ خادم
من أسى سنيني
هل سترَتضيني

اتيُت مجلَس الزهراِء موالتي
وقدّمُت فقيرًا بعَض أبياتي

كتبُت النعَي مع َتسبيحِة الحبِّ
عسى َيمحو عزاها الُحجَب عن قلبي

خالَي الكفوِف
إال ِمن حروفي
حبُرها حنيني

هل سترتضيني
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انا َمن كي أواسي َحضرَة الزهرا
وفوَق المنبِر َنعيًا لها اقرا 

انا َمن كي بُِحزني الُطَم الصدَر 
لِهذا الرزِق يا موالَتنا ُشكرا 

عبُدِك الموالي
أساُل الليالي

هل ستشتريني
هل سترتضيني
فاطمه..فاطمه

***
إذا بالدمِع عيني لم تِف ِحينا

يَن  رُت مع كلِّ المعزِّ ولو قصَّ
وفاَتتني حسيرًا هذِه الذكرى
فعذرًا ِمن ُعَبيٍد تائٍب ُعذرا

رفَعت لي شاني
أصلَحت زماني
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ونِدا الحزيِن
هل سترتضيني

***
ومع َختِم الليالي الفاطمّياِت

رفعُت اليوَم بالزهراِء حاجاتي
 َاعيدينا لنُحيي هذِه األرجاء

فما عمري بال ليالِت عاشوراء
هل ُتراَي ُأحَرم
م خدمَة الُمحرَّ
لِعزا الحسيِن

هل سترتضيني
بنت الهدى الصغرى 
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يا فاطمة

ــِل ــمَّ ــى بـــدمـــٍع ُه ــاج ــي علين ــ إّن فــاطــٌم  يــا 

ــة ــ ــ ــم ــ ــ ــاط ــ ــ يــــــــــــا فــــــــاطــــــــمــــــــة يــــــــــــا ف

***
ــي ــع ــم ــس ت إن  ــي  ــ ــم ــ ــّل ــ ك طــــــه  ــَت  ــ ــنـ ــ بـ يــــــا 
ــي ــعـ ــُلـ ــُر أشـــــعـــــُر أّنــــــــه فـــــي أضـ ــ ــس ــ ــك ــ ــال ــ ف
ــدُّ رافـــــــــَق أدُمــــعــــي ــ ــ ــخ ــ ــ مـــــن وقـــتـــهـــا وال
ــتـــي والـــــكـــــآَبـــــُة مــهــجــعــي ــيـ والـــــــُحـــــــزُن بـ
تـــــســـــألـــــي ال  حــــــــالــــــــتــــــــي  عـــــــــــن 
ــِل ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ قـــــــــد ُذقـــــــــــــــــُت ُمــــــــــــــرَّ الـ
يــــــــــــا فــــــــاطــــــــمــــــــة يــــــــــــا فـــــاطـــــمـــــة

***
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ــْف ــ ــَص ــ ــِن اتَّ ــفـ ــجـ ــِة الـ ــالبـ ــصـ هـــــذا اّلـــــــذي بـ
ــا اْنـــــــذَرْف ــه ــن ــُه م ــ ــع ــ ــوَن ودم ــفـ ــجـ أرخـــــى الـ
ــْف ــ ــألَس ــ ويـــــــــــوّدُع الـــــــّزهـــــــراَء يـــحـــكـــي ل
ــري اْزدَلـــــــْف ــمـ ــَك يـــا عـ ــنـ ــُم الـــمـــنـــيَّـــِة مـ ــهـ سـ
ُرغـــــــــــــــــَم الـــــــــــفـــــــــــراِق الـــــُمـــــقـــــبـــــِل
مــــــــــا ِمــــــــــلــــــــــُت عــــــــــن تــــــوّســــــلــــــي
يــــــــــــا فــــــــاطــــــــمــــــــة يــــــــــــا فـــــاطـــــمـــــة

***
ــِه ــ بِ ــى  ــيـ أحـ اّلـــــــذي  ــوَت  ــ ــّصـ ــ الـ ُتــســكــنــي  ال 
ــِه ــ ــبِّـ ــ ــُه وأرتــــــــــــوي مـــــن ُحـ ــ ــنـ ــ أقــــــتــــــاُت مـ
ــِه ــ ــبِـ ــ ــْطـ ــ ــِر وَخـ ــيـ ــجـ ــتـ ــسـ ــمـ ــالـ ــي بـ ــ ــرأف ــ ــت ــ ــل ــ ف
ــِه ــبِـ ــلـ ــي قـ ــ ــْت فـ ــ ــَجـ ــ ـ ــأجَّ ــ نـــــــاُر الـــــــُفـــــــراِق تـ
مـــــــــا اْنــــــــــفــــــــــكَّ ُكــــــــــــــلُّ الــــــمــــــنــــــزِل
يــــــــرجــــــــو ســــــــمــــــــاًحــــــــا فـــــاْقـــــبـــــلـــــي
يــــــــــــا فــــــــاطــــــــمــــــــة يــــــــــــا فـــــاطـــــمـــــة

***
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ــا ــ ــد َدنـ ــ ــا قـ ــ ــِه هـ ــ ــاِئ ــ ــي ــ ــْح ــ ــت ــ ــاْس ــ ــوُت ب ــ ــ ــم ــ ــ أل
نــــا ــٍب هــــــذي الــــدُّ ــ ــجُّ ــ ــع ــ ــت ــ فــــتــــســــاَءلــــْت بِ
ــا؟! ــ ــن أجـــلـــهـــا َخـــلـــقـــي أنـ ــ ــن ِمـ ــ أتــــمــــوُت َمـ
ــَن ــَكـ ــسـ ــِة مـ ــ ــوَل ــ ــت ــ ــب ــ ــل ــ ــُر يــــغــــدو ل ــ ــبـ ــ ــقـ ــ والـ
ــي ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــصـ ــ يـ لـــــــــقـــــــــلـــــــــٍب  آٍه 
مــــــــــن نـــــــــــــــــاِر فـــــــــقـــــــــٍد ُمــــــثــــــكــــــِل
يــــــــــــا فــــــــاطــــــــمــــــــة يــــــــــــا فـــــاطـــــمـــــة

***
ـــبـــي ــي وتـــعـــجُّ ــ ــ ــرارت ــ ــ يـــــا مــــــــوُت مــــنــــَك م
ــدي بـــــاألقـــــَرِب ــ ــت ــ ــب ــ ــَب وت ــ ــري ــ ــق ــ ُتــــــــردي ال
ــَت الـــنّـــبـــي ــ ــن ــ ــي ب ــجـ ــرتـ ــِع حـــــــرٌف يـ ــ ــّدم ــ ــل ــ ل
ــي ــبِـ ــذَهـ تـ ال  تـــمـــّهـــلـــي  حـــــــرُف  ذاَك  ــَو  ــ ــ ه
ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــّه ــ ــ ــم ــ ــ ت ذا  لــــــــلــــــــفــــــــجــــــــِر 
ــي ــ ــلـ ــ ــُفـ ــ ــا إئـ ــ ــ ــًحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ كــــــالــــــنّــــــجــــــِم ُصـ
يــــــــــــا فــــــــاطــــــــمــــــــة يــــــــــــا فـــــاطـــــمـــــة

الشاعر محمد جهجاه
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Oأيا زهراء

ــِع ــل ــض ــي ال ــ ــاِر ف ــمـ ــسـ ــمـ كـــجـــمـــِر الــــبــــاِب والـ
ــِع ــ ــدمـ ــ ــي لـــلـــطـــم الـــــصـــــدِر والـ ــ ــوق ــ غــــــدا ش
ــراء ــراء.. يــا زه ــ ــا زه ــراء.. أي ــ ــا زه ــراء.. أي ــ ــا زه أي

***
ــِد ــالـــمـــهـ أنـــــــا مـــــذ كــــنــــُت يـــــا زهـــــــــــراُء بـ
ــي كـــمـــا الــــــورِد ــعـ ــن دمـ ــ ــَب م ــلـ ــقـ رويـــــــُت الـ
ــِد ــ ــوجـ ــ والـ اآله  بـــيـــن  أصـــــــــوُل  ورحـــــــــُت 

الــــخــــدِّ مــــلــــطــــومــــَة  دّرًة  رأيــــــــُتــــــــِك 

بالحسرة الـــداِر  بــاَب  أتــيــُت  ــّم  ث بــكــيــُت..  بكيُت 
المّرة العصرِة  كــأَس  ُسِقيُت  ثم  هــويــُت..  هويُت 
جمرة الحشى  فــي  ــَد  أوَقـ والمسماَر  الــنــار  رأيـــُت 
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ــي ــنـ ــؤاذيـ ــي كــــم يـ ــالـ ــيـ أمـــــــوُت وثــــــمَّ يــحــيــيــنــيخـ

ــي ــنـ ــيـ ــدنـ ــي وُيـ ــ ــدن ــ ــاع ــ ــب ــ ــي بــــال مــــأوىُي ــنـ ــركـ ــتـ ويـ

ــراء ــراء.. يــا زه ــ ــا زه ــراء.. أي ــ ــا زه ــراء.. أي ــ ــا زه أي

***
ــا ــومـ ــثـ ــلـ ــيٍّ كـــــــــان مـ ــ ــ ــب ــ ــ َأَخـــــــــــــــٌذ مـــــــن ن
ــا ــوم ــط ــل ــا زهــــــــــراُء م ــ ــِر يـ ــ ــب ــ ــق ــ ــي ال ــ غــــــدا فـ
ــو؟ ــف ــغ ي هــــل  األمِّ  ــِن  ــ ــت ــ م فـــــــوَق  وطــــفــــٌل 
ــَع إثــــــَر الــــدفــــِع مــهــشــومــا ــلـ ــضـ ويـــــــدري الـ

ــُح الـــنـــاِر والــكــســِر ــف ــاُه.. قــد أعـــيـــاُه.. ل ــ ــ ــا أم أيـ
قــد قضى عمري إّنــي  ــاُه..  ــت أب يــا  ــداه..  نـ وصـــوُت 
والجمِر ــاِب  ــب ال بين  اآلِه..  بين  عــيــنــاُه..  َغــَفــت 

ــا ــب ــَج َع رأى  قـــد  انسكباجــنــيــٌن  الـــكـــوثـــِر  ــيـــُق  رحـ

ــٍب صـــــــاَر مــلــتــهــبــا ــلـ ــقـ ألِببـ فــــاقــــٍد  ــرِة  ــ ــس ــ ــح ــ ب

ــراء ــراء.. يــا زه ــ ــا زه ــراء.. أي ــ ــا زه ــراء.. أي ــ ــا زه أي

***
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ــي أحـــيـــا ــ ــاُج لـــلـــدمـــعـــات كـ ــ ــت ــ ــح ــ ــم ــ أنــــــا ال
ــاض مــــن يــحــيــى ــ ــ ــٍر ف ــ ــج ــ ــَل ن ــ ــث ــ ــي م ــونـ ــفـ جـ
ثـــــــأرًا أرى  أن  إال  الــــــدمــــــٍع  نـــــزيـــــُف 
فــــعــــّجــــل يــــــا إمــــــــــام الــــعــــصــــر لــلــقــيــا

بالندبة األصباح  في  األسحار  في  َدَعــوُت..  َدَعــوُت 
الكعبة في  والمهديَّ  الناِس  جمَع  ــُت..  رأي غفوُت 
ــا ذنبه ــطــفــَل م ــادي ال ــن ــَط فــاطــمــٍة ي ــق ويـــرفـــُع س

ــرة ــص ــع ــّد والــكــســرةســعــيــر الـــبـــاِب وال ــخ وضـــرب ال

ــي جــمــرة ــع ــل ــأض ــورةتـــمـــوُر ب ــ ــُل حـــزنـــنـــا ث ــعـ ــشـ وتـ

ــراء ــراء.. يــا زه ــ ــا زه ــراء.. أي ــ ــا زه ــراء.. أي ــ ــا زه أي
الشاعر محمد نايف
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يا لخطبي من فجيع

إِبُن طَه
َواْبُن حيدْر

قاَل إّني مثُل فاطِْم..
مثُل ُأّمي

ُرضَّ ضلعي
ربِّ َفاْلعن كلَّ ظالْم..
ذبحوا ُظلًما رضيعي..
يا لخطبِي من فجيِع..

***
ِضلَعها المسماُر آذى.. يا بتوُل

فوَق صدري لِلعدى.. خيٌل تجوُل
قلُت جّدي المصطفى طه الّرسوُل
خصُمُكم يوَم الّتالقي ما تقولوا؟!
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قلُت جّدي
ُحزَّ نحري

وأنا سبُط محّمد..
ما رَعْوا لي
حقَّ أهلي

متُن أختي صاَر أسود..
ذبحوا ظلًما رضيعي..
يا لخطبِي من فجيِع..

***
 َلطموها عيَن أّمي فاطمة
َوِهَي اليوَم حسينًا الطِمة

داَرِت )أخفِت( األمُّ الضلوَع المؤلِمة
أين قد ُأخفي دمائي الّساجمة ؟!

سامحيني
يا ُأخّيْة

عنِك لم أخِف الُمصاَب..
صحِت ُردَّ
يا حسينا
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غصَّ نحري ما اْسَتجاَب..
ذبحوا ظلًما رضيعي..
يا لخطبِي من فجيِع..

***
 ُمحسٌن ما كان عطشاًنا ظِميَّا

كلُّ أطفالي عطاشى.. وا َبنِيَّ
ا ودُم النّحر روى طفلي َرِويَّ
َمن ُيعيُد اآلَن َأبنائي إليَّ ؟!

ثمَّ قلُت
يا محّمد

وا حشاَي.. َكأخي سمُّ
كالخليِل
َقد َقبِلُت

كوَن أهلي كالضحايا..
ذبحوا ظلًما رضيعي..
يا لخطبِي من فجيِع..

***
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 قاَل جّدي في قلوِب المؤمنيَن
حرُّ دمٍع زاَدهم حزًنا دفينا
وأنينًا اِلبِن خيِر العالميَن
فِلمثلي فلَيِضجَّ النّادبوَن

أّي َخطٍب
مثُل َخطبي

دوَن ذنٍب قْد ُقتِلُت..
فوَق رمٍح
داَر رأسي

وثالًثا قد ُتِركُت..
ذبحوا ظلًما رضيعي..
يا لخطبي من فجيِع..

الشاعرة  آية عواضة



 كريم آل محمد االمام 
 Q الحسن ابن علي املجتبى
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Qموالنا الحسن

ــِب كـــــربـــــالَء َوالـــــــَوَطـــــــِن ــ ــريـ ــ ــِل غـ ــ ــث ــ ــِم ــ ك
ــِة الــــَحــــَســــِن ــ ــنَـّ ــ ــَجـ ــ ــا لـ ــ ــنَ ــ ــوُب ــ ــل ــ َتــــســــيــــُر ق

ــِع ســـــــــــــــاَرْت روحـــــــي ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ إلـــــــــى الـ
ـــــَهـــــا َلــــــــــُه ُفـــــــْلـــــــُك الـــــــنَـــــــْوِح ُيـــــِقـــــلُّ
ــِن ــ ــس ــ ــَح ــ ــا ال ــ ــَقـ ــ ــِلـ ــ َحـــنـــيـــنُـــهـــا َيــــهــــفــــْو لِـ

اِئــــــــْر الــــــــزَّ َشــــــــــــوُق  َذا  لِـــــــَقـــــــبـــــــِرِه 
بـــــــُتـــــــربِـــــــِه أَنـــــــــــــْا َطـــــــيـــــــٌف َطـــــــاِئـــــــْر
ــِن ــ ــس ــ ــح ــ ــال ــ وقــــــلــــــبِــــــَي َقـــــــــد ُتــــــــيِّــــــــَم ب
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حــــــــــــــســــــــــــــْن ريـــــــــــــحـــــــــــــاَنـــــــــــــْة
حــــــــــــــــــســــــــــــــــــْن قــــــــــــــــــرآَنــــــــــــــــــا
حـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــُب الـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــراء
حــســْن مـــوالنـــا.. حــســن مـــوالنـــا.. حــســن مــوالنــا

***
ــِه إلـــــى الـــُغـــرَبـــْة ــ ــِح ــ ــري ــ َوَصـــــلـــــُت إلـــــى َض
ــى الــــتُّــــرَبــــْة ــلـ ــي لــــــُه عـ ــتـ ــعـ ــْت دمـ ــ ــاَلـ ــ ــَسـ ــ فـ

فــــــــأيــــــــَن تِــــــــلــــــــَك الــــــــُقــــــــبَّــــــــُة أيــــــــَن
ــا ــ ــنَ ــ ــي ــ ــَس ــ ُمــــــــَواِســــــــَيــــــــًا فــــــي تـــــلـــــَك ُح
ــِن ــسـ ــحـ ــي لــــَضــــريــــِح الـ ــسـ ــفـ يـــــا لــــهــــَف نـ

ــي ــ ــن ــ ــي ــ مــــــــــنــــــــــارًة لــــــــم َتـــــــنـــــــُظـــــــْر َع
ــِن ــ ــيـ ــ ــَسـ ــ ُحـ داِر  فـــــــي  َكـــــِمـــــثـــــِلـــــَهـــــا 
الــــَكــــَفــــِن َعـــــــــِن  زاَد  ــا  ــ ــ م َفــــــَقــــــبــــــُرُه 

كـــــــــــــــــريـــــــــــــــــمـــــــــــــــــًا كــــــــــــــــــــــاَن
عـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــًا َشـــــــــــــــاَنـــــــــــــــا
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عــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــُز اآلِل
حــســْن مـــوالنـــا.. حــســن مـــوالنـــا.. حــســن مــوالنــا

***
ــِث لـــلـــَبـــاِقـــْر ــ ــديـ ــ ــَحـ ــ بِـــــنَـــــصِّ رواَيـــــــــــِة الـ
ــِة ُجــــمــــَعــــٍة ُحــــَســــيــــنُــــُه َحـــــاِضـــــْر ــلـ ــيـ ــلـ بـ

يـــــــــــــــــــــزوُرُه فــــــــي كـــــــــــلِّ َعــــــِشــــــيَّــــــْة
ــٍة يـــــــأتـــــــيـــــــِه َمــــــِســــــيَّــــــا ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــُجـ ــ ــ لِـ
ــِن ــسـ ــحـ ــاُء ُحــــَســــيــــِن مــــــَع الـ ــ ــقـ ــ طــــــــاَب لـ

زيـــــــــــــــــارًة لــــــــــْم ُيــــــــــحــــــــــَرْم َأَبــــــــــــــَدا
ــَد ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــُه قــــــــد َخـــــــــــــطَّ الـ ــ ــ ــنُ ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح
ــِن ــ ــَسـ ــ ــَحـ ــ الـ أمِّ  َمــــــــع  لـــــيـــــاًل  ــِه  ــ ــيـ ــ ــأتـ ــ يـ

لــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــاٌء بــــــــــــــــــــــــــاَن
يــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــُض حــــــــــــــنــــــــــــــاَن
ـــــــــــْة بــــــــــــعــــــــــــطــــــــــــِر الــــــــــــجــــــــــــنَـّ
حــســْن مـــوالنـــا.. حــســن مـــوالنـــا.. حــســن مــوالنــا

***
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الــمــهــدي أَرى  ُتــــــرابِــــــِه  ــى  ــلـ عـ َدَعــــــــــوُت 
ــِد ــحـ ـ ــلَّ الـ ــى  ــ ــ إل ــي  ــ ــأت ــ ي أْن  ــُت  ــ ــْم ــ ــس ــ أق ــُه  ــ ــ ل

ُمــــــــَشــــــــيِّــــــــَدًا لـــــلـــــَحـــــَســـــِن َمـــــَقـــــاَمـــــا
ُمـــــــَلـــــــبـــــــَيـــــــًا لـــــلـــــقـــــبـــــِر إَمـــــــــاَمـــــــــا
ــِن ــ ــَسـ ــ ــَحـ ــ ورافــــــــعــــــــًا ثـــــــــــارًا بـــــــِلـــــــَوا الـ

ُمـــــــــنـــــــــاديـــــــــًا بـــــــــســـــــــالِم الــــــَقــــــلــــــِب
ــرِب ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ورافِـــــــــــــَعـــــــــــــًا َســــــيــــــفــــــًا لـ
ــِن ــ ــَسـ ــ ــَحـ ــ وآخـــــــــــــذًا ثـــــــــــارًا لـــــــَثـــــــَرى الـ

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداٌء آَن
لــــــــــــــــــــــــــَثــــــــــــــــــــــــــاٍر حـــــــــــــــــــــــاَن
شـــــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــُد الـــــــــــــــلـــــــــــــــِه
حــســْن مـــوالنـــا.. حــســن مـــوالنـــا.. حــســن مــوالنــا

الشاعرة زينب فّياض
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حسن Q ضريحك أين؟!

ِمـــــــــــــــن ُشـــــــــــــّبـــــــــــــٍر لـــــــُشـــــــبـــــــيـــــــر ْ
راحــــــــــــــــــت تــــــجــــــيــــــد الــــــــســــــــيــــــــر ْ
مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــربـــــــــــــــال تــــــســــــعــــــى
لـــــــــبـــــــــقـــــــــيـــــــــِعـــــــــهـــــــــا ســــــبــــــعــــــا
تـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــُحـــــــــهـــــــــا لـــــــــطـــــــــٌم
ــى ــ ــ ــعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ أوالَدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـ
هـــــــــــــــــذا ضـــــــــــــريـــــــــــــُح حــــــســــــيــــــْن
حــــــــســــــــٌن ضـــــــريـــــــحـــــــك أيــــــــــــــــْن؟؟

***
الُمبَعْد ضريَحَك  والــَكــســراشممُت  الــضــلــَع  حملُت 
ــة الـــغـــرَقـــد ْ ــنّ ــج ــُت لِ ــي ــع ــْع صــبــراس ــط ــت ُبـــنَـــْي لـــم أس
ــراَبـــَرْتـــنـــي قـــســـوُة الــمــشــهــد ْ ــب ــق ــَر ال ــ ــم ــ تـــــــراٌب أض
ـــَك فــي الــثــرى ُتــلــَحــد ــدا ِســـراكـــأمِّ ــ ــك قـــد غ ــُح ــري ض
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ضـــــــــّمـــــــــت ثــــــــــــــــــــــراَك رمــــــــــــــــــال ْ
تـــــــــّمـــــــــت بــــــــــــــَك األوصـــــــــــــــــــــــــال ْ
والـــــــــنـــــــــعـــــــــُش حـــــــيـــــــن ُيــــــــــشــــــــــال ْ
ُيـــــــــــرمـــــــــــى أســــــــــــــــــًى ونـــــــــــبـــــــــــال ْ
والـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــُر مــــــــــــا وافـــــــــــــــــــاْك
إْن دمُّ نــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــِرَك ســــــــــــــــــــال
يــــــــــــــا ُقـــــــــــــــــــــــــــــــــّرًة لــــــلــــــعــــــيــــــْن
حـــــــــســـــــــٌن ضـــــــريـــــــحـــــــك أيــــــــــــــن؟؟

***
ــا بــصــري ــي ــا ض أقـــيـــُم الـــلـــطـــَم والـــنُـــدبـــةبـــقـــربِـــَك يـ

ــبـــِر ــال أثـــــــٌر إلــــــى الـــقـ ــ ــةفـ ــّبـ قـ وال  حــــــــرٌم  وال 

ــا ولـــدي ــرك الــقــرَبفــرغــم الـــقـــرِب يـ ــب ــق رجـــــوُت ل

ــَع نـــادبـــًة ــ ــدمـ ــ ــى الــغــربــةأصــــــبُّ الـ ــ ــوًرا فـــي أس ــبـ قـ

َمـــــــــــَثـــــــــــُل الــــــحــــــســــــيــــــِن صــــــريــــــْع
كـــــــــــــــــــــأٍخ بـــــــــــــــــــــــــأرِض بــــــقــــــيــــــْع
صــــــــــنــــــــــواْن بــــــــــــل  فــــــــــــــــــــرَق  ال 
يــــــــــــــــاُء الـــــــــــــحـــــــــــــروِف ُتـــــــــــــــــــدان ْ
هـــــــــــــــذا الــــــــحــــــــســــــــيــــــــُن ذبــــــــيــــــــْح
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وأخـــــــــــــــــــوه دون ضـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــْح
أبــــــــــكــــــــــي عــــــــلــــــــى الـــــــقـــــــبـــــــريـــــــْن
حــــــــــســــــــــٌن ضــــــــريــــــــحــــــــك أيــــــــــــن؟

***
ــه مـــأســـاتـــي ــ ــل ــ ــِن ال ــيـ ــعـ ــيبـ ــات ــواس ــْت م ــ ــِك أتـ ــنـ ومـ

ــوِر كفىكــفــى دمـــًعـــا كــفــى أســفــا ــب ــق ال ــدَب  ــ ن كــفــى 

قبريْن روْت  ــد  ق حسيْندمــوُعــِك  ــَر  ــب وق قــبــري  روت 

ــا أمـــي ــ ــزن ي ــ ــح ــ الضلعيْنوأّمـــــــا ال على  قلبي  ذوى 

ــى ــ ــ ــل ــ ــ دمـــــــــــــعـــــــــــــي يـــــــــســـــــــيـــــــــل ع
ــل ْ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ نــــــــعــــــــٍش ثـــــــــــــوى فــــــــــي الـ
وتـــــــــــــــــــــــــــــاله فــــــــــــــــــي كـــــــــربـــــــــال
ضـــــــــلـــــــــٌع رحـــــــــــــــــــــاُه الـــــــخـــــــيـــــــل ْ
ِســـــــــــــــــــــــرُّ الــــــــــــــثــــــــــــــرى إرثــــــــــــــي
ولــــــــــــــــــُه الــــــــــخــــــــــفــــــــــاُء حــــــجــــــاب
أرثــــــــــــــــي إذ  أنــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاِك 
ذكـــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــــــذاَك الـــــــــــبـــــــــــاب ْ

اماه يا زهراء..اماه يا زهراء
اماه يا زهراء..اماه يا زهراء

***
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ــْر ــذَكـ ُيـ ــّل أن  ــ ق ــي  ــاب ــص ــي م ــ ــا أم يـ الـــلـــه  بــعــيــن 
ُتــســَعــْر الــــداِر إذ  الــلــطــِم..ونــاِر  أمـــام مــصــائــب 
الــصــدِر فــي  ــأِر  ــث ال الــبــاب والــِخــدِر..لــهــيــُب  فبين 
العصِر خليفِة  ــوُل  ــِر..ذح ــص ــع وال الــكــســِر  وبــيــن 

وضــــــــــــريــــــــــــحــــــــــــَي الــــــمــــــخــــــفــــــي
فـــــــــــــــــي جــــــــــــــنّــــــــــــــة الـــــــــــطـــــــــــفِّ

قــــــــــبــــــــــري لـــــــــــــــدى الــــــــمــــــــذبــــــــوح
ولــــــــــــــــــــــدى ابـــــــــــــــــي الــــــــفــــــــضــــــــِل
عــــــــــــطــــــــــــري هــــــــــــنــــــــــــاك يـــــــفـــــــوح
فــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــربـــــــــــــــــال كـــــــلـــــــي
فــــــــــــــي مــــــــــــصــــــــــــرع الــــــــعــــــــبــــــــاس

فـــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــتـــــــــــــلِّ
ــراء ــ ــ أمــــــــاه يـــــا زهــــــــــراء...أمــــــــــاه يـــــا زهـ
ــراء ــ ــ أمــــــــاه يـــــا زهــــــــــراء...أمــــــــــاه يـــــا زهـ

الشاعرة حوراء نصر اهلل 
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Qالدمع جار للحسن

قــــــــبــــــــٌر غــــــــــريــــــــــٌب فــــــــــي الـــــــوطـــــــن
ــن ــ ــس ــ ــح ــ ــل ــ والـــــــــــــدمـــــــــــــع جــــــــــــــــــاٍر ل
نـــــــهـــــــفـــــــو لــــــــــيــــــــــوم الـــــمـــــلـــــتـــــقـــــى
ــن ــ ــسـ ــ ــحـ ــ مــــــــــهــــــــــديُّ يــــــــــا نـــــــجـــــــل الـ

***
فــــــــمــــــــتــــــــى ســــــــــنــــــــــرفــــــــــع قـــــبـــــة
ونـــــــــشـــــــــّيـــــــــد األســـــــــــــــــــــــــوار نــــــــور
يـــــــــا صــــــــاحــــــــب االمـــــــــــــــر الــــعــــجــــل
نــــــــزور ــى  ــ ــ ــت ــ ــ م ــِع  ــ ــ ــي ــ ــ ــق ــ ــ ــب ــ ــ ال أرَض 

ــاك ــن ــوف جـــبـــريـــٌل ه ــ ــط ــ ــث ي ــيـ ونــــطــــوف حـ
ــم ومــــتــــى نـــــراك ــ ــده ــ ــن ــ ــى تـــــرانـــــا ع ــتـ ــمـ فـ
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يـــــشـــــكـــــو الــــــــظــــــــالمــــــــَة والـــــمـــــحـــــن
ــن ــ ــس ــ ــح ــ ــل ــ الـــــــــــــدمـــــــــــــُع جــــــــــــــــــاٍر ل

***
ــي والــــــــــفــــــــــؤاد ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ســــــــلــــــــطــــــــاَن ق
ــرى ــ ــ يــــــــا ابـــــــــــن الـــــــرســـــــالـــــــة هــــــــل ت
هـــــــــل نــــــحــــــن قــــــصــــــرنــــــا الــــــــعــــــــزاء
مـــــــــــــــــوالي نـــــــــرجـــــــــو الـــــــمـــــــعـــــــذرة

ــس حــســيــنــنــا دومـــــــــًا تـــقـــول ــفـ ــت نـ ــ ــسـ ــ اولـ
الــبــتــول ابـــــن  ــا  ــ ي ــه  ــابـ ــثـــل مـــصـ مـ ال خـــطـــب 

ــا فـــــــــي الــــــزمــــــن ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ نــــــــرثــــــــي حـ
ــن ــ ــس ــ ــح ــ ــل ــ والــــــــــــدمــــــــــــع جـــــــــــــــــاٍر ل

***
تـــــــصـــــــطـــــــفُّ لـــــلـــــقـــــيـــــا الــــــجــــــنــــــود
والـــــــــــــعـــــــــــــزُم ظـــــــــــــــــاٍم لــــــلــــــنــــــزال
جــــــيــــــش مـــــــــن الـــــــشـــــــهـــــــدا يـــــعـــــود
ويــــــــــقــــــــــود عــــــــــبــــــــــاُس الــــــــرجــــــــال



79

الـــعـــبـــا اصــــــحــــــاُب  اآلل  ــل  ــ ــم ــ ش ــم  ــتـ ــلـ يـ
ــن الــمــجــتــبــى ــ ــي الـــضـــريـــَح الـــقـــاســـُم ابـ ــن ــب ي

يــــــنــــــعــــــى ويـــــــــنـــــــــعـــــــــاه الـــــشـــــجـــــن
ــن ــ ــس ــ ــح ــ ــل ــ والــــــــــــدمــــــــــــع جـــــــــــــــــاٍر ل

***
ــى بـــــــــالـــــــــوالء ــ ــ ــق ــ ــ ــب ــ ــ ــن ــ ــ عـــــــــهـــــــــدا س
وســـــــــــالحـــــــــــنـــــــــــا بـــــــــــــــــــاق هـــــنـــــا
ســــــنــــــعــــــيــــــُد وقــــــــــعــــــــــَة كـــــــربـــــــالء
ــا ــ ــن ــ ــَع ــ ــي ــ ــج ــ نـــــســـــقـــــي الــــــبــــــقــــــيــــــَع ن

ــاب ــبـ ــشـ ــًا والـ ــبـ ــيـ يـــفـــديـــَك حــــــزُب الـــلـــه شـ
ــاب ــ ــربـ ــ ــَة والـ ــنـ ــيـ ــكـ ونــــســــاؤنــــا تــــفــــدي سـ

وطــــــن ذي  الــــــــســــــــواتــــــــر  فـــــلـــــنـــــا 
ــن ــ ــس ــ ــح ــ ــل ــ والــــــــــــدمــــــــــــع جـــــــــــــــــاٍر ل

الشاعر محمد نايف





 ذبيح آل محمد 
 Q االمام الحسين ابن علي الشهيد
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سرُّ األنبياء 

ــْن ــي فـــي الــخــافــقــْي ــت ــرخ ــَر الــحــســيــْنص ــ عــّظــمــوا ذكـ

ــاء ــ ــي ــ ــب ــ ــي بـــــــــوادي كــــربــــالْءمـــــــات ســـــــرُّ األن ــ فـ

***
البصـائْر ُكـــــنْـــــُه  قــلــُبــُه  مــن  علــى  ــوَم  ــي ال ــوا  ــدب ان
ــْر الــبــواتِ ضـــْرِب  ــي  ف لله  مضـى  ــّرًا  ــ ِس واذكــــروا 
المشـاعـْر أورى  َقــْتــُلــه  طـه  المختـــار  مهجُة 
الــســرائــْر ُتجلى  كــي  ــوَم  ــي ال بــالــبــكــاِء  فاستعينوا 

 
ــْن ــي ــق ــي ــْنقـــد َدجـــــى نـــــوُر ال ــي ــوت ــاَب مـــقـــطـــوَع ال ــ غـ

ــي بـــــــــوادي كــــربــــالْءواخـــتـــفـــى بـــــدُر الــســمــاْء ــ فـ

***
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األنبـيــاُء بـكـْتـُه  قـد  إمــامــًا  أبـكــي  ال  كيف 
ــاُء دم ســالــْت  قــد  الــوْجــنــاِت  على  بــل  دمعي  ليس 
الــعــزاُء اشــتــدَّ  الــلــه و  ــرُّ  الــطــفِّ س فـــي  ــوى  قــد ه
السمــاُء تنعـى  أطباقهـا  فــي  و  سـهـٌم  غــاَلـــــُه 

 
ــن عــيــنــي الــنــجــيــْع ــال مـ ــ ــْعس ــيـ ــطـ ــتـ أسـ ال  دوَنــــــــــه 

ــي بـــــــــوادي كــــربــــالْءوبـــــــكـــــــاه األولـــــــيـــــــاء ــ فـ

***
المغيِب َديـاجـيـِر  فـي  تـــــوارى  بـــــدرًا  اذُكــــــــروا 
الخضيِب الشيِب  على  الــدمــِع  مــن  نبعًا  ــروا  فــجِّ
للغريِب ضلعــًا  و  ــْدرًا  ـــ ص هّشموا  قلبي  حــرَّ 
الكـثـيـِب حـــــــــــرِّ  عــلــى  ــقــًى  ــل ُم جــثــمــانــُه  ــي  ــأب ب

 
ــصـــوْل ــه الـــنُـّ ــي ــُه الــخــيــوْلأغــــَمــــدوا ف ــْتـ ــاَحـ ــبـ ــتـ واسـ

ــراْء؟ ــعـ ــالـ ــي بـــــــــوادي كــــربــــالْءكــيــف ُيــلــقــى بـ ــ فـ

***
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ــاِت ــاري ــروى مـــــن عـــــيـــــوٍن ج ــ ــآِن ُي ــم ــظ ــادُة ال ــ ع
ــؤوِس الــنــائــبــاِت ـــ ــن ك ــْوُه م ــَقـ والــحــســيــُن قـــــد َسـ
الــُبــغـــــاِة ـــــْوُم  ق نــيــنــوى  فــي  ــاَءُه  ــشـــ أحـــ ألــهــبـــــوا 
ــاِة ــن ــَق ــوق ال ــمَّ حــــّزوا الــــرأس مــنــه واســـتـــوى فـ ثـ

 
ــْعـــنـــاِت الــِصــفــاْح ــد طـ ــع رأُســــــــه فـــــوق الــــرمــــاْحب

ــالء ــبـ ــي بـــــــــوادي كــــربــــالْءفـــارتـــضـــى هـــــذا الـ ــ فـ

***
ـفــاِح بـالصِّ مــوه  خــذَّ الحسيِن  جـسـُم  هـكـذا 
الكـفـــاِح ميـاديـِن  فــي  تريبًا  جسمًا  مضى  قــد 
ياِح الصِّ غــْمــِر  فــي  ــوَح  ــن ال زاد  المفتوُح  جــرُحــه 
الصبــاِح و  بالعـشـيِّ  ِغـــــــــــزارًا  أبكـيـِه  ــوف  س

 
ــاْة ــيـ ــوا عـــيـــَن الـــحـ ــ قـ ــزَّ ــ ــوف الــُمــرَهــفــاْتمـ ــي ــسُّ ــال ب

ــاْء ــس ــوا ُصــبــحــًا م ــب ــَح ــان ــي بـــــــــوادي كــــربــــالْءف ــ فـ

***
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الظالما الــكــوُن  فــارَتـــــدى  الضيـاِء  ــبــراُس  ن ــات  م
الكالما أردى  ــذي  ال الــحــاَل  أشـــرَح  أن  لــي  كيف 
الـخـيــاما الـقـوُم  أضــرَم  فيـهـا  األرزاِء  ليلُة 
اليتـامــى شــمــَل  تجمُع  تهفو  الليِل  فــي  زيــنــٌب 

 
ــاْل ــ ــي ــ ــِع ــ ال ألرزاء  ــاْليـــــا  ــبـ ــحـ ــالـ ــا بـ ــ ــدوهـ ــ ــّيـ ــ قـ

الـــخـــبـــاْء ذاك  ــوا  ــ ــَرقـ ــ ــي بـــــــــوادي كــــربــــالْءأحـ ــ فـ

***
ــاُه ــْوِح َســن ـ ــلَّ ــي الـ ــي الــعــرِش مــكــنــوٌز و ف ه ف ــرُّ سـ
ِدمــاُه أوفـــــى  بعدما  مــجــدًا  الـــفـــردْوِس  فــي  نـــاَل 
ُمــحــتــواُه ُيــضــاهــى  ال  مـن  فـي  ــوم  ــي ال فــْلــنُــعـــــّزي 
إبـــاُه مــن  ُيـسـتـمـدُّ  فـكـرًا  اإلنـســاَن  عـّلـَم 

ــْد ــي ــه ــش ــَر ال ــ ــ ــوا ذك ــمـ ــّظـ َيـــمـــيـــْدعـ لــــن  ال  طــــــــوُده 

ــي بـــــــــوادي كــــربــــالْءأضـــحـــى ُركــــنــــًا لـــإبـــاْء ــ فـ

 الشاعر مهدي فقيه
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عّلة األشواق

سقانا الدهُر آالما
وصاَر الكأُس أّياما
تزيُل العقَل ُتْبكيِه

وُتملي العمَر أوهاما

َولي في القلِب أنغاُم
ذاَبْت فيِه أحالُم

أشعَل حاَءُه دهري
لتبقى فّي آالُم

أنا المحروُم والُمغَرم...أريُد اللطَم والمأتْم
ولكْن عّلٌة جاءْت...فلم ُتشِفْق ولم ترحْم

حسيُن هواَك ُيحييني...جراُح الّطّف لي بلسم

***



88

أنا والقلُب يا عمري
وجمُر النّاِر في صدري
وتسهُر حولنا اآلهاْت
فيشكو النّجم للبدِر

»حراٌم ما يعانيِه

وما في قلبِه يجري
ِمَن األحزاِن يكفيِه
وثِْقِل الهّم والقهِر«

أنا المحروُم والُمغَرم...أريُد اللطم والمأتم
ولكْن عّلٌة جارت...فلم تشفق ولم ترحم

حسيُن هواَك ُيحييني...جراُح الّطّف لي بلسم

***
ما أحالُه من مرِّ

طعُم العشِق والّصبِر
فيا نجماِت أكواني

ُمّري في الّدجى ُمّري
ألقي نوَر محبوبي

ذوبي في دمي ذوبي
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ومن أضواِء عالمِه
داوي كّل مكروِب

أنا المحروُم والُمغَرم...أريُد اللطم والمأتم
ولكْن عّلٌة جارت...فلم تشفق ولم ترحم

حسيُن هواَك ُيحييني...جراُح الّطّف لي بلسم

***
وعودي واحملي شوقا

إلى معشوقَي األنقى
وقولي ذاَب بالهجِر

فرفًقا سّيدي رفقا
إذا شاهدِت قبر حسين
خذي عينيَّ والكّفين
وبالحرميِن فارميني
أسعى بين خير اثنين

أنا المحروُم والُمغَرم...أريُد اللطم والمأتم
ولكْن عّلٌة جارت...فلم تشفق ولم ترحم

حسيُن هواَك ُيحييني...جراُح الّطّف لي بلسم
الشاعرة إسراء شبلي 
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يا ساقَي.. االرواِح  

بـــــــــــــــــــدٌر بــــــــــــيــــــــــــوٍم ُمــــــــظــــــــِلــــــــِم
الــــعــــلــــقــــمــــي ُيــــــــنــــــــاجــــــــي  راَح 
ــد ــ ــ ــَقـ ــ ــ فـ تـــــــــــرّويـــــــــــنـــــــــــي  ال  ال 
تــــــــــــركــــــــــــُت مــــــــــــــــــــــــوالَي ظــــمــــي

نــــــــــــــــــاَح عــــــَلــــــيــــــِههـــــــــل ُتـــــــــرى

ــا ــ ــ ــم ــ ــ ــنَ ــ ــ ــي ــ ــ حــــــــــــــــطَّ يــــــــــَديــــــــــِهح

ــامـــــــــــــــــــــــاُؤه ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ فـــــــــــــــــاَض ع

ــِهكـــــــــــــــــــــــــي ــ ــي ــ ــنَ ــ ــي ــ ُيـــــــواســـــــي َع

دوَن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالِك هـــــــونـــــــي
ــي   ــ ــ ــون ــ ــ ــك ــ ــ ت وال  نــــــــــفــــــــــُس  يــــــــــــا 

يا ساقَي.. االرواِح  
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مــــــــضــــــــى بــــــــــــــــــــــروِح الــــــلــــــهــــــفــــــِة 
بـــــــــــــمـــــــــــــاِئـــــــــــــِه لــــــلــــــخــــــيــــــمــــــِة
يــــــتــــــلــــــو لـــــــــــغـــــــــــدِر األســـــــــــُهـــــــــــِم

ــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ِقـ ُتـــــــســـــــيـــــــلـــــــي  ال  ال 

ــام ــ ــهـ ــ ــّسـ ــ ــالـ ــ عــــــــــــودي لــــــَصــــــدري   يـ

ــريعـــــــانِـــــــقـــــــي ــ ــ ــح ــ ــ ــي ون ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ َع

الــــــــــمــــــــــاَء لــــطــــفــــٍلُأتــــــــــُركــــــــــي

ــري ثــــــــــــغــــــــــــُرُه ــ ــهـ ــ يـــــــكـــــــِســـــــُر ظـ

ــي  ــ ــامـ ــ ظـ ظــــــــــــلَّ  إْن  أخــــــــــشــــــــــى.. 
َيـــــــــــــــــــــــــذوي.. بــــــــــَيــــــــــِد اإلمــــــــــــــــاِم

يا ساقَي.. االرواِح  

اخـــــــــاه  وا  الــــــكــــــفــــــيــــــُل  نـــــــــــــــادى 
حـــــــســـــــيـــــــُن مـــــــفـــــــجـــــــوعـــــــًا أتــــــــــاه
ــه ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وإّنـــــــــــــــمـــــــــــــــا لـــــــهـــــــفـــــــي عـ
رآه قـــــــــــــد  حـــــــــــــــــــــاٍل  بـــــــــــــــــــــأيِّ 
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دوَن يـــــــــــــــــَديـــــــــــــــــِنفـــــــــــارســـــــــــًا

مـــــــــــــــــــن دون عـــــيـــــِنقــــــــــــَمــــــــــــرًا

روَح الـــــــحـــــــســـــــيـــــــِنآِه يــــــــــــــــــــــــا

أنــــــــــــــــَت وَأيــــــــنــــــــيأيـــــــــــنـــــــــــَك

ــره ــ ــ ــي ــ ــ ــش ــ ــ ــع ــ ــ قـــــــــــم يـــــــــــا بــــــــــــــــــدَر ال
لـــــــــــــو لــــــــــحــــــــــظــــــــــاٍت أخـــــــــيـــــــــره 

يا ساقَي.. االرواِح  

ظــــــــــــلٌّ أتــــــــــــى قــــــــبــــــــَل الــــمــــغــــيــــب 
إلـــــــــيـــــــــِه ُمــــــــــــذ عــــــــــــزَّ الــــمــــجــــيــــب 
ــل ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ مـــــــفـــــــجـــــــوعـــــــٌة بـــــــيـــــــن الـ
ــب ــ ــي ــ ــب ــ ــح ــ ــي الـــــــــــى وجـــــــــــه ال ــ ــضـ ــ ــمـ ــ تـ

دعـــــــــائـــــــــي بـــــــــيـــــــــت  يــــــــــــــا  اه 
يـــــــــــــــا كــــــــــفــــــــــيــــــــــل  كــــــــــربــــــــــالء
ايــــــــــــــــن عـــــــيـــــــنـــــــك الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــه
تـــــــــــحـــــــــــرس بــــــــــــــــــاب خــــــبــــــائــــــي
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ُقـــــــــــــم يــــــــــا كــــــــهــــــــَف الــــعــــقــــيــــلــــه
هــــــــــــــــوى قـــــــلـــــــبـــــــي وكــــــفــــــيــــــَلــــــه 

يا ساقَي.. االرواِح
بنت الهدى الصغرى
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من لي غيُرك.. من لي غيُرك 

يا موالَي... أنا صرخُة كلِّ يتيٍم أتاَك ونادى يا أبي.. آٍه يا أبي
يا موالَي... أنا َحرقُة كلِّ ُمِحبٍّ حكاَك بقلٍب ُمتَعِب

العاِشر يوِم  مدامُع  سَقتُه  الظميُّ  ذاَك  أنا  موالَي..  يا 
يا موالَي.. انا ذاَك الَحِييُّ ُقتلُت بصرخِة هل من ناِصر

يا موالَي.. أنا ذاك الفراُش الذي تاَه فيَك وأنَت النّوُر
يا موالَي... وَكموسى أضعُت طريَق الِوصاِل وأنَت الّطوُر 

***
ــك ــ ــاِئـ ــ ــيـ ــ فـــــــي أرجـــــــــــاِئـــــــــــك.. فـــــــي احـ
ــُق كـــلَّ  ــ ـ ــلِّ ــ ُأحـ ــٌر  ــيـ ــا طـ ــ انـ ــت هــــنــــاك..  ــ ال زلـ
ــن ــي ــحــرم ــن.. بــيــن ال ــيـ ــرمـ ــَحـ صـــبـــاٍح بــيــن الـ
ال زلُت هناك.. انا دمعُة كّل ُمواٍل ينادي حبيبي يا حسين 
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األياِم  كّل  في  ضريِحَك  جاَر  ابقى  كي  اشتاق..  أنا 
انا اشتاق.. كي أنحني حيَن أرى قّبتَك وأتلو سالمي

واآلهــاِت  فــؤادَي  وسرَّ  همومي  ألبــوَح  اشتاق..  انا 
انا اشتاق.. كي ُتدِفَء قلبي بُأنِس وجوِدَك في الليالِت

اه  موالي.. 

***
مـــــــــــــرَّ الـــــــــــــــعـــــــــــــــاُم.. واأليـــــــــــــــــــاُم

فـــي أحـــالمـــي.. لـــم تــــَزل ذكـــريـــاُت الـــوصـــاِل 
ــّي ــُع فـــي عــيــنَ ــدمـ ــّي.. وتـ ــ ــ ــِل تـــلـــوُح إَلـ ــي ــم ــج ال
وبآالمي.. لم يَزل عطُر باِب الضريِح يفوُح شذى  بيَدي

درِب  َرمـــــــُل  يــــــَزل  ــم  ــ ل ُخــــطــــواتــــي..  ــي  ــ ف
ــي ــ ــوب ــ ــو َث ــ ــل ــ ــع ــ ــي لــــــِوصــــــالِــــــَك َي ــ ــش ــ ــم ــ ال
قلبي  ُيحيي  بُحزنَي  ُحسينًا  آٍه  ِذكُر  يَزل  لم  وبآهاتي.. 

هل تذُكُرني.. أنا في األربعيِن نَثرُت فؤاِدَي فوَق الَعْتبه 
الِقّبه نحو  لتنُظَر  هناَك  عيوني  وتركُت  تذُكُرني..  هل 

بنت الهدى الصغرى
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واحسينًا واحسيناه

كــّفــيــِن دوَن  ــى  ــأرق ــِن...ف ــي ــح ــن ج ــعــشــُق  ال ــّد  ــم ي
ــا بيني ــور م ــنّ ال ــي  ــَدّلـ ــو...ُيـ يــســاعــُدنــي لــكــي أدنـ
ــا بــيــن قــوســيــِن ــالنـ ــي...كـ ــا إّنـ ــاب الـــجـــرِح ه ــق ف
ــٌل بــيــن ِرمــحــيــِن ــي ــم ــٌه...ج ــي وج ــد الح ل وهـــا ق
ــا عــيــِن ــمـ ــا قــــربــــة...وبــــدٌر دونـ ــمـ ومــــــاٌء دونـ

***
عنِك اآلالم  فامسحي  ــِت«...  ــن وه ما  ــرٌح  ج هــان 
لدنك مــن  صــبــرا  ــي  ــات ...ه ــلٍّ ظ تــحــَت  واجمعينا 
طفِّ نحو  فينا  ــكــّف...وامــضــي  ب كــّفــا  واجمعي 

سيِف حـــّد  درًعـــا...والـــمـــآقـــي  اآلالَم  واجــعــلــي 
للمدينة... طــفــوٍف  وانــثــريــنــا...عــاشــقــيــنــا...مــن 
أنينا الــّدنــيــا  ــمــأل  ــا...ن ــن ــي حــي وانـــظـــريـــنـــا...مـــا 
ــا... ــن ــي ــس ــا واح ــن ــا واحــســي ــن ــا واحــســي ــن واحــســي

***
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ــد أضــاَء ــُم كــونــي ق ــاءة...عــت ــعــب ــي ال مــن ســـواٍد ف
ــُذ الـــّتـــرَب ســمــاَء ــأخـ ــدوٍر...تـ ــهــى بـ ــي نـــرى أب ك
حــاء لــلــّســيــن  ــي  ــح ــن ــا...وام ــّف ك أّم  ــا  ي ــُددي  ــامـ فـ
ــّدمــعــاِت ماء ــكــوُن فــيــِه...يــجــعــُل ال كــي يــحــسَّ ال
واحسينا فــاصــنــعــيــنــا...واحــســيــنــا  ظــمــاهــم  ــن  م

***
ُشّقا فــيــِه  لــصــدٍر  ــم  ــى...ك ــق ــه...أن ــوج ال يــوســفــيُّ 
عشقا هــام  لقلٍب  ــم  ...كـ وكـــفٍّ ــعــْت  ُقــطِ يــٍد  كــم 
ِصدقا األخــُت  تجيَب  عنُه....كي  عّباَس  فاسألي 
نطقا العين  ُجــرح  بــوًحــا...صــاَر  الكّف  قطُع  صــاَر 
واحسينا حــنــيــنــا...واحــســيــنــا  ُيــعــلــي  والـــّصـــدى 

***
تجارى دمعا  الحيارى...كفكفي  شكوى  لملمي 
تــوارى كّفيها  العقيلة...خلف  وجــه  ــري  ــظ وان
ــدي انــكــســارا ــب ــأن يـــراهـــا...ظـــالـــٌم ت ال تــريــُد بـ
نــارا القلب  فــي  شــوٌق...أطــفــئــي  زاَد  فاحضنيها 
واحسينا الحصينا...واحسينا  الحصَن  هــّدمــوا 

***
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أخــاُه ــزٍن  فــي حـ أراُه....يـــبـــكـــي  لــي  هــل  محسٌن 
ــد الـــلـــِه نـــادى...جـــئـــُت أرويـــــِه ظــمــاُه أيـــن عــب
ــداُه ــكــوِن م ــاَق فــي ال ــٍم...ض ــس مــّدديــنــي قـــرَب ج
وآُه دمــــٌع  يـــنـــمـــو...مـــهـــدُه  ــس  ــي ل طــفــاًل  ــار  ــ ص
واحسينا الــحــزيــنــة...واحــســيــنــا  أّمـــي  ــا  ي نـــادي 

***
الحكاية بــدء  رايــة...أعــلــنــي  الــّتــرب  فــي  ــي  وازرعـ
ــة ــوالي ال ــّط  خـ ــٌم  ــى...دائ ــق ــب ــي س زال  كـــان...مـــا 
الّسبايا هـــذي  شــهــيــٌد...يــفــتــدي  مــحــبــوٍب  كـــّل 
غاية ــُر  ــي خ ــادُة  ــهـ ــّشـ ــالٌء...والـ ــربـ كـ أرِض  ــّل  كـ
واحسينا عــاشــقــيــنــا...واحــســيــنــا  نــبــقــى  ــوف  سـ

الشاعرة إسراء شبلي 
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أين الحسينQ؟

مـــــــــــــن غـــــــــــبـــــــــــرة الـــــــــصـــــــــحـــــــــراء
بـــــــــــشـــــــــــٌر أتــــــــــــــــــى بـــــــــــــِرثـــــــــــــاء  
ــاء  ــنـ ــِك األبـ ــ ــوا لـ ــلـ ــتـ ــال بـــكـــربـــال َقـ ــ ســـألـــتـــه قـ

نــــــــــــــــــادت بـــــــــأســـــــــى الــــــحــــــنــــــيــــــِن 
لــــــــــــم أســــــــــــــــــــأل عــــــــــــن بــــنــــيــــنــــي
أخــــــــــبــــــــــرنــــــــــي عـــــــــــــن إمـــــــــامـــــــــي
عـــــــــــــن قـــــــــــــرآنـــــــــــــي وديـــــــــــنـــــــــــي  
ايــــــــــــــــــــــن الـــــــــــحـــــــــــســـــــــــيـــــــــــن... 

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا أنـــــــــعـــــــــى عـــــــــــــــــن أيِّ
أو أذِرُف الــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــَع 
صــرعــى  ــَدوا  ــ ــ غ كــّلــهــُم  الــبــيــِت  آل  ونـــجـــوُم 
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ونــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاٌء لــــــــــــــإمــــــــــــــاِم
َمــــــــــــــــــــــــــّروا بــــــــــِهــــــــــم لـــــــلـــــــشـــــــآِم 

لـــــــــــكـــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــّزت عــــــــلــــــــيَّ
كــــــــــانــــــــــوا دوَن الــــــــــمــــــــــحــــــــــامــــــــــي 
ايــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــحـــــــــــســـــــــــيـــــــــــن.. 

جـــــــــــســـــــــــٌد دمــــــــــــــــــــــيُّ الـــــــــــــــــراس
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــداِن لــــــــلــــــــعــــــــّبــــــــاس
ــاس ــفـ ــُم األنـ ــت ــك ــي ــا يــــــراُه ف ــيًّ ــن ــح وحـــســـيـــُن م
قـــــــــــالـــــــــــت عـــــــــــــد لـــــــلـــــــطـــــــفـــــــوِف
واعـــــــــــبـــــــــــر بـــــــــيـــــــــَن الـــــــحـــــــتـــــــوِف
ــي ــ ــ ــن ــ ــ إب كــــــــــــــفَّ  قــــــــَطــــــــعــــــــوا  إن 
خـــــــــــــذ لــــــــحــــــــســــــــيــــــــٍن كــــــفــــــوفــــــي
ايــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــحـــــــــــســـــــــــيـــــــــــن.. 

يــــــــــــا بــــــــــشــــــــــُر هــــــــــــل ســــــيــــــعــــــود
مـــــــــعـــــــــنـــــــــا لـــــــــــــديـــــــــــــه وعـــــــــــــــود 
ــي بـــروحـــي والـــعـــيـــاِل أجـــود    ــأت ــِه  كـــي ي ــلـ والـ
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فـــــــجـــــــثـــــــا الـــــــــنـــــــــاعـــــــــي يــــــــنــــــــوُح
كـــــــــــيـــــــــــَف بـــــــــــــــــــــــــذاَك أبـــــــــــــــــوُح 
يــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــي لــــــــــــــن يــــــــــعــــــــــوَد
إّن الـــــــــــــــمـــــــــــــــولـــــــــــــــى ذبـــــــــيـــــــــُح

بنت الهدى الصغرى
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بكتك كلُّ عين

ــن... يــا حــســيــن يــا حسين ــْيـ ــّل عـ ــْد بــكــتــَك كـ قـ

***
أقـــــــــــصُّ الــــــــيــــــــوَم لــــلــــدنــــيــــا حـــكـــايـــه
الــــروايــــه إســـــــُم  ذا   » الـــــحـــــبُّ ــُن  ــ ــي ــ ــس ــ »ح

ــاُت ُتـــــبـــــدي كـــــــّل آيـــــه: ــ ــح ــ ــف ــ ـــص ــا الـ ــ ــه ــ ب
ــوِد غـــايـــه ــ ــب ــ ــع ــ ــم ــ فـــقـــط عــــنــــدي رضــــــى ال

يـــا حسين الــعــاَلــَمــْيــن...يــا حــســيــن  يـــا ضـــيـــاَء 
يـــا حسين ــَك كـــّل عـــيـــن...يـــا حــســيــن  ــكــت ب قـــد 

***
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ــُم الـــــــــثـــــــــواَر درســـــــا ــ ــ ــّل ــ ــ ــع ــ ــ دمــــــــــــــاُه ت
ــى ــرسـ وصـــــــــار لــــمــــركــــِب األحــــــــــــــراِر مـ
تــــــــــــــــراِوُد قـــــــبـــــــَرُه األمــــــــــــــالُك ُأنــــســــا
رأســـــــا لـــــلـــــديـــــن  غـــــــــدا  رأٍس  بـــــــال 

حسين ــا  يـ حــســيــن  الــثــقــلــْيــن...يــا  ــَع  ــي ــف ش ــا  يـ
يـــا حسين ــَك كـــّل عـــيـــن...يـــا حــســيــن  ــكــت ب قـــد 

***
ْت ــا أقـــــــــرَّ ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ ــُه ال ــ ــ ــَم ــ ــ ــْك ــ ــ ــٌك ُح ــ ــي ــ ــل ــ م
لـــــــُه عــــيــــنــــاَي قـــــــْد ســـــجـــــدْت وخــــــــّرْت
ْت ُســــــــرَّ ــُن  ــ ــي ــ ــع ــ ال رأتـــــــــَك  إن  عـــجـــيـــٌب 
دّرْت ــِع  ــ ــدمـ ــ الـ ــَض  ــ ــي ــ ف ــِت  ــ ــوقـ ــ الـ بــــــــذاِت 

يـــا حسين ــا حــســيــن  ــن...ي ــْي ــت ــل ــق ــم ال ــَك  ــي مــل يـــا 
يـــا حسين ــَك كـــّل عـــيـــن...يـــا حــســيــن  ــكــت ب قـــد 

***
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ــْك ــالـ ــَرُق ألـــــــُف سـ ــ ــغـ ــ بــمــعــنــى الـــســـبـــِط يـ
ــمـــالئـــك الـ ــُع  ــ ــْمـ ــ جـ ــْم  ــ ــه ــ ل َمــــــــــــَددًا  وإْن 
كـــــوجـــــِه الـــــلـــــِه نــــــــوٌر فـــــي الـــمـــحـــالـــْك
ــك ــالـ هـــــو الــــبــــاقــــي وكـــــــــلُّ الــــــكــــــوِن هـ

حسين يـــا  حــســيــن  ــا  ــْن...يـ ــْيـ ــَجـ وُلـ ُدرٍّ  بـــَن  يـــا 
يــا حسيْن يــا حــســيــن  ــلُّ عـــيـــن...  بــكــتــَك كـ قــد 

***
ــد ــّمـ ــحـ عــــلــــيــــَك بــــكــــى دَمــــــــــــًا طــــــه مـ
وقــــــّبــــــَل نــــــحــــــَرَك الــــــهــــــادي مـــحـــّمـــْد
ــُث ِمـــــــْن مــحــمــد ــ ــَع ــ ــب ــ ــَك الــــصــــلــــواُت ُت ــ ــ ل
ــد ــّمـ ــحـ كــــمــــا صـــــّلـــــى اإللــــــــــــُه عــــلــــى مـ

حسين ــا  ي حسين  ــا  ــْن...يـ زْيـ ــِح  ــري ال طــيــِب  فـــوَق 
يـــا حسين ــَك كـــل عـــيـــن...يـــا حــســيــن  ــكــت ب قـــد 

الشاعر منير الخنسا 



105

دتني ما عوَّ

ــي ــ ــ يــــــــابــــــــَن امــــــــــــي...يــــــــــــا بـــــــــــَن ام

ُتـــجـــيـــْب أال  ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ْدت ــوَّ ــ ــ ع ــذا  ــ ــكـ ــ هـ ــا  ــ ــ م
خــضــيــْب َمـــنـــحـــورًا  أرداَك  الـــــذي  ذا  مـــن 
ــْب ــي ــرى عــــــاٍر ســل ــ ــث ــ ــِه ال ــًى عـــلـــى وجــــ ــقـ ــلـ ُمـ
ــُة تــســتــبــاْح ــ ــي ــ ــزك ــ ــَك ال ــ ــُع ــ ــل ــ ــِل أض ــيـ ــخـ ــالـ بـ

***
نــــــــــــــا....يــــــــــــــا جـــــدنـــــا يــــــــــا جــــــــــــــدَّ

ُج ــُن ُمـــــضـــــرَّ ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ نـــــا هـــــــذا ال يـــــا جـــــدَّ
ــــُج ــا تــــتــــأجَّ ــ ــن ــ ــات ــ ــم ــ ــي ــ والــــــــنــــــــاُر فــــــي خ
ــَد األطـــــــايـــــــِب هـــــــودُج ــ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــن ــ ــلَّ ــ مـــــا ظ
ــاْح ــيـ ــنـ وأنــــــا األســـــيـــــرُة بـــيـــَن أصـــــــــواِت الـ

***
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يـــــــــا حــــــــــــيــــــــــــدُر....يــــــــــــا حــــــيــــــدُر

ــَرْق ــ ــت ــ ــِد اح ــ ــا والـــــــدي ُهــــتِــــَك الـــخـــبـــاُء قـ ــ ي
ــَرْق ــ ــْن َسـ ــ ــْن ُيـــجـــازي َمـ ــ ــا َمـ ــن ــي ــل ــْت ُح ــَبـ ــِلـ ُسـ
ــاُة وَمــــــــْن َمـــــــَرْق ــ ــغ ــ ــب ــ ــوُم ال ــ ــقـ ــ وتــــــــــآَزَر الـ
ـــيـــاْح ــلــي صـــــوُت الـــصِّ ــعــت ــوا ي ــ ــوم ــ ــِي ُق ــب ــس ــل ل

***
يـــــــــا فـــــــــاطـــــــــمـــــــــة....يـــــــــا فــــاطــــمــــة

الـــطـــفـــوْف أرَض  وانــــظــــري  ــي  ــومـ قـ أمـــــــاُه 
ــبـــِط بــالــبــيــدا تــطــوْف فــالــخــيــُل حـــــوَل الـــسـ
ــيـــوْف ــُم الـــسـ ــ ــْعـ ــ ٌد ُطـ ــدَّ ــ ــبـ ــ الـــجـــســـُم مـــنـــُه مـ
ــُه الــــرمــــاْح ــ ــُل ــ ــاق ــ ــن ــ والـــــــــــرأُس مـــــرفـــــوٌع ُت

***
ــى ــبـ ــتـ ــجـ يــــــــا مـــــــجـــــــتـــــــبـــــــى.... يــــــــا مـ

الــــوديــــْع ــِد  ــ ــبِ ــ ــك ــ ال حــــرقــــَة  يــــا  ــي  ــ ــ أخ آٍه 
الـــرضـــيـــْع ــى  ــّتـ حـ وال  شـــيـــًخـــا  ــوا  ــمـ يـــرحـ ــم  ــ ل
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ــْع ــي ــق ــب ــَم آهــــــــاِت ال ــيـ ــتـ ــَت يـ ــ ــن ــ ــِس ك ــ ــاألمـ ــ بـ
والـــــيـــــوَم واســـــــاك الـــحـــســـيـــُن بـــمـــا ُيـــطـــاْح

***
ـــــــــــــــنـــــــــــــــا....يـــــــــــــــا ربــــــنــــــا يـــــــــــا ربَّ

ــا مـــضـــى ــ ــن ــ ــي ــ ــال أمــــــــيَّــــــــٍة ف ــ ــ ــص ــ ــ هـــــــــذا ن
ــُه بـــــرضـــــاك قـــــد َحــــــُســــــَن الـــقـــضـــا ــ ــنّ ــ ــك ــ ل
ــا ــرضـ ــى الـ ــتـ ــا حـ ــشـ خــــذ مــــن دمــــانــــا مــــا تـ
ــراْح ــج ــل ــَي فـــي اصـــطـــبـــارَي ل ــب ــس وألنـــــت ح

الشاعر منير الخنسا
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الُنور البهيُّ

لــلــبــيــدا عليُّ ...طـــلَّ  الـــجـــلـــيُّ الـــصـــوُت  إعــتــلــى 

ــِهــيُّ ــَب ــورُه الــنــوُر ال ــٍر...نـ ــفـ ــاِت ُكـ ــم ــْل كــاشــفــًا ُظ

***
ــه ــ ط ســــــــبــــــــُط  َيـــــــشـــــــكـــــــو  »آِه« 
قــــــــــــلَّ فـــــــــي ُرْزئـــــــــــــــــــــي ُمــــعــــيــــنــــي
ُمــــــســــــتــــــجــــــيــــــبــــــًا قـــــــــــــــــاَم لـــــيـــــٌث
وجــــــــــــُهــــــــــــُه َوجــــــــــــــــــــُه األمـــــــــيـــــــــِن
ي شـــــــــــرِعـــــــــــَي اإلســـــــــــــــــــــالُم ِعــــــــــــزِّ
ديـــــــــــــــــــــُن آبـــــــــــــائـــــــــــــي وديـــــــــنـــــــــي

ــُرُه َأْمــــــٌر َســِمــيُّ ــْصـ ــي...َنـ ــنـ ــْيـ ــسـ إنــنــي فــــاٍد ُحـ

ــوُر الــبــهــيُّ ــنـ ــورُه الـ ــ ــزٍم...ن ــ ــع ــ ــى ب ــ لــلــوخــى أرخ

***
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ســــــيــــــُفــــــُه الــــــمــــــســــــلــــــوُل ذاَقـــــــــــــْت
ــا أســــــــــــوُد ــ ــ ــج ــ ــ ــي ــ ــ ــه ــ ــ مــــــــنــــــــُه فـــــــــي ال
يـــــــــْقـــــــــَطـــــــــُع الــــــــــطــــــــــفَّ ذهــــــــابــــــــًا
حــــــــــــامــــــــــــاًل نــــــــــــصــــــــــــرًا يــــــــعــــــــوُد
َوْيـــــــــــــــَكـــــــــــــــَأنَّ الــــــبــــــطــــــَش أهــــــــوى
ـــــــــــْي يـــــــــــا ثـــــــــــمـــــــــــوُد أْن َتـــــــــــَلـــــــــــقَّ

القويُّ ذاَك  -ِمــْن...ســيــِفــِه-  قضى  حــمــراٍن  فابُن 

البهيُّ الــنــوُر  بـــفـــخـــٍر...نـــوُرُه  الــشــرَك  يــحــُصــُد 

***
عــــــــــــــــاَد يــــــــرجــــــــو قــــــــــــــــدَح مــــــــــاٍء
والـــــــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــــــفَّ لــــــســــــانــــــي
ــْر ــ ــ ــبَّ ــ ــ ــص ــ ــ قــــــــــــــــاَل يــــــــــا ذخــــــــــــــــري ت
واعـــــــتـــــــلـــــــي ســـــــــــــــرَج الــــــحــــــصــــــاِن
َك الــــــــمــــــــخــــــــتــــــــاُر هـــــيَّـــــا  جــــــــــــــــــــدُّ
كـــــــــــأَس ُخـــــــــــْلـــــــــــٍد،.. لـــــــــْن تـــعـــانـــي
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ــوَف يــلــقــاَك الــوصــيُّ ــي...س ــن ــي ــوَر ع ــا نـ بــعــَدهــا ي

البهيُّ ــور  ــن ال ــوره  ــا...ن ــاي ــن ــم ال ركـــَب  فــامــَتــطــى 

***
مــــــــــنــــــــــِقــــــــــٌذ غـــــــــــــــــــــاَر عــــــلــــــيــــــِه
مـــــلـــــقـــــيـــــًا بـــــــالـــــــَظـــــــهـــــــِر ُرْمـــــــحـــــــا
تـــــــهـــــــاوى إْذ  نــــــــجــــــــٍم  مــــــــثــــــــَل 
شــــــــــــعَّ فـــــــــي األرجـــــــــــــــــــــــاِء صـــبـــحـــا
صــــــــــــــــــاَر يــــــشــــــكــــــو يـــــــــــا إلــــــهــــــي
ــا ــ ــحـ ــ ُكـــــــــنـــــــــُت بـــــــــــــــــدرًا مــــــــــــــاَت ذبـ

الـــرديُّ ــوُت  ــم ال حــصــادًا...غــاَلــُه  للسبِط  كــنــُت 
البهّي ــور  ــن ال ــوره  ــوٍر...نـ ــهـ طـ ــٍب  صــل ــن  م جـــاَء 

***

مـــــــثـــــــلـــــــمـــــــا لــــــــــــّبــــــــــــى عـــــــلـــــــيٌّ
ــا  ــ ــنـ ــ ــْيـ ــ ـــــــــــبَّـــــــــــاُن بـ لــــــــــبَّــــــــــِت الـــــــــــشُّ
ســـــــمـــــــعـــــــوا قــــــــــــــــوَل ُحــــــــَســــــــْيــــــــٍن
قــــــــــالــــــــــوا لـــــــبـــــــيـــــــَك ُحـــــســـــْيـــــنـــــا
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ســـــــنـــــــصـــــــوُن الــــــــــعــــــــــرَض صــــــونــــــًا
ــا ــ ــنـ ــ ــْيـ ــ ســـــــــنُـــــــــِقـــــــــرُّ الـــــــــــــيـــــــــــــْوَم عـ

دعــيُّ ــا  ي ى  تلقَّ حـــرٍب...ُخـــْذ  ــهــاِت  جــْب ــروا  ــطَّ س
البهي الـــنـــور  ــورُه  ــ ...ن ــيٍّ ــ ــل ــ ع مـــن  ثــــأٍر  ــَف  ــي س

***
ــن ــ ــك ــ َذُبــــــــــــــلــــــــــــــوا كــــــــــــــالــــــــــــــورِد ل
ــِر ــ ــ ــْصـ ــ ــ فـــــــــــــاَح مـــــنـــــهـــــُم ِعـــــــــْطـــــــــُر َنـ
خــــــــــــــــــــــوا ســـــــــــاحـــــــــــاِت حــــــــــرٍب أرَّ
مـــــــثـــــــَل »بــــــــــــــــــــدٍر« ألــــــــــــــُف بـــــــــدِر
َبـــــــــــَذلـــــــــــوا الــــــــــــــــــــروَح رخـــــيـــــصـــــًا
ثـــــــــــــمَّ نـــــــــــــاَلـــــــــــــْوا خــــــــيــــــــَر أجــــــــــِر

ــا فــالــحــِريُّ ــن ــْي ــْد وَف ــٍن«..ق ــي ــس ــمــوا »يــا بــَن ُح ســلَّ

بــهــيُّ ــوٌر  ــ ُنـ َوْســــمــــًا...نــــورُه  ــوَم  ــيـ الـ ــاَل  ــنـ َنـ أْن 

***
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إســــــــــــلــــــــــــكــــــــــــوا درَب عــــــــــــلــــــــــــيٍّ
ــوا ــ ــ ــم ــ ــ ــي ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ كـــــــــــــلَّ عـــــــــصـــــــــٍر واس
جــــــــاهــــــــدوا الـــــطـــــغـــــيـــــاَن واســـــــعـــــــْوا
دولـــــــــــــــــــــَة الـــــــــــحـــــــــــقِّ أقــــــيــــــمــــــوا
زلـــــــــزلـــــــــوا فــــــــي الــــــكــــــفــــــِر أرضــــــــــًا
ــوا ــ ــ ــوم ــ ــ حـــــــــــــاَن وقـــــــــــــُت الــــــــجــــــــدِّ ق

مــنــكــْم دويُّ ــلــي  ــعــت ــوا...ي هــّب ــلــحــرِب  ل إنـــزلـــوا 
البهي الـــنـــور  ...نـــوره  عـــلـــيٌّ ــي  ــام ــس ال رمـــزنـــا 

الشاعر منير الخنسا
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نجٌم هوى

ــزاِء ــ ــ ــع ــ ــ أعــــــــــــــَدْدُت ثــــــــوَب الــــــُحــــــزِن وال
ــاِء ــ ــم ــ ــس ــ َنــــــــَظــــــــْرُت لـــلـــنـــجـــمـــاِت فـــــي ال
نـــــجـــــٌم هــــــــوى كــــــــــاَن بــــــــِه اْقـــــتـــــدائـــــي
ــا ــ ــن ــ ــي ــ ــس ــ واح حــــســــيــــنــــًا  وا  حــــســــيــــنــــًا 

***
ــوْم ــجـ ــنـ ــى الـ ــ ــ ــوي أزهـ ــتـ ــحـ قـــلـــبـــي ســــمــــاٌء تـ
ــْت عـــلـــى مـــرعـــى فـــــــــؤاِدَي بــالــعــلــوْم ــ ــعَّ ــ ش
ــْم ــي ــق ــس ــا الــــدهــــُر ال ــهـ ــاَلـ ــْد غـ ــ ــي لـــهـــا قـ ــف ــه ل
ــســمــوْم ــال ــِف ُأخـــــرى ب ــي ــس ــال ــْت ب ــَضـ بـــعـــٌض قـ

ــْه ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــا نـــــجـــــمـــــًة غـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ لـــــــكـــــــّن مـ
ــْه ــبـ ــيـ ــجـ ــو ِقــــــــّصــــــــًة عـ ــ ــل ــ ــت ــ حــــــــمــــــــراَء ت
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ــْه ــبـ ــيـ ــي الــــشــــيــــَبــــِة الـــخـــضـ ــ ــ هــــــا ف وســــــرُّ
ــا ــ ــن ــ ــي ــ ــس ــ حــــســــيــــنــــًا واحـــــســـــيـــــنـــــًا واح

***
ــرى ــث ــل مــــن فـــــــوِق عـــــــرِش الــــلــــِه أهـــــــوى ل
ــرا ــ ــفَّ ــ ــَع ــ ــًا مــــــَدّمــــــى بـــــالـــــتـــــراِب ت ــ ــم ــ ــج ــ ن
ــَن الـــــورى ــ ــي ــ بــــالــــُرمــــِح ُيـــــرَفـــــُع رأُســـــــــُه ب
ــرا ــع ــي ال ــبــقــى فـ ــِس ي ــم ــش والـــجـــســـُم تــحــَت ال

ــْت لـــــــــُه الــــــســــــمــــــاُء بـــــالـــــدمـــــاِء ــ ــ ــَكـ ــ ــ بـ
ــي ــائـ ــرثـ الـ ِشــــعــــَرهــــا  ألـــــَقـــــْت  واألرُض 
وْيـــــــــــــــــالُه يــــــــا مــــــظــــــلــــــوَم كــــــربــــــالِء
حــــســــيــــنــــا واحـــــســـــيـــــنـــــا واحــــســــيــــنــــا

***
ــٍل مــــن ِدمــــا ــ ــي ــ ــِل س ــعـ ــفـ ــا الـــــوجـــــوُد بـ ــ ــي ــ أح
ــا ــمـ ـ ــشِّ ــٍع ُهـ ــ ــْلـ ــ ــضـ ــ ــَن أنـــــــَقـــــــَذُه بِـ ــ ــ ــديـ ــ ــ والـ
ــا ــم ــس ــَت ال ــ ــح ــ ــلَّ مــــا ت ــ ــ ــي ك ــيـ ــحـ الـــــمـــــاُء ُيـ
ظــمــى ذو  وْهـــــــَو  الــــمــــاَء  أحـــيـــا  والـــســـبـــُط 
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ــى الـــــتـــــراَب ــ ــق ــ ــرى دمــــــــــاُه قـــــــْد س ــ ــجـ ــ مـ
ــاَب ــ ــ ــرَّ عــــــــوُد الــــــديــــــِن لـــــو أجـ ــ ــَضـ ــ ــاخـ ــ فـ
ــا ــ ــوابـ ــ ِه أعـــــــطـــــــاُكـــــــُم جـ عـــــــن ِســــــــــــــــرِّ
حــــســــيــــنــــا واحـــــســـــيـــــنـــــا واحــــســــيــــنــــا

***
ــْه ــ ــِن َل ــيـ ــعـ ــو أجـــــرْيـــــُت دمــــــَع الـ ــ ــا ضـــــرَّ ل ــ م
ــي مـــقـــَتـــَلـــْه ــلـ ــيـ وبـــكـــيـــُت فــــي صـــبـــحـــي ولـ
ــْه ــ ــَل ــ ــَق ــ ــٌل غــــــدا مـــــا أث ــ ــ ــْط ــ ــ ــُه َخ ــ ــاُب ــ ــص ــ ــم ــ ف
ــٌل لِــــــقــــــاٍع أنــــــَزَلــــــْه ــ ــ ــَب ــ ــ ــُه ج ــ ــ ــّس ــ ــ لـــــــْو م

ــِط لـــلـــمـــعـــاِد ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــى مــــــصــــــاُب الـ ــ ــق ــ ــب ــ ي
نــــــــــــورًا ُيـــــــِشـــــــعُّ الـــــخـــــيـــــَر لـــلـــعـــبـــاِد
األعـــــــــادي ُيــــــــرِعــــــــُب  آٍن  ُكـــــــــلِّ  فــــــي 
حــــســــيــــنــــا واحـــــســـــيـــــنـــــا واحــــســــيــــنــــا

الشاعر منير الخنسا
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Qيقول علّي

َكّبْر  َمــن  ــدَر  ص تلطُم  الــعــرِش  ــاِب  ب خلِف  ِمــن  يــٌد 
والمنحْر  القلِب  ذبــيــَح  المولى  قــابــَل  ــن  َم على 
والعنبْر  الــمــســِك  بــعــطــِر  دّفــــاٌق  الــحــوِر  ــُع  ــ ودم
أمـــــــــــــــــاَم الـــــــعـــــــيـــــــِن يـــــــــا أشــــــــَتــــــــْر 
يــــــقــــــول عــــــــلــــــــي.. يــــــقــــــول عـــــلـــــي.. 
أمــــــــــــــــــاَم الـــــــعـــــــيـــــــِن يـــــــــا أشــــــَتــــــر 

***
جمُر النوى  وفــي  ــرَن  ِس القصِر  نحَو  الطّف  سبايا 
ــهــُر ــن ــا ال ــه ــأن ــّن دمـــوعـــهـــّن ك ــه ــون ــي ــَت ع ــحـ وتـ
ــُر ــجـ ــفـ ــُه الـ ــصـ ــيـ ــمـ ــى غــــســــٌق وقــــــــّد قـ ــ ــك ــ ب
أمـــــــــــــــــام الــــــــعــــــــيــــــــِن يــــــــــا أشـــــتـــــر
يــــــقــــــول عــــــــلــــــــي.. يــــــقــــــول عـــــلـــــي.. 
أمــــــــــــــــــاَم الـــــــعـــــــيـــــــِن يـــــــــا أشــــــَتــــــر

***
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تــرتــيــُل األســـمـــاِع  فـــي  الـــلـــِه  آِل  بـــكـــاُء صـــغـــاِر 
ــُل ــزي ــن ــِه، آيـــــاٌت وت ــلـ ــرآُن، وحــــُي الـ ــ ــق ــ ُهــــُم ال
دمـــــــــــــــــــوُع الــــــــطــــــــفــــــــِل قــــــنــــــديــــــُل
أمـــــــــــــــــام الــــــــعــــــــيــــــــِن يــــــــــا أشـــــتـــــر
يــــــقــــــول عــــــــلــــــــي.. يــــــقــــــول عـــــلـــــي.. 
أمـــــــــــــــــام الــــــــعــــــــيــــــــِن يــــــــــا أشـــــتـــــر

***
الضلعا ثقُلها  يكسُر  الطهِر  صــدَر  الخيُل  ــدوُس  ت
ــٌن َحــــّرٌة دمعا ــوِت الــعــرِش عــي ــي ــي ب وتــــذرُف ف
عــــــلــــــى َمــــــــــــن غــــــــــــــــــــادروا جـــمـــعـــا
أمـــــــــــــــــام الــــــــعــــــــيــــــــِن يــــــــــا أشـــــتـــــر
ــي..  ــ ــلـ ــ عـ يــــــقــــــول  عـــــــلـــــــي..  يــــــقــــــول   
أمـــــــــــــــــام الــــــــعــــــــيــــــــِن يــــــــــا أشـــــتـــــر

***
الــمــدمــْع  تكفكُف  َوْهــــَي  أبــتــاُه  صــغــيــرٌة  ــوُل  ــق ت
ــي عــلــيــائــِه َيــســَمــْع  ــِه ف ــل ــّدي رســــوَل ال ــ ــرى ج ــ ُت
ــْع ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ أنـــــــيـــــــنـــــــًا ضـــــــــــّج فـــــــــي الـ
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أمـــــــــــــــــام الــــــــعــــــــيــــــــِن يــــــــــا أشـــــتـــــر
يــــــقــــــول عــــــــلــــــــي.. يــــــقــــــول عـــــلـــــي.. 
أمـــــــــــــــــام الــــــــعــــــــيــــــــِن يــــــــــا أشـــــتـــــر

الشاعر نجيب منذر 
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في الخافقيِن ِدماه

ــة أمـــــــاَم َهـــــــوِل الــمــصــيــبــة ــب ــري ت رؤوٍس  عـــلـــى 

تــــــقــــــوُل يــــــا َجــــــــــّداه ســمــعــُت صــــوَت الــغــريــبــة

فــــــــــــــوَق الــــــــــــرمــــــــــــاِح الـــــــــــــــــرؤوُس
وألــــــــــــــــــــــُف َخـــــــــــيـــــــــــٍل تـــــــــــــــدوُس
أصـــــــــحـــــــــاَبـــــــــنـــــــــا، والــــــــنــــــــفــــــــوُس
ــه ــ ــ ــل ــ ــ ــــــــــــــَمــــــــــــــت ل قــــــــــــــــد ُســــــــــــــلِّ

ــاِم األعـــــادي ــيـ ــخـ ــَن الـ ــيـ ــواِدبـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــٌة بـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ وطـ

ــادي ــ ــن ــ ــي ت ــنـ ــيـ حــــســــيــــُن يــــــا أبـــــتـــــاْه أمــــــــــاَم عـ

***
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مـــــــــا بــــــــيــــــــَن تــــــــلــــــــَك الــــــجــــــمــــــوِع
ســــــمــــــعــــــُت صـــــــــــــــوَت الــــــضــــــلــــــوِع
ــــــــــَمــــــــــت، ودمـــــــــــوعـــــــــــي تــــــــــهــــــــــشَّ
لِـــــــــــــــِســـــــــــــــواْه  تـــــــشـــــــتـــــــكـــــــي  ال 

ــرْه ــكــســي ــوِب ال ــل ــق ــل ــن ل ــ ــاِت الــمــغــيــرْه َم ــاديـ ــعـ فـــي الـ

ــَد الــظــهــيــرْه ــن ــُس ع ــم ــش ــا الـــشـــفـــاْه وال ــه ــن تـــــــذوُب م

عـــــــلـــــــى الـــــــــــــرمـــــــــــــاِل الــــــــــدمــــــــــاُء
ومــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــــٌم وعــــــــــــــــــــــــــــزاُء
ســـــــــكـــــــــيـــــــــنـــــــــٌة والـــــــــــبـــــــــــكـــــــــــاُء
وقــــــــــــــوُلــــــــــــــهــــــــــــــا ُأّمــــــــــــــــــــــــــــــاْه 

***
ــراِت ــ ــف ــ ــاُس عـــنـــَد ال ــ ــب ــ ــاِةع ــغـ ــطـ ــفَّ الـ ــ ــ ــّق ص ــ ــش ــ ي

ــات ــبـ ــثـ ــالـ ـــــجـــــًا بـ ســـــــــالُحـــــــــُه كــــــّفــــــاْه مـــــدجَّ

مـــــــــضـــــــــى وحـــــــــــــــيـــــــــــــــدًا إلـــــــــيـــــــــِه
والــــــــــنــــــــــهــــــــــُر فـــــــــــي نــــــــاظــــــــريــــــــِه
وعــــــــــــــــــــــاَد دوَن يــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــِه
ظـــــــــــّلـــــــــــت هـــــــــــــنـــــــــــــاَك يـــــــــــــــــداْه 
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ــدُرُه كــــاَن صـــدري ــ ــ ــُرُه كـــــاَن نــحــريلـــو ص ــ ــح ــ لـــو ن

ــري ــب ــُرُه كــــــاَن ق ــ ــبـ ــ ــو قـ ــ ــاْه ل ــ ــوقـ ــ شـ وا  ــاس  ــ ــبـ ــ عـ

***
عــــــــلــــــــى رمــــــــــــــــــــــاِل الــــــــطــــــــفــــــــوِف
وتــــــــــحــــــــــَت ظِــــــــــــــــلِّ الـــــــســـــــيـــــــوِف
ورغــــــــــــــــــــَم وقـــــــــــــــــَع الـــــــحـــــــتـــــــوِف
تــــــعــــــلــــــو إلـــــــــــيـــــــــــِه الـــــــــِجـــــــــبـــــــــاْه 

ومـــــــــــــــــوكـــــــــــــــــٌب لــــــلــــــســــــبــــــايــــــا
يــــــــــمــــــــــّر بــــــــــيــــــــــَن الــــــضــــــحــــــايــــــا
عــــــــلــــــــى طــــــــــــريــــــــــــِق الــــــمــــــنــــــايــــــا
ـــــــــــــــاًل بــــــــــــرضــــــــــــاْه  ُمـــــــــــــــَظـــــــــــــــلَّ

وخـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــٌة فــــــــــــــي يـــــــــزيـــــــــِد
وجـــــــــــــمـــــــــــــرٌة فـــــــــــي الـــــــــــوريـــــــــــِد
عــــــلــــــى الــــــحــــــســــــيــــــِن الـــــشـــــهـــــيـــــِد

فـــــــــــي الـــــــخـــــــافـــــــقـــــــيـــــــِن دمــــــــــــــاْه 
الشاعر نجيب منذر 
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وتقول لي تبكي الحسينQ؟

ــد ــم ــمــدىيـــّمـــمـــت وجـــهـــي أح ــغــمــره ال ــزن ي ــحـ والـ

ــه بـــكـــربـــال ــ ــيـ ــ ــو إلـ ــ ــرنـ ــ ـــرأس رمـــًحـــا قـــد عاليـ ــ والـ

فـــــيـــــعـــــــــــود دامـــــــــــــي الـــمـــقـــلـــــــتـــيـــن
ــن؟ ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ وتـــــــقـــــــول لـــــــي تــــبــــكــــي ال

***
ــي فــاطــمــه ــهـ ــب واجــمــةيـــمـــّمـــت وجـ ــواك ــك حـــول ال

ــه مـــقـــّطـــعـــا ــ ــيـ ــ ــو إلـ ــ ــرنـ ــ المضجعتـ ــى  ــح أض وثــــراه 

ــن ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــافـ ــ ــخـ ــ فــــــــُتــــــــِهــــــــلُّ دمــــــــــــع الـ
ــن؟ ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ وتـــــــقـــــــول لـــــــي تــــبــــكــــي ال

***
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ــدر ــي ــّمـــت وجـــهـــي ح ــال يـــرىيـــمـ ــ ــه فـ ــ ــي ــ ــو إل ــ ــرن ــ ي

ــّردى ــ ــذي صـــرع ال ــ ــدأيـــن اّلـ ــم ــأح ــه ب ــيـ ــبـ أيــــــن الـــشـ

الحسين عــبــاس  أيـــن  الحسين؟بـــل  تبكي  لي  وتقول 

***

المنتظر وجــهــي  ــت  ــّم ــم ــؤاد قـــد انــفــطــري ــ ــف ــ ولــــه ال

ــى الـــعـــراء ــل الـــوفـــاءيـــرنـــو إلـــيـــه ع أوردة  فـــتـــثـــور 

إنـــــــــــــــا لـــــــــــــثـــــــــــــارات الـــــحـــــســـــيـــــن
ــن؟ ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ وتـــــــقـــــــول لـــــــي تــــبــــكــــي ال

الشاعرحسين عبد الساتر 
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سلطاٌن خضيب 

أبـــــــيـــــــاُت آيــــــــــــاُت ســــــــــــورٌة وحــــــــروف
ــوُد طـــفـــوف ــ ــجـ ــ ــسـ ــ صـــــلـــــواُت آهــــــــات والـ
ــا ــ ــي ــ ــارج ومـــــعـــــارج مـــلـــتـــقـــى األول ــ ــض ــ ــم ــ ف
ــا  ــيـ ــبـ ومــــــصــــــارع ومــــــدامــــــع ِقــــبــــلــــُة األنـ

نــــــــــوُح ظــــــــلَّ ألــــــــف عــــــــام بـــالـــخـــيـــام
ــالة ــ ــف ــ ال أرِض  فـــــي  الــــفــــلــــَك  ــُع  ــ ــن ــ ــص ــ ي
هــــــــــاَك طـــــــوفـــــــاُن الـــــــدمـــــــاء كــــربــــالء
ــُة الــــــحــــــزِن فـــــي وجـــــــه الـــحـــيـــاة ــ ــغ ــ ــب ــ ص
وادَمـــــــعـــــــي ــي  ــ ــع ــ ــل ــ ــق ــ ت ال  ســـــمـــــا  يـــــــا 
ــرات ــ ــفـ ــ ــّط الـ ــ ــشـ ــ واســــــتــــــوى الــــفــــلــــُك بـ
النجاة سفينُة  الحسيُن  يداه  خّطت  رآه  حينما  نوُح 
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ــاَن الــــدمــــوِع  ــ ــوفـ ــ ــوُف طـ ــ ــف ــ ــط ــ هــــل صـــــار ال
ــُك اســـتـــقـــرَّ مـــكـــســـوَر الـــّضـــلـــوِع  ــلـ ــفـ ــالـ فـ

***
ــات ــ ــرفـ ــ ــُه عـ ــ ــ ـ ــلُّ ــ ــ إحـــــــــــــــراُم ومــــــــقــــــــاُم تـ
وفـــــــرات زمــــــــــزٌم  دمـــــــــُع  بـــــل  زرُع  ال 
ــوات   ــ ــط ــ خ والــــهــــوى  ســـــــاروا  ــد  ــ ق زّواُر 
قـــد حـــّجـــوا لــــُه عـــّجـــوا بـــصـــنـــوِف الــّلــغــات

موئال للعاشقين  أصبحت  بكربال  الوال  كعبُة  هاَك 
الُعال  لجنِّة  فيِهُم  تسري  العراق  من  ُبراق  الباِب  عتبُة 
ــِخــــضــــاب والــــتــــراب هـــــــاَك مـــــحـــــراُب الــ
ه ســــــــجــــــــدُة الــــصــــال تـــــــحـــــــَت خـــــــــــــدِّ
للمال  ثراُه  والمالئُك هوت سّبحت استغفرت حوَل 

ــُم ــ ــيـ ــ لـــــاّلجـــــيـــــن كــــــهــــــُف قـــــّبـــــتـــــُه رقـ
ــُم ــيـ ــظـ ــعـ ــِه الـــــــّذبـــــــُح الـ ــ ــي ــ ــل ــ مــــحــــفــــوٌر ع

***
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ــن ــي ــس الـــــلـــــُه ســــــّمــــــاُه فـــــي الــــســــمــــاء ح
ــن ــي ــس ــح ــى نـــــــــــورُه ب ــ ــّلـ ــ ــجـ ــ قــــــد هــــــــلَّ وتـ
ــن ــي ــس ــد بــــيــــديــــه ح ــ ــّه ــ ــش ــ ــت ــ ــد ي ــ ــّمـ ــ ــحـ ــ ومـ
ــا مــــن حــســيــن  ــ ــ ــي وانـ ــ ــنّ ــ ــي هـــــَو م ــ ــن ــ هـــــذا اب

جبرئيُل قد تاّله لّما اتاه هذا الذي ربُّ السماِء قد روى  
إقرا َنعيًا فوَق َلوح و بعَض َنوح وآيًة جلّيًة عن الهوى 
اكتوى   قد  ِه  بظلِّ وأحمٌد  الحراء  عند  العزاء  أوُل  حّل 
عينُه لّما تَزل من األزل تفيُض كي تسقي وروَد نينوى 

ــا ــن ــي ــس ـــــل ح بــــــدمــــــوِع الــــحــــنــــاِن   ُقــــــــم غـــــسِّ

ــــــن حـــســـيـــنـــا ــاٍء يــــمــــانــــي قـــــــم كــــــفِّ ــ ــ ــس ــ ــ ــك ــ ــ ب

بنت الهدى الصغرى 
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سبيلُ الكوِن

ألــــــــعــــــــشــــــــُق كـــــبَّـــــرفــــــــــــــــــي كـــــــــربـــــــــال

ــرحــــــــــــــــــــــــيَّ عــــــلــــــى ــ ــ ــفَّ ــ ــ ــظ ــ ــ مــــــــشــــــــٍي ُم

ــه ـــ ــَل ـــ ــي ح أيُّ  ـــــــي  بـــكـــــــفِّ ــا  ــ مـ لــــٰـــكـــن  آِه 
ســـبـــيـــَلـــه ــى  ــ ــقـ ــ ألـ ال  الــــــكــــــوِن  فـــســـبـــيـــُل 

***
ــُد ــي ــع ـــ س ــُس  ــ ــــ ــ ــّرجـ ــ الـ وذا  أنـــــــَت  ــٌر  ــ ــائـ ــ حـ
ــُد ــ ــزي ــ ي إفــــــــــَرح  أال  نــــــــادى  ــا  ــــ ــقـــضـ ــــ ــالـ فـ
ـــُد ــي إرفـــــــــِع الـــــكـــــأَس فــــــذا الــــّســــبــــُط وحـ
ــُد ــديـ ــــ ــم طــــــفٌّ جـ ــكـ ــــ ــوَم لـ ــ ــ ــي ــ ــ ــَع ال ــ ــ ــنِ ــ ــ ُص

تـــــبـــــقـــــى ويـــــــــفــــنــــىلـــــــــٰــــــــكــــــــنّــــــــمــــــــا

بــــــــــــــــــِه عــــــرفــــــنــــــاأمـــــــــــــــــُر الــــــّســــــمــــــا
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ــه ــَلـ ــيـ وكـ ــُه  ــ ــ ــلّٰ ــ ــ ال ــُذَل  ــ ــ ــخ ــ ــ ي أن  ــن  ــ مـ جــــــلَّ 
ســبــيــَلــه ــى  ــ ــق ــ ـــ ــ أل ال  الــــــكــــــوِن  ــُل  ــيـ ــبـ ــسـ فـ

***
ــُت ــ ــي ــ ــي أت ــ ــكـ ــ ــي أبـ ــ ــم ــ ــال ــ لــــلــــّدنــــى مـــــن ع
ــُت ــيـ ــكـ ــٌت حـــــيـــــَن بـ ــ ــبـ ــ ــثـ ــ فـــــــوجـــــــودي ُمـ
ــا رأيــــــُت ــ ــم مـ ــ ــواك ــ ـــ ــ ــا س ــ ــي ــ ـــ ــ ــّدن ــ ــُر ال ــ ــظ ــ ـــ ــ أن
ــُت ــي ــك ــذ أّنـــــــي ح ــ ــاُن مـ ــ ــش ــ ــط ــ ــا ع ــ ــُت يـ ــ ــل ــ ق

ــْقمــــــــــــن أجـــــــلـــــــُكـــــــم ــَل ــخ ألــعــبــُد ُي

ُيــرزقمــــــــــــن فـــــضـــــلـــــُكـــــم الــدهــِر  في 

ــه ــَل ــي ــوس ــَف بـــي ُمــــذ غـــــاَب مـــن كـــــاَن ال ــيـ كـ
ســـبـــيـــَلـــه ــى  ــ ــقـ ــ ألـ ال  الــــــكــــــوِن  فـــســـبـــيـــُل 

***
ــر ــواف ــح ــال ــي ك ــوقـ ــدو الــــوقــــُت فـ ــعـ ــوَف يـ ــ ــ س
ــر ــُب حــائ ــلـ ــقـ »عـــســـى« والـ ــَت« و  ــ ــي ــ »ل ــَن  ــيـ بـ
ــر ـــ ـــ ــاِم الـــيـــــــوَم زائ ــقـ ــــ ــمـ ــي عـــــــنـــَد الـ ــن ــت ــي ـــ ل
نـــاظـــر اآلن  بـــحـــالـــي  ــى  ــ ــول ــ ــم ــ ال ــى  ــ ــس ــ وع
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تـــــــلـــــــَك الــــلــــيــــالــــيعـــــــــــــد بـــــــــــــي إلـــــــــى

ــيفــــــــــــــــــي كـــــــــربـــــــــال ــ ــ ــوال ــ ــ ــغ ــ ــ عـــــــنـــــــَد ال

ــَلـــه ــيـ ــلـ ــي عــــلــــى هــــــــذا قـ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ كــــــــلُّ دمـ
ســـبـــيـــَلـــه ــى  ــ ــقـ ــ ألـ ال  الــــــكــــــوِن  فـــســـبـــيـــُل 

***
ــي فـــــي األمــــانــــي ــبـ ــلـ ــُت قـ ــ ــه ــ ــّي ــ ــا ت ــ ــ هـــــا أنـ
ــا أبـــــحـــــُث عـــــن تِـــــبـــــِر الـــمـــعـــانـــي ــ ــ ــارًب ــ ــ ه
ــِط رانــــي ــ ــب ــ ــّس ــ ــَو ال ــ ــح ــ ــًدا لـــلـــّطـــفِّ ن ــ ــاصـ ــ قـ
ــو لـــكـــم جــــــــوَر الـــــّزمـــــاِن ــ ــك ــ ــدي أش ــ ــّيـ ــ سـ

جــــــــــــــــــاروا عـــلـــيـــنـــايــــــــــــــــا ســـــــــــّيـــــــــــدي

قـــــــــلـــــــــٌب لـــــديـــــنـــــاكـــــــــالـــــــــمـــــــــوقـــــــــِد

ــه ــَل ــي ــه ــي أذنـــــــي ص ــ ــوُن فـ ــ ــم ــ ــي ــ ــم ــ ــُع ال ــ ــرفـ ــ يـ
ســـبـــيـــَلـــه ــى  ــ ــقـ ــ ألـ ال  الــــــكــــــوِن  فـــســـبـــيـــُل 

الشاعر محمد جهجاه



130

Q ُُه البتول أمُّ

ــطــفِّ ــرُش واألفــــــالُك فـــي ال ــعـ الـ
ــزِف ــنّ ــَع كــال ــّدمـ ــبُّ الـ ــص قــامــْت ت

ــوْل ــط دمـــــٌع لــــُه مــــَن الـــّســـمـــا ه
ــوْل ــت ــب ال أّمـــــُه  جـــــاءْت  تــلــَك  أْم 

***
ألرِض نــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــوى
ألـــــــــــعـــــــــــرُش قـــــــــد هــــــوى
مـــــــــــســـــــــــافـــــــــــًة طــــــــــوى

يــــــرنــــــو إلــــــــــى الـــــغـــــريـــــْب
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مـــــــــن الــــــبــــــقــــــيــــــِع جـــــــــاْء
الـــــّســـــمـــــاْء مــــــــَن  هــــــل  أم 
ألرِض كـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــالْء

ــْب ــ ــي ــ ــل ــ ــّس ــ ــو عــــلــــى ال ــ ــن ــ ــح ــ ي

جـــــاءت لــــُه يـــا ويــلــتــي ركـــَض
األرَض ــُد  ــص ــق ت ــاِء  ــمـ ــّسـ الـ ــَن  ــ م

هـــوْل ــى فــي حــالــِة الـــذُّ ــرٌش أتـ ــ ع
ــوْل ــت ــب ال أّمـــــُه  جـــــاءْت  تــلــَك  أم 

***
ذابـــــــــــت مـــــــــَن اْشـــــتـــــيـــــاْق
الـــــــــُفـــــــــراْق إّنــــــــــــــــُه  إذ 
ُيـــــــطـــــــاْق وال  صـــــــعـــــــٌب 

ــوْف ــ ــفـ ــ ــّطـ ــ ــا إلـــــــى الـ ــ ــ ـــًض ــ ركـ
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لـــــــيـــــــَس بــــــهــــــا ُركــــــــــــــوْع
ـــــلـــــوْع بـــــــل كـــــــســـــــرُة الـــــضُّ
بـــــدمـــــعـــــهـــــا الـــــــــجـــــــــزوْع

بــــــجــــــســــــمــــــِه تـــــــطـــــــوْف

ثكلى مــفــجــوعــًة  ــى  ــ األس ُتـــبـــدي 
ــاَل ــب ــت ن ــزعـ ــد نـ ــ ــن صـــــــدرِه ق ــ م

ــوْل ــق ــد تـــســـاءلـــْت ت ــفُّ قـ ــ ــّط ــ وال
ــوْل ــت ــب ال أّمـــــُه  جـــــاءْت  تــلــَك  أم 

***
بــــقــــلــــبــــهــــا الـــــــــــــــــــّرؤوْف
الــــَمــــخــــوف األذى  تــــــــرى 
ــف تـــــــرى الـــــّســـــيـــــوْف؟ ــ ــي ــ ك

تـــــــبـــــــري لــــــــــُه الـــــوتـــــيـــــْن
مــــــــذ شــــــمــــــرهــــــم جــــلــــْس
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فــــــــــي أذنــــــــــهــــــــــا هـــــمـــــْس
ســـــــأخـــــــطـــــــُف الــــــنّــــــفــــــْس

ــْن ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ فــــــــــوّدعــــــــــي الـ

ــحــِر ــنّ ال ــى  عــل تــبــكــي  فـــاطـــٌم  ذي 
ــزْت ظـــهـــًرا مـــَن الـــّصـــدِر ــّيـ مـــا مـ

الخيوْل فــوقــه  ضــلــٍع  ــوُت  صـ ــل  ه
ــوْل ــت ــب ال أّمـــــُه  جـــــاءْت  تــلــَك  أم 

***
ــْل ــ ــ ــي ــ ــ ــّدخ ــ ــ يـــــــا حـــــــامـــــــَي ال
هــــــــــذي الــــــنّــــــســــــا تـــــقـــــوْل
صــــــــرنــــــــا بِــــــــــــال كــــفــــيــــْل

والـــــــــــــّســـــــــــــوُط أجــــنــــبــــي

وفـــــــــــــــــاطـــــــــــــــــٌم تــــــــــرى
ــرى ــ ــ مــــــــــا حـــــــــــــلَّ مــــــــــا جـ
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مــــــــــذ شـــــــــمـــــــــُر شـــــــّمـــــــَر

ضــــــــــــرًبــــــــــــا بـــــــزيـــــــنـــــــِب

ــا جـــاري ــن ــع ــري الــقــضــى ودم ــج ي
ــاِر ــجـ ــَي الـ ــ ــام ــ ــل إلـــيـــنـــا ح ــّجـ عـ

ــوْل ــيـ فـــدمـــعـــنـــا فــــي خــــّدنــــا سـ
ــوْل ــَت ــب ال أّمـــــُه  جــــاءت  تــلــَك  أم 

الشاعر محمد جهجاه
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الباكياُت الّصالِحاُت

ــالُة ــصَّ ال منها  جـــرت  ــد  ق صــالِــحــاُت..  ــاكــيــاٌت  ب

ــا ــ ــواه ــ ِس ال  ُيـــــعـــــَبـــــْد..  ــوُد  ــ ــب ــ ــع ــ ــَم ــ ال بـــهـــا 
بــــهــــا ديــــــــــٌن َتـــــــشـــــــيَّـــــــْد.. ديــــــــــُن َطــــــَه

***
الـــــبـــــاكـــــيـــــاِت الــــــعــــــيــــــوَن  إنَّ  أال 
ــاِت ــ ــ ــن ــ ــ ــت آم ــ ــ ــان ــ ــ ــوِم الـــــحـــــشـــــِر ك بـــــــيـــــ
ــاِت ــمـ ــكـ ــحـ ــُمـ ــت حـــــــــروَف الـ ــ ــاَنـ ــ فـــقـــد صـ
ــــــالِة بــــــدمــــــٍع ثـــــبَّـــــَتـــــت فــــــــــرَض الــــــصَّ
ــاِة ــ ــج ــ ــن ــ ــال ــ ب فـــــــــــازت  ــه  ــ ــ ــل ــ ــ ال ــَد  ــ ــ ــن ــ ــ ع و 
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رحـــيـــُم ربٌّ  ــُه  ــ ــاغ ــ ص عـــظـــيـــُم..  دمــــــٌع  ــه  ــ إنـ
ــا ــواهـ سـ ال  ــْد..  ــ ــَبـ ــ ــعـ ــ َمـ ــُن  ــ ــي ــ ــع ــ ال ــذي  ــ ــ ه و 
ــا ديـــــــــــٌن تـــــــشـــــــّيـــــــْد.. ديـــــــــــُن طـــه ــ ــهـ ــ بـ

***
َتــــنــــزْل ــن  ــ ــي ــ  دمـــــوعـــــي فـــــــوق خـــــــدي ح
ــل ثـــــمَّ أكــــِمــــْل« ــ ــِمـ ــ ــن »أكـ ــفـ ــجـ ُتـــنـــاجـــي الـ
ــْل« ــ ــ ــِق ــ ــ »أيـــــــــا بــــــّكــــــاُء إجـــــــــــَزع ثـــــــمَّ إع
ــاٍت لِـــــِدعـــــبِـــــْل« ــ ــ ــي ــ ــ ــــــر بــــعــــَض أب »تــــــَذكَّ
ــِر َزلـــــــــِزْل« ــ ــم ــ ــُع ــ ــن ُذنـــــــــوِب ال ــ ــااًل م ــ ــبـ ــ »جـ

الكبيرا ــَب  ــّذن ال تمسُح  الــعــفــيــرا..  الــخــد  ــُدُب  ــن ت

ســـواهـــا ال  ـــــــْد..  الـــــــُمـــــــَؤيَّ ــقُّ  ــ ــحـ ــ الـ ــي  ــ هـ
ــا ديـــــــــــٌن تـــــــشـــــــّيـــــــْد.. ديـــــــــــُن طـــه ــ ــهـ ــ بـ

***
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الــــــّرســــــوُل و  ــى  ــ ــّلـ ــ صـ ــُه  ــ ــ ــل ــ ــ ال ــا  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الــــبــــتــــوُل و  أدرى  الــــــــكــــــــراُر  بــــهــــا 
ــُل ــ ــي ــ ــس ــ عـــــظـــــيـــــٌم قـــــــــدُرهـــــــــا إّمــــــــــــا ت
ضـــــــا أيــــــًضــــــا يــــقــــوُل ومـــــــــــــوالَي الـــــــرِّ
ــُل ــيـ ــلـ بـــــــــأنَّ الــــــــُحــــــــزَن لِـــــْلـــــَمـــــولـــــى قـ

َحبيبي ــُدب  ــ ان بــالــبــكــاِء  ــِب..  ــي ــب َش ــِن  ــ اِلب قــالــهــا 

ــا ــواهـ سـ ال  َتـــــشـــــَهـــــْد..  ــُن  ــ ــي ــ ــع ــ ال وهـــــــذي 
بــــهــــا ديــــــــــٌن َتــــــــَشــــــــيَّــــــــْد.. ديــــــــــُن طــه

***
ــاِت ــ ــ ــاري ــ ــ ــع ــ ــ ال لــــلــــجــــســــوِم  ُنــــــــــْح  أال 
جــــــاريــــــاِت ُدمــــــــــــــوٍع  مــــــن  أكــــــثِــــــر  و 
ــَك الـــــنـــــحـــــوِر الـــــّدامـــــيـــــاِت ــ ــلـ ــ ــى تـ ــ ــل ــ ع
الـــــــّذابـــــــالِت ــاَه  ــ ــ ــف ــ ــ ــشِّ ــ ــ ال ــَس  ــ ــنـ ــ تـ ال  و 
ــَد الــــــُفــــــراِت ــ ــنـ ــ ــا حـــــــلَّ الــــّظــــمــــا عـ ــ ــه ــ ب

الكسيِر دِر  للصَّ ــِك  اب و  العفيِر..  للجسِم  فــابــِك 
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ــا ــواهـ سـ ال  ُتــــحــــَمــــْد..  ــاُت  ــ ــع ــ ــدم ــ ال فـــــذي 
بــــهــــا ديــــــــــٌن َتــــــــَشــــــــّيــــــــْد.. ديــــــــــُن طــه

الشاعرة فاطمة رزق
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سل صدري

سل صدري .. عن اللطم..  وسل عيني عن الحسرة
ونبضها جمرة تذوب   لمن روحي..  وسل روحي.. 
ــن ــي ــس ــن يـــــا ح ــيـ ــسـ ــن حــــســــيــــن.. حـ ــيـ ــسـ حـ

***
أســقــىلـــيـــتـــنـــي كـــنـــت غــــديــــرًا الـــعـــبـــاس  دم  ــن  مـ

ــًا ــ ــرابـ ــ ــت تـ ــ ــن ــ ــي ك ــنـ ــتـ ــيـ ألقىلـ الــســبــط  نــعــل  تــحــت 

ــنــي ــعــي ــُم ب ــ ــه ــ ــس ــ ــتـــه ال ــيـ الحسينلـ نــحــَر  لـــي  ــت  ــي ل

ــُل طيني ــاِض ــُهــُم ف ــرِش فــاشــهــد.. مــنْ ــع ــا الـــَه ال ي

سل نحري.. وسل قبري.. وسل جمري عن الدمعة
أسعى له  ومن  نذرت  عمري..  لمن  عمري..  وسل 
ــن ــي ــس ــن يـــــا ح ــيـ ــسـ ــن.. حـ ــ ــي ــ ــس ــ ــن ح ــيـ ــسـ حـ

***
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حياتي فـــي  ــى  ــش أخ ــي وفـــنـــائـــيلــســت  ــ ــوت ــ ــَر م ــ ــي ــ غ

ــٍن ــي حــن ــن  ــ م عـــطـــٍر  ــاءدون  ــم ــس ــر ال ــ ــا زهـ ــ مـــنـــك ي

ــي شـــهـــيـــدًا ــ ــ ديـــنـــيأحـــِيـــنـــي رب لـــلـــعـــطـــشـــان  رد 
ــًا ــون ــن ــط الـــقـــلـــب ج ــولـ الحسينخـ ــّب  ــ ُح فـــي  ــنَّ  ــ ُج

العبرة لظى  مــن  عليه  يــجــري..  بما  ثــغــري..  ســل 
بالحسرة القلب  يجوب  قهري..  لمن  قهري..  وسل 
ــن ــي ــس ــن يـــــا ح ــيـ ــسـ ــن.. حـ ــ ــي ــ ــس ــ ــن ح ــيـ ــسـ حـ

***
ــاك دمــعــي ــ ــي ه ــون ــي ــن ع ــُت الــوديــعــةمـ ــ ــي ــ فــيــه واس

ــاتــي ــي حــي ــ ــا ف ــنـ ــادي وجــيــعــةكـــيـــف أهـ ــ ــه ــ ــُة ال ــ ــن ــ واب

ــي عـــيـــوٌن ــ ــو ل ــف ــغ ــي بـــكـــاءكـــيـــف ت ــ ــوُل فـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ والـ
ــى ــس ان لـــســـت  وربــــــي  ــالءال  ــ ــرب ــ ــا فـــــي ك ــ ــه ــ ــزن ــ ح

الحضرة في  الليل  اجوب   .. وبالعشر  صبري..  خبا 
الزهرا تحضر  عساها  يجري..  بما  يــدري..  ومــن 
ــن ــي ــس ــن يـــــا ح ــيـ ــسـ ــن.. حـ ــ ــي ــ ــس ــ ــن ح ــيـ ــسـ حـ

***
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ــن تـــــرى غـــيـــَر حــبــيــبــي ــ ــرت وحــديم ان ص ارتــجــي 

ــاق يـــا مــــوالي لــحــديمـــن أنـــاجـــي فـــي ظــالمــي ــ ض

ــي ــع ــاك دم ــ ــي هـ ــ ــام ــ ــا أم ــ ــيي ــزائ ــا روحـــــي ع هــــاك يـ

ــًا ــب ــي ــل ــُت س ــ ــن ــ ــي الـــعـــراءلـــيـــتـــنـــي ك ــ ــا ســلــيــبــًا ف ــ ي

شعرا الهوى  خط  لمن  بحري..  وسل  نثري..  سل 
والعصرة المسموم  الى  النحر..  من  الــقــدر..   من 
ــن ــي ــس ــن يـــــا ح ــيـ ــسـ ــن.. حـ ــ ــي ــ ــس ــ ــن ح ــيـ ــسـ حـ

***
حــــامــــاًل لـــلـــطـــف هــمــيمـــبـــِحـــٌر فـــي ُفـــلـــِك نـــوٍح

نـــداهـــا ــن  ــ م ــي  ــب ــل ق ــن أمــيذاَب  ــا ب حــيــن صــاحــت ي

ــادت ــ ــر الــبــقــايــاإنـــنـــي الـــــحـــــوراء ن ــم ــع ــن ال ــذ مـ خـ

ــبــي ــي ــا حــب ــ ــد إلـــيـــنـــا يـ ــ بــــعــــدك صــــرنــــا ســبــايــاعـ

وذا خدري.. هوى خدري.. وسوط الطاغي يدميني
يؤاذيني شمر  وذا  ــجــري..  ي دم  صـــدري..  ــن  وم
ــن ــي ــس ــن يـــــا ح ــيـ ــسـ ــن.. حـ ــ ــي ــ ــس ــ ــن ح ــيـ ــسـ حـ

***
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ــِل الــحــقــِد تــعــدو ــي ــخ ــا ل ــدِر الــمــكــرمــاْتيـ ــ ــوَق ص ــ ف

ــو الـــحـــيـــاْةيــــــا لــــــرمــــــٍح يـــعـــتـــلـــيـــِه ــم ــس ــه ت ــ ــن ب ــ م

ــشــكــو حـــزنـــهـــا حــــــزُن الــعــلــيــلآيــــــة الـــتـــطـــهـــيـــر ت

الــكــفــيــلســـــورة الــتــكــويــر غــامــت ــم  ــه س أذى  ــن  مـ

عانى كــم  الشفع  وكــف  النهر..  على  ــر..  ــوت ال يــد 
قــرآنــا بــالــطــف  ــروا  ــ ف يـــســـري..  ــعــصــر.. دم  ــل ول
ــن ــي ــس ــن يـــــا ح ــيـ ــسـ ــن.. حـ ــ ــي ــ ــس ــ ــن ح ــيـ ــسـ حـ

الشاعر محمد نايف
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قرآُن الدماء

ــاء ــ ــم ــ ــس ــ ــال وحـــــــــــُي ال ــ ــ ــرب ــ ــ فـــــــي ك
حـــــــقـــــــدًا رمـــــــــــــاُه الــــجــــاهــــلــــون
وحــــــســــــيــــــُن قــــــــــــــرآُن الــــــدمــــــاء
)إنـــــــــــــــا لــــــــــــُه لـــــحـــــافـــــظـــــون(

ــوت ــ ــ ــكـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ونـــــــــــــــــــــــــداء الـ
َيـــــــــمـــــــــوت.... ال  ــُن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ

***
ــي الــــوجــــِه ســـــــورُة )والـــضـــحـــى ( ــ ف
و)الـــــنـــــجـــــِم( ُتـــتـــلـــى و)الــــقــــمــــْر(
ــا ــه ــٌن( ل ــ ـــيــ ـــ ــاس ــ ــِب )يــ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــ ف
نـــــاحـــــت أســــــــــًى كــــــــلُّ الـــــــُســـــــَوْر
ــن ــ ــم ــ فــــــــــي صــــــــــــــــدره نــــــــبــــــــٌأ ل
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ــْر؟ ــ ــَسـ ــ ــكـ ــ يــــتــــســــاءلــــون لِــــــَمــــــا انـ
فــــــــي نــــــــحــــــــرِه أثـــــــــــــــُر  الـــــدمـــــا
ــْر ــ ــَهـ ــ َظـ  ) الـــــلـــــُه  هـــــو  قـــــل  فـــــــي) 

فـــــــــي كــــــــــربــــــــــالَء األنــــــبــــــيــــــاء
ــون فـــــي ُجـــــــــــْرِد خـــــيـــــٍل  ُيـــســـَحـــقـ
وحــــــســــــيــــــُن قــــــــــــــرآُن الــــــدمــــــاء
)إنـــــــــــــــا لــــــــــــُه لـــــحـــــافـــــظـــــون(
ونـــــــــــــــــــــــــــداُء الــــــمــــــلــــــكــــــوت
يـــــــــمـــــــــوت.... ال  الـــــحـــــســـــيـــــُن 

***
ــٍد ــ ــمـ ــ ــحـ ــ هـــــــــــــذا َجـــــــــــمـــــــــــاُل مـ
َيــــــبــــــكــــــي عــــــلــــــيــــــِه يــــــوســــــُف
ــُه ــ ــنَـ ــ ــيـ ــ يــــــعــــــقــــــوُب ُيـــــعـــــمـــــي عـ
حـــــــزنـــــــًا عـــــلـــــيـــــِه ويــــــــأَســــــــف ُ
ـــــَبـــــت تــــــــــــــــوراُة مــــــوســــــى ُخـــــضِّ
إنــــــجــــــيــــــُل عـــــيـــــس َيـــــــــنـــــــــِزف ُ
ــا فـــــــــوق الـــقـــنـــا ــ ــمـ ــ ــسـ ــ وحـــــــــــُي الـ
ــُف( ــ ــَح ــ ــص ــ ــُم ــ هــــــذا الـــحـــســـيـــُن )ال
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َقـــــتـــــلـــــوا بــــــــِه أهــــــــــَل الــــِكــــســــاء
فــــــــبــــــــأيِّ ذنـــــــــــــٍب ُيـــــقـــــَتـــــلـــــون
وحــــــســــــيــــــُن قــــــــــــــرآُن الــــــدمــــــاء
)إنـــــــــــــــا لــــــــــــُه لـــــحـــــافـــــظـــــون(
ونـــــــــــــــــــــــــــداُء الــــــمــــــلــــــكــــــوت
يـــــــــمـــــــــوت..... ال  ــُن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الـ

***
ُبـــقـــعـــٍة أشـــــــــــرُف  األرِض  فــــــي 
اخـــــتـــــارهـــــا الـــــــســـــــمـــــــاِء  ربُّ 
ــا ــ ــوفـ ــ هـــــــي ُمــــلــــتــــقــــى أهـــــــــــِل الـ
هـــــــــي ِســــــــــــــــــــدرٌة لـــلـــمـــنـــتـــهـــى
زاَر اإللـــــــــــــَه بـــــــــــــعـــــــــــــرِشـــــــــــــِه
فـــــــــي كـــــــربـــــــال َمـــــــــــن زارهـــــــــــا
يــــــــا تــــــــربــــــــًة كـــــــونـــــــي الـــــــــــدوا
الـــــــــلـــــــــُه قـــــــــد أوحـــــــــــــــى لـــهـــا

لـــــــلـــــــنـــــــاِس دارًا لـــــــِلـــــــشـــــــفـــــــاء
ــا الــــمــــؤمــــنــــون ــ ــهـ ــ ــيـ ــ يــــســــعــــى إلـ
وحــــــســــــيــــــُن قــــــــــــــرآُن الــــــدمــــــاء



)إنـــــــــــــــا لــــــــــــُه لـــــحـــــافـــــظـــــون(
ونـــــــــــــــــــــــــــداُء الــــــمــــــلــــــكــــــوت
يــــــــمــــــــوت... ُال  الـــــحـــــســـــيـــــن 

***
..ونــــــلــــــطــــــُم نــــــبــــــكــــــي..َنــــــِئــــــنُّ
أِمـــــــــــَن الــــــــزيــــــــارِة ُنــــــــحــــــــَرُم؟!!
ــي ــلـ ــجـ ــنـ ــيـ فــــمــــتــــى الـــــــــوبـــــــــاء سـ
ــرُم ــ ــ ــحـ ــ ــ ُرحــــــــــمــــــــــاَك جـــــــــــــاَء ُمـ
ــوا ــ ــزنـ ــ ــحـ ــ تـ ال  »يـــــاشـــــيـــــعـــــتـــــي 
ــوا ــ ــم ــ ــل ــ ــس ــ ــت ــ ــس ــ ت ال  لـــــــلـــــــيـــــــأِس 
أنــــــــــــا قـــــــــــــــــادٌم مـــــــــع حــــــيــــــدٍر
ومــــــعــــــي الـــــــــرســـــــــوُل وفــــــاطــــــُم

يـــــــــا زائــــــــــــريــــــــــــَن لـــــكـــــربـــــالء
الـــــــــيـــــــــوَم نـــــحـــــن الـــــــــزائـــــــــرون
وحــــــســــــيــــــُن قــــــــــــــرآُن الــــــدمــــــاء
)إنـــــــــــــــا لــــــــــــُه لـــــحـــــافـــــظـــــون(
ــوت ــ ــ ــكـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ونـــــــــــــــــــــــــداء الـ
ــوت ــ ــ ــم ــ ــ ي ال  الـــــــحـــــــســـــــيـــــــُن 

الشاعر محمد طالب



 قمر بني هاشم

 Q أبا الفضل العباس ابن علي 
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Qبين القلِب والعّباس

ألــــــــــمــــــــــُح ركــــــــــًبــــــــــا مــــــــــع رايــــــــــة
وهـــــــــــــــــــذت حــــــــــّبــــــــــا عــــــيــــــنــــــاَيــــــا
ــى روحــــــــــــــــي هــــــــــل ألـــــقـــــى ــ ــ ــش ــ ــ ــط ــ ــ ع
مـــــــــــــــــاًء هــــــــــل لــــــــــي بـــــســـــقـــــايـــــة؟

لـــــــمـــــــحـــــــت عـــــــيـــــــنـــــــي عـــــيـــــنـــــيـــــِه
مـــــــــــــــــّد بـــــــــعـــــــــطـــــــــٍف كــــــــّفــــــــيــــــــِه
يـــــــــرويـــــــــنـــــــــي مــــــــــــــــــــاَء حــــــــيــــــــاٍة
فــــــــرمــــــــيــــــــُت الــــــــقــــــــلــــــــَب إلـــــــيـــــــِه

إحساسي حّبا  أنــفــاســي...وارِو  خــذ  عمري  خــْذ 
ــاِس عــّب ــن  م شـــوقـــي...وُيـــرّوى  ــن  م قلبي  يظمأ 

***
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المطَلب وعيناَك  يلَهب...جئُت  قلبي  في  بعُدك 
أشرب عطفا  جــوِدك  ودعــنــي...مــن  رؤيـــاَك  هبني 
الَصبِر ورّيـــاَن  ــغــِر....عــذَب  ــث ال ظمأ  مــن  أشـــرُب 
العمِر ــزاَن  أحـ جــرحــي...أنــســى  عينَك  فــي  أطفئ 

إحساسي حّبا  أنــفــاســي...وارِو  خــذ  عمري  خــْذ 
ــاِس عــّب ــن  م شـــوقـــي...وُيـــرّوى  ــن  م قلبي  يظمأ 

***
بلسم أصــنــُع  ُجــرحــك  فــأســَلــم...مــن  كّفيَك  ألثم 
ْم ــرَّ ــح ُم ــاَي  ــي دن ــجــعــُل  جــراحــي...ي كـــّل  ينسيني 

ُأنــَســب بفخٍر  ــّف  ــّط ــل ــّذب...ل ُأع بــالــحــّب  دعــنــي 
بزينب عليَك  لــقــاٍء...أقــســمــُت  عــذَب  وامنحني 

إحساسي حّبا  أنــفــاســي...وارِو  خــذ  عمري  خــْذ 
ــاِس عــّب ــن  م شـــوقـــي...وُيـــرّوى  ــن  م قلبي  يظمأ 

***
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ــوُن ــُت أخـ ــس ــَف أكـــوُن...مـــعـــطـــاًء ل ــي عــّلــمــنــي ك
تهوُن ــاَي  ــي دن ــامــي...واجــعــْل  إم طــوَع  واجعلني 

ناصر« مــن  »هــل  الــّثــائــر...فــألــّبــي  القلب  ألهمني 
الــعــاشــْر يـــوُم  ــي  ــانـ ...وزمـ طـــفٌّ قلبي  ــي  ف يبقى 

إحساسي حّبا  أنــفــاســي...وارِو  خــذ  عمري  خــْذ 
ــاِس عــّب ــن  م شـــوقـــي...وُيـــرّوى  ــن  م قلبي  يظمأ 

***
ــاَء ــي ــا وح ــّب ــًرا ح ــهـ ــاءة...طـ ــبـ وامــنــحــنــي ظـــّل عـ
ــاَء ــَب ج ــن ــن زي ــّزا م ــح...ع ــن ــام ــي ف ــان ونــســاَء زم

أوالدا ــا  ــّبـ حـ ــذل  ــ ــب ــ ــادا...ت ــ ــج ــ أم ــع  ــن ــص ت أمٌّ 
ــادة... ــه قــربــانــي خير ش فــاقــبــل...  إلــهــي  ــقــول  وت

إحساسي حّبا  أنــفــاســي...وارِو  خــذ  عمري  خــْذ 
ــاِس عــّب ــن  م شـــوقـــي...وُيـــرّوى  ــن  م قلبي  يظمأ 

***
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ــي دوائ باللطم  شــقــائــي...واصــنــْع  مـــوالَي  بلسْم 
زهرائي قلبي  تشفي  ــدري...  صـ كّفي  لمست  إن 

يقيني بالعشِق  طــيــنــي...ثــّبــت  ــَك  حــّب مــن  وارِو 
حنيني ركـــُن  ــاس  ــّب ــي...ع ــّب ح عــقــيــدُة  فحسيُن 

إحساسي حّبا  أنــفــاســي...وارِو  خــذ  عمري  خــْذ 
ــاِس عــّب ــن  م شـــوقـــي...وُيـــرّوى  ــن  م قلبي  يظمأ 

الشاعرة إسراء شبلي 
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نفُس أخيه

ــرى َي ال  صــريــًعــا  ُمــْلــقــى  الـــثَّـــرى..  على  رآُه  ــا  لــمَّ
ــورى« ــا خــيــَر الـ ــاس ي ــبَّ ــي »ع ــادى عــلــيــِه أيـــا أِخـ نـ

***
ــُل ــ ــأرح ــ ـــــالَم َس ــي الـــــسَّ ــا أخـــــي مـــنِـّ ــ لـــــَك ي
ــــــه فـــيـــنـــا َيــــــنــــــِزُل هــــــــذا قـــــــَضـــــــاُء الــــــلَّ
ــدي بـــزيـــنـــَب قـــــْل لــهــا ــ ــع ــ ــك مــــن ب ــ ــيـ ــ أوِصـ
ــُل ــجـ ـــِـــك يــــا أخـــــّيـــــَة أخـ ــــــائـ ــا مــــن لـــقـ ــ ـــ ــ أن

تحيَّرا فيِه  ــمــوُت  وال جـــرى..  لَما  ــمــاُء  الــسَّ بكِت 
الـــورى« ــا خــيــَر  ي ــاس  ــبَّ تــحــّســرا.. »ع نـــادى عليه 

***
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ــي األْنــــُجــــُم ــِكـ ــْحـ ــــِة اإليـــــَثـــــاِر تـ ــْن ِقــــصَّ ــ عـ
ــُم ــَلـ ــْسـ ــَك َتـ ــ ــلَّ ــ ــَع ــ ــا َل ــ ــنَ ــ دْعــــنِــــي أُمــــــــوُت ُه
ــا الــــَيــــَدْيــــِن بِــَبــْغــِيــِهــم ــَتـ ــْلـ ـــُعـــوا ِكـ قــــْد َقـــطَّ
ــاُب وَكـــــــاَن قــتــلــَك أْعـــَظـــُم ــ ــَص ــ ــُم ــ ــَم ال ــ ــُظ ــ َع

الـــُفـــَراِت تغيَّرا ــُه  ــرا... وْجـ ــِمـ ُأْضـ ـــٌر  ــمــاِء سِّ ال فــي 
ــورى« ال يــا خيَر  ــاس  ــرا...»عــبَّ ُمــَكــبِّ الــكــوُن َصـــاَح 

***
ــَذاْر ــ ــتِـ ــ اْعـ َصــــــوُت  أْم  لِـــلـــَمـــاِء  َتـــْســـبِـــيـــحـــٌة 
ــاْر ــَسـ ــِكـ ــَراِت اإلنـ ــ ــُفـ ــ ــِه الـ ــ ــ ــُدو َعـــلـــى َوْجـ ــ ــْب ــ َي
ــْم ــ ــأِرِه ــ ــث ــ ــَك ُمـــَطـــالـــبِـــيـــَن ب ــ ــْيـ ــ َجـــــــــاؤوا إلـ
ــاْر َيـ ــدِّ ــوا الـ ــَرقـ ــْن َحـ ــ ــم بـــاألَْمـــِس َم ــُه ــُس ــْف هــم ن

ــرا ــفــطَّ ــأرا.. والـــقـــلـــُب مـــنْـــه ت ــثـ ــيـ ــاه لـ ــ ســـهـــٌم أتـ
الــورى« خيَر  يــا  ــاُس  ــرا..»عــبَّ تــَكــسَّ ــاِن  ــزم ال ظهُر 

***
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تــعــطَّــال َمــــــــاُن  الــــــــزَّ أِم  أَتـــــــــــــاُه  ــٌم  ــ ــهـ ــ َسـ
ــاَل ــ ــَع ــ أْش َقــــْلــــٍب  أيَّ  َيــــــــدِري  َكـــــــاَن  هـــــْل 
ــرى جـ دُمــــــــُه  بــــل  الـــــَمـــــاَء  أراَق  مــــا  هــــو 
ال كــــــــلُّ الــــــــَبــــــــالِء بــــــكــــــرَبــــــاَلَء َتــــــنَــــــزَّ

َتــْظــَهــَرا أْن  ــٍة  ــَئ ــي ــمــِش ل را..  وقـــــــدَّ ــُه  ــ اإللـ شــــاَء 
الــورى«. خيَر  يا  »َعــبَّــاُس  تــصــّورا..   الجمال  فيَك 

***
ــاْء ــُر جـ ــمـ ـ ــشِّ ــرى والـ ــ ــَث ــ ــى ال ــل ــُت ع ــويـ ـــا هـ لـــمَّ
ــاْء ــ ــّرج ــ ــد ُقـــطـــع ال ــال قـ ــ ــن وقـ ــي ــع ــّل ضـــحـــَك ال
ــوا ــت ــم ــش ــَت جـــنـــبـــي يــــا أخـــــي لــــم ي ــ ــن ــ لــــو ك
ــَم الـــنِـــســـاْء ــيـ ــوا خـ ــرقـ ــحـ ــوا كـــي ُيـ ــم ــج ــه لـــم ي

ــرا.... حتى أجـــيء وأنــصــرا ـ ــأخَّ تـ الــمــمــات  لــيــَت 
ــوم ألثـــأرا ــ ــًدا أق ــ ــا... وغـ مـ ــدِّ ــالـ ــي بــكــيــتــك بـ ــ إّن
..عـــــــــبـــــــــاس يــــــــا خـــــيـــــر الـــــــــــــــورى..

الشاعرة كوثر حجازي
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جئُت اليَك

جـــــئـــــُت إلــــــيــــــَك الـــــــيـــــــوَم مــــــن أســــــري
عــــــــــدُت بــــــال مـــــتـــــٍن أهــــــــل تــــــــــدري؟!
ــري ــ ــبـ ــ بـــــقـــــربـــــكـــــم فـــــلـــــتـــــحـــــفـــــروا قـ

***
ُرّبـــــمـــــا لــــم تــــعــــرِف الـــــوجـــــَه الـــغـــريـــَب:
ــُر ِمـــــــَن الـــــوجـــــِه نـــصـــيـــَب! ــ ــط ــ ــّس ــ أخـــــــَذ ال
بــــعــــدكــــم شـــــمـــــٌر غــــــــدا عـــــنّـــــا رقــــيــــَب
ُمـــجـــيـــَب ــوِط  ــ ــّسـ ــ ــالـ ــ بـ كـــــــاَن  ــونـــا  شـــكـ إن 

كــــــــّفــــــــاَك لـــــــو مـــــــــــــــّررَت فـــــــي مـــتـــنـــي
ــي ــنـ ــعـ أدركــــــــــــــــــَت مـــــــــــــاذا أّنــــــــتــــــــي تـ
ــري ــ ــج ــ تــــــــــــدري لـــــــمـــــــاذا دمـــــعـــــتـــــي ت

***
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ــا يـــــــــوَم أســـــــــٍر لـــلـــمـــديـــنـــة ــنـ ــيـ ــضـ ُمـــــــذ مـ
قــــد تــــركــــُت الـــــــــــّروَح فــــي كــــــفٍّ أمـــيـــنَـــه
ــه ــنَـ ــزيـ ــا روحـــــــي الـــحـ ــهـ ــعـ ــرجـ ــتـ ــُت أسـ ــ ــئ ــ ج
ــه؟!« ــنَ ــي ــك عـــَجـــًبـــا لِـــــْم لـــم تـــُقـــل: »أهــــــاًل س

: ــُت لـــــــــُه والــــــــــّدمــــــــــُع قـــــــد شـــــــدَّ ــ ــ ــل ــ ــ ق
ــل تـــــذُكـــــُر الـــــوعـــــَد؟« ــ »عــــــّمــــــاُه ُقــــــل هـ
ُعـــــــــذري ذا  هـــــــــاك  ــل  ــ ــ بـ ــذر  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ ال 

***
بــــعــــُد أحــــكــــي حـــالـــتـــي بــــعــــَد الـــمـــســـيـــِر
ــري ــريـ ــُت والــــــّرمــــــُل سـ ــ ــم ــ فــــي خــــــــراٍب ن
ــِر ــ ــ ــي ــ ــ ــٍت وأس ــ ــ ــي ــ ــ ــَن م ــ ــ ــي ــ ــ ــا ب ــ ــ ـــــنـــــا مـ ُكـــــلُّ
ــِر ــي ــس ــي حـــــــاٍل ع ــ ــٍر صـــــــرُت فـ ــ ــسـ ــ ــَد ُيـ ــ ــع ــ ب

ــُل ــ ــبـ ــ ــحـ ــ هــــــــــذا وثــــــــاقــــــــي شـــــــــــــــّدُه الـ
قــــــد كـــــنـــــُت بـــــنـــــَت الــــــعــــــزِّ مــــــن قـــبـــُل
قــــــد ســـــّلـــــبـــــوا مــــــن بــــعــــدكــــم خــــــدري

***
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ــه« ــَب ــي ــب ــح ــي ال ــت ــن ــَت دوًمـــــــا تـــــنـــــَدُه:» ب ــ ــن ــ ُك
ــه!« ــَبـ ــريـ ــغـ الـ بــنــتــي  »يـــــا  اآلَن  ــي  ــ ــّل ــ ُق عـــــمُّ 
ــه ــَبـ ــريـ شــــئــــُت لـــــو أبــــقــــى ُهــــنــــا مــــنــــَك قـ
ــَس الــُمــصــيــَبــه ــ ــن ــ ــُن لــــم ي ــفـ ــجـ ــالـ ــري فـ ــ ــم ــ ق

ذرنـــــــــــــي بــــــــقــــــــرِب كـــــافـــــلـــــي أبــــقــــى
ــى ــ ــق ــ ــُت مـــــنـــــُه الــــــكــــــفَّ كــــــي ُأس ــ ــلـ ــ ــّبـ ــ قـ
ــا وَعـــــــدتـــــــنـــــــي أيـــــــــــا ُذخـــــــــــري ــ ــ ــم ــ ــ ك

الشاعر محمد جهجاه
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قل أعوذ برب الناس

ــنــاس مــا أجــمــَل عــيــِن العباس ال ــرب  قــل أعـــوُذ ب
البنين أِم  مــع  ــُت  ــادي ن الحاسدين  ســهــِم  ــرِّ  ش مــن 
قـــــــــــل أعــــــــــــــــــوذ بــــــــــــــرب الـــــــنـــــــاس

***
ــُن ــ ــي ــ ــا ألـــــــــٌف وس ــ ــده ــ ــع ــ ــٌن وبــــــــــاٌء ب ــ ــيـ ــ عـ
ــُن ــي ــس ــح يــــا أحـــــُرفـــــًا فــــي ُحـــبِـــهـــا هــــــاَم ال
جــــــــــوٌد وفــــــــــــاٌء عــــــــــزٌة مــــــــــاٌء وطــــيــــُن
ــِه هـــــذا الـــعـــجـــيـــُن!! ــ ــِق ــ ــل ــ ــي َخ ــ ــٌة ف ــ ــوب ــ ــج ــ أع

ــاْه ــن ــاٍل عــي ــمـ ــْه مـــــرآُة جـ ــلـ ــُه الـ ــ َف ــرَّ ــ مـــوجـــوٌد ش
البنين أمِّ  ــع  م نــاديــُت  لــعــيــْن  شــيــطــاٌن  ــســهــُم  وال
قــــــــــل أعــــــــــــــــــــوُذ بـــــــــــــرب الـــــــنـــــــاس

***
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ــان الــــوســــادْه ــ ــُل ,ريـــــــُش جـــنـــاِحـــِه كـ ــريـ ــبـ جـ
ــد الــــــــــوالدْه ــ ــن ــ وعـــــلـــــيُّ قـــــبَّـــــَل كـــــّفـــــُه ع
فــــــؤاَدْه أدمـــــى  ــا  مـ الـــغـــيـــِب  ــي  فـ رأى  أُتــــــرى 
ــد الـــشـــهـــادْه ــنـ ــــُه عـ ــُع كــــفُّ ــ ــَط ــ ــق ــ عــــبــــاُس ُت

بالعامود َم  تهشَّ فــالــرأُس  داوود  يا  حــديــَدَك  ذّوبــُه 

البنيْن أمِّ  مــع  ــُت  ــادي ن الــعــريــْن  ــُد  أسـ هــوى  لــّمــا 
قـــــــــــل أعـــــــــــــــــوذ بــــــــــــــرب الـــــــنـــــــاس

***
ــِل الــجــمــيــلــه ــيـ ــلـ ــدوِر كــنــجــمــِة الـ ــ ــبـ ــ بـــيـــن الـ
ــلــه ــٍة َمــــَشــــْت فـــهـــي الــجــلــي ــمـ ــاطـ بـــــَوقـــــاِر فـ
ــه ــل ــي ــعــق ــدًة تــبــقــى ال ــ ــيـ ــ ــِل وحـ ــيـ ــفـ ــكـ ــد الـ ــعـ بـ
ــد صــــــارت كــفــيــلــه ــ ــِل واألطــــــفــــــاِل ق ــ ــأله ــ ل

العباس سهُم  أم  أقسى  األرجـــاس  عيوِن  نــظــراُت 
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البنين أم  ــع  م ــُت  ــادي ن ــريــن  الــنــاظِ كـــلِّ  عــيــِن  ــي  ف
قـــــــــــل أعـــــــــــــــــوذ بــــــــــــــرب الـــــــنـــــــاس

***
ــوٌب َلـــقـــاال ــ ــق ــ ــع ــ ــَد الــــعــــبــــاَس ي ــ ــاهـ ــ ــو شـ ــ لـ
ــًا َهـــبـــنـــي ِوصـــــاال ــ ق ــوُّ ــ ــَش ــ قـــبـــل الـــمـــمـــاِت ت
ــٍف كـــــان افــــتــــدى هـــــذا الـــجـــمـــاال ــ ــوس ــ ــي ــ وب
ــُم الـــســـيـــُف الــنِــصــاال ــ ــزاِحـ ــ عــجــبــًا عــلــيــِه ُيـ

كّفيِه ــُف  ــوس ي ــُل  ــبِّ ــق وُي بعينيِه  ُيـــَجـــنُّ  يــعــقــوُب 

البنين أم  مــع  ــُت  ــادي ن العاشقين  ــلِّ  ك صـــوِت  مــع 
قـــــــــــل أعـــــــــــــــــوذ بــــــــــــــرب الـــــــنـــــــاس

***
ــا ســـائـــلـــي مــــااســــُم الـــمـــكـــاِن ــ ــال ي ــربـ هـــنـــا كـ
ــاِن ــن ــج ــِل ال ــ ــن أهـ ــرُع الــــســــاداِت مـ ــصـ ــا مـ ــن ه
ـــاراِت فـــي هــــذا الـــزمـــاِن ــ ــث ــ هــنــا َمـــجـــمـــُع الـ
ــٍر والـــــنـــــهـــــرواِن ــ ــب ــ ــي ــ ثـــــــــــاراُت بــــــــدَر وخ
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حيدر يا  بِشبِلَك  قصَدتَك  تثأْر  كي  جــاَءت  وأمّيُة 
البنين أمِّ  مــع  ــُت  ــادي ن المجرمين  ــلِّ  ك وجـــِه  فــي 
قـــــــــــل أعـــــــــــــــــوذ بــــــــــــــرب الـــــــنـــــــاس

***
ـــْه ــُت كـــفَّ ــ ــل ــ ــبَّ ــ ــِه ق ــ ــائـ ــ ــُت ِقــــــرَبــــــَة مـ ــ ــن ــ ــوك ــ ل
ــي الـــثـــرى عـــانـــقـــُت ســيــَفــه لـــوكـــنـــُت رمـــــاًل فـ
ــه ــوَفـ ــلُّ جـ ــ ــُبـ ــ ــي مــــــاُء الـــــفـــــراِت َيـ ــن ــت ــي يــــا ل
ــاك يــــنــــاُل َعـــطـــَفـــه ــ ــن ــ ــٌل ه ــ ــف ــ يــــا لــيــتــنــي ط

ــاًء أطفالي ــن تــطــُلــَب مـ ــا غــالــي ل ي نـــاَدْتـــُه إرجـــْع 
البنين أم  مــع  نـــاديـــُت  الــظــامــئــيــن  ــاُء  ــ م ــاَك  ــن عــي
قـــــــــــل أعـــــــــــــــــوذ بــــــــــــــرب الـــــــنـــــــاس

الشاعر محمد طالب
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َعبَّاُس ما َهَوى

هـــوى ــا  ــ مـ ــاُس  ــ ــبـ ــ عـ هــــــوى  إذ  والــــنــــجــــِم 
ــاء ــمـ ُبـــــــراُقـــــــُه الـــــدمـــــاء ِمـــــعـــــراُجـــــُه الـــسـ
عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاُس مــــــــــــــــــا هــــــــــــوى

***
ــاِء ــدمـ الـ فـــيـــُض  أم   ِ ــدّم  ــ ــ ال فـــيـــُض  ذاَك  ــل  هـ
ــَب نـــــــــــوُرُه فـــــي كــــربــــالِء ــ ــض ــ ــخ ــ قــــمــــٌر ت
ــواِء ــلـ ــي الـــكـــوِن َســـبَّـــَح بـــاســـِمـــِه َخـــْفـــُق الـ فـ
ــواِء ــ ــه ــ ــِه )ِذكـــــــــُر( ال ــ ــروفِـ ــ ــُر حـ ــهـ ــاُس طـ ــ ــب ــ ع

ــا حـــــــــضـــــــــوُرُه بـــنـــا ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ويــــــقــــــَهــــــُر الـ
ــاة قــــد ُشـــــبِّـــــَه الـــمـــمـــات ــ ــي ــ ــح ــ ــُع ال ــ ــن ــ ــص ــ وي
عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاُس مــــــــــــــــــا هــــــــــــوى

***
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ــِن ــي ــق ــي ال عـــيـــُن  تـــــرى  أم  ــرُة  ــيـ ــصـ ــبـ الـ تـــلـــك 
ــِن! ــيـ عـ دوِن  ــن  ــ م ــُه  ــوَقـ ــشـ ــعـ مـ يـــــرى  فــيــهــا 
ــبُّ الــحــســيــِن ــ ــ ــــُه ح ــد الـــــــــــوداِع أجـــــنَـّ ــنـ عـ
ــِن! ــ ــدي ــ ي دون  ــــُه  َيــــضــــمُّ قـــــــاَم  ــدِر  ــ ــص ــ ــل ــ ل

ــرِة الــــنــــوى ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وقـــــلـــــُبـــــُه اكــــــتــــــوى بـ
ــاء ــوفـ ــالـ ــُت بـ ــ ــم ــ ــس ــ أســــــطــــــورُة الـــــفـــــداء أق
عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاُس مــــــــــــــــــا هــــــــــــوى

***
ــو ســالمــي ــ ــل ــ ــًا خـــاشـــعـــًا أت ــيـ ــشـ ُصـــبـــحـــًا عـ
ــي! ــام ــق ــى م ــمـ ــا أسـ ــ ــا خـــــــادُم الـــعـــبـــاِس م ــ أنـ
ــي(! ــامـ ــاِب والـــمـــفـــتـــاُح )شـ ــبـ ــالـ حــاجــاُتــنــا بـ
ــا مــــــــوالَي يــــا بـــــــاَب اإلمـــــــاِم ــهـ فــــــــــأَذْن لـ

ــوى ــتـ ــنـــا اسـ ســـلـــطـــاُنـــُه الــــهــــوى فــــي قـــلـــبِـ
ــاح فــــي ســــاحــــِة الــكــفــاح ــ ــرمـ ــ ــأ الـ ــس ــخ ــت ــل ف
عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاُس مــــــــــــــــــا هــــــــــــوى

***
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ــا عـــبـــاُس)ُنـــوحـــا( ــ ــال أفـــَجـــعـــَت ي ــربـ ــي كـ ــ ف
ــُه َلــــوحــــًا فـــَلـــوحـــا! ــ ــَك ــ ــْل ــ ـــُم ُف ــًا ُيـــحـــطِّ ــ ــزن ــ ح
ــَت روحـــا ــنـ ــنـــٍب بـــل كـ ــزيـ ــَت الــكــفــيــَل لـ ــنـ كـ
ــا ــروح ــج ــي ال ــص ــح ــَك بــحــســرٍة ُت ــيـ ــاءت إلـ ــ جـ

روحــــــــــًا ُتــــــشــــــاهــــــُد....لــــــلــــــِه تـــصـــَعـــُد
ــل ــي ــف ــك ــِط ال ــقـ ــسـ ويـــشـــهـــُد الـــنـــخـــيـــل لــــم يـ
عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاُس مــــــــــــــــــا هــــــــــــوى

***
ــِر ــي ــس ــي قـــلـــٍب ك ــ ــِه ف ــ ــي ــ ــيـــُن إل جــــــاَء الـــحـــسـ
ــِر ــ ــي ــ األم ــَن  ــ ــاابـ ــ يـ ــي  ــ ــّدنـ ــ َهـ رزؤَك  نـــــــــاداُه 
ــِر ــيـ ــسـ ــمـ ــد الـ ــ ــن ــ ــرًا بــــكــــفــــوفِــــِه ع ــ ــث ــ ــع ــ ــت ــ م
ــِر!! ــري ــض ــَل ال ــث بــالــســيــِف يــخــبــُط فــي الــثــرى م

أطـــــفـــــأوا ــِن  ــ ــي ــ ــع ــ ــل ــ ل  ُ يـــــقـــــرأ  َعــــــــــــــزاُه 
ــوت ــم ــن ت ــ ــاُس ل ــ ــب ــ ــكـــوت ع ــسـ ــادى لـــمـــا الـ ــ ــ ن
عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاُس مــــــــــــــــــا هــــــــــــوى

***
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َرنَّ ــِف  ــطـ الـ ــي  فـ خـــلـــَفـــُه  ــى  ــاش ــط ــع ال ــوُت  ــ صـ
ــا ــنّـ َعـ َتـــــْجـــــُف  ال  ال  عــــمــــاُه  ــا  ــ ــ أي ارجـــــــع 

ــنَّ ــ بـــقـــداســـِة الـــــزهـــــراِء ُعــــــْد فـــالـــقـــلـــُب َح
جـــنّـــه!! نـــبـــيـــَع  ــن  ــ ل األرِض  مــــــاِء  فـــبـــكـــلِّ 

ــِب والــــهــــوى ــ ــح ــ ــال ــ ــا ارتــــــــــوى ب ــ ــ ــؤاُدنـ ــ ــ فـ
يــغــيــب ال  كـــالـــشـــمـــِس  الــحــبــيــب  عـــبـــاُســـنـــا 
عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاُس مــــــــــــــــــا هــــــــــــوى

***
ــا كـــــوُن فـــاخـــرْس ــن كـــربـــال يـ صـــــوٌت أتــــى مـ
ــاُس لــلــحــشــِد الــمــقــدس ــ ــب ــ ــع ــ نــــــادى بـــنـــا ال
َتـــَلـــبَّـــس زورًا  ــدا  ــ ــع ــ ال إرهــــــــاُب  بـــالـــديـــِن 
ــس ــجَّ ــن ــثـــرى رمــــــاًل ت ــلـ ــْر بـــجـــرحـــَك لـ ــ ــهِّ ــ ط

ــا ــ ــدم ــ ال ــا  ــ ــه ــ ــاُج ــ ــي ــ س والــــســــمــــا  األرُض 
ــدود ــحـ ــود عـــبـــاُس فـــي الـ ــعـ َمــــن قـــــاَل لـــن يـ
عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاُس مــــــــــــــــــا هــــــــــــوى

الشاعر محمد طالب
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لثاراِت الغريبة

ــاِن ــزمـ ــَب الـ ــاحـ ــا صـ ــة... يـ ــبـ ــريـ ــغـ ــاراِت الـ لــــثــ
لـــــثـــــاراِت الـــحـــبـــيـــبـــة...نـــنـــادي بــــاألمــــاِن

***
ــُر الــــــحــــــراُم مـــحـــرُم ــ ــه ــ ــش ــ قـــــد أقـــــبـــــَل ال
ــا ــ اإلَبـ أرِض  ــي  ــ ف ــاِر  ــ ــثَّـ ــ الـ ألْخـــــــِذ  ــْر  ــهـ ــاظـ فـ

ــٍد فـــــي نـــيـــنـــوى ــ ــم ــ ــح ــ وانــــــظــــــْر بـــــنـــــاَت م
ــَن الـــِحـــمـــى مـــن زيــنــَب ــأْلـ ــسـ ــَن يـ ــ ــْح ــ قـــد ِص

ــا ــه ــِق ــش ــي ع ــ ــا فـ ــ ــاُؤهـ ــ ــيـ ــ ــي شـــمـــعـــٌة وضـ ــ هـ
ــُرَب ــ ــغ ــ ــِن بـــقـــلـــبِـــهـــا لــــــْن ي ــيـ ــسـ ــحـ حــــــبُّ الـ
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ــْت ــ َمـ ــدَّ ــ ِة قـ ــا عــــشــــَق األُخــــــــــــــوَّ ــ ــه ــ ــاَن ــ ــرب ــ ق
ــَبـــا ــبُّـ ــيِّ تـــحـ ــ ــب ــ ــن ــ ــوَب ال ــ ــق ــ ــع ــ ــي ــ فــــــغــــــَدْت ك

ــاِن ــزمـ ــَب الـ ــاحـ ــا صـ ــة... يـ ــبـ ــريـ ــغـ ــاراِت الـ ــ ــث ــ ل
لـــــثـــــاراِت الـــحـــبـــيـــبـــة...نـــنـــادي بــــاألمــــاِن

***
ــا ــَمـ ـ ــأنَّ ــــــواِف كـ أَوَمــــــــــا تـــــراَهـــــا فــــي الــــــطَّ
ــا. ــ ــواَه ــ ــوَل ه ــ ــ ــوُف ح ــ ــط ــ ــوَل الـــحـــســـيـــِن ت ــ ــ ح

ــِســـِه ــنـــفـ وتـــــــــــراُه فـــــي عــــطــــٍش يـــــجـــــوُد بـ
ــا ــ ــراَهـ ــ ــِر تـ ــ ــي ــ ــج ــ ــه ــ فـــتـــهـــيـــُم فـــــي حـــــــرِّ ال

ــَرى ــ ــى الــــتَّــــلِّ الـــحـــزيـــِن فـــَمـــا ت ــ ــى إلـ ــع ــس ت
مــــــــــاًء فـــــــتـــــــذرُف مـــــــاَءهـــــــا عـــيـــنَـــاهـــا

ِحـــــيـــــَم لـــِقـــبـــلـــٍة ــــــُه الـــــوجـــــَه الـــــرَّ وتــــــوجِّ
ــُن وَطـــــــَه ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ الــــــيــــــوَم قـــــد مــــــــاَت ال
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ــاِن ــزمـ ــَب الـ ــاحـ ــا صـ ــة... يـ ــبـ ــريـ ــغـ ــاراِت الـ ــ ــث ــ ل
لـــــثـــــاراِت الـــحـــبـــيـــبـــة...نـــنـــادي بــــاألمــــاِن

***
ــَرى ــ تـ إذ  ــِة  ــلـ ــيـ ــقـ ــعـ الـ ــن  ــ عـ أُقـــــــــصُّ  مـــــــاذا 
ــْت ــَلـ عـ ــاٍب  ــ ــبـ ــ أحـ رؤوَس  ــاِة  ــ ــن ــ ــق ــ ال فــــــوَق 

ــــلــــوَع كـــســـيـــرًة فــــي ســـيـــِرهـــا تـــحـــنـــي الــــضُّ
ــــرْت ــي قــــد ُكــــسِّ ــ ــت ــ ــَة ال ــ ــم ــ ــاط ــ ــوِع ف ــ ــل ــ ــض ــ ك

مــــــاِل تــــُخــــطُّ ســــيــــرَة ســبــيــهــا ــى الــــــرِّ ــ ــل ــ وع
احـــتـــَمـــْت فــيــهــا  إْذ  األيـــــتـــــاِم  ــن  ــ ع تــــــروي 

ــدًا ــ ــيَّـ ــ ــقـ ــ ــاًل ومـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــِل ُمـ ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ وعـــــــن ال
ــْت ــنَ ــح ان إذا  الـــحـــتـــوَف  ــلــقــى  ي أن  وتـــخـــاُف 

ــاِن ــزمـ ــَب الـ ــاحـ ــا صـ ــة... يـ ــبـ ــريـ ــغـ ــاراِت الـ ــ ــث ــ ل
لـــــثـــــاراِت الـــحـــبـــيـــبـــة...نـــنـــادي بــــاألمــــاِن

***
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ــدًة ــ ــيـ ــ ــُب وحـ ــ ــي ــ ــب ــ ــا يـــــا ح ــنـ ــيـ ــلـ ْت عـ عــــــــــزَّ
ـــاِر ــَس الـــفـــجَّ ــلـ ــجـ ـــــاِم تــــدخــــُل مـ فــــي الـــــشَّ

ــِه ــ وبـــعـــيـــنِـــهـــا قـــــد شـــــــاهـــــــَدْت ثـــــغـــــرًا ب
ــاِر ــ ــنَّ ــ ــال ــ ــِة تـــصـــطـــلـــي ب ــ ــم ــ ــري ــ ــج ــ أيــــــــدي ال

ــًة ــن ــي ــك ــى كـــــلِّ الـــــجـــــراِح س ــلـ ــْت عـ ــ ــَعـ ــ وضـ
َثــــــْت عـــــن ِخــــــيــــــرِة األنـــــصـــــاِر وتــــــحــــــدَّ

ــْت ــ ــَق ــ ــل ــ ـــــــَدْت كــــــلَّ الــــلــــئــــاِم وأط وتـــــــوعَّ
اِر ــِة الــــــَكــــــرَّ ــ ــرب ــ ــض ــ ــاِب ك ــ ــطـ ــ ــِخـ ــ ــَم الـ ــ ــه ــ س

ــاِن ــزمـ ــَب الـ ــاحـ ــا صـ ــة... يـ ــبـ ــريـ ــغـ ــاراِت الـ ــ ــث ــ ل
لـــــثـــــاراِت الـــحـــبـــيـــبـــة...نـــنـــادي بــــاألمــــاِن

***
ــوَع َوْســـــــــَط خــــراَبــــٍة ــجـ ــفـ ــمـ ــا قـــلـــَبـــَك الـ يــ
بـــاكـــَيـــْة ــِة  ــلـ ــيـ ــقـ ــعـ الـ نـــحـــو  أقــــبــــَلــــْت  إذ 
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ــِن رقـــــيَّـــــٌة قــــد شـــــاَهـــــَدْت ــيـ ــسـ ــحـ ــُت الـ ــ ــن ــ ب
ــِن بـــنـــوِمـــَهـــا فــــي نـــاِحـــَيـــْة ــيـ ــسـ ــحـ ظِـــــــلَّ الـ

ــا ــ ــ ـــزوُره ــ ــح يـ ــ ــي ــ ــذب ــ ــال ــ ــا ب ــ ــه ــ ــي ــ ــوا إل ــ ــ ــأت ــ ــ ف
ــَب نـــاعـــَيـــْة ــ ــن ــ ــزي ــ ــْت عـــلـــيـــه، فـــــــإْذ ب ــ ــنَـّ ــ حـ

ــرًا ــ ــواسـ ــ ــَرِت الــــقــــلــــوُب حـ ــ ـ ــطَّ ــ ــفـ ــ ــا تـ ــهـ ــلـ فـ
ــرْت دمــــــــــوٌع جــــاَيــــْة ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ولــــهــــا قـــــد انـ

ــاِن ــزمـ ــَب الـ ــاحـ ــا صـ ــة... يـ ــبـ ــريـ ــغـ ــاراِت الـ ــ ــث ــ ل
لـــــثـــــاراِت الـــحـــبـــيـــبـــة...نـــنـــادي بــــاألمــــاِن

الشاعرة زينب فّياض 
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Oصرخة زينب

ــَن ــيـ ــمـ ــالـ ــظـ صـــــرخـــــٌة هــــــــّزت عـــــــــروَش الـ
ــِر كـــــّل الـــحـــاضـــريـــَن ــصـ ــقـ ــي الـ ــ أرعــــبــــْت ف
ــا يـــزيـــُد ــ ــْع يـ ــ ــَمـ ــ ــْسـ ــ ــتِـ ــ ــْب...لـ ــ ــنـ ــ إنــــنــــي زيـ
ــِط الـــخـــلـــوُد ــ ــب ــ ــس ــ ــل ــ ــْب..ول ــ ــذه ــ كـــّلـــكـــم ي

***
ــوِد ــش ح أيَّ  َجــمــعــوا  يــــزيــــِد...  قـــصـــُر  إمـــتـــال 
ــْر ــ ــب ــ أك ــه  ــ ــلـ ــ الـ ــي  ــ ــب ــ ــن ــ ال آَل  َأْدَخـــــــــلـــــــــوا 
يلهْب والــقــلــُب  ــْت  ــَب ــنــْب...خــَط زي الــكــّراِر  ــُة  ــنَ إب
ــْر ــَفـ ــحـ ــِة األحـــــــــــراِر ُتـ ــجـ ــهـ ــًة فــــي مـ ــبـ ــطـ خـ
الحناِجْر القلُب  بلَغ  العساِكْر...  جمَع  أرهــَبــْت 
وكــــــــــأّن الـــــلـــــَه أحــــيــــا الــــــيــــــوَم حــــيــــَدْر
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ــْب ــَلـ ــقـ ــِه ســــــوَف ُيـ ــيـ ــلـ ــُم فـــــرَعـــــوَن عـ ــ ــك ــ ُح
ــْب ــنـ ــفِّ قـــــْد جـــــاءْتـــــُه زيـ ــ ــكـ ــ بـــالـــعـــصـــا والـ
ــوُد ــ ــج ــ بــــمــــقــــاِل الـــــــــّرْب...بـــــــــآيـــــــــاٍت ت
ــوُد ــلـ ــخـ ــِط الـ ــ ــب ــ ــس ــ ــل ــ ــب...ول ــ ــذه ــ ــم ي ــكـ ــّلـ كـ

***
ــْل ــَب ــَد ُه ــب ــَبـــل...واجـــهـــْت ع ــَل الـــجـ ــث ــٌة م ــب صــل
ــوَت ــ ــب ــ ــث ــ ــا هـــــــذا ال ــ ــ ــه ــ ــ ــن أّم ــ ــ ورثـــــــــــْت ع
ــْت فــي الــشــاِم َطــْف ــع ــنَ ــَرْف...ص رَمــَقــتــُهــْم مــن َط
وســــكــــوتــــا ذهـــــــــــــوالً  إاّل  تـــــــــرى  ال 
ــْد ــي ــَع ســعــيــًا واألك ــ ــْد... واس ــزيـ ــا يـ ــٍد ي ــْي ــَك ِكـــْد ب
ــوَت ــ ــم ــ أنـــــــــَت تـــفـــنـــى وحــــســــيــــٌن لـــــــْن ي

ــي ــزائـ ــًا ُخـــــــْذ جـ ــنـ ــيـ خـــــاَطـــــَب الــــلــــُه حـــسـ
قـــــــّبـــــــًة مـــــــن ذهــــــــــــٍب فـــــــي كــــــربــــــالِء
ــِر الـــعـــهـــوُد ــ ــب ــ ــص ــ ــال ــ ــْب...وب ــ ــَت ــ ــك ــ ــا ُت ــدمـ ــالـ بـ
ــوُد ــلـ ــخـ ــِط الـ ــ ــب ــ ــس ــ ــل ــ ــب...ول ــ ــذه ــ ــم ي ــكـ ــّلـ كـ

***
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أو ســهــاْم بــســيــٍف  ــاْم...ال  ــئـ ــلـ الـ ــَن  ــ إب ــْت  ــارَبـ حـ
ــاِت َتـــــْذَبـــــْح ــ ــم ــ ــْل ــ ــِك ــ ــال ــ ــا زيـــــنَـــــُب ب ــ ــمـ ــ ـ إنَّ
ــمــراْق ال ِم  بــالــدَّ ــُن  ــح ــراْق...ن ــع ال نــلــَت  إْن  ــَت  أنـ
ــقِّ َيـــــْرَبـــــْح ــ ــحـ ــ ــا بـــــــاٍق وديـــــــــُن الـ ــنـ ــُجـ ــهـ نـ
ــا ــُرنـ َدهـ ذا  ــٌد  ــ ــاِه ــ ــا...ش ــ ــُرن ــ ِذك ــى  ــح ــم ُي لـــيـــَس 
ــَدْح ــ ــْصـ ــ َتـ لـــلـــحـــشـــِر  عـــلـــي«  إال  ولـــــي  »ال 

ُتــــــراهــــــْن: ال  ــا  ــهـ ــيـ ــلـ وعـ ــى  ــقـ ــبـ تـ ســــــــوَف 
ــآذْن ــ ــمـ ــ ــي« فـــــــوَق الـ ــ ــل ــ ــِه ع ــ ــلـ ــ ـــــُة الـ »حـــــجَّ
ــِر الـــــُوقـــــوُد ــ ــص ــ ــن ــ ــل ــ ــْب...ول ــ ــذه ــ ــم ــ آيـــــــُة ال
ــوُد ــلـ ــخـ ــِط الـ ــ ــب ــ ــس ــ ــل ــ ــب...ول ــ ــذه ــ ــم ي ــكـ ــّلـ كـ

***
ضـــاَق صـــدُر الــكــفــِر ضـــاْق...وأحـــسَّ اإلخــتــنــاْق
يـــهـــوي ــُر  ــ ــص ــ ــق ــ ال عـــلـــيـــنـــا  أو  أســـكـــتـــوهـــا 
بالقضيْب الخضيْب..وعليِه  الـــرأَس  ــروا  ــَض أح
أنـــــــــــَزَل األحـــــــقـــــــاَد فـــــي أفــــــَظــــــِع نـــحـــِو
ــا ــهـ ــاُتـ ــْت أّنـ ــ ــَل ــ ــَت ــ ــا...واع ــ ــه ــ ــرات ــ ــْب ــ نــــَزلــــْت َع
أيــــــــــَن عـــــــّبـــــــاٌس فــــنــــشــــكــــوُه ونــــــــروي
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ــي ــ ــآسـ ــ مـــــــن ســـــــيـــــــاٍط وانـــــــتـــــــهـــــــاٍر ومـ
ــوَم حـــواســـي ــ ــ ــي ــ ــ ــُر ال ــ ــِع ــ ــش ــ ــت ــ ــم أعــــــد أس ــ لـ
ــُد« ــ ــزي ــ زيــــنــــٌب ُتــــســــَلــــْب...لــــقــــوٍل »يـــــا ي
ــوُد ــلـ ــخـ ــِط الـ ــ ــب ــ ــس ــ ــل ــ ــب...ول ــ ــذه ــ ــم ي ــكـ ــّلـ كـ

الشاعر منير الخنسا
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بين رمال الصحرا

بين رمال الصحرا
تاهت تجوُل الحورا

تبحُث وجَه حسيٍن ما التفتت لبنيها  

تمسُح دمَّ الرأِس
تقيِه حرَّ الشمِس 

هل قد غَدت كالزهرا زينُب أمَّ أخيها 
وتال اللُه
وفديناُه 

فَتَلت زينب 
اللهمَّ تقّبل

تدعوه باآله 
فأجابها الله
إنَّ الحسيَن 

كأَس عليٍّ َينَهل 

***
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من كربال للشاِم
َمن قال دوَن محامي

بل كانِت الحوراُء كافلَة األيتاِم

قد نذَرت دمَع العين 
و خّلدت إسَم ُحسين 

في خدرها قد حِفظت  تاريَخ اإلسالِم  
أمُّ السبايا 

أمُّ الضحايا 
رغم الباليا 

لّما ُتسند ظهرا  
هل فوَق تلِّ 
قامت ُتصّلي
أم فيِه أحَيت

عاشوراًء دهرا 

***
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تمشي على استحياِء
كأّمها الزهراِء

تسقي الدروَب هدايه وواليه وكرامه
قوُلها خيُر العَمِل

ُتحيي بخطبتِها علي 
من خلِفها األمالك تجمُع ثوَب إمامه    

فخُر النّساِء
سرُّ الكساِء 

ومدى الزماِن 
ُينهُل منها العفاُف

قرآُن ذكِر 
وحجاُب فخِر   

كعبُة صبِر
ولها الكوُن َطواُف

***
أيُّ حجاٍب ُهتَِك
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أم أيُّ دمٍّ ُسفَك 
إّنما كان القتُل عادَة أهِل اإليمان

ما جمُعكم إال بَدد
أياُمكم إال عدد

وصوُتنا يبقى صداُه على كلِّ األزمان 

أَفِكد كيَدك
وانَصب جهَدك

فاللُه يأبى
إال إظهاَر نوِره

لن تمحو ِذكَره
لن ُتخفي أمَره
سيعوُد للثار

ولدي يوَم ظهوِره
بنت الهدى الصغرى 
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من ُيحامي؟

ــي ــام ــح ــن ُي ــ ــا..َم ــ ــن ــ ــي ــ ــْم إَل ــ ــ ــي الــعــقــيــلــُة ُق ــ ــ إّن
ــدا غــــــارْت َعـــَلـــيـــنـــا..مـــن يــحــامــي ــعـ ــَك الـ ــْلـ تـ
ــا ــ ــن ــ ــي ــ َق ُمــــــــــذ أت ــــــمــــــُل فـــــــــــــــرِّ فــــــالــــــشَّ

من يحامي

***
ــَت َعـــنّـــا ــبـ ــا غـ ــّمـ ــا..َو لـ ــ ــ ــــنّ ــ ــي بـــالـــَعـــزِّ ُك ــ اخـ
الـــــبـــــالِء كــــــــلَّ  و  الــــــــهــــــــواَن  رأيــــــنــــــا 
ــا ــرن ــام ِس ــشـ ــد ُاِســـــــْرنـــــــا..ألرِض الـ ــا قـ ــاي ــب س
ــالِء ــ ــ ــرب ــ ــ ك إلـــــــــى  ــى  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ثـ ــا  ُعـــــــدنـــــ و 

ــرْة ــيـ ــشـ ــعـ ــا بــــــــدَر الـ ــ عـــــبـــــاْس.عـــــبـــــاْس: يـ
عـــــبـــــاْس.عـــــبـــــاْس:قـــــد كــــنــــُت األمـــــيـــــرْة
ــرْة ــ ــيـ ــ عــــبــــاْس.عــــبــــاْس:أصــــبــــحــــُت األسـ
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ــاْس ــبـ ــَعـ ــى بـــآنـــتـــحـــاِب.. لِـ ــع ــن ــُل ي ــيـ ــرائـ ــبـ جـ
ــاْس ــّب ــع لِ ــاِب..  ــصـ ــمـ ــي فـــي الـ ــرث ــالُم ي ــ ــ و اإلس
ــراِب.. لِــعــّبــاْس ــتـ ــلـ لـــيـــَت الــشــمــَس تـــهـــوي لـ

من يحامي

***
ــراْك ــ ــوَم ذك ــيـ ــي الـ ــي ــح ــنُ ــاْك..لِ ــن ــئ أيـــا عـــبـــاُس ج
ــا ــانـ دهـ ــاُب  ــ ــص ــ ــم ــ ال َعــــنّــــا  ــَت  ــ ــب ــ غ ــذ  ــ ــ ُم َو 
ُيـــســـراْك دوَن  ُيــمــنــاْك..أتــغــفــو  دوَن  ــو  ــغــف أت
األمـــــانـــــا ــا  ــ ــْدنـ ــ ــقـ ــ فـ مــــضــــيــــَت  لـــــّمـــــا  و 

ــا ــابـ ــنُّ خـ ــ ــ ــظ ــ ــ ــه ال ــ ــي ــ دهـــــــــري دهـــــــــــري: ف
ــُب ذابـــــا ــ ــل ــ ــق ــ دهــــــــري دهـــــــــري: ِمـــــنـــــُه ال
ــِب اصــــابــــا ــ ــل ــ ــق ــ ــل ــ دهــــــــــري دهــــــــــــري: ل

قــلــبــي يــشــتــكــي هــجــَر األقــــــــارْب. بِـــَشـــكـــواْي
ــواْي ــكـ ــَشـ ــْب. بِِـ ــائ ــص ــم ــل ــد أرانـــــي ل ــري قـ ــ دهـ
ــواْي ــكـ ــَشـ بِـ ُاعـــــاتِـــــْب.  ام  ــي  ــكـ أأبـ ادري  ال 

من يحامي

***
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ــاْس ــن ال ــظــُر  ــن ت عـــّبـــاْس...إلـــيـــنـــا  دوَن  َغـــَدونـــا 
ُتــــــَســــــاُق ــيِّ  ــ ــ ــب ــ ــ ــنَّ ــ ــ ال بــــــنــــــاِت  كــــــــلُّ  و 
ــا ــنَّ ــُع ِم ــ ــدم ــ ــٍر َتـــجـــنّـــى...يـــســـيـــُل ال ــ ــْن دهـ ــ ــِم ــ َف
كــــمــــا َعــــــــــزَّ هــــــــذا يــــــِعــــــزُّ الـــــــِفـــــــراُق

ــْة ــل ــي ــب ــق عـــــبـــــاْس. عـــــبـــــاْس: يــــا راعـــــــي ال
ــْة ــل ــي ــق ــاْس: َســــّمــــونــــي ع ــ ــ ــب ــ ــ ــاْس. ع ــ ــ ــب ــ ــ ع
ــُة ــل ــي ــح ــي ن ــ ــزن ــ ــاْس: ِمـــــــْن ح ــ ــبـ ــ ــاْس. عـ ــ ــبـ ــ عـ

ــي ألبــكــيــْه ــ ــنّ ــ ــاَس ِم ــ ــب ــ ــع ــ ــُذ ال ــ ــأخ ــ دهــــــري ي
ــْه ــي ــك ألب ــي  ــنّـ عـ ــاب  ــ غـ ــامـــي  ــُمـــحـ الـ أّن  ــْل  ــ ــ َب
ألبـــكـــيـــْه ــي  ــنـ ــمـ ــتَّـ الـ َو  ــي  ــ ــات ــ ــري ــ ذك ــْت  ــ ــّلـ ــ َظـ

من يحامي

***
جميعا مـــاتـــوا  ــا  ــن ــا...ه ــع ــي ــرض ال ــوا  ــحـ ذَبـ ــا  ــن ه
ــُع الـــضـــحـــايـــا ــيـ ــمـ ــوي ســـــجـــــودًا جـ ــ ــْهـ ــ ــَتـ ــ َفـ
الـــفـــرات شـــــطِّ  لـــلـــفـــالِة..عـــلـــى  تـــهـــوي  و 
ســبــايــا َمـــَضـــيـــنـــا  ــد  ــ قـ ُهــــنــــا  ــا  ــ هـ ِمــــــن  َو 
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ــْر ــ ــب ــ ُقــــــْربــــــي ُقــــــْربــــــي:كــــــان الـــــــــــرزُء أك
ــْر ــج ــن ــُر خ ــ ــْم ــ ــش ــ ــلَّ ال ــ ــ ــي:َس ــ ــ ــْرب ــ ــ ُقـــــْربـــــي ُق
ــْر ــح ــن ــَر م ــ ــي ــ وا خ ُقـــــْربـــــي ُقــــــْربــــــي: حـــــــــزُّ

ــاْر ــ ــْل بـــمـــا ص ــ ــ ــرزِء ذابـ ــ ــالـ ــ ــدا بـ ــ ــد غـ ــ ــي ق ــب ــل ق
ــاْر ــ بـــمـــا ص ــْل  ــ ــواك ــ ــث ــ ال الـــيـــتـــامـــى و  ــدَّ  ــ ــد هـ ــ ق
ــار ــا ص ــم ــْل ب ــاتـ ــرْزُء قـ ــ ــالـ ــ ــا أخــــي فـ ــي يـ ــذنـ ُخـ

من يحامي
الشاعر احمد محيدلي
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قرآن الحزن 

يـــــا قــــــــــرآَن الــــحــــزِن..حــــســــيــــن
ــن ــَل الـــــعـــــيـــــِن.. حــســي ــ ــي ــ ــرت ــ يـــــا ت

انــــفــــطــــرت الـــــــّســـــــمـــــــاُء  إذا 
ــا عـــــلـــــى الـــــثـــــرى     ــ ــ ــُده ــ ــ ــْم ــ ــ ــع ــ ــ ف
رت والـــــشـــــمـــــُس ُحـــــــزنـــــــًا كــــــــوِّ
ـــــــرا   فـــــــــــنـــــــــــوُرهـــــــــــا تـــــــعـــــــفَّ

انـــــتـــــَثـــــرت  الـــــــســـــــهـــــــاُم  اذا 
ــيـــن وصـــــــــّوبـــــــــت لــــــلــــــبــــــدِر عـ
ــرت ــ ــ ــِش ــ ــ ُح الـــــــــوحـــــــــوُش  إذا 
ــــــعــــــت مــــــنــــــُه الــــيــــديــــن وقــــــطَّ
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انــــــكــــــدرت  الــــــنــــــجــــــوُم  إذا 
ـــدِر الـــدمـــي  ــ ــبـ ــ ــ ــًا عـــلـــى ال ــ ــ ــوح ــ ــ َن
ــرت ــ ــ ــجِّ ــ ــ ف الـــــــبـــــــحـــــــاُر  إذا 
ــي  ــمـ ــقـ ــلـ ــعـ ــي ُتــــــــجــــــــازي الـ ــ ــكـ ــ لـ

ــرت ــ ــثِـ ــ ــعـ ــ ُبـ الـــــــُجـــــــســـــــوُم  إذا 
ــا  ــ ــه ــ ــوق ــ الــــــخــــــيــــــُل تـــــــعـــــــدو ف
أحــــــِرقــــــت الـــــــخـــــــيـــــــاُم  إذا 
ــا  ــهـ ــنـ ــيـ فـــــــــــرَّ الــــــيــــــتــــــامــــــى  بـ

ــَس ــ ــع ــ ــس ــ ــُل لـــــــّمـــــــا ع ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
الـــنـــبـــي  آِل  نِــــــســــــا  ــى  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ َثـ
ــَس ــ ــّفـ ــ ــنـ ــ والـــــــصـــــــبـــــــُح لــــــــو تـ
َيـــــــحـــــــدو بِــــــــِهــــــــنَّ األجــــنــــبــــي

الـــــُمـــــصـــــيـــــبـــــِة   ِمــــــــــــن  آٍه 
ــَرت ــ ــ ــيِّـ ــ ــ ُسـ الـــــــــــــــــــُرؤوُس  إذا 
وطِــــــــفــــــــلــــــــٌة فـــــــــي ِخـــــــربـــــــِة 
ــت ــ ــ ــل ــ ــ ــتِ ــ ــ بــــــــــــــــأيِّ ذنــــــــــــــــٍب ُق
فــــــــــــوَق الــــــــنّــــــــيــــــــاِق زيـــــنـــــُب



ــت   ــ ــلـ ــ ـ ــمِّ ــ أســـــــــــيـــــــــــرًة قــــــــــد حـ
ــا  ــ ــب ــ ــسِّ ــ يـــــــا لــــيــــَتــــهــــا َقـــــــبـــــــَل ال
ــت ــ ــل ــ ــطِّ ــ ــاُر ُع ــ ــ ــشـ ــ ــ ــِعـ ــ ــ ــَك الـ ــ ــ ــل ــ ــ ت

بِــــــــــزيــــــــــنــــــــــِب األبـــــــــــّيـــــــــــِة   
فــــــــأيــــــــَن أيــــــــــــــَن تـــــذهـــــبـــــون 
ـــــــمـــــــا  وإّنـــــــنـــــــا   ذكـــــــــــــُر الـــــــسَّ
لــــــــزيــــــــنــــــــٍب لـــــحـــــافـــــظـــــون

ُأســــــــــــــــــري بِــــــــهــــــــا ســـــبـــــّيـــــًة
ــــــهــــــا ِســــــــتــــــــُر الــــــــــورى  وظــــــلُّ
ــا ــ ــه ــ ــُب ــ ــس ــ صـــــــبـــــــٌر جـــــمـــــيـــــٌل ح
تــــــرى لـــــــــن  جــــــمــــــيــــــاًل  إال 

صـــــــــــوٌت ِمـــــــــن الـــــغـــــيـــــِب تـــال
وجـــــــــــــبـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــُل أذََّن
تــــحــــزنــــي ال  زيـــــــــنـــــــــُب  يـــــــــا 
ـــــــــــــِك بِــــــَعــــــيــــــنِــــــنــــــا فـــــــــــــإنَّ

بنت الهدى الصغرى
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حسينQموالي... 

ُقـــــــــــل ألهــــــــــــــِل الـــــــــحـــــــــبِّ قــــــومــــــوا
الـــــســـــنـــــيـــــِن زاد  واجـــــــــمـــــــــعـــــــــوا 
مــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــزاٍء فــــــــيــــــــه ذكــــــــــــُر
ــِن ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ ال أمِّ  الـــــــــطـــــــــاهـــــــــره 

شــــــــــبــــــــــاٍب أربــــــــــــــــــــــــــــٍع  أمُّ 
ــــــــَمــــــــت َعــــــــيــــــــنًــــــــا بــــــَعــــــيــــــِن عــــــــلَّ
كــــــــــــــــــلَّ هــــــــــــــــــذه الـــــــــغـــــــــيـــــــــارى
بـــــالـــــحـــــســـــيـــــِن يــــــــــــذوبــــــــــــوا  أن 

***
ــي ــنـ ــعـ يـ ــى  ــ ــ ــولـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ تــــــــواســــــــي  أن 
بــــــــــيــــــــــنَــــــــــُه عــــــــــهــــــــــٌد وبــــــيــــــنــــــي



192

بــــــفــــــاطــــــم تــــــــــــنــــــــــــاِدنــــــــــــي  ال 
الـــــَحـــــســـــنـــــيـــــِن يـــــــــــــــؤذي  ال  كـــــــــي 

ــي ــنـ ــعـ يـ الــــــمــــــولــــــى  ُتـــــــــواســـــــــي  ان 
قـــــــــد نــــــــــــــــــذرُت مـــــــــا فـــــــــي بـــطـــنـــي
اربــــــــــــًعــــــــــــا يـــــــــــــــــوَم الـــــــطـــــــفـــــــوِف
ــِن ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــح ــ ــ لِـــــــــــفـــــــــــدا وجــــــــــــــــــِه ال

***
ــي ــنـ ــعـ يـ ــى  ــ ــ ــولـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ُتــــــــــوالــــــــــي  ان 
ــي ــ ــنـ ــ ــابـ ــ ُمـــــــــــــت فـــــــــــــدا عـــــيـــــنـــــيـــــه يـ
ظــــــــامــــــــئــــــــًا وُقـــــــــــــــــل يــــــــــا نـــــفـــــُس
ــِن ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ هـــــــونـــــــي مـــــــــن بـــــــعـــــــِد الـ

ــي ــنـ ــعـ يـ ــى  ــ ــ ــولـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ُتــــــــــوالــــــــــي  ان 
لـــــــــــم َتـــــــــســـــــــل عـــــــــــن الـــــــيـــــــديـــــــِن
وســــــــهــــــــٍم عــــــــــيــــــــــٍن  عــــــــــــن  وال 
إّنــــــــــــمــــــــــــا عــــــــــــــــِن الــــــحــــــســــــيــــــِن

***
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يـــعـــنـــي الـــــــمـــــــولـــــــى  تــــــــحــــــــبَّ  ان 
ــي ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ بــــــــــشــــــــــُر بـــــــــالـــــــــلـــــــــِه أِجـ
مـــــــــــا ســـــــــــالـــــــــــُت عـــــــــــن بــــنــــيــــنــــي
اخـــــــــــبـــــــــــَرّنـــــــــــي عـــــــــــن حـــــســـــيـــــِن

يـــعـــنـــي الـــــــمـــــــولـــــــى  تــــــــحــــــــبَّ  أن 
هــــــــل وفــــــــــى الـــــــعـــــــبـــــــاُس َديـــــــنـــــــي؟
هــــــــــــــــــاَك لـــــــــــو هــــــــــــــــــَوت يــــــــــــــداُه 
ــِن ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ُخــــــــــــــذ كـــــــفـــــــوفـــــــي لـ

***
آيــــــــــة  ذاك  فــــــــــــــي  ولــــــــــــنــــــــــــا 
نــــــــحــــــــُن عــــــــــشــــــــــاُق الـــــحـــــســـــيـــــِن
والًء حــــــــِفــــــــظــــــــنــــــــاهــــــــا  قــــــــــــد 
ــي ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ فـــــــــــي مــــــــــــــــــــــدارس الـ
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نــــــــــحــــــــــُن ابـــــــــــــنـــــــــــــاُء اإلمـــــــــــــــــــاِم
بــــــــــالــــــــــهــــــــــوى واالنـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاِء
وهـــــــــتـــــــــفـــــــــنـــــــــا بـــــــــــــــالـــــــــــــــوالِء
لـــــــــعـــــــــلـــــــــيِّ الــــــــخــــــــامــــــــنــــــــائــــــــي

بنت الهدى الصغرى 
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شهيدُة الغرام

ــة ــ ــي ــ ــة رق ــ ــ ــي ــ ــ ــة رق ــ ــ ــي ــ ــ رقـــــيـــــة رقـــــيـــــة رقـــيـــةرق

ــى ــ ــام ــ ــت ــ ــي ــ دَنــــــــــــــْت ِمــــــــــن جـــــــمـــــــوِع ال
ــُب ــ ــيـ ــ ــئـ ــ بــــــــكــــــــْت والــــــــــــــفــــــــــــــؤاُد كـ
وألــــــــــــقــــــــــــْت بــــــــعــــــــيــــــــدًا ســـــالمـــــا
ــُب ــ ــيـ ــ ــجـ ــ لـــــــــعـــــــــًل الـــــــحـــــــبـــــــيـــــــَب يـ

ــا ــ ــاه ــ ــٌن أت ــ ــي ــ ــس ــ ــي..ح ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ ــِف ال ــ ــْيـ ــ ــطـ ــ بِـ
ــًا ســقــاهــا ــ ــان ــ ــن ــ بِــــِحــــجــــِر الــــــــــــــدالِل.. ح

بِــــــنــــــفــــــســــــي..كــــــريــــــمــــــُة اإلمــــــــــــــاِم
بِـــــنـــــفـــــســـــي..يـــــتـــــيـــــمـــــُة اإلمـــــــــــــــــاِم..

***
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ــي َأطـــــــــــْلـــــــــــَت الــــــغــــــيــــــاَب ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ حـ
وردا ــَب  ــ ــ ــل ــ ــ ــق ــ ــ ال لـــــــــَك  فـــــــــَرْشـــــــــُت 
وُذقــــــــــــــــــُت بِـــــــــأســـــــــري الــــــــعــــــــذاَب
الـــــــمـــــــريـــــــَر وقــــــــــد مــــــــــتُّ َوْجـــــــــــــدا

ــؤلـــــْم ــِن مـــ ــ ــ ــت ــ ــ ــم ــ ــ وضــــــــــــــرٌب عـــــلـــــى ال
بِــــــــــــَلــــــــــــوِن الــــــــســــــــمــــــــاِء كــــســــانــــي
تــــــمــــــنّــــــْيــــــُت كـــــــالـــــــبـــــــرِق ُتـــــــقـــــــدْم
تــــــــــــــــداوي ُجـــــــــــــــــــروَح الــــــــــّزمــــــــــاِن

ــاُم ــ ــئ ــ ــِل ــ أيــــــا والـــــــــدي كــــــْم..تــــــطــــــاوَل ال
ــْم ظـــــالُم ــ ــه ــ ــوُب ــ ــل ــ ــي..ق ــ ــون ــ ــم ــ ــرح ــ فــــلــــْم ي

بِــــــنــــــفــــــســــــي..كــــــريــــــمــــــُة اإلمــــــــــــــاِم
بِـــــنـــــفـــــســـــي..يـــــتـــــيـــــمـــــُة اإلمـــــــــــــــــاِم..

***
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ــوِن ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ُبـــــــــنـــــــــّيـــــــــْة ضــــــــــيــــــــــاُء الـ
تـــــــــعـــــــــالـــــــــي إلـــــــــــــــــــــيَّ تــــــعــــــالــــــي
ونــــــــامــــــــي بِــــــــــــَوْســــــــــــِط الـــــجـــــفـــــوِن
تــــبــــالــــي ال  الـــــــــنـــــــــوى  بِــــــــَلــــــــيــــــــِل 

قـــــــريـــــــبـــــــًا ســــــــألــــــــقــــــــاِك َجــــنــــبــــي
وُيـــــــشـــــــفـــــــى بـــــعـــــيـــــنـــــيـــــِك هـــــّمـــــي
رقـــــــــــيـــــــــــُة يـــــــــــا كـــــــــــــــَل ُحــــــــّبــــــــي
وبــــــــلــــــــســــــــُم أمــــــــســــــــي ويــــــــْومــــــــي

صــــــــالُة الـــــدمـــــوع..ألجـــــلـــــي ارحـــمـــيـــهـــا
بِــــــــــدمِّ الـــــــــوريـــــــــِد...أبـــــــــوِك يــفــتــديــهــا

بِــــــنــــــفــــــســــــي..كــــــريــــــمــــــُة اإلمــــــــــــــاِم
بِـــــنـــــفـــــســـــي..يـــــتـــــيـــــمـــــُة اإلمـــــــــــــــــاِم..

***
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ــْت ــ ــاحـ ــ أفــــــــاقــــــــْت مـــــــــَن الــــــــنــــــــوِم صـ
ُقــــــربــــــي اآلَن  أبــــــــــــي  رأيــــــــــــــــــُت 
ــي الـــــــُطـــــــهـــــــُر ذابـــــــــــْت ــ ــتـ ــ ــمـ ــ أيـــــــــــا عـ
ــي ــ ــب ــ ــل ــ ــق ــ حـــــــــنـــــــــايـــــــــاَي شــــــــــوقــــــــــًا ب

ــٍت ــ ــ ــش ــ ــ ــط ــ ــ فــــــــــجــــــــــاَء ِعـــــــــــداهـــــــــــا بِ
ــِب ــ ــيـ ــ ــجـ ــ َرمـــــــــــــــــــــــوُه بِــــــــحــــــــقــــــــٍد عـ
ــٌع ــ ــ ــي ــ ــ ــج ــ ــ تــــــــعــــــــالــــــــى نـــــــــــــــــــــــداٌء ف
ــي؟ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أهــــــــــــــــــذا حـــــــســـــــيـــــــٌن حـ

بـــكـــتـــه طــــــويــــــاًل..بِــــــلــــــوعــــــٍة شـــــديـــــدْة
ــدْة ــيـ ــهـ ــى الـــــــوصـــــــاُل..رقـــــــّيـــــــٌة شـ ــ ــّل ــ ــج ــ ت

بِــــــنــــــفــــــســــــي..شــــــهــــــيــــــدُة الــــــــغــــــــراِم
بـــــنـــــفـــــســـــي..يـــــتـــــيـــــمـــــة االمــــــــــــــــاِم

ــة..رقــــيــــةرقــــيــــة..رقــــيــــة..رقــــيــــة ــة..رقــــيــ رقــــيــ
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ثرى الشام

ــاْم، َيــــــروي أْشـــــَواقـــــًا وَحــنــيــْن ــ ـ ــشَّ ــ َثــــــَرى الـ
ــْن ــيـ ــاِم َأنـ ــ ــت ــ ــَأي ــ ــِدي ل ــ ــْحـ ــ ـــــاْم، َيـ َثـــــــَرى الـــــشَّ
ــادى ُحــســيــْن ــاْم، َيــســَمــُع صـــوتـــًا نــ ــ ــشَّ ــ ــَرى ال ــ َثـ

***
َينَْحْب ــيــِل  الــلَّ فــي  ــْة، صــوٌت  ــَراَب ــَخ ال ــاِء  أرجـ فــي 
ــنــْب ــْا زي ــ يـــرَتـــِفـــُع فـــي َغــــَراَبــــْة،أْيــــَن َحــبــيــبــي َي
ــِب تــلــَهــْب ــل ــق ــاٌر فـــي ال ــْه،نـ ــابِـ ــيـ آذانـــــي فـــي ِغـ

ــى الــــَيــــديــــْن ــ ــنَـّ ــ ــْن،َحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــُحـ ــ جـــــــــاَء الـ
ــْب ــَحـ ــْصـ ــي مـــعـــُه َيـ ــ ــْذن ــ ــأُخ ــ َوعــــــــدًا لـــيـــاًل ي
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ُحــــــســــــيــــــْن، آتـــــــونـــــــي بــــالــــَحــــبــــيــــِب
ــن َنــحــيــبــي ــ ــ ــْل تــــــــدري َعـ ــ ــ ــْن، هـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ُحـ
ُمـــجـــيـــِب ِمـــــــن  ــى  ــ ــ ــَق ــ ــ أل ال  ُحـــــســـــيـــــْن، 

***
إليها ــاُروا  ــ سـ ــًا  ــَم ــْل ُظ ــاًل،  ــْيـ َلـ أِس  بـــالـــرَّ جــــاؤوا 
َعــلــيــهــا ــي  ــِفـ ــْهـ َلـ آٌه  َســــيــــاَلً،  تـــــــُه  روَّ َدْمــــعــــًا 
ــَديــهــا ــى َي ــَت ــل ـى ِك ــي فــيــهــا َحـــْيـــاَلً، َحــنَـّ ــِق ــب ــْم ُي ــ َل

َظـــــَمـــــاْه ْت  َروَّ ِدَمـــــــــــــــاْه،  مــــســــَحــــْت 
ــا ــه ــي ــي يـــــــروي َشــــيــــَب أب ــ ــم ــ ــْه ــ َدْمــــــَعــــــًا َي

أبـــــــــــي، َمـــــــــــْن لــــــأليــــــتــــــاِم َمـــــــــــــْأَوى
ــَوى ــ ــكـ ــ وِح ألـــــــــُف َشـ أبـــــــــي، فـــــي الـــــــــــــرُّ
ــُب َيــــــْقــــــَوى ــ ــلـ ــ ــقـ ــ أبــــــــــي، مــــــا عــــــــــاَد الـ

***
ُقــيــودي عــن  أروي  أْم  ــي،  ــذاب ع َعــن  أروي  ــْل  َهـ
ــودي ــِدي َعــن ِعــتــابــي، أْم ُأبـــدي َعــن ُزنـ ــ هــْل ُأب
ــحــوِد ــي الــلُّ ــي ف ــ ــنِ ــ ــاِب، َأْرَدْت ــي ــِغ ــي ال ــا شــمــســًا ف ي
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َزْجـــــــــــــــــــــَرًا بِــــــــنَــــــــا، َضـــــــــْربـــــــــًا لـــنـــا
ــاِط الـــُجـــنـــوِد ــ ــيـ ــ ــي يـــحـــكـــي َعـــــــِن أسـ ــنـ ــتـ َمـ

ــا ــن أَبــــــــــــــاْه، ُقـــــــــْم واحــــــــــِم األيـــــــتـــــــاَم ه
ــا ــن ــِد غــــيــــابِــــَك َمـــــــْن ل ــ ــع ــ أَبــــــــــــاْه، ِمــــــن ب
ــا ــنـ ــَفـ ــْعـ أَبــــــــــــاْه، إْرحــــمــــنــــا وارحـــــــــــْم َضـ

***
وَذاَبـــْت ِضــلــَعــًا  ــْت  الــَخــِضــيــِب،َأْحــنَ شيباِت  فــي 
ــْت ــاَتـ ــى مـ ــتَّـ ــُه حـ ــتـ ـ ــمَّ ــي، َضـ ــب ــي ــب ــُه يـــا ح ــ ــادت ــ ن
ــْت ــاَب َغ ــِر  ــح ــنَّ ال ــي دمِّ  ف ــِب،  ــجــي ــَع ال ــزِن  ــُح ــل ل ــا  ي

الـــــكـــــراْم ــُت  ــ ــنـ ــ بـ ــاْم،  ــ ــ ــَقـ ــ ــ ــَمـ ــ ــ الـ ذا  فـــــي 
قــــاَمــــْت هــــاَمــــْت مــنــهــا اآلهــــــــاُت نــــــاَدْت

ــوراْء ــ ــ ــح ــ ــ ــا أَلــــــَمــــــًا َهــــــــدَّ ال ــ ُرَقــــــــيَّــــــــْة، يـ
ــا فـــيـــه شـــفـــاْء ــ ــا ُجــــــرَحــــــًا مـ ــ ُرَقــــــــيَّــــــــْة، يـ
األَرزاْء لِـــعـــظـــيـــِم  َصـــــبـــــرًا  ُرَقــــــــيَّــــــــْة، 

***



202

ــاِد ــ َق ــرُّ ــ ــل ــ َداِء، آَوْتــــــَهــــــا ل ــــتــــهــــابــــالــــرِّ لــــفَّ
ــاِد ــب ــِع ــْت َزيــــَن ال ــَكـ ــســـاِء، أْبـ ــلُّ الـــنِـّ ـــْت كـ َضـــجَّ
ــؤاِد ــُفـ الـ ُجـــــرُح  ظــــاٍم  ــاِء،  ــكـ ــُبـ الـ َصـــــوُت  داٍم 

الــــــعــــــذاْب زاَد  الــــــُمــــــصــــــاْب،  هــــــــذا 
ــا ِعـــمـــادي ــ ــي ي ــ ــلِّ ــ ــا ظِ ــ ــي ي ــ ــي ُقــــــْل ل ــ َمـــــن ل

أخــــــــي، يـــــا ظــــــــاٍم َمـــــــا شــــــــــِرَب الــــمــــاْء
هــــــراْء ــا ابــــــــَن الــــــزَّ ــ ــي يـ ــنـ ــحـ ــامـ أخــــــــي، سـ
ــهـــــداْء ـــ ــَن الـــــشُّ ــ ــيـ ــ ــُة بـ ــ ــ ــيَّـ ــ ــ ــُرَقـ ــ ــ أخـــــــــي، َفـ

الشاعرة زينب فّياض
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ساعة التوديع

ــِة الــجــلــيــلــْه ــب ــلــشــي ــن الـــعـــلـــيـــلـــْه... ل ــوٌت مـ ــ صـ
ــي ــ ــ ــع...ف ــ ــ ــري ــ ــ ــس ــ ــ ــت ــ ــ قــــــــل لــــــــي لــــــــــَم ال
ــي ســـاعـــة الـــتـــوديـــع ــ ــع... ف ــ ــوديـ ــ ــتـ ــ ســـاعـــة الـ

***
ــٍد خليال ــع ــْن يــفــقــُد فــي ب ــ َم ــاَش  ــ ــْل... ع ــل ــع ــال ب
ــن أحـــبـــاٍء بــديــال ــى عـ ــق ــل ــيـــَس َي والـــخـــلـــل...لـ
رحيال ــُت  ــ ُرم ــْد  قـ قـــاَل  إْذ  والـــجـــلـــل...والـــدي 
جميال ــرًا  ــب ص فلتصبري  ــي  ل ــاَل  ــ ــْل...ق ــ َوَج ــي  ف

ــة ــرزيـ الـ ــي  ــنـ ــوِرُثـ ــة...تـ ــيـ ــشـ ــعـ الـ ــِل  ــ ــرح ــ ت إن 
حتى الفنا آهاْت...فالضرُّ حتمًا آْت... في ساعِة التوديْع

***
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ــاري ــُت الــظــعــَن س ــ ــَرْت لــّمــا رأي ــطِّ ــي...ُف ــت ــَج ــه ُم
ــحــاِر ــب ــوادي وال ــبـ ــَل الـ ــ َزْت أه َصـــْرَخـــتـــي..َفـــزَّ
ــرُب جــاري ــك دمــعــتــي...أصــبــحــت لــي جـــارًة وال
إزاري ــمــوِت  ــل ل الـــيـــوَم  ُيـــَلـــفَّ  أن  ــي...  ــ ــَوت ــ دع

الـــحـــيـــاِة ــن  ــ م ــى  ــ ــي...أول ــ ــات ــ ــم ــ م أرى  ــي  ــ إنـ
أدعــــــــــو بــــعــــالــــي الـــــصـــــْوت...كـــــيـــــمـــــا
ــع. ــوديـ ــتـ ــة الـ ــاعـ ــيَء الــــمــــوت...فــــي سـ ــ ــج ــ ي

***
ــإنَّ الــُبــعــَد قــاســي ــ ــي ف ــنّ ــو ع ــلـ ــُت ال...تـــرحـ ــل ق
ناسي ُكـــلَّ  ــا  ي المصطفى  ســبــُط  ــاَح  صـ ــكــاًل..  ــث ُم
ــي لــلــمــآســي ــن ــا نـــــوَر عــي ــٌن يـ ــوطـ ــال... مـ ــ ــرب ــ ك
راسي القوِم  بيَن  الرمُح  ُيعلي  الــفــال...ســوَف  في 

لِكربي ــِدي  ــ وال ــا  ي ورّبـــــي-...  -إي  ِزْدَت  ــْد  َقـ
ــِب ــلـ ــقـ ــًا غــــــدا كـــــالـــــنـــــاْر...فـــــي الـ ــ ــزنـ ــ حـ
ــع. ــ ــودي ــ ــت ــ ال ــِة  ــ ــاعـ ــ سـ ــي  ــ ــاْر...فـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ مـ أو 

***
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ـــذي أحــدثــتــمــوُه ــْرُح ال ــُجـ ــَل الـ ــَفـ لـــْن َوَلـــْن...ُيـــقـ
يتَّمُتموُه ــْذ  ُمـ الــقــلــِب  ــوَب  ثـ والـــَحـــَزْن...صـــاَر 
ــْد بــادْلــتــمــوُه َهـــْل ُيـــَجـــْن... كــيــَف ال، بــالــهــْجــِر ق
ــوُه ــم دُت ــوَّ ــا جــيــرتــي ع ــي الـــزمـــن...َوْصـــَلـــُكـــْم ي ف

ــْن بـــعـــِدُكـــْم فـــؤادي...يـــبـــقـــى عــلــى الـــحـــداِد ــ ِم
والنْوُم منّي راْح...للموِت ال أرتاْح...في ساعِة التوديْع

***
تتركوني ال  المصطفى  ــيِّ  ــب ــن ــال ــْح...ب أصــي هـــْل 
فلترحموني ــا  ــي ــب األن والــمــســيــْح...وجــمــيــِع 
عيوني ــُع  ــ دم فــقــط  يــواســيــكــم  ــْح...َأْن  ــ ــريـ ــ ُيـ ال 
ــمــا ُمــتــونــي ــْل ــْم َيـــْضـــِربـــوا ُظ يــا ذبـــيـــْح...وأنـــا لـ

ــِب ــري ــق ــي الـــعـــاِجـــِل ال ــي...ف ــب ــي ــب ــاَك يـــا ح ــقـ ألـ
التوديع َتقبُل األعذار...في ساعة  آٍه من األقدار...ال 

الشاعر منير الخنسا
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بَْعَدَك نبقى سبايا

ظــــلــــمــــُة الــــلــــيــــالــــي دمــــــعــــــُة الــــــــــــوداِع
راعــــي دون  ــى  ــ ــق ــ أب ــي..  ــبـ ــيـ ــبـ حـ ــى  ــضـ مـ إن 

آه يا فجر المنايا
بعدك نبقى سبايا

الوداع الوداع... الوداع الوداع

***
الحناِن كـــأَس  واســقــنــي  قلبي  جنب  نــم  والـــدي 
ــان ــي أم ــي أنــــاَم ف ــي بــعــض الــحــكــايــا ك ــِك ل ــ إح
قــد سقاني ــبٍّ  ــ ُح ــَد  ــه ــٍف ش ــك ب ــراَس  ــ الـ ــح  ــس إم
ــٌر يــعــانــي ــيـ ــي طـ ــنـ ــي إنـ ــن ــي ــًة  َقـــبِّـــل جــب ــ ــم ــ رح
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إرو لي بعض الحكايا
بعدك نبقى سبايا

الوداع الوداع... الوداع الوداع

***
خيامي ــاَء  ــ ج شـــامـــٌت  مـــا  إذا  لـــي  َمـــن  أبـــي  يـــا 
المحامي )بـــنـــُت(  ــا  ي ــن  أيـ ــادي  ــن ي ــاٌس  ــب ع أيـــن 
دامــي ــُم  ــس ــج وال عـــافـــرًا  أراُه  ــي  ــول ح ــن  َمـ ــلُّ  كـ
كالمي ــقــلــَب  ال أثـــَقـــَل  ــالــي،  خــي ــع  م تــدعــنــي  ال 

إن هوى كٌف لراية
بعده نبقى سبايا

الوداع الوداع... الوداع الوداع

***
تلمع الــظــهــر  درع  فـــوق  ضعها  األقـــــراُط  ــذه  هـ
يسطع الـــنـــوُر  ــُه  ــن م الـــوجـــُه  ــاك  ــف ك لــنــلــقــاك،  ال 
تقَلع الــقــرَط  دعها  السلب  ضباع  ــاءت  ج إذا  بــل 
ُيقَطع مــنــَك  ــاُن  ــن ــَب ال ال  ــى  ــْدم ُت األذُن  ال  هــكــذا 
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خذها يا خير البرايا
بعدك نبقى سبايا

الوداع الوداع.. الوداع الوداع

***
يسألوني إن  والــــدي،  أجــبــنــي  تمضي  أن  قــبــل 
يـــا عيوني ــول  ــ أق مـــا  ُبــنــيَّــة(  ــِت  ــ أن َمـــن  )بـــنـــُت 
يــضــربــونــي يــشــتــمــونــي  الــحــســيــن  ــُت  ــل ق أنـــا  إن 
للمنون مضيتم  إن  يــحــنــو  الــطــفــلــِة  عــلــى  ــن  َمـ

ال أرى إال رزايا
بعدك نبقى سبايا

الوداع الوداع.. الوداع الوداع
الشاعر محمد نايف



209

سالماٌت سالماُت

األحـــــزا ــَي  ــ ــاِعـ ــ نـ يــــا  الـــهـــاشـــِمـــّيـــاُتأال  ــُن  نـــحـ ِن 

ظـــمـــآًنـــا صـــــاَدفـــــَت  ــاُت«إذا  ــه ــي ــَك »ه ــي ــبَّـــت ف وَهـ

ــي ــام ــّظ ــا ال ــهـ ـ ــا أيُّ ــْل: يـ ــ ــُق ــ ــاُتَف ــ ــالمـ ــ َســــــالمــــــاٌت َسـ

***
ــوِح ــذب ــَم ــدَُّســـالمـــاٌت عــلــى ال ــَحـ َيـــنـــَحـــُر رأَســــــــُه الـ

ــِن ــَري ــِف ــع ــن ــِن ُم ــّديـ ــى خـ ــل ــَورُدع ــُم فــيــهـــــمــا الــــ ــُلـ َيـــحـ

ــٍن ــَسـ وُجـــــــــرٍح فــــوقــــُه يــبــدووَوجــــــــٍه بــــاِســــٍم َحـ

ــاُت ــ ــام ــ ــس ــ ــتِ ــ ســــــالمــــــاٌت ســــالمــــاُتجــــمــــاٌل واب
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الـــــــنّـــــــاعـــــــي أّيـــــــــــهـــــــــــا  يـــــــــــا  أال 
لـــــــقـــــــد أيـــــــــَقـــــــــظـــــــــَت أوجــــــــاعــــــــي
ـــــــــــــــــــــت مـــــــــنـــــــــَك أســــــمــــــاعــــــي وأنَّ

ســــــالمــــــاٌت ســــالمــــاُتولـــــألســـــمـــــاِع أّنـــــــــاُت

األحـــــزا ــَي  ــ ــاِعـ ــ نـ ــا  ــ ي الــهــاشــِمــّيــاُتأال  نـــحـــُن  ِن 

ظــمــآًنــا صـــــاَدفـــــَت  ــاُت«إذا  ــه ــي ــَك »ه ــي ــبَّـــت ف وَهـ

ــي ــام ــّظ ــا ال ـــهـ ــا أيُّ ــْل: يـ ــ ــُق ــ ــاٌت َســــالمــــاُتَف ــ ــ ــالم ــ ــ َس

***
ــفِّ ــّط ال ألرِض  ــُلســـالمـــاٌت  ــَل ــَج ــُث الـــحـــاِدُث ال ــي ح

ــا الــلــه ــقــي ــِل ُل ــ ــُلوحـــيـــُث ألج ــ ُج ــرَّ ــ َيــلــقــى حـــتـــَفـــُه ال

متى الــحــســيــِن  ــواكــأصــحــاب  ــل ــَب ــَج ــِه اْن ــِق ــش ــِة ِع ــنَ بــطــي

ــوا ــات ــا م ــاُء مـ ــ ــي ــ ــُم األح ــ ــاُتُهـ ــ ــالمـ ــ ســـــالمـــــاٌت َسـ

َدُم فــــــــيــــــــه  ضـــــــــــــــجَّ  ويــــــــــــــــــــــوٌم 
نـــــــــعـــــــــاُه الِــــــــــحــــــــــلُّ والــــــــــــَحــــــــــــَرُم
هـــــــنـــــــالـــــــَك كــــــــــــان لـــــــــي َعــــــــَلــــــــُم

ســــــالمــــــاٌت ســــالمــــاُتوكـــــــاَن ُهــــنــــاَك رايــــــاُت
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األحـــــزا ــَي  ــ ــاِعـ ــ نـ ــا  ــ ي الــهــاشــِمــّيــاُتأال  نـــحـــُن  ِن 

ظــمــآًنــا صـــــاَدفـــــَت  ــاُت«إذا  ــه ــي ــَك »ه ــي ــبَّـــت ف وَهـ

ــي ــام ــّظ ــا ال ـــهـ ــا أيُّ ــْل: يـ ــ ــُق ــ ــاٌت َســــالمــــاُتَف ــ ــ ــالم ــ ــ َس

***
ــراِء ــَع ــشُّ ــلــهــُم ال ــاُدَك ُم يـــنـــســـُج وحــــــــَدُه ِشـــعـــرا جـــهـ

ــجــاُء قــد َرَفــَعــت ــهــي ــأرا هــي ال ــى ث ــوغ ــي ال ــاَرَك ف ــعـ شـ

ــًدا ــبـ َعـ الـــهـــوى  كــــان  ــنـــدَك قـــد َغـــــدا ُحـــرا إذا  فـــعـ

ُر الـــــذاُت ــرَّ ــ ــَحـ ــ ســــــالمــــــاٌت ســــالمــــاُت كــــــذاَك ُتـ

هـــــــــرا بِـــــــــَدمـــــــــعـــــــــِة فـــــــــاطـــــــــَم الـــــــــزَّ
وُخــــــــطــــــــَبــــــــِة َزيـــــــــنـــــــــَب الـــــــحـــــــورا
َســـــــنَـــــــجـــــــَعـــــــُل ثــــــــــأَرهــــــــــا َنــــــصــــــرا
ــاٌت ســـالمـــاُت ــ ــالم ــ ــاواُت س ــ ــم ــ ــّس ــ ُتـــَزّكـــيـــِه ال

األحـــــزا ــَي  ــ ــاِعـ ــ نـ ــا  ــ ي الـــهـــاشـــِمـــّيـــاُتأال  ــُن  ــحـ نـ ِن 

ظــمــآًنــا صـــــاَدفـــــَت  ــاُت«إذا  ــه ــي ــَك »ه ــي ــت ف ــبَّـ وَهـ

ــي ــام ــّظ ــا ال ـــهـ ــا أيُّ ــْل: يـ ــ ــُق ــ ــاُتَف ــ ــالمـ ــ َســــــالمــــــاٌت َسـ

الشاعر أحمد غالب سرحان
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رقية

ــا ــحــوان ــوح اق ــف ــة... ريـــــاٌض ت ــ ــّي ــ رق
الحنانا ــي  ــاه ــض ُي واِســـــٌم  ــة...  ــيـ رقـ
ــِب ــري ــغ ــاُء ال ــقـ ــا لـ ــًئ ــي ــن رقــــّيــــة... ه
ــٍع لـــخـــدٍّ تـــريـــِب ــ ــدم ــ رقـــــّيـــــة... ب
عــــــــَبــــــــُق الــــــمــــــشــــــاعــــــر...
لـــــــكـــــــُم الـــــــــخـــــــــواطـــــــــر...
ــُة الــّشــعــوِر ــل ــب ــه ق ـ ــلّٰ ــت الـ ــي ــُل ب ــ أهـ
كـــربـــالء الـــحـــّب نـــــوُر كــــّل نـــوِر

***
ــاٌب يـــهـــّز الــّصــمــيــمــا ــتـ رقــــّيــــة... عـ
سقيما ــي  ــاج ــن ي ــوٌح  ــ ــ وب رقــــّيــــة... 
ــرِح ــ ج و  بـــــآه  مــســيــر  ــة...  ــ ــ ــّي ــ ــ رق



213

ــٍي ونـــــــْوِح... ــب ــس ــة.. فـــــداٌء ل ــ ــّي ــ رق
ألــــــــــــــــــــــُم الـــــــــقـــــــــلـــــــــوِب
أثــــــــــــــــــر الــــــــــــــــنّــــــــــــــــدوِب
الضمائر ــي  ف الـــفـــداء  ــار  نـ أشــعــلــت 
قـــد غـــدت قـــربـــان شــعــلــة الــّشــعــائــر

***
ــة ــاَم ــي ــق ــٌج لـــيـــوم ال ــي ــش ــة... ن ــ ــّيـ ــ رقـ
ــقــلــب الــيــتــامــى رقــــيــــة...وجــــرٌح ب
يسعى لـــمـــأواه  ــٌم  ــي ــض ه ــة...  ــ ــي ــ رق
رقـــيـــة... ونـــهـــٌج بـــشـــوٍق ُيــلــّبــى...
مـــــــــــــــــــــــَدُد الــــــــــــــّدمــــــــــــــاِء
أثــــــــــــــــــــــــــُر الــــــــــــــــــــــــــوالِء
الفجيعة أســى  واذكــــروا  اقــصــدوهــا 
شريعة ــَدت  ــ ف جــرحــهــا  مـــن  ــٌة  طــفــل

الشاعرة حوراء خليفة





 عبد اهلل ابن الحسين 
 Q الرضيع
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سريُر الدماء

الصغير طِفلْي  يا  الــنــوِم....  وقــُت  حــاَن 
َسرير دوِن  ِمــن  َحبيبي.....  يا  فاغُف 

***
ولن يعوَد الّظما
و َقريًبا لن تأَلما

و لن يطوَل الِفراْق
فسنمضي َمَع فاطمْه
و في الَمسا َسنطير
هذا الرحيُل جميْل
ففي السماِء َسرير
ِمنُه الِدماُء تسيْل
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يا طفلي الرقيق..... مذبوَح نحِر
ال لن تستفيْق.... إاّل بَقبري

***
يعلو فوَق الرمِح... وجُهَك الجميْل

و الرباُب ترنو.... لطِفَلها القتيْل
و المهُد يا زهرتي
يكبيَك أيا َسلَوتي

و لقد بدا لِّلئاْم
إبريًقا ِمن فِّضِة

يا َسلَوتي ذبحوْك
يا خاطري المكسور

فوَق الّرماِح أبوْك
ِمدَّ الحناَن جسور

عبد اللْه الّرضيع.... قد ضاق َصدري
يا ُحُلمي الوديع.... يا زهَر ُعمري

***
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قد أباحوا الماَء.. لكن لن تعوْد
يا َولدي المدلْل.. يا أحلى الورود

و رباُب وسَط الِعدا
بالماِء تمدُّ اليدا

و تصيُح ُبنيَّ ال تنْم
و الماُء يعيُد الصدى

يا طفلَي المذبوح
تمضي إلى الباري
فوَق الِسناِن تنوح

أرواُح أطياِر
في ليِل األسى.....إغمضُت َجفني
في كهِف المسا.... تغفو بحضني

الشاعرة ناديا الحاقاني





 سفير العشق الحسيني 
 Q مسلم ابن عقيل





223

صالة مسلم

شمٌس هنا...جاءت تالقي أنجما....
وضياؤهم...نزٌف جراحاٌت دما...

من حّبهم...أرُض البال صارت سما
والكوكُب الدّرّي ما أحالُه ما...أدناه ما أبهاُه ذا حامي الحمى

وتناثر الرأُس الجميُل كنجمٍة...بشعاعها وصلت ألعتاب السما
وشهادٌة ُفتحت به أبواُبها...وامسلما وامسلما وامسلما...

***
أحسيُن هاِت اإلذن يا موالي لي...دعني أسافُر حيُث ألقى مقتلي

فأراُه محراَب الشهادِة باكًيا...متحّسًرا لرحيل موالنا علي
فأقوُل للكوفِة مهال إّننب...قد جئُت أسرُع لّلقاِء تعّجلي

والغدَر زيدي واستعيدي ذنَبِك...لكن بقلب حسيننا فتمّهلي

قد جاَء مشتاًقا ُمحبا مغرما...وامسلما وامسلما وامسلما

***
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قالوا إلينا يا حفيد المصطفى...أسرْع سنصرُخ بالظالم أال كفى
سنقاتُل األعداء دون مخافٍة...أقدم إلينا كم يؤّذينا الجفى

موالي ال تذهب فداك جوارحي...حاَر الفؤاُد بغدرهم وتخّوفا
دعني أالقيهم فأدرك من بهم...قلٌب لحّب اآلل طهرا قد صفا

من غدرهم قد كاد يقتلني الظما....وامسلما وامسلما وامسلما

***
صّلى وخلَف جمالِه صّلت ألوف...والمجُد في محرابه عشقا يطوف

وإذا بأشباِه الّرجاِل تفّرقوا...وتفّرقت بالغدِر هاتيَك الصفوف
فسالُم رّبي للنّبّي وآلِه...ُختِمت صالُة العشِق مع وقع الّسيوف

باآلل آمَن بالوصّي وحّبه...وألجله أهال وسهال يا حتوف

صّلى وبعد صالتِه قد سّلما...وامسلما وامسلما وامسلما
الشاعرة إسراء شبلي 
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ْل الَدُم األوَّ

ــن ــ جاَء ِمن ناِح المدينْهفــــــــــوِق َغــــيــــٍمزاِجــــــــــــٌل ِم

ــي ــّمـ ــييـــــابـــــَن عـ ــض الَسِفينَْهســــــوَف أم تلَك  سابقًا 

ــِدْم ــ ــُن طــوُعِقـــيـــَل أق ــح مان إْن  ــّل فــيــنــا!الِسبِط  ــ َحـ

عمي صالتييـــابـــَن  ــالـــو ُغـــالمـــًا!فــي  ــن ــي ــِق مــــا َل

ــي ــ ــمـ ــ دفينْهيـــــــــــــابـــــــــــــَن عـ أحقادًا  الطالُب  َيحِمُل 

فــيــنــا أّن  ُيـــــراعـــــوا  ــْهلــــم  ــن ــي ــم ــث ال الــــلــــِه  ُدّرَة 

ــَرُم ــيــدٌة ُتـــضـ ــك ــُم؟.... م ــ ــِل ــ ــس ــ ــا ُم ــا األمـــــُر يـ مـ
والـــَجـــمـــُع فـــي ُأفــــــوْل، والـــَجـــمـــُع فـــي ُأفــــوْل

ــعــهــود َْجـــّهـــزوا جــيــشــًا حــقــوْد  ــَك ال ــل َنــَكــُثــوا ت
ــُب رأســا ــِل ــط ــرَّ الـــوجـــود ِشــمــُرُهــم َي ــ ــّم يــا ِس ثـ



226

ــاٍب ــ ــنـــي خـــلـــَف ب ــأتـ ــّبـ ــْهخـ َتــســكــُب الــدمــَع الــحــِزيــنَ

ــَك َطـــوعـــه يـــا إمــامــي ــلـ إّنـــهـــا األيــــــدي األمــيــنــْهتـ

ــا ــّم ــَت الــمــلــعــوُن َل ــ ــَص ــ ــْهأن ــنَـ ــيـ ــُب أنِـ ــلـ ــقـ ــَق الـ ــ ــل ــ أط

دارًا الـــــُظـــــاّلُم  اللعينْه(َطــــــــّوَق  األرُض  )إّنـــهـــا 

نــفــســي إّن  ــي  ــ ــام ــ إم ــد  ــ ــم َرِهـــيـــنَـــْهُعـ ــ ــِه ــ ــادي ــ ــي أي ــ ف

ــوَق قــصــٍر ــْهُحـــــزَّ رأســـــي فـــ ــنَ ــي ــِج ــِس َس ــاألمـ ــُت بـ ــن ك

أنــــــَت لـــلـــعـــهـــِد َيـــِقـــيـــنـــْهلـــم ُأبـــاِيـــع)َمـــن ُأبـــاِيـــع!(

ــَهٰ ــ ــي قـــــــاَل طـ ــ ــامـ ــ ــا إمـ ــ ــْهيـ ــنَـ ــيـ ــتِـ ــَك آيــــــــاٍت َمـ ــ ــي ــ ف

َلّما ــوَت  ــص ال َســِمــعــَت  ــْههــل  ــنَ ــي ــنِ ــَب الــُعــمــُر ِس ــاَطـ خـ

قــد طـــالـــمـــا  ــي  ــ ــالـ ــ أبـ ــْهال  ــَك الــَضــِغــيــنَ ــل ــروا ت ــَهـ أظـ

ــُم ــل أع ـــمـــا  الـــسَّ ربُّ  ــُم؟  ــِلـ ــسـ ُمـ ــا  يـ ــُر  ــ ــ األم ــا  مـ
ــن تـــقـــوْل ــ ــوْل، الــــــــروُح َمـ ــ ــق ــ ــن ت ــ الــــــــروُح َمـ
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ــَقـــى ــُط وألـ ــبـ ــِسـ فـــــوَق ِجـــفـــنَـــيـــِه َحــنِــيــنَــْهأدَمـــــــَع الـ

وحـــيـــدًا راَح  ــٌم  ــ ــِل ــ ــس ــ ــْهُم ــنَـ ــْن حـــّتـــى ُأِعـــيـ ــ ــ ــم أُك لـ

ــوا رأســــــــًا زكـــّيـــًا ــ ــع ــ ــَط ــ ــْهَق ــنَ ــي ــبِ ــوُت َج ــ ــَم ــ َقـــبَّـــَل ال

ــْه ــ ــ ــنَ ــ ــ ــي ــ ــ ــبِ ــ ــ َقـــــــــبَّـــــــــَل الـــــــــــَمـــــــــــوُت َج
ــْه ــ ــ ــنَ ــ ــ ــي ــ ــ ــبِ ــ ــ َقـــــــــبَّـــــــــَل الـــــــــــَمـــــــــــوُت َج

الشاعر نجيب منذر
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مسلٌم إبُن عقيِل

الــظــالٍم فــي  طــه  دون  ــاَت..  ــ ب حين  ــدر..  ــي ح مــثــَل 
ــرًا والــثــغــر ظامي ــائ لــّبــى طـــوعـــًا.. لــلــحــســيــِن.. ث
يــــــــفــــــــتــــــــدي ذبـــــــــــــــح الــــــخــــــلــــــيــــــِل
مـــــــــســـــــــلـــــــــٌم إبــــــــــــــــــــــُن عــــــقــــــيــــــِل

***
ــٌم هـــــــزَّ الـــــــعـــــــروَش الـــســـامـــريـــة ــ ــل ــ ــس ــ م
ــة ــ ــدري ــ ــي ــ ــَع بـــــكـــــٍف ح ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــُق الـ ــ ــِلـ ــ ــفـ ــ يـ
ــة ــ ــي ــ ــن رغـــــــــم حــــــــصــــــــارات أم ــ ــهـ ــ ــم يـ لـــــ
ــة ــي ــض ــق ــل ــر عـــــــــزًا ل ــ ــح ــ ــن ــ ــال ــ ــد شـــــــرى ب ــ ــ ق

ــســحــَر عــصــاُه ــاِة.. يــلــقــُف ال ــغ ــط ــل كــالــكــلــيــم.. ل
سناُه الــحــرُّ  يهتدي  نــجــمــًا..  ضـــاَء  ــزًا..  ــ رم ــار  ص
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يــــــــفــــــــتــــــــدي ذبـــــــــــــــح الــــــخــــــلــــــيــــــِل
مـــــــــســـــــــلـــــــــٌم إبــــــــــــــــــــــُن عــــــقــــــيــــــِل

***
يـــوســـفـــيـــا ــًا  ــ ــ ــه ــ ــ وج شـــــــجَّ  ــٍب  ــ ــطـ ــ خـ أيُّ 
ــا ــي ــب ن ــَت  ــ ــنـ ــ كـ وال  ال  واٍل  أنـــــــــَت  مـــــا 
ــا ــي ــوم الــــــــــذرِّ ح ــذ يـــــ ــ ــن ــ ــًا م ــ ــق ــ ــش ــ كــــنــــَت ع
ــت يــــعــــقــــوَب الــــــــذي يــــهــــوى عـــلـــّيـــا ــ ــن ــ ك

َكْسرا األضـــالع  أّوُل  ضلعًا..  كنَت  للحسيِن.. 
جسرا الطفِّ  نحو  صرت  الزمان..  في  للغيارى.. 

يــــــــفــــــــتــــــــدي ذبـــــــــــــــح الــــــخــــــلــــــيــــــِل
مـــــــــســـــــــلـــــــــٌم إبــــــــــــــــــــــُن عــــــقــــــيــــــِل

***
شـــهـــادة األْفــــــــــِق  ــي  ــ فـ أنَّ  يــــــــدري  كــــــان 
نـــــــــــــاَزَل الـــــــمـــــــوَت بــــبــــشــــٍر وســـــعـــــادة
ــادة ــ ــي ــ ــق ــ ــل ــ ــٌف وأمـــــــــــــٌر ل ــ ــ ــي ــ ــ ــه س ــ ــُشـ ــ ــيـ ــ جـ
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ــادة ــبـ ــعـ ــلـ ــٌن لـ ــ ــيـ ــ ــِف عـ ــ ــي ــ ــل ــ ــك ــ ــت ــ ــُة ال ــ ــ ــاع ــ ــ ط

ــوالء ال دوَن  حــائــاًل  الــصــحــاري..   .. ــرُّ حـ يكن  لــم 
ــاِء ــدم ــُدُه بـــذُل ال ــهـ ــي.. َشـ ــال ــب ــر.. ال ي ــب ــن ــَل ق ــث م

يــــــــفــــــــتــــــــدي ذبـــــــــــــــح الــــــخــــــلــــــيــــــِل
مـــــــــســـــــــلـــــــــٌم إبــــــــــــــــــــــُن عــــــقــــــيــــــِل

***
خـــــذ أيــــــا مـــســـلـــُم مـــــن شــــبــــِل الـــــكـــــراِم
ــاِم ــ ــي ــ ــُه ــ ال آيــــــــاِت  ــِس  ــ ــف ــ ــن ــ ال بـــــــذِل  درَس 
أنــــــــاِم مــــــن  أجـــــــــــرًا  ــه  ــ ــلـ ــ الـ ارادا  مــــــا 
الــــظــــالِم ــاُة  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ِمـ اآلِل  ــبِّ  ــ ــ حـ غــــيــــَر 

الجهاٍد رايـــات  دوَن   .. حـــبٍّ قــوُل  يكفي..  ليس 
ــراِد ــم ــاِب ال ــداِء.. مــســلــٍم بـ ــ ــن فـ ــًا.. م ــوم ــل ــذ ع خ

يــــــــفــــــــتــــــــدي ذبــــــــــــــــح الـــــخـــــلـــــيـــــل
مـــــــــســـــــــلـــــــــٌم ابــــــــــــــــــــــُن عــــــقــــــيــــــِل

الشاعر محمد نايف
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يا مسلم!!

مـــــســـــلـــــُم فـــــــي الـــــــكـــــــوفـــــــِة مــــحــــتــــاْر
ــِه عـــــــــيـــــــــوُن األطـــــــــهـــــــــاْر ــ ــ ــي ــ ــ ــك ــ ــ ــب ــ ــ ت
ــْر ــ ــاصـ ــ نـــــــــــادى الــــــثــــــائــــــْر هـــــــل مـــــــن نـ
يـــــــا مـــــســـــلـــــُم نــــــحــــــُن األنـــــــــصـــــــــاْر!!

***
عـــيـــنـــي مــــــجــــــرى  دمــــــــــــًا  يــــبــــكــــيــــَك   
يـــــــــا خــــــــيــــــــَر ســــــفــــــيــــــٍر لــــحــــســــيــــِن
تــــــــــركــــــــــوَك غـــــــريـــــــبـــــــًا مــــــحــــــتــــــارًا
ــِن ــ ــ ـــّديـ ــ ــ ــخ ــ ــ والــــــــدمــــــــعــــــــَة فـــــــــــوق الـ
ــم ــ ــهـ ــ ــِلـ ــ ــائـ ــ الـــــــــغـــــــــدُر بِـــــــِحـــــــبـــــــِر رسـ
يــــــديــــــِن دون  وســــــــيــــــــوُفــــــــُهــــــــُم 
ــوا ــ ــق ــ ــش ــ ــًا والـــــــدنـــــــيـــــــا ع ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ أح
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ُحــــــّبــــــيــــــِن!! قــــــلــــــٌب  َيــــــجــــــَمــــــُع  ال 

ــيـــفـــا ــا قــــتــــلــــوا الـــضـ ــ ــف ــ ــي ــ ــس ــ هــــــجــــــروا ال
هـــــــل هـــــــــذا فـــــــْعـــــــُل األخــــــــــيــــــــــاْر!!!

***
صــــّلــــوا قــــــد  ـــَك  ــ ــَفـ ــ ــ ــل ــ ــ وخ صـــــّلـــــيـــــَت   

َتـــــبـــــَتـــــلُّ بـــــــدمـــــــِعـــــــَك  واألرُض 
الــــــلــــــِه ال  لـــــــهـــــــواهـــــــم  صـــــــــّلـــــــــوا 
!! ووضـــــــــــــــوُء صـــــــالتِـــــــُهـــــــُم الـــــــــــــذلُّ
ــى أتــــــــراهــــــــم ــ ــ ــق ــ ــ ــب ــ ــ ووحـــــــــــــيـــــــــــــدًا ت
ــَك قـــــد َمـــــّلـــــوا! ــ ــوِعـ ــ ــشـ ــ مـــــن ُطــــــــــوِل خـ
وَرّنـــــــــتِـــــــــِه ــِف  ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ال خــــــــــــوَف  أم 
!ُ الــــــكــــــّل  قــــــد هــــــــــرَب  ُجــــــبــــــٍن  فــــــي 

أهــــــــــــُل الـــــــــغـــــــــدِر طــــــــــــوَل الــــــدهــــــِر
عـــــبـــــدوا الـــــــدرهـــــــَم والـــــــديـــــــنـــــــاْر!!!!

***
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ــٌن هــــــــل تــــــــدري ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ مــــــــــــــــوالَي ح
مــــــــا القــــــــــى مـــــســـــلـــــُم مــــــــن غــــــــــدِر!
ــي ــ ــ ــفـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــُل...والـ ــ ــ ــَتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ظــــــمــــــآنــــــًا ُيـ
ورَمــــــــــــــــــــوُه مــــــــن أعــــــلــــــى الــــقــــصــــِر
ــي( ــ ــ ــان ــ ــ وُيـــــــــَجـــــــــرُّ ُمــــــهــــــانــــــًا مـــــــع )ه
ــِر ــ ــب ــ ــق ــ ــل ــ جـــــــــســـــــــدًا مـــــــــا ُشــــــــــيِّــــــــــَع ل
أفـــــــــــديـــــــــــِه يــــــــــــــــــذرُف دمـــــــَعـــــــَتـــــــُه
ــِر ــ ــهـ ــ ــطـ ــ الـ آَل  نـــــــاجـــــــى  ــًا  ــ ــ ــس ــ ــ ــم ــ ــ ه

ــي ــ ــ ــون ــ ــ ــأت ــ ــ ت ال  ــي  ــ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عـ نــــــــــــــــوَر 
!! الـــــــُفـــــــّجـــــــاْر  عـــــهـــــُد  ُيــــــــؤَمــــــــُن  ال 

***
مــــــســــــلــــــُم يـــــــــا رمـــــــــــــــَز اإليـــــــــثـــــــــاِر
يـــــــــا قــــــــــــــــــدوَة كــــــــــــلِّ األحــــــــــــــــــراِر
ــا ــ ــنـ ــ ــاِدِقـ ــ ــنـ ــ هـــــــو جــــــــرُحــــــــَك زيـــــــــــُت بـ
الــــــــثــــــــواِر درِب  ــُل  ــ ــ ــع ــ ــ ــش ــ ــ م هــــــــو 
ــا ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــأيـ ــ والــــــــســــــــيــــــــُف يـــــــضـــــــجُّ بـ
لـــــــلـــــــثـــــــأِر كــــــســــــيــــــِف الـــــمـــــخـــــتـــــاِر



إرهـــــــــــــــــــــاُب يـــــــــزيـــــــــٍد حــــــّطــــــَمــــــُه
أبــــــــــــنــــــــــــاُء عـــــــــلـــــــــيِّ الـــــــــــكـــــــــــراِر

ــري ــ ــي ــ ــف ــ ــك ــ ــت ــ ــل ــ نـــــــــــــــاُر ســــــعــــــيــــــري ل
ودواُء الـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــوِن الـــــــــــنـــــــــــاْر

الشاعر محمد طالب



 خيُر األصحاب وأوفاهم 
Qأصحاب اإلمام الحسين
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إنتهى الكالم

ــُت الـــكـــالْم...قـــد رمـــونـــا بــالــســهــام ــ ــهــى وق ــت إن
ــْحــُب الــكــراْم فــلــتــقــومــوا لــلــمــنــايــا...أيــهــا الــصَّ

***
ــُش َعـــــمـــــدًا بـــالـــنـــبـــاِل ــ ــي ــ ــج ــ ــْد رمــــانــــا ال ــ ــ ق
ــاِل ــ ــت ــ ــق ــ ــل ــ هـــــــــذه دعــــــــوُتــــــــُهــــــــْم لـــــــي ل
ــي مـــقـــالـــي ــ ــنّـ ــ أَســـــــَفـــــــًا لـــــــْم يـــفـــقـــهـــوا مـ
ــوا يــــــا رجــــالــــي ــ ــّب ــ ــه ــ ــت ــ ــل ــ ــوا ف ــ ــوم ــ ــق ــ ــت ــ ــل ــ ف

ــذا أذاْن ــْم ه ــُه حــاَن وقــُت الــمــوِت حــاْن...َســهــُم
ــراْم ــك ال الــصــحــُب  ــا  ــ ــه ــ راْن...أي بــالــكــفــِر  قلبهم 

***
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ــُب ــيـ ــبـ يــــــا زهــــــيــــــٌر يــــــا ُبـــــــــَرْيـــــــــٌر يــــــا حـ
ــُش الـــكـــفـــِر ِمـــــْن َخـــْيـــمـــي قــريــُب ــيـ صـــــاَر جـ
ــُب ــي ــج أنـــــُتـــــُم لـــلـــُجـــنْـــِد فــــي الـــــحـــــرِب م
ــُب ــي ــب ــدِر لـــلـــبـــغـــِي ط ــ ــصـ ــ ــْم فــــي الـ ــُكـ ــُفـ ــيـ سـ

ــُن لــســنــا كــالــعــبــيــْد ــحـ ــْد...نـ ــزيـ ــا يـ ــادوا يـ ــن ــت ــل ف
ــراْم ــك أنـــَت شــيــطــاٌن َمــريــْد...أيــهــا الــصــحــُب ال

***
ــا ــعـ ــريـ ــــــــُهــــــــْم قــــــــــوٌم يـــــريـــــدونـــــي صـ إنَّ
ــوا بـــيـــنـــنـــا ســــــــــــّدًا مــنــيــعــا ــ ــون ــ ــك ــ ــت ــ ــل ــ ف
خــضــوعــا الَن  قــــــْد  ــزاُن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ ــُم  ــ ــُك ــ ــي ــ ف
ــعــا ــُم فـــيـــهـــْم جــمــي ــ ــُك ــ ــن ــ ِرْجــــــــــُل فـــــــــْرٍد م

الجحيْم ــاْب  ب عظيْم...سيُفُكْم  ُرعـــٌب  طْيُفُكْم 
ــراْم ــك ال الــصــحــُب  ــهــا  ــم...أي ــي ســل رأٌي  ــم  ــك راي

***
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ــْد ـ ــمَّ ــِد َتــــلــــَقــــْوَن ُمـــحـ ــ ــْل ــ ــُخ ــ ــاِن ال ــ ــن ــ ــي ج ــ ف
ــْد ـ ــلَّ ــخـ ذْكـــــــُرُكـــــــْم يــــا إخـــــَوتـــــي ســـــــوَف ُيـ
ــُه يـــْشـــَهـــْد ــ ــلـ ــ ــُم األوفـــــــــى وهــــــــذا الـ ــ ــتـ ــ أنـ
ـــــــْد ــم يــــــا أوفــــــيــــــا لـــــيـــــَس ُيـــــــَولَّ ــكـ ــلـ ــثـ مـ

ــتـــم شــعــاْر ــا أنـ ــوفـ ــلـ ــاْر...لـ ــنـ ــى مـ ــق ــب شــعــلــًة ت
ــراْم ــك ال الــصــحــُب  ــا  ــهـ ــزاْر...ايـ مـ جنبي  ولـــُكـــْم 

الشاعر منير الخنسا
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أقسمُت بالسماء

شــــــــهــــــــداُء كــــــربــــــالْءأقــــســــمــــُت بـــالـــســـمـــاْء

ــي مـــصـــحـــِف الــحــســيــنهـــــم ســــــــــورُة الـــــوفـــــاْء ــ ف

***
ــي كـــهـــِفـــهـــم لــلــعــالــمــيــنــا ــ ــ ــم آيـــــــــٌة ف ــ ــ ه
ســنــيــنــا ــوا  ــ ــام ــ ن ــم،  ــ ــه ــ رب ــن  ــ م هــــــدًى  زادوا 
ــوا الــحــســيــنــا ــ ــرف ــ ــال ع ــربـ ــي كـ ــ ــا ف ــ ــوف ــ ــُل ال ــ ــ أه
يــقــيــنــا! زادوا  ومــــا  لــهــم  ــاُء  ــطـ ــغـ الـ ــَف  ــ ــِش ــ ُك

ــوِت يــضــحــكــون ــمـ ــلـ ــون لـ ــسـ ــأنـ ــِط يـ ــبـ ــالـــسـ بـ
ــِف الــحــســيــن ــح ــص ــي م ــُة الـــجـــنـــون فـ ــي ــت ــم ف هـ

***
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ــاِح ــفـ ــكـ لــــّبــــوا نــــــــداَء حـــســـيـــنِـــهـــم يـــــــوَم الـ
ــن الــــرمــــاِح ــيـ ــجِّ مــــا بـ ــحـ ــلـ ــوا لـ ــ ــرمـ ــ قــــد أحـ
ــُر والــــحــــرُّ الـــريـــاحـــي ــ ــي ــ جــــــوٌن ُجــــويــــُن زه
ــوا األضـــاحـــي ــانـ ــد كـ ــوَم الــنــحــِر قـ ــ ــِر يـ ــح ــن ــال ب

ِمــــنــــاُهــــُم الـــطـــفـــوف أرواُحــــــهــــــم تــطــوف
ــم حـــــروف فـــي مــصــحــِف الــحــســيــن ــ ــاؤه ــ دم

***

ــٌد وُحـــــــرُّ ــ ــبـ ــ ــوَن لـــــنـــــصـــــِرِه عـ ــ ــق ــ ــاب ــ ــس ــ ــت ــ ي

ــُش ُمــــرُّ ــ ــي ــ ــع ــ ــى مـــوُتـــهـــم وال ــّفـ ــصـ ــٌد مـ ــ ــه ــ ش
ــرو ــمـ ــُد وواضـــــــــٌح زيـــــــٌد وعـ ــيـ ــعـ وهـــــــٌب سـ
ــُر ــبـ ــوا ســــطــــوَر وفـــائـــهـــم والـــــــــدمُّ ِحـ ــبـ ــتـ كـ

ــم مــحــال ــه ل يـــرقـــى  ــُف والـــخـــيـــاْل  ــ ــوص ــ ال ال 
الحسين مــصــحــِف  فــي  ــاْل  ــم ــج ال يــوســُف  هــم 

***
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ــرى َشــــدَّ الــعــصــابــه ــ ــي ي ــَل كـ ــاهـ أَنـــــُس ابــــُن كـ
ــن أوداِجـــــــــــــِه يـــتـــلـــو الـــكـــتـــابـــا ــ وبـــــريـــــُر مـ
ــا ــاب ــًا لـــلـــوغـــى والـــــــــرأُس ش ــيـــوخـ ــاؤوا شـ ــ ــ جـ
ــا ــاب ــى بـــدمـــائـــهـــم عـــــــادوا شــب ــحـ ــِلـ َحــــنّــــوا الـ

ــُب كــــربــــالْء ــ ــي ــ ــط ــ ــُب فـــــي إبــــــــــاْء خ ــ ــي ــ ــب ــ ح
ــي مـــصـــحـــِف الــحــســيــن ــ ــُة الـــــدمـــــاْء ف ــ ــالغ ــ ب

***
ــاَء ــ ج ــوِت  ــمـ ــلـ لـ ــٌس  ــ ــاب ــ ع درٍع  دون  ــن  ــ م  
ــاَء ــقـ ــلـ والـــــمـــــوُت فـــــرَّ أمـــــاَمـــــُه يــخــشــى الـ
ــــُه ؛شــــــقَّ الـــــــرداَء ــِن أَجـــــنَـّ ــيـ ُحــــــبُّ الـــحـــسـ
بــــاَء ــَت  ــ بـ ــرَّ ــ قـ إن  ــاُس  ــ ــب ــ ــع ــ ال ــُه  ــ ــُمـ ــ إسـ هــــو 

ــُس ــ ــأَن ــ ــوِت ي ــ ــم ــ ــال ــ فــــي الــــطــــِف عــــابــــُس ب
ــن ــي ــس ــح ال مـــصـــحـــِف  ــي  ــ فـ ُمـــــقـــــدُس  آٌي 

***
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ــدة ــي ــوح ال ــِف  ــطـ الـ ــُة  ــم ــج ن ــي  هـ ــْب«  ــ ــ وه »أمُّ 
شــهــيــدة ــي  ــض ــم ت مــضــى  قـــد  زوٍج  إثـــــِر  فـــي 
ــارت فـــريـــدة ــ ــ ــد ص ــ ــاِب ق ــ ــحـ ــ كـــــفـــــراَدِة األصـ
ــدة ــي ــص ــى ق ــ ــل ــ ــِر دمـــائـــهـــا أح ــبـ ــحـ َخــــّطــــت بـ

زهـــــــــــراُء والـــــــنـــــــداْء تــــــبــــــاَرَك الـــــوفـــــاْء
ــِف الــحــســيــن ــح ــص ــي م ــاْء فـ ــسـ ــنـ ــا ســــــورَة الـ يـ

***
ــاِة ــغـ ــطـ ــم عـــــــرُش الـ ــهـ ــائـ ــمـ ــزُّ مــــن أسـ ــتـ ــهـ يـ
ــاِت ــ ــادي ــ ــع ــ وال ــَتـــهـــم:  تـــحـ تــتــلــو  واألرُض 
ــاِت ــف ــص ــَد فـــي أبــهــى ال ــي ــوح ــت ــدوا ال ــ ــّس ــ قـــد َج
ــاِت ــد الـــمـــمـ ــنـ ــهـــم عـ ـ ــلُّ صـــــــاروا حـــســـيـــنـــًا كـ

ــْد ــ ــدي ــ وفــــــاؤهــــــم فـــــريـــــْد وبـــــأُســـــهـــــم ش
الحسين مــصــحــِف  فـــي  الــحــديــْد  ــورُة  ســـ هـــم 

***
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رغــــــم الــــغــــيــــاِب لـــكـــربـــال كـــنـــا شـــهـــودا
ــدودا ــحـ ــا نـــطـــوي الـ ــن ــعــشــِق ــاَن ب ــ ــزم ــ نـــطـــوي ال
ــوا الـــعـــهـــودا ــ ــّط ــ ــا خ ــدمـ ــالـ ــِة بـ ــ ــواليـ ــ ــُد الـ ــ ــن ــ ُج
ــا كـــنـــا جـــنـــودا ــ ــِرن ــ ــص ــ ــي ع ــ لـــحـــســـيـــنِـــنـــا فـ

لـــــلـــــقـــــدِس قـــــادمـــــونبـــــالـــــوعـــــد صـــــادقـــــون

ــون ــ ــب ــ ــال ــ فـــي مــصــحــِف الــحــســيــنالــــــــحــــــــزُب غ

***
ــذ الـــــــوالدة ــنـ ــا مـ ــ ــن ــ ــنَّ ــ ــِن أج ــيـ ــسـ ــحـ ــبُّ الـ ــ ــ ح
ــادة ــ ــ ــا بـــــــذُل الــــدمــــا جــــنــــدًا وق ــ ــارن ــ ــع ــ وش
ــادة ــع ــس ال درُب  ــا  ــ ــن ــ ودرُب ــِن  ــي ــس ــح ال حـــــزُب 
أغـــلـــى األمــــانــــي عـــنـــدنـــا مــــــوُت الـــشـــهـــادة

ــون ــك ن ــن  ــ م ــَت  ــلـ قـ إن  ــون  ــنـ ــمـ الـ ــُب  ــ ــره ــ ن ال 
ــف الــحــســيــن ــح ــص ــون فـــي م ــ ــواري ــ ــح ــ ــن ال ــح ن

الشاعر محمد طالب



 أربعينية
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في مسير األربعين

ــي ــان الحنينهـــل تـــرانـــي.. كـــم ُأع ــاَت  ــعـ دمـ ــري  ــ ُأجـ

ــر ــ ــاض ــ قــــلــــبــــي حــــــــاســــــــر.. لــــــســــــُت ح
فــــــــــــي َمــــــــســــــــيــــــــر األربــــــــعــــــــيــــــــن

***
ــــي ــع أدُمــ أحـــــَمـــــَد  آل  ــا  ــ يـ لـــكـــم  ــت  ــالــ ــ س
ــم حـــــــاَل قـــلـــبـــي الـــمـــوَجـــِع ــ ــُت ــ ــم ــ ــاّل رَح ــ ــ ه
ــي ــع ــُل ــِة أض ــابـ ــبـ ـ ــصَّ ــوى َســــــــْوُط الـ ــ ــ ــد َط ــق ــل ف
َمـــْســـَمـــعـــي ــارق  ــ ــفـ ــ ُيـ ال  ــائـــب  ــمـــصـ الـ ذكــــــُر 

لَكْربي؟ ــن  َم  .. قلبي  ــنذاَب  ــقــي ــشــائ ــن لـــقـــلـــِب ال ــ َمـ

حاضر لسُت  حاسر..  ــنقلبي  ــيـ ــعـ فــــي مـــســـيـــر األربـ

***
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ــي ــهــجــت ــُم ــوى ســـــــوَر األنـــــــــاِة ب ــ ــنَـّ ــ قـــــضَّ الـ
ــَرُح َوْجـــنَـــتـــي ــ ــبـ ــ ــُع هــــــاٍم لـــيـــَس يـ ــ ــ ـــدْم ــ والـ
ــن ُيـــكـــفـــِكـــُف َعـــبـــرتـــي ــ ــ ــٍن َم ــيـ ــسـ ــَر حـ ــ ــي ــ غ
ــي؟ ــ ــارتـ ــ زيـ بــــَفــــْقــــِد  أرجـــــــو  َمــــــن  واآلن 

ــر زائ ــي  ــذن ُخ  ... ــر  هــــكــــذا كــــــلَّ الــســنــيــنلــألطــاِه

حاضر لسُت  حاسر..  ــنقلبي  ــيـ ــعـ فــــي مـــســـيـــر األربـ

***
ــي صــــــدر الــســمــا ــ ــد شــــــعَّ فـ ــ ــرًا قـ ــ ــ ــيِّ ــ ــ ــا ن ــ يـ
أبـــــِصـــــر ُعـــــَبـــــيـــــدًا دمــــعــــه شـــــوقـــــًا َهـــمـــا 
ــا ــ ــم ــ َط ــد  ــ ــ قـ ُزالٌل  ــٌر  ــ ــ ــح ــ ــ ب وكــــــــأّنــــــــه 
ــا ــ ــدم ــ ــي إمــــــامــــــًا خــــّضــــبــــوه مـــــن ال ــكـ ــبـ يـ

َمرسى قلبي  أنــســى...  ــفــيــنكيف  ــاُت َس ــ ــراحـ ــ ــِجـ ــ والـ

حاضر لست  هاِمر...  ــنجفني  ــيـ ــعـ فــــي مـــســـيـــر االربـ

***
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لــلــعــراق الــــــزيــــــارِة  ــن  ــ م ــت  ــ ــرم ــ ُح ــا  ــ م إْن 
ــفـــراق ــري نـــــاُر الـ ــ ــاِم ــ ـــُر ض وَمــــَضــــْت ُتـــَســـجِّ
ــاق ــي ــت ــاش ــَة ســــــوَف نـــقـــصـــُد ب ــولـ ــخـ ــًا لـ ــ ــف ــ زح
ــبـــاق ـ ــا كـــــذا يــحــلــو الـــسِّ ــ ــده ــ ــرق ــ ــِر َم ــطـ ــعـ ولـ

خولة عند  ُيــجــلــى...  حــــــزُن قــلــبــي واألنـــيـــن ســوف 

حاضر ــي  أّنـ ــر..  ــاع ش ــنقلبي  ــيـ ــعـ فــــي مـــســـيـــر األربـ

الشاعر مهدي فقيه
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واشوقاه.. 

ــن ــي ــس ــح ــى ال ــلـ واحـــــزنـــــاه واحـــــــزنـــــــاه... عـ
ــن ــيـ ــعـ ــأربـ واشـــــــوقـــــــاه واشـــــــــوقـــــــــاه.. لـ
المماِت في  وذخــٌر  للحياِة،  وعيٌن  النجاِة،  سفينُة 

يا حسيُن يا حسيْن

***
ــْة ــي خــال ــارًا  ــ ــ ديـ ائــــريــــْن..غــــدْت  الــــزَّ دروُب 
ــِب ســاعــيــْة ــي ــب ــح ــوُب الــعــاشــقــيــْن..الــى ال ــلـ قـ
ــًا جـــارَيـــا ــعـ ــواِق الـــحـــنـــيـــْن...ُتـــســـيـــُل دمـ ــ ــأش ــ ب

ــن الـــــــــدروْب ــ ــداه وابـــــــعـــــــداه.. عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واُبـ
ــاه واُحـــــــرقـــــــاه.. بـــــذي الـــقـــلـــوْب ــ ــ ــرق ــ ــ واُح
الجهاِد. كساحِة  الــبـِـعــاِد،  وغــربــُة  ــفــؤاِد،  ال حـــرارُة 

يا حسيُن يا حسيْن.

***
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ــًا حـــاِئـــَرا ــب ــل ــْق.. تـــركـــُت ق ــريـ ــطـ ــِب الـ ــن عــلــى ج
ــَرا ــ ــي زائـ ــ ــِس ــ ــًا ُأم ــ ــوق ــ ــْق.. وش ــريـ ــحـ ــالـ ــاٍر كـ ــنـ بـ
ــا ُتــــرى؟! ــــي يـ ــٌم إنِّ ــي ــق ــًا تـــضـــيـــْق.. س ــاسـ ــفـ وأنـ

ــاه واســـــقـــــمـــــاه.. أيــــــا طــبــيــْب ــ ــمـ ــ ــقـ ــ واُسـ
ــْب ــي ــب ــا ح ــ ــ واَهـــــــجـــــــَراه واَهــــــــجــــــــَراه.. أي
الحسيُن. شفائَي  األنيُن،  تي  وُعدَّ الحنيُن،  فِعلَّتي 

يا حسيُن يا حسيْن

***
فاطمة)الحسين( قلِب  ألجــِل  الهوى..  في  دمــوُع 
ــا ــَم ــال ــؤاَد ظ ــ ــفـ ــ ــى الـ ــ ــ ــوى.. رَم ــ ــنَّ ــ ــل ــ ــٌم ل ــ ــه ــ وس
ــْة ــَم ــاِئ ــه ــى الـــقـــلـــوِب ال ــل ــًا نـــيـــنـــوى.. ع ــَقـ ــِرْفـ فـ

واقـــــلـــــَبـــــاه واقــــــلــــــَبــــــاه.. بـــــــَك اخـــتـــلـــى
واُحــــــــــبَّــــــــــاه واُحــــــــــــبَّــــــــــــاه.. بـــكـــربـــال
األنبياء. األتــقــيــاِء،وَدمــُع  وَروُح  ــاِء،  ــي األول حبيُب 

يا حسيُن يا حسين
الشاعرة زينب فياض
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خذني إليْك

ــْك... ــ ــ ــي ــ ــ ــي إل ــ ــذنـ ــ خــــذنــــي إلـــــــيـــــــْك... ُخـ
ُمقلَتيك  سفينِة  فــي  واصَطِحبني  ــوٍح  ن ـــ  َك خذني 
ــْك... ــ ــ ــي ــ ــ ــي إل ــ ــذنـ ــ خــــذنــــي إلـــــــيـــــــْك... ُخـ

***
ــُك ــمــسَّ ــت ــَت لــــــــألرواِح ُشـــّبـــاكـــًا بــــِه ت ــيـ يـــا لـ
ُك ــَبــرَّ ــَت َت المصطفى  بــنــِت  ابـــِن  قــفــِص  وِمـــن  تجثو 
ــحــّرُك ــت ي مــقــاُمــُه  الـــعـــراِق  أرِض  ــفــي  ف إنـــُظـــر 

ــا لــديــْك  ــوُل َقـــر عــيــنــًا ويــســمــُع م ــق ــَك ي ــي يــأتــي إل

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

***
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ــَك أوشكوا ــم ُقـــرَب بــابِ ِع األبـــواَب هــا ُه ــرِّ ــم َشـ ُق
ُيــــدَرُك! ــٍد  َمــقــاَم عــب َيــنــاُل  فــمــن  ــوَك،  ــدركـ يـ أْن 
ُيـــتـــَرُك ال  ــُه  ــل ــث ِم الــــزيــــارِة،  َردِّ  فـــي  ــدوُه  ــصـ قـ

يديْك  في  مــاٍء  كــوَب  واحِمْل  ــداِر  ال بــاِب  عنَد  قف 

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

***
ــٌق بــالــشـــ ــــهـــادِة ُتــســَلــُك ــري ــوَن لــهــم ط ــق ــاش ــع ال
كوا َشكَّ ــَك  ــُحــبِّ بِ وَمـــن  الــتــائــهــوَن  ــاَب  وخـ ــازوا  فـ
ُيــهــَتــُك ــٍر  ــذاَق شــهــٍد دوَن ســت ــ م ــواَك  ــ ه ــدوا  ــ وج
عليْك  مــنــُه  ــمــوا  وســلَّ ليحرسوُه  الــمــقــاَم  قــصــدوا 

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

***
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ــُك ــوِق الـــذي َيــَتــمــلَّ ــش ــال ــوُم ب ــكــل ــَم ــد أفـــَلـــَح ال ق
ِق َيــهــَلــُك ــرِط الـــَتـــَشـــوُّ ــ قــلــبــًا لـــُه، ويـــكـــاُد ِمـــن َف
ويضحُك ثــّم  السيِف  ــواِف  ح على  الــوريــَد  َيــَضــُع 
ــَريــْك  نــاظِ ــَة  ــرف َط الــعــيــُن  ــاَل  ــن ت أن  يكفي  ــوُل  ــق وي

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

***
ُتــنــِهــُك ــُل  ــالس ــس وال ــٌي  ــِم ــاظِ ك ــٌن  ــج ِس األرُض 
ُك ُيَفكِّ الــحــديــِد  ــَد  ــَق ِع المرتضى  يــابــَن  وهـــواَك 
ــُك؟ ــرَب ــُم ال ــقــوُل  ي فما  الــخــافــقــاِن،  فينا  ويــضــيــُق 
خافقيْك  ــي  ف ــٍم  ــائ ه كــطــيــٍر  يمضي  أْن  ســـلـــواُه 

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

***
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ــُك ــفــتِ ــلِّ ِضـــلـــٍع َي ــك ــي بـــيـــوِم األربـــعـــيـــِن ب ــع وج
ُيــســَفــُك ألجـــِلـــَك  بـــدٍم  ــوْا  ــَضـ َمـ ــن  ــمَّ ِم ليتني  ــا  ي
اسَتمَسكوا ولــّمــا  الــُوثــقــى  الــُعــرَوِة  ــقــاَم  َم عــَرفــوا 
حاِجَبيْك  ُعقَدِة  ووهــِج  اليقيِن  نــوِر  على  َسَجدوا 

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

خذني إليْك... ُخذني إليْك...
خذني غريقًا رافَع الكّفيِن منتظِرًا يديْك 

خذني إليْك... ُخذني إليْك...
خذني َكـ نوٍح واصَطِحبني في سفينِة ُمقلَتيْك 

خذني إليْك... ُخذني إليْك...

خذني إليْك... ُخذني إليْك...
الشاعر نجيب منذر
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يا كافلي

ــا ــب ــس ــن بـــعـــد ال ــ ــا كــــافــــلــــي.. جـــئـــنـــاك مـ ــ يـ
ــا ــخــب ــل ــي... أعــــــد الـــســـبـــايـــا ل ــ ــلـ ــ ــافـ ــ ــا كـ ــ يـ
ــا ــب ــن يــــا كــــافــــلــــي... انـــــَهـــــْض لــتــحــمــي زي
يـــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــافـــــــــــــــلـــــــــــــــي

***
ــُب مـــنـــهـــا شــابــا ــ ــل ــ ــق ــ ــال ارزاُؤهــــــــــــا ال ــ ــرب ــ ك
نـــــا ُمــــــذ حـــمـــانـــا غـــابـــا غــــــاب َعــــنــــا عـــــزُّ
ــًا ذابــــا ــبـ ــلـ ــا صــــــاب قـ ــهـ ــُمـ ــهـ فــــالــــرزايــــا سـ
ــا ــرابـ ــحـ ــمـ الـ غــــــدا  و  ــه  ــ بـ ــــت  صــــلَّ ــٌة  ــ ــوعـ ــ لـ

ــى طــــويــــاًل عــــْمــــُرُه ــقـ ــبـ ــْك..يـ ــيـ ــلـ ــي عـ ــ ــزن ــ ح
ــُرُه ــمـ ــي عـــلـــيـــْك... مــثــل الــمــخــّيــم جـ ــزنـ حـ



258

ــا ــب ــْك... ســيــظــل َدومــــــــًا اله ــ ــي ــ ــل ــ حـــزنـــي ع
ــا ــب ــن يــــا كــــافــــلــــي... انـــــَهـــــْض لــتــحــمــي زي

***
ــي ــانـ ــا أدمـ ــ ــوَل م ــ ــ ــي ه ــ ــا اخـ ــ ــو ي ــكـ ــُت أشـ ــئـ جـ
ــذالِن ــ ــخ ــ ال و  ــِر  ــ ــ األسـ ــي  ــ ف ــمَّ  ــ ــه ــ ال ــُت  ــ ــ رأيـ و 
ــد أدمـــانـــي ــ ــِه الـــشـــمـــُر ق ــ ــرب ــ ــي ض ــ ــا ف ــمـ ــّلـ كـ
ــي ــان ــرع ــدَك ي ــ ــع ــ ــن ب ــ ــا عــــّبــــاُس َمـ ــ ــُت ي ــحـ صـ

ــم لــنــا ــ ــرِة ق ــيـ ــشـ ــعـ ــَر الـ ــ ــَم ــ ــوْن..ق ــ ــي ــ ــع ــ نــــــوَر ال
ــَت تـــعـــرُف َمــــن انــا ــ ــْس ــ ــون..أَوَل ــ ــي ــ ــع ــ نــــور ال
ــواَن اإلبــــا ــ ــنـ ــ ــلُّ عـ ــ ــظ ــ ــت ــ ــوْن..س ــ ــي ــ ــع ــ نـــــــوَر ال
ــْض لـــتـــحـــمـــي زيــنــبــا ــ ــَهـ ــ ــي..انـ ــ ــلـ ــ ــافـ ــ ــا كـ ــ يـ

***
ــِن ــي ــكــف ــت ال و  ــِل  ــسـ ــغـ الـ ــال  ــ ب ــَت  ــيـ ــّلـ ــَف ظـ ــيـ كـ
تــكــفــيــنــي ال  ــزِن  ــ ــح ــ ــال ــ ب ــوِن  ــ ــكـ ــ الـ فـــــُدمـــــوُع 
ــِن ــويـ ــكـ ــتـ ــالـ بـ عــــــزَّ  َفــــــال  ــاٍس  ــ ــ ــّب ــ ــ ع دوَن 
ــي ــن ــوي ــك ــرٌة ت ــ ــمـ ــ ــدًا ٌبــــــعــــــُدُه جـ ــ ــي ــ ــه ــ ــا ش ــ يـ
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ــْم ــَل ــع ــي ال ــ ــا راعـ ــنـــاك يـ ــئـ ــيـــن...جـ ــعـ ــي االربـ فـ
فـــي األرَبـــعـــيـــن..جـــئـــنـــاَك نـــشـــكـــوَك األلــــْم
أشـــربـــا أالَّ  األربـــــعـــــيـــــن...آلـــــيـــــُت  ــي  ــ فـ
ــْض لـــتـــحـــمـــي زيــنــبــا ــ ــَهـ ــ ــي..انـ ــ ــلـ ــ ــافـ ــ ــا كـ ــ يـ

الشاعر أحمد محيدلي





 صادق آل محمد
Qجعفر بن محمد 
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مناظرة

يا صادق األقوال
يا وارث األفضال
يا ساكنا في البال

يا روح أيامي 

هذا اإلمام الّصادُق
هذا الكتاُب النّاطُق

هذا ابُن من جعَل البرّيَة للعلى تتسامُق

هذا الّلبيُب العارُف
هذا الِمداُد الوارُف

ر و الّشهاُب الخاطُف هذا المّطَهر و المؤزَّ
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قوموا إلى التشييع
قوموا إلى التوديع

في غربٍة لبقيع
مرآه أحالمي 

هذا الّدليل البّيُن
هذا الّشديُد الّلّيُن

ُن ماُء تَزيَّ هذا و حقِّ الّسابحاِت به السَّ

هذا الّصراُط األقَوُم
هذا الُمحاُل الُمبَهم

هذا الُمناظُِر والُمحاِوُر و الفقيُه األعلُم.

يا دوحَة اإليمان
ومفّسر القرآن

أرثيك يا سلطان ؟
واٍه ألقالمي 

الشاعرة مريم عبيد



 االمام 
Q علي بن موسى الرضا
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Qموالنا الرضا

الهداية اعـــالم  ــن  اب يــا  ومن طوٍس بدا اصل الحكايةعــلــيٌّ 

الفقيه فــي ظــل  ايـــران  بالواليةغــدت  تزهو  االشهاد  على 

موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. يا ابن المرتضى

***
ــى الـــــمـــــأمـــــوُن مـــــن ســـــــٍم وتـــبـــقـــى ــ ــض ــ ق
ــى ــرقـ ــاِق يـ ــفــــ ــِس بــــــاإلنــــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــيُّ الـ ــ ــخـ ــ سـ
بـــنـــو الــــعــــبــــاِس فـــــي الـــــتـــــاريـــــِخ غـــرقـــى

على االشهاد تزهو بالواليةوانت الشمس نجم للبرايا
موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. يا ابن المرتضى

***
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ــِه مـــــــــزاُر ــ ــ ــت ــ ــ ــرب ــ ــ لـــــــه فـــــــي طــــــــــــوِس غ
الــــثــــمــــاُر الــــــحــــــرِّ  الـــــثـــــامـــــن  وزرع 
ــبِّ ثـــــــاروا ــ ــ ــح ــ ــ ــه أهـــــــــُل ال ــ ــلـ ــ بـــــــــروح الـ

ــة ــآل رايـ ــ ــال ل ــيٌّ عـ ــن بالواليةخــمــي تزهو  االشهاد  على 
موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. يا ابن المرتضى

***
ــال ــ ــوي ــ ــم زيــــــنــــــبــــــًا دهــــــــــــــرّا ط ــ ــت ــ ــي ــ ــك ــ ب
ــال ــي ــى ج ــ ــل ــ ــد ت ــ ــ ــال ق ــ ــي ــ ــع ج ــ ــ ــدم ــ ــ ــار ال ــ ــثـ ــ فـ
ــة ــلـ ــيـ ــقـ ــعـ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــى أبــــــنــــــاؤكــــــم قـ ــ ــمـ ــ حـ

للسبايا ُيــفــَدى  الــحــراِس  بالواليةدُم  تزهو  االشهاد  على 
موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. يا ابن المرتضى

***
لــــلــــقــــيــــاكــــم هـــــديـــــنـــــا كــــــــــلَّ عــــيــــِن
ســـلـــيـــمـــانـــي مــــضــــى بــــعــــد الـــخـــمـــيـــنـــي
ــي ــنـ ــيـ ــسـ ــحـ بــــنــــهــــج الـــــخـــــامـــــنـــــائـــــي الـ

آية والــمــهــديُّ  العهَد  بالواليةنقيُم  تزهو  االشهاِد  على 
موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. موالنا الرضا.. يا ابن المرتضى

الشاعر محمد نايف
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Qرحل الرضا

أمُر القضى
رحَل الّرضا

جبريُل ينعى في الّسماِء
ولطوَس ُحزٌن كربالئي

رحَل الّرضا...

***
أفَلت ُشموُس الكوِن من خجٍل لِما

ُسِكَبت عليِه دموُع ُسّكاِن الّسما
َما هل ذاَك جبريٌل نعاُه تألُّ
أم يا ُترى عيني تراُه القائَم
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سَكَب الّدموْع
َوِرًعا جزوْع

دمُع الّسما واألنبياِء
ولطوَس ُحزٌن كربالئي

رحَل الّرضا...

***
يا ليَت يا َصَفٌر علمنا ُمسَبَقا
ِم ما بقى حّتى نُلمَّ مَن الُمحرَّ
ا في محّرم ُأغِرَقا ونزيد خدًّ

دمًعا والئيًّا هتوًنا ُمحِرَقا

أبكى األناْم
فقُد اإلماْم

فِلكربال ُكلُّ العزاِء
ولطوَس ُحزٌن كربالئي

رحَل الّرضا...

***
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أمُر اإللِه بِه البياُن الُمبتغى
»إذهب إلى المأموِن إّنُه قد طغى«

لبَِس الّدروَع ُعلوَم جّدِه أسبَغ
ؤاُل كما الوغى فالعلُم سيٌف والسُّ

ِعلٌم َشموْل
أعيى العقوْل

أبكي لعلِم األوصياِء
ولطوَس ُحزٌن كربالئي

رحَل الّرضا...

***
َصَفٌر تغيََّر إسُمُه بعَد اإلماْم

ُم قد غدى َصَفٌر حراْم فكما ُمحرَّ
َشُرَف الّتراُب بمشهٍد من ذا المقاْم

ُسلطاُنها هذا الَغنيُّ عِن الكالْم
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وكما الّسليْب
يقضي غريْب

فعلى الّرضا ُأرخي ُبكائي
ولطوَس ُحزٌن كربالئي

رحَل الّرضا...

الشاعر محمد جهجاه
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سالٌم على سيدي املرتضى

ــى ــض ــرت ــم ــدي ال ــيـ ــالٌم عـــلـــى سـ ــ ــ س
ــرضــا ــاِم ال ــ ــ ــى االم ــوس ــيِّ ابــــِن م ــل ع
ـــالم ــن الـــقـــلـــِب كــــلُّ الـــسَّ ســـــالٌم مـ
قضى إْذ  ــهــا  ب ــوٍس  ــ ط أرِض  عــلــى 

ــَد الــغــزاْل ــن وِح ع ــَن الــــــرُّ ــاِمـ ــا ضـ أيـ
ــاْل ــم ــت ــاش ــا ب ــه ــل ــف ــذًا ط ــقـ ــنـ ــا ُمـ ــ ويـ
ــوف ــط ــع ــِق ال ــ ــِرف ــ ــلـــيَّ ب ـــْل عـ تـــفـــضَّ
ــؤال ـ ــسُّ الـ وردِّ  ــا  ــاي ــط ــع ــال ب وُجــــــْد 
ــُكـــم مـــن لــقــاء ــل لـــي بـــطـــوٍس بِـ ــه ف
ــال ــمــن ال ــَم  ــي ــظ ــع ال الـــمـــقـــاَم  أزوُر 
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الــحــزيــن ــؤاِد  ــ ــف ــ ال َرْوَع  ــُن  ــ ــكِّ ــ ُأَس
ــال ــحـ ـــي ارتـ وأدنــــــو إلــيــكــم بـــُكـــلِّ

***
ــُض الــحــنــيــن ــي ــف ــاالً ي ــ ــم ــ ــًا ِش ــن ــي ــم ي
ــن ــي ــو األن ــل ــع ــِب وي ــي ــب ــح ــِل ال ــَوصـ لـ
ـوى ــِن الــنَـّ ــص ــغ ــد ضــــاَق قــلــبــي ب ــق ل
ــن ــكــي ــســت ــِه ي ــ ــ ــآالم ــ ــ ــى ب ــ ــحـ ــ وأضـ
الــغــيــاب يكتويني  ــا  ــَض ــَغ ال كــجــمــِر 
ــم ــي أق إْذ  بـــهـــا  دارًا  وُيـــــحـــــرُق 
ــال ــِوصـ ــِب الـ ــي ــط ــًا ب ــب ــهــي فـــأطـــِفـــْئ ل
ــقــيــم ــؤاِد الــسَّ ــفـ ــروَح الـ ــ ــِرْئ جـ ــ ــ وَأبـ

***
ــجــوْل ــم ي ــراُكـ ــَدا خـــاطـــري فـــي ثـ ــ غ
ــول ــب ــَق ال وإذَن  ــواَب  ــ ــج ــ ال ــُد  ــريـ يـ
ــًا بِــــَســــاِح الــهــوى ــ ــروف ــ يـــُخـــطُّ ح
ــطــول ــًا ي ــ ــوق ــ ــًا وش ــ ــَراقـ ــ ويــبــكــي فِـ
ضـــا ــي بـــُحـــبِّ الـــرِّ ــب ــل ــد هـــــاَم ق ــق ل
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ــرًا يــقــول ــ ــب ــ ــي حـــنـــيـــٌن، وص ــعـ ودمـ
تــرتــقــي أن  وِح  لــــلــــرُّ حـــــاَن  لــقــد 
ســـول ــرَّ ــِد الـ ــ ــِوْل ــ ــاُء ب ــقـ ـ ــلِّ ويـــزهـــو الـ

الشاعرة  زينب فّياض
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Qموالي الرضا

ــِة طــــــهــــــٍر بـــــــطـــــــوٍس ســـــــالْم ــ ــعـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ لـ
لـــــــصـــــــرٍح غــــــــــــَدا مـــــلـــــجـــــًأ لــــــألنــــــاْم
ــب الــــكــــالْم ــيـ ــطـ بـــــذكـــــِر الــــــّرضــــــا كـــــم يـ
بــــــذلــــــُت لــــــه مـــهـــجـــتـــي والــــــَجــــــنــــــاْن

ســــــــــالٌم لــــــــَك يــــــا إمــــــامــــــي الــــكــــريــــْم
غــــــيــــــاٌث لـــقـــلـــبـــي فـــــأنـــــت الـــحـــلـــيـــْم
ــٌم أيـــــــــا بــــلــــســــًمــــا لـــلـــّســـقـــيـــْم ــ ــيـ ــ ــظـ ــ عـ

موالي الّرضا...

***
أزوْر حـــبـــيـــبـــي  بــــــشــــــوٍق  قــــــصــــــدُت 
ــور ــ ــط ــ ــع ــ ــي أريـــــــــــــُج ال ــ ــب ــ ــل ــ ويــــــــأســــــــُر ق
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وحـــــــــــــــرت بــــــــــــأي مــــــــمــــــــرٍّ أســــــيــــــْر
ومــــــــــن كــــــــــّل نـــــاحـــــيـــــة شــــــــــّع نــــــــوْر

ــن ــ ــي ــ ــق ــ ــاش ــ ــع ــ ــِة ال ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ ــا لـ ــ ــئ ــ ــي ــ ــن ــ ه
ــن ــيـ ــعـ ــمـ بـــــمـــــرقـــــِد خــــيــــر الــــــــــــورى أجـ
ــن ــ ــيـ ــ ــُه رســـــــــــــوِل اإللـــــــــٰــــــــه األمـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ شـ

موالي الّرضا...

***
هـــنـــاك ــي  ــ ــب ــ ــل ــ ق زال  ومــــــــا  وعــــــــــــدُت 
ــر نــــــــداك ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــم بـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وروحـــــــــــــــي تـ
أراك ــٍن  ــ ــ ــي ــ ــ ع ــِة  ــ ــضـ ــ ــمـ ــ غـ كـــــــــّل  ــي  ــ ــفـ ــ فـ
كـــــــــأنـــــــــَي بــــــــــــّت أســـــــــيـــــــــَر شـــــــــذاك

ــاْت ــ ــُرم ــ ــك ــ ــم ــ ــي عـــلـــى ال ــ ــه ــ ـــٰ ــ ــًدا إل ــ ــم ــ ــح ــ ف
أفــــــضــــــَت عـــلـــيـــنـــا بــــخــــيــــِر الــــــــــــُوالْة
ــاْت ــ ــب ــ ــِه ــ أنـــــيـــــُس الـــــنّـــــفـــــوِس عـــظـــيـــُم ال

موالي الّرضا...
الشاعرة حوراء خليفة





 قائم آل محمد 
االمام محمد ابن الحسن املهدي |
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أيَن موالنا؟؟

يــــــــا داِعـــــــــــــــــَي الـــــخـــــلـــــق لـــــلـــــدعـــــاِء
ــا كــــــهــــــَف الـــــــرجـــــــاِء ــ ــنـ ــ ــيـ ــ أظــــــــِهــــــــْر الـ

فــــــــأيــــــــن مــــــــوالنــــــــا؟وهــــــــــــذي َدْعـــــــــوانـــــــــا

***
ــا عـــظـــيـــَم الــــــذات ــ ــوالنـ ــ إلـــــــَه الـــــكـــــوِن مـ
ــاة ــأسـ ــمـ ــّراء والـ ــ ــضـ ــ ــي الـ ــ ــِق ف ــلـ ــخـ مـــجـــيـــَر الـ
ــي الـــــقـــــوِم والـــنـــكـــبـــات ــ ــآس ــ أِقـــلـــنـــا مــــن م
اآليـــــات ــَر  ــ ــَه ــ ــْظ ــ َم الـــمـــهـــاِد  ــي  ــ ف ــر  ــ ــِه ــ أظ و 
ــرات ــ ــب ــ ــع ــ ــت مـــآقـــيـــنـــا مـــــن ال ــ ـ ــفَّ ــ ــد جـ ــ ــق ــ ف
الــــدعــــوات ــُق  ــ ــِل ــ ــط ــ ُن ــم  ــكـ ــيـ إلـ جــئــنــا  هــــا  و 
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الـــــــلـــــــه يـــــــــا ُمـــــــنـــــــجـــــــَد الــــــبــــــرايــــــا
أِقــــــلــــــنــــــا يــــــــا واســـــــــــــــَع الــــعــــطــــايــــا
ــا مــــــــن الــــــــمــــــــآســــــــي، مــــــــن الـــــبـــــاليـــ

فـــــــأيـــــــن مـــــــوالنـــــــا؟وهــــــــــــذا َرْجـــــــــوانـــــــــا

***
ــَة الــمــولــى ــلـــعـ ــوِن يـــرجـــو طـ ــ ــكـ ــ ــُر الـ ــيـ ضـــمـ
ــٍف يـــطـــمـــُس الــجــهــال ــ ــيـ ــ بـــصـــمـــصـــاٍم رهـ
الــعــدال الـــقـــســـَط و  ــي  ــش ــف ي وفــــي األنــــحــــاِء 
ــي ُعـــــــــالُه الــــعــــالــــُم األعـــلـــى ــ فـــيـــزهـــو فـ
ــى ــلـ ــْجـ ــُم بـــــنـــــوره َيـ ــ ــي ــ ــع ــ ــن ــ ــى هـــــــذا ال ــ ــت ــ م
ــى ــلـ ــتـ مــــتــــى آيـــــــاُتـــــــه عــــنــــد الـــــــــــورى ُتـ

ــى يـــــــنـــــــادي الــــــــــــــــروُح األمــــــيــــــُن ــ ــتـ ــ مـ
أتـــــــــى الـــــكـــــمـــــيُّ الـــــــفـــــــذُّ الــــَقــــمــــيــــُن
ـــــــــبُّ الـــــحـــــزيـــــُن فـــــيـــــطـــــمـــــأنَّ الـــــــــصَّ

ــا ــ ــانـ ــ ــرحـ ــ فـــــــأيـــــــن مـــــــوالنـــــــا؟ويــــــــغــــــــدو فـ

***
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ــر ــ ــ ــُب األزه ــ ــوك ــ ــك ــ ــذا ال ــ ــ إمــــــــاُم الــــنــــاس ه
أســـفـــر وجــــهــــه  مـــــا  إن  ــاُح  ــ ــ ــبـ ــ ــ اإلصـ هـــــو 
ــر ــ ــب ــ ــد االك ــ ــي ــ ــس ــ وريـــــــــــٌث لـــــلـــــرســـــوِل ال
حـــيـــدر ــى  ــضـ ــرتـ ــمـ ــالـ كـ لــــــُه  أوصـــــــــــاٌف  و 
ــر ــ ــه ــ األط ــه  ــ ــفِّ ــ ــك ــ ب ــَل  ــ ــي ــ ــق ــ ــص ــ ال نـــــــال  إذا 
اســتــكــبــر و  األرض  ــي  فـ ــى  ــغ ط ــن  مـ ــي  ــن ــف ــُي س

هـــــــــــذا وعــــــــيــــــــٌد بـــــــالـــــــحـــــــقُّ قــــائــــم
ــل والــــــــصــــــــوارم ــ ــصـ ــ ــنَـّ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــ ــأتـ ــ ــيـ ــ سـ
ــم ــ ــالـ ــ ظـ و  عــــــتــــــا  بـــــــــــــــاٍغ  لــــــــكــــــــلِّ 

ــا ــ ــ ــدان ــ ــ أع ُيـــــــــــــردي  فـــــــأيـــــــن مـــــــوالنـــــــا؟و 

***
ــى ــع ــن ــا ي ــنـ ــبـ ــلـ ــى قـ ــ ــسـ ــ ــرش أمـ ــ ــ ــع ــ ــ إلـــــــــَه ال
ــســعــى ــرًا ي ــ ــ ــائ ــ ــ ــار بــــــــاَت ح ــ ــ ــط ــ ــ وفــــــي األق
جــمــعــا بـــنـــا  الــــضــــْيــــُم  و  ــرُّ  ــ ــشـ ــ الـ أحـــــــــاَط 
ــا ذرعـــــا ــ ــن ــ ــت ب ــ ــاقـ ــ وهـــــــــذي أرُضــــــنــــــا ضـ
ــا ــع ــل ــا ض ــ ــه ــ ــن كـــــســـــروا ل ــ ــم ــ ــا ب ــ ــن ــ ــل ــ ــوسَّ ــ ت
ــا ــرعـ ــشـ أقــــــــِم يـــــا ربــــنــــا فـــــي ارضــــــــك الـ
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يــــــأبــــــى الــــــــــفــــــــــؤاُد بــــــــــأن ُيــــشــــافــــى
ــا ــ ــاف ــ ــع ــ ــشِّ ــ ال أْورى  اإلمــــــــــــــاِم  فـــــقـــــُد 
وُكــــــــّلــــــــنــــــــا يـــــــــجـــــــــرُع الــــــذعــــــافــــــا

ــا ــ ــان ــ ــج ــ فـــــــأيـــــــن مـــــــوالنـــــــا؟والــــــُبــــــعــــــُد أش

***
ــأِر ــ ــث ــ ــل ــ ــديِّ ل ــ ــ ــه ــ ــ ــم ــ ــ لــــنــــا عـــــيـــــٌن مــــــع ال
الـــكـــفـــِر و  ــرِك  ــ ــشـ ــ الـ أيـــــــدي  ــه  ــتـ ــالـ غـ ــن  ــمـ لـ
ــنــحــِر ــي ال ــي الــقــلــِب و فـ أغــــــاروا الــســهــَم فـ
ــدِر ــصـ ــِل قـــد داســــــوا عــلــى الـ ــيـ بـــُجـــرد الـــخـ
ــِر ــتـ ــسـ الـ عـــــن  ذاد  مـــــن  ــاه  ــ ــس ــ ــن ــ ن لـــــن  و 
ــي الـــخـــدِر ــ ــاِر ف ــ ــنـ ــ ــَب الـ ــيـ ــهـ ولـــــن نــنــســى لـ

غـــابـــا الــــــطــــــفِّ  فــــــي  مــــــن  عــــلــــى  آٍه 
طــــابــــا و  ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ل عـــــــيـــــــٌش  لـــــــــــّذ  مــــــــا 
لـــــــــه فـــــــــــــــــؤاُد الــــــــمــــــــهــــــــديِّ ذابـــــــــا

ــا ــانـ ــشـ ــطـ فـــــــأيـــــــن مـــــــوالنـــــــا؟قــــــد مــــــــات عـ

الشاعر مهدي فقيه
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Qأنا فاّلُح حقِل علْي

أنا فاّلُح حقِل علْي
وناطوُر البساتيِن

أسيُر على ُخطى المهدْي
وروحي في القرابيِن

نجيعي األحمُر الورِدْي
فداٌء للماليِيِن

***
أنا كبُش الفداِء بداخلي اسماعيْل 

أنا طيُر اليماِم بمدخِل الغاِر
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أنا جندّي صاحِب آيِة التنزيْل 
وثأُر الضلِع عندي أوُل الثاِر

رويَدَك أيها النجوى
عليَّ فلم أُعد أقوى

على شوقي لمن ُتطوى
لُه أرٌض، لُه ُصُحُف

دُه إماَم العصِر يا مهدّي ُخذ ُجرحي وضمِّ
وُخذ قلبًا بناِر العشِق لم يهدأ، وأخِمدُه

فؤادًا شائقًا ُيكوى
َرَمتُه أسُهُم البلوى

وأنَت الَمنُّ والسلوى
لُه، ولكّل َمن نزفوا

أنا بغباِر نعِلَك لي خرائُط رحلِة الممشى
ُن بالوالِء بـ ورِد حبَِّك سيدي النعشا ُأَزيِّ

بفجري حيَن َيحضرني وفي ليلي متى يغشى
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أسيُر إليَك ُأمِسُك طفَل قلبَي أعُبُر النهرا
ُن أخُيلي الِسّرا ُأَلقِّ

وأهتُف في المال جهرا
فؤادي الموَت ال يخشى

***
أنا فاّلُح حقِل علْي
وناطوُر البساتيِن

أسيُر على ُخطى المهدْي
وروحي في القرابيِن

نجيعي األحمُر الورِدْي
فداٌء للماليِيِن

الشاعر نجيب منذر
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طفُّ الجالل

يــــــا أبــــــــا صــــــالــــــح..يــــــا أبــــــــا صـــــالـــــح..
ــح ــ ــال ــ يـــــــا أبـــــــــا صـــــــالـــــــح..يـــــــا أبـــــــــا ص

ــدُّ الــــــّرحــــــاْل ــ ــشـ ــ ــِن تـ ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ ــَد ال ــ ــي ــ ــف ــ ح
بِــــــــَدمــــــــٍع َســــــخــــــيٍّ لِــــــطــــــفِّ الـــــجـــــالْل

ــوى ــ ــه ــ ُتـــــــنـــــــادي  بِـــــــَركـــــــٍب أِلهـــــــــــِل ال
ــوى ــ ــن ــ ــي ــ ــي َن ــ ــ ــف ــ ــ طـــــــــــــواُف الـــــــــــــــوالِء َل

ســــــــــــــــــــــــــــــالٌم عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــَك..
وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت الــــــــــــــــســــــــــــــــالْم
ربــــــــــــــيــــــــــــــَع الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــوِب..
عــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــَز األنــــــــــــــــــــــــــــــــاْم
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يــــــا أبــــــــا صــــــالــــــح..يــــــا أبــــــــا صـــــالـــــح..
ــح ــ ــال ــ يـــــــا أبـــــــــا صـــــــالـــــــح..يـــــــا أبـــــــــا ص

***
ــُئ الــــّشــــمــــوْع ــ ــي ــ ــض ــ مـــــــَع األربـــــعـــــيـــــِن ت
ــاِء تـــــُهـــــلُّ الــــــّدمــــــوْع ــ ــمـ ــ ــسـ ــ َوعـــــــْيـــــــُن الـ

ــْم ــيـ ــظـ ُتـــــــعـــــــّزي األمـــــــيـــــــَر بِــــــــَذبــــــــٍح عـ
ــاِء وطــــــــــَه الــــكــــريــــْم ــ ــ ــس ــ ــ ــن ــ ــ وخــــــيــــــَر ال

ســــــــــــــــــــــــــــــالٌم عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــَك..
إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َدعــــــــــــــــــــــــــــــــــْوْت
ولِــــــــــــــلــــــــــــــفــــــــــــــرقــــــــــــــَديــــــــــــــِن..
عـــــــــــــــــــــــــــــزاًء تــــــــــــــــــــَلــــــــــــــــــــْوْت..

يــــــا أبــــــــا صــــــالــــــح..يــــــا أبــــــــا صـــــالـــــح..
ــح ــ ــال ــ يـــــــا أبـــــــــا صـــــــالـــــــح..يـــــــا أبـــــــــا ص

***
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ــْن ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــاِت مـــــــَن الـ ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ــّت ــ صـــــــدى ال
ــْن ــ ــزيـ ــ تــــــراتــــــيــــــُل لــــــطــــــٍم ونـــــــعـــــــٍي حـ
ــْن ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مــــــــَن األربــــــعــــــيــــــِن إلــــــــى األربـ
ــْن ــيـ ــنـ ــحـ ــجُّ الـــــــصـــــــدوُر بِـــــــــــآِه الـ ــ ــ ــِضـ ــ ــ َتـ

ســــــــــــــــــــــــــــــالٌم عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــَك..

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورًا تـــــــــــــــــــــــــــــــزوْر..

تـــــــــــــواســـــــــــــيـــــــــــــَك إنـــــــــــــــــــــــــٌس..
..وُحـــــــــــــــــــــــــــــــــوْر وِجـــــــــــــــــــــــــــــــــنٌّ

يــــــا أبــــــــا صــــــالــــــح..يــــــا أبــــــــا صـــــالـــــح..
ــح ــ ــال ــ يـــــــا أبـــــــــا صـــــــالـــــــح..يـــــــا أبـــــــــا ص

***
نِـــــــــــــداَك الـــــّشـــــجـــــيُّ َعــــــــال يــــــا إمــــــــاْم
َمــــــقــــــاْم بــــــكــــــلِّ  فـــــــاذكـــــــرونـــــــي  أال 
ــالء ــ ــربـ ــ ــى كـ ــ ــه ــ ــت ــ ــن ــ ــم ــ ــا ســـــــــــــدرُة ال ــ ــنـ ــ هـ
ــا َتـــــــــقـــــــــّدَس ســـــــــرُّ الـــــــدعـــــــاْء ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وفـ
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ســــــــــالٌم عــــلــــيــــَك..مــــلــــيــــَك الــــــزمــــــاْن
َأذاْن كـــــــــــلِّ  إقـــــــــامـــــــــُة  فــــــــأنــــــــَت 

يــــــا أبــــــــا صــــــالــــــح..يــــــا أبــــــــا صـــــالـــــح..
ــح ــ ــال ــ يـــــــا أبـــــــــا صـــــــالـــــــح..يـــــــا أبـــــــــا ص

***
ــْت بِـــــــأزكـــــــى ِدمـــــــــاْء ــ ــنّـ ــ ــحـ ــ طــــــفــــــوٌف تـ
ــالْء ــ ــَعـ ــ ــْت ِجــــنــــانــــًا وبـــــــــاَب الـ ــ ــحـ ــ ــأْضـ ــ َفـ
ــا ِســــــبــــــاٌق لِـــــنَـــــْيـــــِل الــــــِوســــــاْم ــ ــه ــ ــي ــ وف
ــِد َفــــــخــــــاِر الــــــِكــــــراْم ــ ــي ــ ــه ــ ــّش ــ وســــــــــاِم ال

ــْن ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــوالِـ ــ ســــــــــالٌم أبــــــــانــــــــا...مــــــــَن الـ
ــْن ــ ــي ــ ــب ــ ــي ــ فـــــــــــداَك ِدمــــــــانــــــــا..فِــــــــدا األط

يــــــا أبــــــــا صــــــالــــــح..يــــــا أبــــــــا صـــــالـــــح..
ــح ــ ــال ــ يـــــــا أبـــــــــا صـــــــالـــــــح..يـــــــا أبـــــــــا ص

الشاعرة ريحانة العاملّية
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ــى ــدنـ ــل الـ ــ ــ ــوا اه ــ ــع ــ ــم ــ صـــــاحـــــب االمــــــــــر انــــااس

ــدِل دنـــى ــ ــ ــع ــ ــ ــدي..مـــــوعـــــُد ال ــ ــهـ ــ ــمـ ــ إّنــــــنــــــي الـ

***
حـــبـــًا فـــــيـــــُكـــــُم  الــــــبــــــيــــــُت..  أّذَن 
ــه ــ ــل ــ ال ــة  ــ ــجـ ــ حـ ــًا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ أنَّ  ــهــــــد  أشــــ

شيعة يـــا  ــدُل  ــ ــع ــ ال ــَر  ــهـ ــةظـ ــعـ ــوديـ طـــالـــبـــًا ثــــــأَر الـ

ــن الــحــرمــيــن ــيـ ــِننـــــــادى بـ ــي ــس ــح ــاراِت ال ــ ــثـ ــ ــا لـ ــ ي

ــا الــمــهــجهـــــاُكـــــُم جــــــــاَء الـــفـــرج ــنـ ــيـ ــو فـ ــ ــذلـ ــ إبـ

ــلــجــج ــي ال أيـــنـــكـــم اهـــــل الـــكـــرامـــةأعــــبــــروا دونــــ

بحريني
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ــَل الـــكـــرامـــة ــ ــ ــا اه ــ ــال ي ــ قـــيـــامـــةقـ ال  عــــــــدٌل  هـــــو 

ــة ــام ــه ــأَر ل ــ ــثـ ــ ــُب الـ ــلـ ــطـ ىنـ ــرَّ ــ ــف ــ ولــــنــــحــــٍر قـــــد ت

هذه االرُض كساها الظلُم جوراإملؤوا كلَّ بحاِر االرِض جمرا

العدِل جهرا قياَم  اليوَم  واحسينا واصرخوا آٍه يا زهرااعلنوا 

يلتقي الجمُع بجيِش الشهداِءجيُشُه القادُم من أرِض الوالِء

وردائــيمعهم من نادى في عهِد الفداِء بسيفي  ابعثني  ربي 

ــنــي ــمــي ــف ي ــ ــي ــ ــس ــ ــي وال ــ ــان ــ ــف ــ مـــــؤتـــــزرا اك

ــي ــن ــي ــق ــي الــــعــــاشــــُق والــــمــــهــــدي ي ــ ــنـ ــ ـ إنَّ

األمـــيـــِن درِب  ــي  ــ ف ــوِت  ــ ــمـ ــ الـ حــــــالَة  ــا  ــ ي

ــي ــ ــالئ ــ ــرب ــ إّنــــــنــــــي عـــــشـــــُت ومــــــــــتُّ ك

ــرىأخـــــبـــــروا كــــــلَّ الــــــورى ــ ج قــــــد  دمـــــــــًا  أن 

ــدي ــهـ ــمـ ــي الـ ــ ــنـ ــ وأتــــــيــــــُت ثـــــــائـــــــرا.. إنـ

***
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ــَر ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــُف الـ ــ ــ ــش ــ ــ ــك ــ ــ َيــــــهــــــِمــــــُل الــــعــــبــــرةي

قــــلــــبــــي يــــــــــــا  إنــــــــهــــــــا الــــــــزهــــــــراآه 

فـــاطـــم ربَّ  ــي  ــ ــه ــ ال ــا  ــ لفاطميـ ضــلــعــًا  بـــي  ــِف  ــ اش

الحسينيـــــا الــــهــــي بــالــحــســيــن ــدَر  صـ ــي  ب ــِف  اشـ

ــةيـــحـــمـــُل طـــفـــاًل وجــيــعــًا ــع ــري ــُع الـــجـــثـــة ص ــ ــرف ــ ي

ــُط الـــوديـــعـــة ــ ــق ــ إنـــــــُه جـــــــرُح الـــســـمـــاِءإنـــــــُه س

ــِن ــي ــن ــج ــو ذنــــــُب ال ــ ــا ه ــ ــْت بــنــُت األمــيــِنم ــنَـ مـــا َجـ

ــري ــيـ أسـ أمُّ  يــــا  ــِع الــكــســيــِرحـــزنـــي  ــلــضــل ــعــى ل ــن ي

َيمَخُر األصالَب حيًا جاَء ينعيصوُت كسِر الضلِع ما زاَل بَِسْمعي

يا مّحمد ما رَعْوا َنوحي ودمعيينعى صوتًا للبتوِل صاَح ضلعي

بثاري سآتيكم  ــوَم  ــي ال ــُه  يا لثاِر الضلِع والِسْقِط شعاريإنـ

داري قرَب  بناٍر  جاَء  من  ــراريأيَن  انـــه يـــوم حــســابــي وقـ

ــي ــانـ ــو الـــجـــيـــُش جـــحـــافـــْل قـــــْد أتـ هــــا هــ

ــي ــانـ ــرسـ ــخـ ــا الـ ــ ــاه ــ ــب ــ رايــــــــــُة الـــــحـــــبِّ ح
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ــانـــي ــيـــمـ وبـــــــأْســـــــِد الــــلــــه قـــــد جــــــــاَء الـ

ــاري ــ ــف ــ ــغ ــ ال ذِر  أبـــــــي  ــُد  ــ ــ ــن ــ ــ ُج ــم  ــ ــهـ ــ انـ

كــربــال ارٍض  ــُل  ــ ك ــال...  ــ ــم ــ ال ــلَّ  ــ ك مـــخـــبـــرًا 

ــهـــدي ــمـ راُيــــــــــُه الـــــيـــــوَم عـــــــال.. أنــــــه الـ

الشاعر محمد نايف





 سادة قافلة الوجود
 والعابرون نحو املجد
شهداء ومقاومة 
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هل من مناصر؟

لـــــــــو ِصــــــــــْحــــــــــَت فـــــــــي الــــــبــــــيــــــداء
هـــــــــــــــل ِمــــــــــــــــــــن ُمــــــــــنــــــــــاِصــــــــــر 
زحــــــــــــفــــــــــــًا إلـــــــــــــــى الــــــهــــــيــــــجــــــاء
تــــــــــــــــأتــــــــــــــــي الــــــــــعــــــــــســــــــــاكــــــــــر

فـــــــــــــي ِمـــــــــــــــّلـــــــــــــــِة األنـــــــــــصـــــــــــار 
يـــــــــــــــا كـــــــــعـــــــــبـــــــــة األحـــــــــــــــــــــــــرار

***
ــِض يــــــدوي والـــــــــورى يــســمــع ــيـ ــبـ ــُن الـ ــ ــي ــ رن
ــى يـــركـــع ــ ــوغـ ــ ــراِب الـ ــ ــ ــح ــ ــ وُكـــــــــلٌّ عـــنـــد م
ــَزع ــفـ يـ نــــاصــــٍر  مــــن  هــــل  ــَت  ــ ــح ــ ص مــــا  إذا 
ُيـــرفـــع أعـــمـــاقـــنـــا  ــي  ــ فـ الـــــحـــــرِب  أذاُن 
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اإلحــــــــــــجــــــــــــام نــــــــــــــعــــــــــــــرُف  ال 
فــــــــــــــــي الــــــــــــُمــــــــــــعــــــــــــِضــــــــــــالِت
نـــــــســـــــقـــــــي ُعــــــــــــــــــــرى اإلســــــــــــــــالم
مـــــــــــــــــــــــــــــــــاَء الــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــاِة
نــــــــــأبــــــــــى ُركـــــــــــــــــــــــــــوَب الــــــــعــــــــار
يـــــــــــــــا كـــــــــعـــــــــبـــــــــة األحـــــــــــــــــــــــــرار

***
ــا ــاكـ ــنـ ــئـ نـــــيـــــا وجـ ــَة الـــــدُّ ــ ــ ــن ــ ــ َبـــــِرحـــــنـــــا زي
ــا ــ ــداك ــ ــِف أع ــيـ ــسـ نــــتــــوُق إلـــــى الــــَمــــنــــوِن بـ
ــُش لـــوالكـــا ــ ــي ــ ــع ــ فـــكـــيـــَف لـــنـــا يـــطـــيـــُب ال
ــواكـــا ــهـ ــوُم َنـ ــ ــل ــ ــظ ــ ــا م ــ ِمــــــن األْصـــــــــــالِب يـ

أقـــــــــمـــــــــار  أســـــــــــــــــــَفـــــــــــــــــــَرْت  ال 
فـــــــــــــــــــي الــــــــــخــــــــــافــــــــــقــــــــــيــــــــــِن 
أنــــــــــــــــــــوار  أشـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــْت  ال 
بـــــــــــــعـــــــــــــد الـــــــــــُحـــــــــــســـــــــــيـــــــــــِن 
ريــــــــــــحــــــــــــانــــــــــــَة الــــــــُمــــــــخــــــــتــــــــار 
يــــــــــــــا كـــــــــعـــــــــبـــــــــَة األحـــــــــــــــــــــــرار

***
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ــوه ــ ــ ــا فـــــي صـــحـــبـــكـــم يـــــا ســــيــــدي ُأسـ ــ ــن ــ ل
ــوى ــه ي إذ  كـــالـــنـــجـــم  ــم  ــ ــاده ــ ــس ــ أج َهـــــــــَوْت 
دّوى  إذا  فـــيـــنـــا  ــٍق  ــ ــ ــاش ــ ــ ع ــن  ــ ــ م وكـــــــم 
ــوه ــ عـ ــدَّ ــ ــى تـــلـــكـــُم الـ ــ ــّب ــ نـــــــــداَك الـــــيـــــوَم ل

األنــــــــــصــــــــــار ُشــــــــــعــــــــــَلــــــــــُة  ذي 
يـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــو ضـــــــــــيـــــــــــاهـــــــــــا
ــار ــ ــ ــنـ ــ ــ ــك الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـــــــــــــْم َتـــــــــــْخـــــــــــُب تـ
فــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا لـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــا
ســـــــــــــــــــــرٌّ مــــــــــــــــن األســـــــــــــــــــــــــــرار
يـــــــــــــــا كـــــــــعـــــــــبـــــــــة األحـــــــــــــــــــــــــرار

***
تــشــهــد ــِر  ــ ــاه ــ ــط ــ ال ــوِب  ــ ــن ــ ــج ــ ال أرُض  ــا  ــنـ لـ
ــد ــرقـ ــا فـ ــ ــه ــ ــّي ــ ــي ط ــ ــ ــا ف ــ ــن ــ ــم ل ــ ــ تـــــــــــوارى ك
ــد ــرق ــم ــرى ال ــ ــن ثـ ــ بـــــــأرِض الــــشــــاِم ُذدنـــــــا ع
ــد ــمـ ــي أحـ ــ ــن ــ وَدعــــــــوانــــــــا فِـــــــداُكـــــــم يـــــا ب
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تـــــــعـــــــلـــــــو هـــــــــنـــــــــا األصـــــــــــــــــــــوات 
لـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــك زيــــــــــــــنــــــــــــــب 
هـــــــيـــــــهـــــــات ال  لــــــــلــــــــقــــــــبــــــــر 
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداك َتــــــــــــــــقــــــــــــــــَرب
نـــــــــفـــــــــديـــــــــهـــــــــا بــــــــــاألعــــــــــمــــــــــار 
يـــــــــــــــا كـــــــــعـــــــــبـــــــــة األحـــــــــــــــــــــــــرار

***
ــى فــــي الــــطــــفِّ مـــنـــحـــورا  ــضـ ــا بــــــــدرًا قـ ــ ــ أي
ــورا ــبـ ــْحـ ــُم األصـــــحـــــاِب َمـ ــ ــج ــ وحــــولــــَك أن
ــورا  ــمـ ــعـ مـ الـــــحـــــقِّ  بــــيــــُت  زال  ال  بـــهـــم 
ــورا ــ ــن ــ ــي قـــلـــبـــنـــا ال ــ ــُث ذكـــــُرهـــــم فـ ــ ــع ــ ــب ــ وي

أســــــــــمــــــــــاؤهــــــــــم فـــــــــــي الــــــــكــــــــون 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــارت مــــــــــــــــــــــــــــدارس
ســــــــــعــــــــــٌد حــــــــبــــــــيــــــــٌب َجــــــــــــــــْون
ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌّ وعــــــــــــــــــابِــــــــــــــــــس
قـــــــــــد أســــــــــــــَعــــــــــــــدوا الـــــــــــكـــــــــــّرار
يـــــــــــــــا قـــــــــبـــــــــلـــــــــة األحـــــــــــــــــــــــــرار

الشاعر مهدي فقيه



303

أتباُع سليماني

اآلالم من  الــعــرُش  أمهلني...ُهّد  قلبي  ُهــدهــَد  يا 
ظالم بحر  غدا  أفجَعني...والفجُر  القاسي  والنبأ 
األحالم سليَب  دموٍع...والكوَن  بحَر  الدنيا  وأرى 
ــم شــكــوانــا وارحـــمـــنـــا....أيـــتـــاٌم إنـــا أيــتــام ــارح ف
الـــدرِب ــُس  ــي أن الـــقـــلـــِب...غـــاَب  حبيب  غـــاَب 
ــا ربـــي ــ ــا ي ــنـ ــمـ ــارحـ ــا...فـ ــنـ ــاَب األشــــتــــُر عـ ــ ــ غ

***
الحورا بستر  الــزهــرا...بــالــقــرآِن  باسم  علي  باسم 
الثورة ــإرِث  وب حسيٍن...بخمينْي  بنحِر  بالعّباس 
نــقــســُم بــعــلــٍي مـــوالنـــا...لـــولـــيٍّ ســنــطــيــُع األمـــَرا
أدرى بمعشوٍق  ــواُه...والـــربُّ  ــهـ نـ فقيٍه  ــاُق  ــش ُع
مرا ُنسقى  ُنقتُل  ــحــرُق  ــا...ُن إَرًب ُنقَطع  ُنفنى  ــردى  ُن
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حرا يبقى  شعبي  ــبــقــى...وبــه  ن سليماني  ــاُع  ــب أت
الـــدرِب ــُس  ــي أن الـــقـــلـــِب...غـــاَب  حبيب  غـــاَب 
ــا ربـــي ــ ــا ي ــنـ ــمـ ــارحـ ــا...فـ ــنـ ــاَب األشــــتــــُر عـ ــ ــ غ

***
حياك بــحــّب  نـــاداك...والـــكـــوُن  شعبي  قــاســُم  يــا 
ــهــواك ــواَك نـــــرّدُد ن ــهـ ــا...نـ ــديـ ــا يــبــقــى أبـ ــّب يـــا ح
لقاك طيِب  عن  حسيٍن...أخبرنا  نحر  عن  أخبرنا 
ــاًء أســقــاك ــ ــاك وم ــه...أأت ــي ــّف ــاَس وعـــن ك ــّب ــن ع ع
دماك وبطهِر  الــحــزِن...بــدمــوٍع  ليالي  أحييت  هل 
عيناك بعشٍق  ضلعا...وتفيض  تبكي  فاطمٍة  مع 
الـــدرِب ــُس  ــي أن الـــقـــلـــِب...غـــاَب  حبيب  غـــاَب 
ــا ربـــي ــ ــا ي ــنـ ــمـ ــارحـ ــا...فـ ــنـ ــاَب األشــــتــــُر عـ ــ ــ غ

***
أبــديــا يبقى  ــَك  ــداُن ــي ــا...م ــي ــل ع ــيــَت  ــّب ل أشــتــُر   ــا  ي
حيا بــعــدَك  فــي  عّباسي...وستبقى  بــعــزٍم  قاتلت 
سبّية للمحتّل  نتركها...أرضي  ولــن  ننساَك  لــن 
شعبّية تغلي  وصـــالٌح...وحـــشـــوٌد  عــامــُر  ــاٌر  ــّم ع
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ثورية بقلوٍب  ــاءت  ــاِن...ج ــّب ــش ال وألـــوف  أحــمــُد 
مقضيا حتًما  نــصــٌر...ســُيــحــّقــُق  لنا  الــلــِه  وبنصر 

الشاعرة إسراء شبلي



306

حكاياُت الوالء

يــــا تــــربــــَة الــــشــــهــــداِء يــــا رمـــــــَز الــــفــــداْء
ــاِت الـــــــوالْء ــ ــاي ــ ــك ــ ــْن ح ــ ــ ــــي عــلــيــنــا م ُقــــصِّ
َعـــــــِت الــــجــــســــوُم أضـــاحـــيـــًا ــِك تـــــــوزَّ ــ ــي ــ ف
ــاْء ــ م ــدِّ ــ ــِك قـــد ُأْوِدَعـــــــــــْت أزكـــــى ال ــ ــاُلـ ــ ورمـ

ــا ــن ــالم ــِن س ــيـ ــسـ ــحـ ــَب الـ ــ ــل ــ ــري.. ق ــبـ ــخـ ــتـ ــْلـ فـ
ــا ــن ــام ــي وْلــــتــــنــــثــــري..عــــنــــَد الـــحـــبـــيـــِب ه

***
ــى الـــثَّـــرى ــلـ ــْت دمــــــــاُء األوفــــــيــــــاِء عـ ــ ــزَفـ ــ نـ
ــًا جـــرى ــ ــبـ ــ ــْت أجـــــســـــاُدهـــــْم ُحـ ــ ــم ــ ــلَّ ــ ــك ــ وت
ــم ــه ــف ــي ــس ــم وب ــه ــب ــل ــق ــَن ب ــيـ ــسـ ــحـ نــــصــــروا الـ
ــَر ــ ــح ــ ــِه ُمــــــــْذ أب ــ ــق ــ ــش ــ ــَة ع ــنـ ــيـ ــفـ ركـــــبـــــوا سـ
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الحسين لـــثـــارات  ــا  يـ أْن  ــراع..  ــ ـــش الـ ــوا  ــعـ رفـ
ــَدوا فــي الــخــالــديــن ــ ــى َغـ ــتَّ طــلــبــوا الــــــوداع.. ح

***
ــٍة ــربـ ــقـ مـــــــاُل بـ ــي الـــــــرِّ ــ ــنِّ ــ َيـــــــــــــْت م ــد ُروِّ ــ قـ
كـــَعـــبـــرٍة الـــمـــيـــاُه  األرِض  عـــلـــى  ســـقـــطـــْت 
ــًة ــ ــوب ــ ــج ــ ــا أع ــ ــه ــ ــائ ــ ــم ــ ــَت الـــــــوفـــــــاُء ب ــ ــبـ ــ نـ
ايـــــــثـــــــاُر عــــــبــــــاِس األبــــــــــــيِّ لــــُشــــربــــٍة

ــــــواْء.. وجـــــــرْت عـــلـــيـــِه دمــــــاؤُه وقــــــَع الــــــلِّ
والُؤُه الـــحـــســـيـــِن  ــبُّ  ــ حـ الــــــــــوالْء..  ــَب  ــتـ كـ

***
ــُم ــ ــمِّ ــ ــي ــ ــا وت ــهـ ــقـ وقـــــفـــــْت تــــخــــاطــــُب عـــشـ
ــــُم ــــــــهــــــــا تــــتــــكــــلَّ بــــــوصــــــيــــــٍة مــــــــن أمِّ
ــا ــه ــع ــدم ــَر الـــحـــســـيـــِن ب ــ ــح ــ ــْت ن ــ ــل ــ ــبَّ ــ ــد ق ــ قـ
ــُم ــ ــثَّ ــ ــل ــ ــت ــ وبــــــحــــــســــــرٍة فـــــــي صـــــــــــــدرِه ت

ــزِم ــ ــزم ــ مــــــاَل ك ــِت الــــــرِّ ــ ــَق ــ ــا..س ــ ــه ــ ــاُت ــ ــع ــ دم
ــي دمـــي ــ ــَك عـــشـــقـــًا فـ ــ ــي ــ ــبَّ ــ ــا..ل ــ ــه ــ ــاُت ــ ــم ــ ــل ــ ك

الشاعرة زينب فّياض
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Oيا فاطمة

يــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــاطـــــــــــــــمـــــــــــــــة 
ــو الـــســـمـــا ــ ــح ــ ــــــِم الــــــنــــــوِر ن ــى ُســــــلَّ ــ ــل ــ ع
أصــــعــــُد ــرًا  ــ ــش ــ ــب ــ ــت ــ ــس ــ م األرِض  مــــــــَن 

ــرِّ يـــــــا فــــاطــــمــــْه  ــ ــ ــس ــ ــ ــال ــ ــ وأهــــــــمــــــــُس ب
تــــخــــمــــُد ال  ــَي  ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ــق ــ ــ ب ونــــــــــــــــــاٌر 

ــا ــ ــم ــ ــطِّ ــ ــَي مـــــــا ُح ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــَت ضـ ــ ــ ــي ــ ــ ــا ل ــ ــيـ ــ فـ
ـــُد ــ ويـــــــــا لــــــيــــــَت ُشـــــــّلـــــــت لــــــــــــــذاَك ي

ــِة رأســــــــــي وعــــــزمــــــي وبــــأســــي ــ ــب ــ ــص ــ ــع ــ ب
ــُد ــ ــه ــ ـــ ـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــَي أسـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــِم نـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ وتـ
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ــا ــ ــ ــرزاي ــ ــ ــا وهـــــــــــوُل ال ــ ــاي ــ ــن ــ ــم ــ ــوُن ال ــ ــ ــه ــ ــ ت
ــدوا ــ ــ ــّي ــ ــ ــا وَمـــــــــــن ق ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ألجـــــــــــِل الـ

ــه ــ ــواليـ ــ ــا بِــــــَخــــــطِّ الـ ــ ــايـ ــ ــوصـ ــ ُتــــــَخــــــطُّ الـ
ــــــُد ويـــــمـــــضـــــي لـــــفـــــاطـــــمـــــَة الــــــُســــــجَّ

لـــــبـــــضـــــعـــــِة طـــــــــــَه بــــــــركــــــــِن عــــالهــــا
تـــــوقـــــُد الـــــســـــمـــــا  ربِّ  كـــــــــواكـــــــــُب 

ــى ــاهـ ــمـ رأيــــــــــــُت الــــجــــبــــاهــــا بــــــنــــــوٍر تـ
ــى تـــســـجـــُد ــ ــق ــ ــت ــ بــــهــــا، تــــحــــَت عــــــــرِش ال

ــا ــاهـ ــهـ ــتـ ــنـ وعـــــيـــــنـــــًا مـــــــداهـــــــا إلـــــــــى مـ
ــُد ــ ــص ــ ــق ــ تـــــــــحـــــــــّدُق والـــــمـــــنـــــتـــــهـــــى م

وقــــــــــد قــــــيــــــَل فــــــاطــــــمــــــُة الـــــســـــرمـــــُد
الشاعر نجيب منذر
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دعواٌت فاطمّيه 

ــْه لـــلـــطـــريـــِق الـــمـــهـــدويـــْه  ــّيـ ــمـ ــاطـ دعــــــــواٌت فـ
ــْه  ــّي ــض ــق ــّم ال ــ ــوا َهـ ــل ــم ــٍد ح ــديـ ــن حـ ــ ــاٍل ِم ــ ــرج ــ ل
ــِر َســـبِـــّيـــْه« ــهـ ــطـ ــه؟ »زيــــنــــُب الـ ــّيـ ــضـ ــقـ ــا الـ ــ م

***
ــوِة األصـــــفـــــاِد حــــــوَل الــمــعــَصــِم ــ ــس ــ ِمـــــن ق
ــدِم ــ ــرى الـ ــجـ ــي مـ ــ ــِق الــــَجــــَمــــراِت ف ــ ــدّفـ ــ وتـ

ــم  ــِه ــطِ ــســب ب الـــلـــحـــاِق  أرِض  ــى  ــ إلـ ــوا  ــ ــرج ــ خ
ــي« ــم ــت ــن ــَب ن ــ ــن ــ ــزي ــ ــْم »إّنـــــــــا ل ــ ــ ــاُرُه ــ ــ ــع ــ ــ وش

ــن ُجـــرِحـــهـــا ــ ــا ِمـ ــهـ ــِعـ ــن دمـ ــ ــا، ِمـ ــهـ ــزنِـ ــن حـ ــ ِمـ
ــدِك مــأتــمــي« ــ ــن ــ ــوا بِـــــنَـــــذٍر »حــــــقَّ ع ــ ــرج ــ خ
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ــٍم ــاطـ ــفـ ــي الــــســــمــــاِء لـ ــ ســـمـــعـــوا نـــــــــداًء فـ
ــي« ــمـ ــألـ ــتـ تـ ال  ــِه  ــ ــ ــل ــ ــ ال ــقِّ  ــ ــ ــح ــ ــ »ب ــت  ــ ــالـ ــ قـ

***
ــٍب ــنـ ــزيـ ــًا رأيـــــــــِت كـ ــ ــومـ ــ ــل يـ ــ ــا عــــيــــُن هـ ــ يـ
ــي ــم ــت ــح ــًة فـــيـــهـــا الـــــخـــــالئـــــُق ت ــ ــي ــ ــب ــ ــس ــ م

ــا ــ ــه ــ ــوَل ــ ــى ق ــ ــش ــ ــخ ــ ــًة ويـــــــزيـــــــُد ي ــ ــي ــ ــب ــ ــس ــ م
ــِه بــــالــــبــــرهــــاِن كــــــــأَس الـــعـــلـــقـــِم ــيـ ــقـ ــسـ تـ

ــواســــاًل ــًا رأيـــــــــِت بــ ــ ــومـ ــ ــل يـ ــ ــُن هـ ــا عــــيــ ــ يـ
ــوأِم ــ ــتـ ــ ــاِم كـ ــ ــ ــق ــ ــ ــم ــ ــ كـــــبـــــواســـــٍل ُهـــــــم وال

ــم أهـــــــــدى لــــحــــيــــدَر شـــيـــبـــًة ــ ــُرُه ــ ــي ــ ــب ــ ــك ــ ف
ــم ُيـــفـــَطـــِم ــ ــن ُحـــــبِّـــــِه لـ ــ وصــــغــــيــــُرُهــــم عـ

***
ـــرًا« ــُر جـــــــاَء مـــبـــشِّ ــ ــي ــ ــط ــ ــالَء »ال ــ ــربـ ــ ــن كـ ــ ــ ِم
ــِد ــعـ ــِف الـــحـــجـــاِب األبـ ــلـ ــن خـ ــ بـــالـــنـــصـــِر ِمـ
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ــَة عــــــارٌف ــ ــاف ــ ــس ــ ــم ــ وأمـــــــاَمـــــــُه يــــطــــوي ال
»بِـــــَيـــــِد الـــُســـلـــٰيـــمـــانِـــيِّ بـــيـــُت الـــهـــدهـــِد«

ــُن مـــــدرســـــُة األبـــــــــــاِة، وجــــرُحــــُه ــيـ فـــحـــسـ
ــِد ــه ــش ــم ــم، عــــــــذرًا لِـــــَهـــــوِل ال ــ ــوِرِه ــ ــح ــ ــن ــ ب

ــَن الــقــفــا ــ ــراِت م ــ ــف ــ ــى ال ــل ــُن ع ــي ــس ــح ــَح ال ــ ــ ُذبِـ
ــدي ــي س ــِرَك  ــ ــحـ ــ نـ دوَن  ــري  ــ ــح ــ ن ــَت  ــ ــي ــ ل يــــا 

***
ــا عــــتــــرٌة ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ نـــــــحـــــــروُه ظــــــــــاٍم والـ
ــال يـــِد ــ ــّن عـــلـــى الــــــفــــــراِت بـ ــ ــُه ــ ــُل ــ ــي ــ ــف ــ وك

ــئ زيـــنـــبـــًا ــ ــّبـ ــ ــاِن نـ ــ ــ ــرف ــ ــ ــع ــ ــ ــَر ال ــ ــ ــائ ــ ــ ــا ط ــ ــ ي
ــَد ــرقـ ــمـ ــاَك قـــــــرَب الـ ــ ــنـ ــ ــُد اإلمــــــــــاِم هـ ــ ــن ــ ج

ــن ــ ــٍل جـــــــاءوا وِمــــــن نـــجـــٍف وِم ــ ــام ــ ِمـــــن ع
ــِد ــ ــَه ــ ــش ــ ــالِد وَم ــ ــ ــب ــ ــ ــٍب وأصــــــقــــــاِع ال ــ ــَلـ ــ حـ

ــوا ــكـ ــسـ ــمـ قـــــالـــــوا يـــتـــيـــمـــُة فــــــاطــــــٍم، وتـ
ــروِة الـــــوثـــــقـــــى، بـــــــــآِل مـــحـــمـــِد ــ ــ ــع ــ ــ ــال ــ ــ ب

الشاعر نجيب منذر
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