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املقّدمة

الحمد لله رّب العالمين، والصالة والسالم على سّيدنا محّمد وآله 
الطاهرين.

بكلماتها،  المحكمة  المجالس  خالل  من  عاشوراء  إحياء  إّن 
البعيدة عن الخرافات واألباطيل، إّنما هي إحياء ألمر آل محّمد P؛ 
عبر  امتّدت  التي  المباركة  ثورته  في   Q الحسين  اإلمام  أّن  ذلك 
عصارة  هي  إّنما   | محّمد  آل  قائم  قيام  إلى  تمتّد  وسوف  القرون، 
فكرهم وحركتهم في هذه الحياة، من مواجهٍة للظلم، وتمّسٍك بالّدين 
المحّمدي األصيل، الذي يرفض التشويه والتحريف لما جاء به هذا 

النبّي الكريم في رسالته المباركة.
إّن ما بين أيديكم كتاب يحوي بين دّفتيه العديد من مجالس عزاء 
أبي عبد الله الحسينQ، التي تجمع الفكر والعاطفة، لتستنهض 
العقول والقلوب بتلك الواقعة األليمة التي جرت على ابن بنت رسول 
الله P وأهل بيته وأصحابه، وهي بموضوعاتها وقصائدها ومراثيها 
مصداق من مصاديق قول اإلمام الصادقQ: »أحيوا أمرنا، رحم 

الله من أحيا أمرنا!«)1).

)1)  الحّر العاملّي، هداية األّمة إلى أحكام األئّمة R، ج5، ص137.
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أن  والتحقيق،  للتأليف  المعارف  مركز  في  أنفسنا  على  آلينا  وقد 
ُنسِهم في نشر ثقافة عاشوراء، غير غافلين عن محّل الدمعة والعاطفة 
التي  النفوس والقلوب، فكانت هذه المجالس  ومكانتها في تحريك 
ُكتِبت بعناية مشّددة، تسهياًل لخطباء المنبر الحسينّي األفاضل، اّلذين 
كّرسوا أنفسهم لخدمة هذا الخّط المبارك، في أن يّتخذوها زادًا لهم 

إلى منابرهم.
تمّيز إصدار هذا العام »زاد المبلِّغ للمجالس العاشورائّية« باحتوائه 
مدّعمة  عاشوارء،  ليالي  من  ليلة  لكّل  مختلفة  مجالس  أربعة  على 
بملحقات تحتوي على أشعار وقصائد من القريض والشعبّي، تسهياًل 
للقّراء األعّزاء في انتقاء ما يرونه مناسبًا؛ سائلين المولى العلّي القدير 
أن يتقّبل هذا العمل، وأن يثّبتنا على هذا الخّط المحّمدي القويم، وأن 

.Rيحشرنا مع الحسين وأصحابه
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Oالمجلس األّول: العزاء للسّيدة الزهراء

القصيدة

ــا َوَتـــَألُِّـــي  ــَك ــُب ــْزِن َواْل ــ ــْد َعـــاَد ُح ِمَقـ ُمــَحــرَّ ِهـــاَلَل  َعْينِي  ــَرْت  ــَص َأْب ــْذ  ُم

ُمَواِسًيا  فِْيِه  اْلُـــْزِن  ــْوَب  َث ــِمَوَلبِْسُت  ــأَت ــَم بِ ــَن  ــِريـ ــَهـ األَْطـ ـبِــيِّ  اْلــنَـّ آَل 

ــا  ــًب ُمَــاطِ اهِلــــاَلِل  إَِل  ــُت  ــْي ــنَ ــَث اْن ــمَّ  َكاْلَعنَْدِمُثـ َجــَرى  َعْينِي  ِمــْن  ْمــُع  َواْلــدَّ

ُأَميٍَّة  ُجُيوش  َعــَدْت  ِهــاَلُل  َيــا  ــَك  َدِمبِ َأْزَكـــى  َأْهــَرَقــْت  ــَد  ــَم َأْح َوِلِل 

ٍد  ُمَمَّ بِنِْت  اْبــُن  َهــَوى  ــاَلُل  ِه َيا  ُرِمــيبَِك  َسْهًما  َقْلبِِه  فِــي  َمــا  َبــْعــِد  ــْن  ِم

ًعا  ُمَبضَّ ِعيِد  اْلصَّ ــْوَق  َف ِجْسُمُه  ــِمبِــَك  ــْرَح ــْم َت ــٍة َلـ ــاَب ــَص ــرُّ ِع ــُه َشـ ــْت ــَرَك َت

َبْينَُهْم ــاٍة  ــنَ َق َعــَى  ِشــيــَل  اُس  ــرَّ ــ ــٍر ُمــْحــَكــِمَواْلـ ــ ــآِي ِذْك ــاَد بِـ ــَب ــِع ــُظ اْل ــِع َي

ُأْحِرَقْت ــَد  َأْحَ ُبُيوُت  ــاَلُل  ِه َيا  َحِميبِــَك  ــاَل  بِ ــُدوِر  ــُخ اْل ـــاُت  َربَّ َوَبِقيَن 

اأْلُوَل  ــَن  ــُدْب ــنْ َي ــَداِء  ــْي ــَب ــْل لِ ِمَفـــَفـــَرْرَن  ــُحــوَّ ــُيــوِر اْل ــاَدَة َكــاْلــطُّ ــَه ــوا الــشَّ ــاُل َن

ــٌب  ــنَ ــْت َزْي ــحَّ ــنَ ــَوى َت ــْل ــَب ِة اْل ــِشـــدَّ ــَر اْلــَعــْلــَقــِمَولِـ ــْه َعـــْن َجــْمــِعــِهــنَّ تـــأمُّ َن

ــا  ــَه ــاَس ِمـــْن آَلِم ــبَّ ــَع بِاْلِمْخَذِمَتــْســَتــنْــِهــُض اْل اْلِحَمى  َواْحــِم  ُقْم  َوَتُقوُل 

ــا  ــوهِلَ ــُي ــُخ ــُة َأْقـــَبـــَلـــْت بِ ــيَّـ ــِذي ُأَمـ ــ ُمَخيَِّميَه ــْرِق  ــَح لِ َتْحِمُلَها  ــاُر  ــنَّ َواْل

 الليلة األولى

إحياء ذكرى عاشوراء
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)شعبي(

عاشور شهر  طــب  ل  عسى  ــاله  ــهوي ــاللـ هـ بـــالـــســـمـــا  هـــــل  ول 

ــل ــهبــــــس مــــــا هيــــــل عـــيـــنـــي هت ــ ــال ــ ــّم ــ دمــــعــــهــــا وتـــــظـــــل ه

ــنبـــس مـــا هيـــل عــيــنــي هتـــل دمــعــهــا ــ ــديـ ــ ــخـ ــ الـ عـــــلـــــى  ودم 

ول ــوم  ــ ــض ــ ــه ــ ــل ــ ل تــــنــــشــــف دمـــــــــــوع الـــعـــيـــنواصــــــبــــــغ 

ــزن ــ ــب واحـ ــحـ ــتـ حسينوانــــوحــــن وانـ مـــصـــاب  ــه  ــي ب ــر  ــ أذكـ ــن  مـ

ــهوخـــــوتـــــه بـــــال ذنـــــــب قـــتـــلـــوا ــال ــي ــى ع ــلـ ــوا عـ ــمـ ــجـ ومـــــن هـ

ــه اخلـــيـــل ــيـ ــلـ ــمـــت عـ ــجـ ــن هـ ــ ــامـ ــهـ ــمـ ــيـ ــخـ شــــــّبــــــت نــــــــــار بـ

ــه وتـــنـــدب ــلـ ــّتـ ــقـ ــا مـ ــ ــه ــ ــل ــ ــاواه ــه ــم ي وصـــــــل  واحـــــــــد  ول 

ــا ــ ــه ــ ــن ــ ـــوف اب ـــ ــشـ ـــ ــظــر والـــدهـــا وعــمــهــاهــــــــــذي تــ ــن ــك ت ــ وذيـ

ــاب ــّشـ ــنـ ــرة الـ ــ ــج ــ عـــلـــى شـــمـــس الـــضـــحـــى ظــلــهــاوصــــــــارت ش

)أبو ذّية(

تنصاب حيــســن  الــســا  ألهـــل  ــيــك تــنــصــابحيـــق  مـــآتـــم والـــعـــيـــون عــل

تنصاب ــاس  ــن ال بمثله  ــا  م ــهمــصــابــك  ــي الــصــخــر واعــظــم كــل رزّيـ يــبــكِّ

المصيبة

على  والمصاب  الحزن  يخيِّم  حتّى  م  محرَّ شهر  هالل  َيِهّل  إْن  ما 
كّل الموالين والمحّبين لرسول الله وآل بيته R، وفي ذلك عالمة 



13

الدمعة  وصريع  العبرات،  قتيل   Q فالحسين  والموالة،  المحّبة 
الساكبة، وقد جاء عنه Q قوله: أنا قتيل العبرة، ل يذكرني مؤمن 

إّل استعبر.
 P وما يزيد في لوعة قلب المحّب أن يرى حالة آل بيت رسول الله

عند ذكرهم للحسين Q أو دخول هذا الشهر بالخصوص:
الجاهلّية  أهل  كان  شهر  المحّرم  إّن   :Q الرضا  إمامنا  فعن 
مون فيه القتال، فاسُتِحلَّت فيه دماؤنا، وُهتِكت فيه حرمتنا، وُسبي  يحرِّ
فيه ذرارينا ونساؤنا، وُأضرمت النيران في مضاربنا، وانُتِهب ما فيها من 
ثقلنا، ولم ُترَع لرسول الله P حرمة في أمرنا. إّن يوم الحسين أقرح 
أورثتنا  وبالء،  كرب  بأرض  عزيزنا،  وأذلَّ  دموعنا،  وأسبل  جفوننا، 
الكرب والبالء، إلى يوم النقضاء، فعلى مثل الحسين فليبِك الباكون، 

فإّن البكاء يحّط الذنوب العظام.
ثّم قال Q: كان أبي -صلوات الله عليه- إذا دخل شهر المحّرم 
ل ُيرى ضاحًكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتّى يمضي منه عشرة أّيام، 
فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: 

هو اليوم الذي ُقتل فيه الحسين!
الُخزاعّي، قال: دخلت على سّيدي ومولي علّي بن  ِدعبِل  وعن 
موسى الرضا L، في مثل هذه األّيام، فرأيته جالًسا ِجلسة الحزين 
الكئيب وأصحابه من حوله، فلّما رآني مقباًل، قال: مرحًبا بك يا ِدعبِل، 
ع لي في مجلسه وأجلسني إلى  مرحًبا بناصرنا بيده ولسانه. ثّم إّنه وسَّ
فإّن هذه األّيام  ِدعبِل، أحبُّ أن تنشدني شعًرا،  يا  ثّم قال لي:  جانبه، 
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أعدائنا،  على  كانت  سرور  وأّيام  البيت،  أهل  علينا  كانت  حزن  أّيام 
خصوًصا بني أمّية. يا ِدعبِل، من بكى أو أبكى على مصابنا ولو واحًدا، 
كان أجره على الله. يا دعبل، من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما 
أصابنا من أعدائنا، حشره الله معنا في زمرتنا. يا دعبل، من بكى على 

مصاب جّدي الحسين Q غفر الله له ذنوبه البّتة.
بيننا وبين حرمه، وأجلس أهل  Q نهض وضرب ستًرا  إّنه  ثم 
ثّم   ،Q الحسين  جّدهم  مصاب  على  ليبكوا  الستر  وراء  من  بيته 
التفت وقال: يا دعبل، اِرِث الحسين Q، فأنت ناصرنا ومادحنا ما 

دمت حيًّا، فال تقّصر عن نصرنا ما استطعت.
قال دعبل: فاستعبرُت وسالْت عبرتي، وأنشأُت أقول:

َعــَرفــاِت  ِمــن  اِر  ــدَّ الـ ــِم  ــَرْس لِ بِالَعَبَراِتَبَكْيُت  الَعْيِن  َدْمـــَع  ــُت  ــ َوَأْذَرْيـ

وأنشد قصيدَته المعروفة، إلى أن قال Q له: يا دعبل، عّرج بنا 
إلى كربالء، فجعلُت أقول:

ًل  ــْنَ ُمَـــدَّ ــَس ــْو ِخــْلــِت الُ ــُم َل ــاطِ ُفـــَراِتُأف ــَشــطِّ  بِ َعْطشاًنا  َمـــاَت  ــْد  َوَقـ

ــَدُه  ــنْ ِع ــُم  ــاطِ َف ــدَّ  اخلّـ َلــَلــَطــْمــِت  الَوَجناِتإًذا  فِي  الَعْيِن  َدْمَع  َوَأْجَرْيِت 

واْنـــُدِب  اخلَـــْرِ  يابنَة  ُقــوِمــي  ــُم  ــاطِ ــاَلةٍَأَف ــوَم َســـَمـــاَواٍت بِـــــَأْرِض َفـ ــج ُن

بَِطْيَبٍة  َوُأْخـــــَرى  ــاٍن  ــوُف ــُك بِ ــوٌر  ــُب ــيُق ــَواتِ ــَل ــهــا َص ــاَل ــخٍّ َن ــَف ــَرى بِ ــ ــ َوُأْخ

 ليست الزهراءO غائبة عن مصائب كربالء ول عن مجالس 
أّنه   Q الصادق  اإلمام  فعن   ،Q الحسين  ولدها  على  البكاء 
قال: وما من عين أحّب إلى الله ول عبرة من عين بكت ودمعت عليه، 
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وما من باٍك يبكيه إّل وقد وصل فاطمةO وأسعدها عليه، ووصل 
رسول الله وأّدى حّقنا...

ولد  إلى  نظرُت  إذا  بصير،  أبا  يا  بصير:  ألبي  قال  أّنه   Q وعنه 
الحسين أتاني ما ل أملكه بما أتى إلى أبيهم وإليهم. يا أبا بصير، إّن فاطمة 
O لتبكيه وتشهق فتزفر جهنّم زفرة... فال تسكن حّتى يسكن صوت 

فاطمة... يا أبا بصير، أما تحّب أن تكون فيمن ُيسِعد فاطمةO؟
ــي  ــن ــب ــك ذبــحــنــيأنــــــا حــــــــارضة حيـــســـن ي ــ ــاح ــ يــمــن ريــــت ذّب

يالتحبني ابـــنـــي  ــى  ــل ع اســعــدنــي 

ــانأنــــا الــــوالــــدة والـــقـــلـــب هلــفــان ــاك م ــن  ــ وي ابــنــي  ــزا  ــ ع ودّور 

ــان ــف اك ــه  لـ ول  طـــريـــح  ــدانجــســمــه  ــي ــل م ــي ــخ ــه ال ــي ــت عــل ــب ــع ول

عطشان ــمــات  ال ابــنــي  على  ــي  ــل أوي

ــنــهــا ــوح اب ــ ــذب ــ ــدة ال ــ ــوالـ ــ ــا الـ ــ ــل حــزنــهــاأنـ ــا قـ ــر مـ ــدهـ ــول الـ ــ وطـ

منها ــل  ــف ــط ال ــب  ــي ــش وي ــة ابــــــــدور كــنــهــامــصــيــبــة  ــثـ ســبــعــيــن جـ

ــا ــهـ ــنـ ــد دفـ ــ ــاحـ ــ ــال مـ ــ ــربـ ــ ــي كـ ــ ــ ف

ــي يــشــيــعــه ــه الـــيـــواســـيـــنـ ــ ــن ــ ــعــهوي ورضــي واولده  بــالــحــســيــن 

ــن الــطــلــيــعــه ــ ــهوابــــــن والـــــــده ع ــع ــي ــط ــق ــه ال ــ ــوف ــ ــف ــ ــاس اك ــ ــب ــ ع

ــه ــت ــع ــدم ــي ب ــنـ ــيـ ــواسـ ــيـ ــه الـ ــ ــن ــ ــى ابــنــي الــــذي حــــّزو رقــبــتــهوي ــل ع

ــه ــت ــّث ــام ج ــ ــّي ــ ــت ثـــــالث ت ــ ــّل ــ اويــــــــاله يــبــنــي الــمــاحــضــرتــهوظ

ــه ــت ــن ــه ودف ــم ــس ومـــــا غـــّســـلـــت ج
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كأّني بالحسين يجيبها:
ــيَّ  بــدّيــهأحــضــنــيــنــي يــّمــه بـــرضـــاك ع ــك  ــّم أض ــدر  اقـ ــا  م أحضنيني 

الــدعــّيــه أوداجــــي  ــّطــع  ق أحضنيني 

سّيدتي يا زهراء، إْن لم تكوني حاضرة بجسدك يوم عاشوراء، فقد 
نابت عنك ابنتك زينبO، أّم المصائب والرزايا، ساعد الله قلبها 

كم رأت من المصائب! الشاعر يعّدد مصائبها بلسان الحال:
نار احرقت خيمتنا ونار احرقت باب الدارأنا الي شفت نارين لكن نار أشّد من نار 

اّم اخلدر زينب من اهي اطلعت مفجوعه  وأنا لشاهدت كّفين للعباس مقطوعه أنا 

ول ضل من هلي واحد بذاك الحال اخبرّنهوأنا لشفت أخويه حسن منّه مرّضضه اضلوعه

وأنا كنت محّيرة بدنياي وأنا اللي شفت طشتينأنا اّم اخلدر زينب وأنا الي فجعني البن

وأنا سهام الدهر قلبي بفقد حسين صابنّهكبد السن بيه واحد وواحد بيه راس حسن

آذّن والــرتــن  مرتن  وقفت  الــي  ــا  وحدة بمجلس ابن زياد والشامت نشد عنّي وأن

وأنا لشفت راس حسين بعصاه يزيد ضربنّهووحدة بمجلس الشامات وذيك لزّيدت وّن

َحـــاُلَهـــــِذِه َزْيـــنَـــُب َوبِــــاألَْمــــِس َكــاَنــْت بِــِفــنَــا َداِرهــــــا َُتـــُحـــطُّ الـــرِّ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثاني: العزاء لصاحب الزمان |

القصيدة

م: خطاٌب إلى المولى بقّية الله | في الليلة األولى من محرَّ
الُمعّزى؟!  يِه  ُمَعزِّ عن  عــّزا!َأَيْخفى  األحــبــاِب  على  هــذا  فكم 

ــاِط الــقــلــِب حــّزا  ــي ــا فــي ن ــمَّ ــروَح الــِهــالِلَوِم ــج ُم عـــاَد م ــرَّ ــح م

وجيعْه األولــى«  »الليلُة  الشريعْه«أتتَك  حامي  َيا  »اللَه  دَعــْت 

الطَّليَعْه تْفِقُدَك  وأنــَت  ماِلَرَجْعُت  الرِّ في  ينِْزُف  بِط  السِّ ونحُر 

ــيِّ ــوِص ــَد أحــمــَد وال ــْع ــَك َب ــأنَّ الزِكيِّك الحسِن  الُمجتبى  وبْعَد 

ِخيِّ السَّ ْمِع  بالدَّ هــراِء  الــزَّ بالِعياِللدى  ِد  الــمــشــرَّ على  تــنــوُح 

ماِء  دوَن  صبًرا  المذبوِح  بالبكاِءعلى  الــمــجــالــَس  ــدوراِن  ــ تـ

عــاِء الــدُّ ــَن  ِم الُمحبَّ  تنَس  اللياليفال  ٰهــذي  في  لديَك  يضجُّ 

السكيِب بالدِمِع  واســـاَك  على المرضوِض ذي الجسِم السليِبَلــَقــْد 

الخضيِب يِب  للشَّ ــاُه  ــْزن ُح العواليويــا  ــوَق  َفـ بِــرْأِســِه  ــطــاُف  ُي

مصيَبْه  ــْن  ِم بِقْلبَِك  ما  ــُف  ــْهُأخــفِّ ــَب ــغــري ــَك ال ــتِ ــمَّ ــع ــاٍت لِ ــآهـ بـ

سليَبْه  ــْورا  ــَح ال زيــنــُب  ــِحــَجــاِل!أتصبُح  ــي لِـــرّبـــاِت ال ــِم ــواأَل ف
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على  أليم  شهر  المصيبة،  شهر  الحزن،  شهر  هو  الشهر  هذا  نعم، 
وأّم   Q الحسين  مصائب  فيه  يذكر  الزمان،  صاحب  مولنا  قلب 

المصائب زينبO، يبكي بدل الدموع دًما...

)بحر طويل(

ــا هـــــــالل الـــــــــزن هـــّلـــيـــت ــ ــ ــيي ــالـ ــبـ ــم قـ ــ ــل ــ ــظ ــ ولــــــونــــــك م

ــدّلل ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــوم ــ ــرس ــ ــيصــــــور م ــ ــالل ــ ــرة اه ــ ــم ــ ــج ــ أشـــــوفـــــه ب

ــا هـــــــالل الـــــــــزن هـــّلـــيـــت ــ ــ ــل بــهــالــحــيــني ــ ــرحـ ــ ــك تـ ــ ــتـ ــ ريـ

ــر لــحــســيــنمـــــن اشـــــوفـــــك آنــــــه اتــــذّكــــر ــمـ ــشـ ــه الـ ــ ــال ــ مــــن ج

ــد فـــجـــعـــة ــ ــعـ ــ ــديـــنواتـــــــــذّكـــــــــر بـ ــفـــوف اإليـ ــاحـــت كـ مـــن طـ

ــيوقــــلــــبــــي انــــشــــطــــر نـــّصـــن ــ ــالل ــ ــرة اه ــ ــم ــ ــج ــ أشـــــوفـــــه ب

لك كّل العزاء سيدي، أين أنت في هذه الليلة؟! ل بّد أّنك مولي 
دموع  الحنين،  دموع  الهات،  دموع  تذرف  الحسين،  ك  جدِّ قبر  عند 

الحسرة لطلب الثار...

)لحن الفراق(

الغزيره الدموع  جيري  السن  نصيرهبقرب  الفاقد  يذكره  الحسين  بقبر 
العشيره بدر  عد  يغفى  الحسـين  بقبر 

بونينه ــهــدي  ال يــنــدب  هــاهلل  مقطعينههــاهلل  جــّدي  ــذا  ه هالله  هالله 
جبينه اداوي  يمتى  هــالــلــه  هــالــلــه 
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)أبو ذّية(

بسماي حسين  شهر  هالل  حسيني وينعرف هالشهر بسمايهّل 
بسماي الناس  من  حسين  المنّيهراد  كــاس  من  وتـــرّوه  انمنع 

المصيبة

ظهورك  تؤّخر  فذنوبنا  الزمان،  صاحب  يا  ومولي  سّيدي  عذًرا 
وتزيد من غربتك ومظلومّيتك، تؤّخرك عن طلب ثأر جّدك الحسين 
المقّدسة مخاطًبا  الناحية  تندبه صباًحا ومساًء في زيارة  الذي   Q
إّياه: فلئن أخّرتني الدهور، وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن 
العداوة مناصًبا، فألندبنّك صباًحا  حاربك محارًبا، ولمن نصب لك 
دًما، حسرًة عليك، وتأسًفا كما  الدموع  بدل  ومساًء، وألبكيّن عليك 

دهاك، وتلهًفا حتى أموت بلوعة المصاب وغّصة الكتياب.
مولي، كربالء حاضرة معك صباًحا ومساًء، مشهد اإلمام الحسين 
ل  النحر،  محزوز  سليب،  عريان،  كربالء،  رمضاء  على  طريح  وهو 

يفارقك...
ويتراكضون  يتصارخون  األطــفــال  المحروقة،  الخيام  مشهد 

وينادون: عّمه زينب، أين والدي؟ أين أخي؟ أين عّمي العّباس؟
وأكثر ما يؤلم قلبك تلك المرأة الصابرة المحتسبة، بطلة كربالء، 

التي تحّملت ألم الفراق في كربالء، وآلم السبي...
سالم الله على قلبك مولتي!
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عند  يقف   ،Oزينب عّمته  يزور   | المهدّي  باإلمام  كأّني 
قبرها، يتذّكر المصائب التي مّرت عليها، ويبكي!

ضريح  إلى  معه  لندخل  الشام،  بالد  في  اإلمام  مع  قلبك  )خّلي( 
!Oمولتنا زينب

)لحن يّمه أنا زينب عد من تخّليني(
ــچ آلمــي ــدي، آلِمـ ــه ــا ال والّلي جره ابحالك، چن صار جّداميعــّمــه، أن

اعظامي حترقني  متنچ،  ــرت  ذك ضربوچ يا زينب، وانه اجري حسراتلو 

ــا عــّمــتــي زينب ــه، ي ــّم ــا ع ــه ي ــا عــّم ي

عالناقه من صحتي، اشچم طفل مفقودعذريني يا زينب، لو ما چنت موجود

الوعود نخوة  بس  ومــايل  هي  للشاماتقتلوا  ودوني  أدركني،  يالمهدي 

ــا عــّمــتــي زينب ــه، ي ــّم ــا ع ــه ي ــا عــّم ي

يا مولي، ليتك تراها يوم عادت إلى كربالء في العشرين من صفر، 
آه لقلبِك يا زينب!

وكّل  وأبنائك  إخوتك  أجساد  وفيه  كربالء،  فراق  تحّملت  كيف 
عزيز على قلبك؟!

نعم، ففي يوم األربعين عاد ركب السبايا إلى كربالء...
تخّيل -بعين القلب- حال زينب، وصلت إلى األرض التي تركت فيها 
نابت  والسهم  الكّفين،  والعّباس مقطوع  واإماماه!  أي  الحسين مذبوًحا! 
بالعين! ما غابت هذه المشاهد عن عينيها، وهي الن تشّم رائحة األحّبة...



21

ُيروى أّنه لّما دنا منها اإلمام زين العابدين Q، قالت: خذ بيدي، 
فلقد ُغشي على بصري، دّلني على قبر أخي!

 ،Q الحسين  قبر  إلى  بها  أقبل  بيدها،   Q السّجاد  أخذ 
َوَضَعت يديها على القبر، نادت: واحسيناه! واحسيناه!

أخي حسين، هل غّسلوك أم كّفنوك أم بغير كفٍن دفنوك؟!

)أبو ذّية(

وتّمنيت الفنا بعد يا خوي بعداكأنا ضعت وتحّيرت يحسين بعداك

عمت عيني ول شوفك عالوطّيهوالله ما ريد العمر يحسين بعداك

بها  كأّني   ،Q الحسين  ألخيها  الحنين  أخذها   Oزينب
راحت تخاطبه بهذه الكلمات:

ــد َمـــــــرة ــ ــعـ ــ ــيمــــشــــتــــاقــــة بـ ــك خـــويـــه ألحــضــان ــّمـ أضـ

ــه ــ ــت ــ يـــا فــرحــه عــمــري واحـــزانـــيواتـــــســـــامـــــر أنـــــــا وان

ــي هـــــواي ــ ــال ــ ــي ــ ــياتـــــذكـــــر ل ــ ــن ــ ــارق ــ ــف ــ ت ل  يــــــّمــــــي 

ــل لــيــلــه ــ ــدّي ك ــ ــي ــ عـــــــن أّمـــــــــــي تـــســـلـــيـــنـــيتــمــســك ب

حسين يــا  غــفــت  عــيــنــي  اشــــوفــــك تـــمـــســـح جــبــيــنــيواذا 

يـــا فــرحــة عــمــري واحـــزانـــيكـــــنّـــــك فــــاطــــمــــه ُأمــــــك

ــرت وّيــــــــاك يــــا خــويــه ــ ــب ــ ــيك ــاللـ ــي تـ ــ ــال ــ ــب ــ وانـــــــــت ق

رّبـــــــــي يـــحـــفـــظ الـــغـــالـــييــــومــــّيــــة أصـــــــد وادعـــــــي
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ــا ــه ــل ــييـــــا ســــلــــوة أهــــلــــي ك ــال ــع ــي ال ــل ــي ــه ــا نـــجـــم س ــ ي

ــك ــون ــي ــون تـــغـــمـــض ع ــ ــل ــ يـــا فــرحــة عــمــري واحـــزانـــيش

ــر ســـنّـــي ــغـ ــن صـ ــ ــي تــــأّذيــــتيـــتـــيـــمـــه مـ ــمـ ــتـ ــيـ وانــــــــه بـ

ــدر ــي ــه تـــمـــنّـــيـــتومـــــن طـــــاح األبــــــو ح ــ ــتـ ــ ــويــــــه انـ ابــــ

ــي ــ ــّززنـ ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــدّلـ ــ ــك ظـــّلـــيـــتتـ ــلـ ــظـ أمـــــيـــــرة بـ

ــر ــّسـ ــيـ ــك أتـ ــنـ ــيـ يـــا فــرحــة عــمــري واحـــزانـــيوعــــقــــب عـ

ثّم التفتت زينبO إلى النساء:
الــحــرم گــومــن مشنَّه يــا  اهلنانـــادت  مــن  تــكــّفــلــنــا  لــي  لــعــنــد 

ــوم ويـــردنـــا لــوطــنـّـا ــگ ــده ي ــري تكّفلن وبينا  جابنا  لــي  هــو  مــا 

أقبلت الحوراء مع النساء إلى قبر أبي الفضل، جلست عنده!

)لحن الفراق(

هالمسّية جيتك  انا  عّباس  خويه عّباس خويه اگعد رد علّيهخويه 

بّيه شصار  خويه  شوف  عّباس  خويه 

النبي جبت اليتام اگعد وشوف العبيجبت اليتام وحرم وعيال 

السبي مـــن  ــه  ــّرب ــت م ــام  ــتـ اليـ جــبــت 

شجون اخفي  لو  احچي  الحساس  يابو الحساس ردتك تشاهد عيونييابو 

بمتوني السياط  واثــر  الحساس  يابو 
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كأّني بالعّباس Q يجيبها:
عقيله يا  تعتبي  ل  خويه  يگلها خويه امصيبتچ والله ثجيلهيگلها 

العيله ــارت  ص برگبتچ  خويه  يگلها 

بيكم الصار  كّل  خويه  بدّيه  مو بدّيه ومگدر احضركم واجيكممو 

واحميكم سيفي  وأشــهــره  بــدّيــه  مــو 

)عاشوري(

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

آه آه  ونينهيويي ومن گطعوا يساره ويمينه  يسمع  من  السبط  گلب  شحال 

وزينب تشوفه بياوضع نايم عالترابانحنه ظهره عالعضيد وزاد العتاب آه آه

ل طال بعدك هالعمر يااغلى الحبابظّلت تصيح بصوت مااعظم هالصاب آه آه

)أبو ذّية(

عالمه يظهر  ــا  م ــار  ــث ال ــي  ــهراعـ ــالم ــا نــــــوره ع ــّدنـ ــلـ ويـــنـــشـــر لـ

عالمه ــه  ــات ــّم ع بــمــتــون  امّيهدرى  ــور  زجــر وجـ ســيــاط  بــضــرب 

ــُديا صاحَب العصِر أدرْكنا فليَس لنا رغ لــنــا  ــٌش  عــي ول  ــيٌء  ــن ه ورٌد 

فهْل النتظاِر  ليالي  علينا  غُدطاَلْت  ــظــاِر  ــت الن لليِل  ــيِّ  ــزك ال ــَن  ــاب ي

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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R المجلس الثالث: بكاء أهل الكساء

القصيدة

ِعأرخْصَت يا شهَر المحّرِم أدُمِعي المتفجِّ قلبَِي  مــْن  َونزْعَتها 

جوانِحي ملؤ  والحزُن  ِمْن حرِّ األسى لم أهَجِعَوتركَتني  سهراَن 

َمْن برزِء  الحداِد  المصرِعَوكَسوتني ثوَب  قبَل  اللِه  رســوَل  أبكى 

يعيذاَك الحسيُن َوكيَف يحسُن بعَدُه َمْن  مدمُع  فيِه  َويرقى  حاٌل 

الـ لِمحمٍد  ريحانًة  يكْن  ــْم  َواألنــزِعأَول َوفاطٍم  الرسوِل  هادي 

بكاُؤه النبيَّ  يــؤذي  يكْن  ِعأَولــْم  الرضَّ ِمهاِد  في  الطفولِة  عنَد 

ــْن ثــغــِرِه ــَرُه ع ــح ــْم ُيــقــبِّــل ن ــ بدًل، لما يجري عليِه ِمَن الدعيأَول

َلــُه قلبي  ــي  َوف أنــســاُه  كيَف  ــا  موضِعأن أعــظــُم  عيني  ــي  َوف قبٌر 

دموَعها تستدرَّ  لــْم  إذا  ــِععمَيْت  بِــتــوجُّ ــُه  ل قلبي  ِمـــْن  عــيــنــاَي 

قضى فيِه  الذي  الدامي  ُتنقِعبِهاللَِك  لــْم  قــلــبِــِه  َوِغـــّلـــُة  ظــامــًيــا 

ــِعذاوي الحشا ملًقى على وجِه الثرى ــداِة مــلــفَّ ــعـ ــَن الـ ــي بِـــدمـــاِئـــِه ب

بِقبِرها البتوُل  أعــوَلــِت  َوبكى المالئُك في السماِء األرفِعَفعليِه 
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)شعبي( 

باخويت وذّكَرتني  عيَّ  مّرم  يا  واذكرت شيخ العيشرة وغصب هّلت دمعتيهّليت 

ِذبحوا شيخ العيشرة وقّطعوا منّه الوتينيوم عاشور يوم نوحي ويوم هضمي وفجعتي

حسين يـــا  حــســيــن  حــســيــن  حــســيــن 

واذكر حسين ورضيعه الحّزوا منّه رقبتهمن هيّل هالل الحّرم قلبي يعرص مجرته

واللي يّم النهر نايم والسهم ناشب بعينواذكر خيول األعادي يوم داست جّثته

حسين يـــا  حــســيــن  حــســيــن  حــســيــن 

)لحن الفراق(

حزينة الحورا  زينب  محّرم  امقّطعينههل  اللي  تذكر  محّرم  هل 
فينا اشــســويــتــي  ــال  كــرب ــّرم  ــح م ــل  ه

يتأّلمآه يا حزني من يهل شهر المحّرم بالفجعة  قلبي  حزني  يا  آه 
بــدْم سابح  اللي  واذكـــر  حزني  يــا  آه 

َرْد عليَّ فجعتي باهلي والخوانَرْد عليَّ يا خلق عاشور الحزان
عطشان انذبح  اللي  ــر  واذك عليَّ  َرْد 

)أبو ذّية(

هّزه لحسين  المهد  جبريل  هّزهوالله  العّسال  على  راســه  وشمر 

هّزه  الكون  صار  اظلمت  ــّمـــن حــّبــتــه بــنــحــره رقــّيــهالدنيا  لـ
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عمَّ  عليه  البكاء  أّن   Q الحسين  اإلمام  مصيبة  خصائص  من 
الموجودات كّلها، وما ُيرى من خلق الله وما ل ُيرى.

 Q ومن خصائص هذه المصيبة -أيًضا- أّن البكاء على اإلمام
إّل  التاريخ،  فقيٍد قّط عبر  سبق مقتله وشهادته، وهذا ما ل نجده في 
اإلمام الحسين Q، فإّن العادة أن ُيبكى على الفقيد بعد قتله أو موته.
ــوم كيوم  ي فــإّنــه ل  الــمــصــاب،  ــل عظم  إّنــمــا ألج كــّلــه،  وذلــك 

.Q الحسين
قد   R المعصومين  جميع  أّن   Q مصيبته  خصائص  ومن 
يلفتون  كانوا  الذين  الكساء  أهل  وخصوًصا  لمصيبته،  وحزنوا  بَكوه 

النظر إلى الحسين Q وإلى مصيبته بشكل أو بآخر.
فهذا رسول الله P لّما حضرته الوفاة، كان يبكي لما يجري على 
أهل بيته من بعده، فسأله أمير المؤمنين Q عن سبب بكائه، فقال: 
ولطم  الَقرن،  ضربتك  من  أبكي  بعدي...  من  بكم  ُيصنع  لما  أبكي 
وقتل  ُيسقى،  الذي  والسّم  الفخذ،  في  الحسن  وطعنة  خّدها،  فاطمة 

الحسين... فبكى أهل البيت جميًعا!
وفي يوم وداع أّمه فاطمةO، ما أطاقت الزهراءO مشهد 
L وهما يناديانها ويبكيان عليها، حّتى  ولديها الحسن والحسين 

حنّت وأّنت وضّمتهما إلى صدرها مليًّا، فأبكيا مالئكة السماء.
أوجه  في  ينظر   Q كان  فقد   ،Q المؤمنين  أمير  يوم  وأّما 
أولده، وينعاهم واحًدا واحًدا، حّتى وصل إلى الحسين Q، فقال 
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الله والصبر  بتقوى  الله، أنت شهيد هذه األّمة؛ فعليك  أبا عبد  يا  له: 
فال  وتستغيث  ُتسقى،  فال  الماء  من  تستسقي  بك  وكأّني  بالئه،  على 

ُتغاث، وكأّني بأهل بيتك قد سبوا، وبثقلك قد ُنهب...
وأّما أخوه الحسن Q، فعلى الرغم من السّم الذي كان قد فتك 
يبكي عليه،   Q الحسين  إلى أخيه  لّما نظر  به حّتى لفظ أحشاءه، 
قال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال أبكي لما ُيصنع بك يا أبا محّمد، 
فقال الحسن Q: إّن الذي يؤتى إلّي سّم ُيدّس إلّي فأقتل به، ولكن 
رجل...  ألف  ثالثون  إليك  يزدلف  الله،  عبد  أبا  يا  كيومك  يوم  ل 
فيجتمعون على قتلك وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي ذراريك 

ونسائك، وانتهاب ثقلك...

المصيبة

حال  ما  ولكن  عليهم-،  الله  -صلوات  الكساء  أهل  حال  هذا 
العقيلة زينبO؟!

ساعد الله قلبك يا أّم المصائب! فقد رأت ذلك كّله بعينيها!
ــارأنــــــــا الــــــــي شــــفــــت نــــاريــــن  ــ ــن نـــــــار أشــــــــّد مـــــن ن ــ ــك ــ ل

ــا  ــنـ ــتـ ــمـ ــيـ ــار احــــرقــــت بـــــاب الـــــدارنـــــــــــار احــــــــرقــــــــت خـ ــ ــ ونـ

 Q نعم، لهفي لها، كيف حالها وقد رأت جسد أخيها الحسين
جّثة بال رأس، رأته مكبوًبا على وجهه، عاري اللباس، قطيع الرأس، 

منخمد األنفاس...
يا  جــّداه!  يا  صاحت:  الحالة،  بتلك  ورأته  جسده  على  بها  مّروا 
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مسلوب  بالعراء،  حسينك  هذا  السماء،  مليك  عليك  صّلى  محّمداه! 
وبناتك  حسيناه!  وا  القفا...  من  الــرأس  محزوز  ــرداء،  وال العمامة 
سبايا... وا زينباه! وإلى الله المشتكى، وإلى محّمد المصطفى، وإلى 

علّي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء...
يـــــــــــــابـــــــــــــه يـــــــــــــاجـــــــــــــّدي 

ــم غـــّســـلـــوه  ــ ــك ــ ــن ــ ــوهتــــعــــالــــوا لب ــبـ ــيـ ــن وّيــــــاكــــــم دجـ ــ ــف ــ ــك ــ وال

ــرح تــنــشــفــوه  ــج ــل ــن ل ــط تشيلوهدجـــيـــبـــوا ق لحسين  اكــتــافــكــم  ــى  ــل وع

 هذا حالها لما رأت جسده على الثرى، وأّما رأسه الشريف، فقد 
رأته في أكثر من مكان، لكنّها لّما أدخلوها على الطاغية يزيد في الشام، 
ورأت الرأس بين يديه في الطشت، وهو يضرب بعصاه شفَتي الحسين 
Q وثناياه، بكت ولطمت وجهها بيديها، ثّم نادت بصوت حزين 
ه الرسول، ويا ثمرة فؤاد الزهراء  تقرع القلوب: يا حسيناه، يا حبيب جدِّ
البتول، يابن بنت المصطفى، يابن مّكة ومنى، يابن علّي المرتضى... 

فضّج المجلس بالبكاء!
شفتهيخويه حسين راسك حين شفته على  يــزيــد  عصا  تلعب 

لطمته وجهي  الــوقــت  ذاك  ــا  ــة ونــدهــتــهأن ــحــرق ــه ب ــل ــت ــّدي وص

ــك يـــلـــضـــربـــتـــه ــنـ ــيـ ــمـ ــت يـ ــ ــّلـ ــ شـ

راح الــي  تــرّجــع  الــدمــوع  أدري  ونياحلــو  ــدمــوع  ب العمر  أَكــضــي  جــا 
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ــن ــ ــونـ ــ لــــــو بــــــس يـــــرجـــــع حــســيــنومـــــــــا مـــــــــّل مـــــــن الـ

ــت الــشــام ــدي طــّب جّدامأعــظــم مــنــه عــن حسين  أخــوي  وراس  أمشي 

ــع الــــعــــن ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــح مـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ لــــــو بــــــس يـــــرجـــــع حــســيــنيـ

آنه ذيك الشافت على الرمضه أخوههزيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــب آنــــــــــــــه

أبوههزيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــب آنــــــــــــــه بالراس  الصوبوا  مثلي  هي  يا 

افزعوههزيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــب آنــــــــــــــه عدواني  بأمهه  مثلي  هي  يا 

يا هي مثلي اعله الهزل ويلي سبوههزيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــب آنــــــــــــــه

الزكّيهخــــــــــــويــــــــــــه خـــــــويـــــــه يــابــن  وصــحــت  عالتّل  ــه  آن

رمّيهخــــــــــــويــــــــــــه خـــــــويـــــــه عالغبره  ــت  وان أروح  شلون 

ايدّيهخــــــــــــويــــــــــــه خـــــــويـــــــه بعد  يا  منقطع  ــك  ادي خنصر 

سبّيهخــــــــــــويــــــــــــه خـــــــويـــــــه تمشي  نــوت  حــيــدر  مــدّلــلــة 

ــمَّ كمال ــت اســت ــا  ــّم ل ــالًل  ــ ه ــا  ــاي ــروب ــدى غ ــأبـ غـــاَلـــُه خــســُفــُه فـ

ــؤادي ف شقيَق  يــا  ــْمــُت  تــوهَّ ــامــا  ــوب مــكــت ًرا  مـــــقـــــدَّ ذاك  كــــــاَن 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ  إِنَّا ِلَّ
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القصيدة

والِعَدْى  َفاطَِم  اْبَن  َأْنَسى  َل  ــِه َبـــَواِرَقـــا َوُرُعــــْوَداَتاللِه  ــْي ــِدي إَل ــْه ُت

ٍة ِعــدَّ َعــْن  بِِهْم  َْيْعَبأ  لَم  َعِديَداَفاْنَصاَع  َيَخاُف  َول  َعَلْيِه  َكُثَرْت 

َدْت  َفَسدَّ الِعنَاِد  َكفُّ  لُه  والَتْسِديَداَعَمَدْت  التَّْوفِْيَق  َعــَدا  َسْهَما 

الـ  ُمَقطََّع  النَِزاِل  بُِمْسَتنِّ  َحِميَداَفَثَوْى  الِفَعاِل  َمشُكوَر  ــاِل  َأْوَص

الثََّرى  ِمنُْه  ــَوْت  َح ــْطــُرْوٌح  َم الَمْفُقوَدالله  ْؤَدَد  والسُّ الُعَلْى  َنْفَس 

الَقنَا  ِمــنْــُه  ــَرْت  ــيَّ َغ َمــا  ٌح  ــرَّ ــَج َجِديَداَوُم ِمنُْه  َأْخَلْقَن  َوَل  ُحْسنًا 

ِمثَلَها  ُتْسِعُد  النَّْوِح  في  ِسِعيَداَوَثَواِكٌل  ِيــُكــوُن  ُثْكٍل  َذا  ــَت  ــ َأَرَأْي

َنَواِئًحا  ِمْثَلُهنَّ  ــَر  َت ــْم  َل ــٌح  ــواِئ َفِقيَداَوَن َفقْيِدِهنَّ  ِمــْثــُل  َلــْيــَس  إِْذ 

بَِشْجِوَها الُقُلْوَب  َفَقطََّعِت  ــَداَناَدْت  ــِري ــاُن َف ــَي ــَب ــَظــَم ال ــَت َلــِكــنَّــَمــا ان

ــيَّ  ُأَخ ُحَسْيُن  َيــا  َعْينَِي  ــاَن  ــَس الَمنُْضوَداإِْن ُجَمانَِي  َوِعْقَد  أَمِلْي  َيا 

ُصُدْوَدا؟!َما لِْي َدَعْوُت َفاَل ُتِجْيُب وَلم َتُكْن  َذاَك  َقْبِل  ِمْن  ْدَتنِي  َعوَّ

ِقًلى؟ أْم  َعنِّي  َشَغَلْتَك  َوُدْوَداَألِِمْحنٍَة  َبِرْحَت  َما  ــَك  إِنَّ َحاَشاَك 
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)شعبي(

بالطفوف يالنايم  معذور  ــك وشـــوفخويه  ــام ــن دگــعــد مـــن م

ملهوف والگلب  امسّلبه  خويه ودمعي عالوجنات مذروفمنّه 

مشيته الــمــا  درب  مشيت  ــهانــه  ــت ــي ــگ ــي راف ــ ــّي ــ وگــــّتــــال اخ

ــي نــخــيــتــه ــة الــــوالــ ــ ــّل ــ ــن ِگ ــ وّصيتهم ــر  ــك وان ــدي  ــ وال شــتــم 

)أبو ذّية(

وتّمنيت الفنا بعد يا خوي بعداكأنا ضعت وتحّيرت يحسين بعداك

عمت عيني ول شوفك عالوطّيهوالله ما ريد العمر يحسين بعداك

المصيبة

حفل  من  بدًل  أّمه،  ولدته  حين  مأتم  له  ينعقد  بمولود  نسمع  لم 
السرور والفرح، لكّن الحسين Q اختّص بذلك، حيث ذكر له من 

أّول ساعة ولد فيها حديث قتله ومقتله ومصرعه.
P، فأّذن  الله  به إلى رسول  Q جاؤوا  ُولد الحسين  فحينما 
في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثّم وضعه في حجره وبكى، وقال: 
من  شعري،  ليت  وقال:  شفاعتي!  الله  أنالهم  ل  الباغية،  الفئة  تقتله 

يقتلك بعدي؟!
عليه  دخل  إذا   P الله  رسول  كان   :Q الباقر  اإلمــام  وعن 
أمسكه،   Q المؤمنين  يقول ألمير  ثّم  إليه،  Q جذبه  الحسين 
فيقع عليه فيقّبله ويبكي، يقول الحسين Q: يا أبه لَِم تبكي؟ فيقول: 
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يا ُبنّي أقّبل موضع السيوف منك وأبكي...
وكان ينظر إليه أمير المؤمنين Q ويقول: يا عبرة كّل مؤمن...

Q يقول: أنا قتيل العبرة، ل يذكرني مؤمن إّل  وكان الحسين 
استعبر...

وعندما دخل الحسين Q يوًما على أخيه الحسن Q، ونظر إليه 
بكى، فقال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: أبكي لما ُيصنع بك، فقال له 
الحسن Q: إّن الذي يؤتى إلّي سٌم يدّس إلّي فُأقَتل به، ولكن ل يوم 
كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك ثالثون ألف رجل، يّدعون أّنهم من أّمة 
جّدنا محّمد P، وينتحلون دين اإلسالم، فيجتمعون على قتلك، وسفك 

دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك...
Q وُيرى  ُيذكر عنده الحسين  Q ل  وكان اإلمام الصادق 
عنده  يرثون  الشعراء  بعض  عليه  وإذا دخل  مبتسًما...  اليوم  ذلك  في 

الحسين Q، يجلس كما يجلسون ويبكي عليه!
الله-،  الحميرّي -رحمه  السّيد  عليه  استأذن  المّرات،  إحدى  في 
الحسين  في  شعًرا  واستنشده  الستر،  خلف  حرمه  وأقعد  له،  فأذن 
Q، فأنشده السّيد هذه األبيات التي تشير إلى مصيبة من مصائب 

اإلمام الحسين Q، فقال:
الُحَسْيِن ــَدِث  َجـ ــْى  ــَل َع ــُرْر  ــ ــْةُأْم ــيَّـ ِكـ ــزَّ ــِه الـ ــ ــِم ــ ــُظ ــ ُوُقــــــْل أِلَْع

ِمـــْن  ِزْلــــــِت  َل  ــا  ــًمـ ــُظـ َأْعـ ــا  ــ ـــــــْةَي َوْطـــــَفـــــاَء َســـاِكـــَبـــًة َرِويَّ

ــِك  ــ ــذَّ َعـــْيـــٌش َبـــْعـــَد َرضِّ ــ ــا َل ــْةَمـ ــ ــيَّـ ــ ــَوِجـ ــ ــاِد األَْعـ ــ ــَي ــ ــِج ــ ــال ــ بِ
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وارتفع  خّديه،  على  تنحدر  محّمد  بن  جعفر  دموع  فرأيُت  قال: 
الصراخ من داره، حّتى أمره اإلمام باإلمساك فأمسك...

تسمع  أن  تتمالك  لم  محّمد،  بن  جعفر  يا  الله،  عبد  أبا  يا  سّيدي 
ترها  لم  مصيبًة   ،Q الحسين  جّدك  مصائب  من  واحــدَة  مصيبًة 

عيناك لكن سمعتها أذناك.
أنا حّر قلبي لعّمتك زينب أّم المصائب! حينما سمعت نداء عمر بن 
سعد: أل من ينتدب للحسين، فيوطئ الخيل صدره وظهره... يا خيل 

الله اركبي ودوسي صدر الحسين!
ما حالها لّما نظرت عيناها إلى جسد الحسين Q جّثًة بال رأس، 
ملقًى على رمضاء كربالء، عندما ابتدر عشرة ُفرسان وداسوا بحوافر 

خيولهم صدر الحسين وظهره، حّتى طحنوا عظامه؟!
واحسيناه! واسّيداه!

وين خيلنا  يــا  سعد  ــن  اب من يركب يرض ضلوع الحسيننــادى 

ويرض الباقي من عظامه ويسدريرض صدره ويرض للظهر زين

عشره الفرسان  مــن  لــه  ولعبت خيلهم ويلي على صدرهركبت 

المقبلين الخّياله  انشد  أرد  ميادينأنا  امــي  ابــن  على  لعبت 

ــن  ــي ــس ــو بـــطَّـــل ح ــ بـــعـــده يـــــون ل

أبيها  جسد  إلــى  تأتي  الحسين،  عــزيــزة  لسكينة  قلبي  حــّر  ــا  أن
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المرضوض، تعتنق جّثته، تمّرغ وجهها بصدره، وهي تبكي وتنادي: 
واأبتاه! واحسيناه!

)نّصاري(

تشم صدره اودمع العين مسفوحشبكت فوق جسمه اوظّلت اتنوح

مقبوريصير امشي واتظل يا بويه مطروح موش  عارش  التربان  على 

)مجردات(

بالنوح العمر  واقــّضــي  ــروحلنوحن  ال واتــلــف  عيوني  واعــمــي 

مذبوح وحسين  الصبر  على الشاطي وعلى التربان مطروحشلون 

فاجتمع  أبيها،  جسد  عن  نّحوها  سعد:  بن  عمر  فصاح  الراوي:  قال 
!Q عليها عّدة من األعداء، حّتى جّروها من على جسد الحسين

)مجردات(

ــاك يـــورغـــًمـــا عــلــيــك ــ ــرض ــ ايديكب بين  مــن  الــعــدو  يجرني 

ليك العين  ــر  واديـ اصــرخ  تخّليكوانــا  ما  ابحميتك  ادري  وانــا 

بيك ــّورت  ــ ث ــا  م شيمتك  وريديكاشـــو  وا  يالحزَّ معذور  لجن 

)أبو ذّية(

سابدفعني الشمر عن جّثتك ولي ساب ولي  امتوني  وّرم  ابسوط 

ــه امــشــي ولـــي ســاب بّيهتــرضــه وّيـ اوشمت  يبويه  غيضه  ِشَفه 
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َأيَتاُمَهاَيا َلْيَت َعْيَن الُمْصَطَفى َنَظَرْت إَِلى  َحْوَلَها  الَمَصاِئِب  ُأمِّ 

َغَدْت  َوَصــاِرَخــٍة  َناِئَحٍة  َبيَن  ِحَماُمَهاَما  الِفَراَخ  ِيْرثِي  َكَما  َتْرثِي 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ



37

امللحقات الشعرّية

الشعر القريض

ُه
ُ
 هالل

َّ
القصيدة األولى: هذا المحّرم قد أطل

ــذا الــمــحــّرم قــد أطـــلَّ هــالُلــُه ــيُّ وآُلــــُهه ــب ــن ــَر ال ــ ــٌر بـــِه ُوتـ ــه ش

محّمٍد  دمـــاُء  ُسِفكْت  بــه  ــّل جــالُلــُهشهٌر  ــلــِه ج ــح ديـــُن ال ــي وُأب

ــوِة هّدمت  ــبَّ ــن ال بــيــُت  ــِه  ب أطالُلُهشــهــٌر  وانمحت  القواعُد  منُه 

بكربال  الحسيُن  ُقــتــَل  بــه  عياُلُهشهٌر  فيه  وُسبيَن  الحشا  ظامي 

ــالُم هـــّدم ركــنُــُه ــ ــِه اإلس ظاِلُلُهشــهــٌر ب عمَّ  الكفُر  البالِد  وعلى 

َرْت كوِّ المنيرُة  الشمُس  بِه  ــوٌد كـــذا آصـــاُلـــُهشهٌر  ــ ــُه س ــ ــدواُت ــ غ

دًما  بكْت  السماِء  عيُن  بِه  وجباُلُهشهٌر  سهوُلُه  البسيُط  وبكى 

مضيٌَّع  الــنــبــيِّ  ثِــْقــُل  بـــِه  رحــاُلــُهشــهــٌر  فــيــِه  نهبن  النبيِّ  ــُن  وابـ

محّرٌم  النبّي  سبِط  على  قتاُلُهشهٌر  أبــيــح  وقــد  الــــوروُد  فيه 

إْشعاُلُهيا شهَر عاشوراء كْم لَك في الحشا المدى  على  يزيُد  َضــَرٌم 
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ِم   ْمِع َوالدَّ اِريِخ ِبالدَّ القصيدة الثانية: ُيِعيُدَك ِللتَّ

ِم   َوالـــدَّ ْمــِع  ــالــدَّ بِ لِلتَّاِريِخ  ِمُيــِعــيــُدَك  ُمــَحــرَّ ــاَلُل  ِهـ َمْكُسوًفا  َلَح  َمَتى 

أِلَنَّنِي   إَِلْيَك  َشْوًقا  األََســى  ــِمَعِشْقُت  ــَألِّ ــَت ــُم ال ــِل  ــاِك ــثَّ ال ــِن  ــْي ــَع بِ َأَراَك 

ــا   اإِلَب هَيْتُِف  َنَْضٍة  ِمــْن  َجَزِعي  ِميَسِمَفــَا  ــَع  ــ َأْرَف الــَمــْجــُد  َوَيــَراَهــا  َلــَهــا 

َها   َبظِلِّ ــى  ــَف َأْل ــَن  ي ــدِّ ال أِلَنَّ  ــَس  ــْي َيْحَتِميَوَل يُن  الدِّ َأْمَثالِها  ــي  َوفِ ِحَماُه 

َجــَرْت   َقْد  ْبِط  السِّ َعَى  لَلٍم  ـــِمَوَلِكْن  ــْر َشـــْجـــَوَهـــا َأَتـــَألَّ ــ ــَذكَّ ــ ــى َأَت ــَت َم

ُمَكافًِحا   اجِلــَهــاِد  ِف  َوِحــيــًدا  ــَرِمبِنَْفِس  ــَرْمـ ــٍع َعـ ــْم ــَج ــِه بِ ــي ــاَلِق ا ُي ــُدوًّ ــ َعـ

َحْوَلُه األَْرِض  َعَى  َعى  الُمَخيَِّمَوَأْصَحاُبُه َصْ ــي  فِ ــوَرٌة  ــْذُعـ َمـ ــُه  ــَوُت ــْس َونِ

ُمَرْفِرًفا ِضيُع  الرَّ الطِّْفُل  ِحْجِرِه  ــِمَوِف  ــْرَث ــي َوِريــــِدِه ِم ــُج َســْهــًمــا فِ ــالِ ــَع ُي

َقْلَبُه   ــُث  اُلــَثــلَّ ْهُم  السَّ َشــَعــَب  َظــِمــيَوَقـــْد  ــُه  ــ ـ أنَّ آلِمـــــِه  َعـــَلـــى  َوَزاَد 

ــَداِن َوهــَو بِــَحــاَلــٍة   ــْي ِمَوَيــْســُقــُط ِف اَل الُمَتَكلِّ َفـــُم  ــا  ــًف َوْص ــَهــا  بِ َيــِضــيــُق 

ــُه   ــ ــُع َرْأَسـ ــْرَفـ ــٌر َوَيـ ــْم لُِمْجِرِمَوَيــْذَبــُحــُه ِش َدِعـــيٍّ  ــْن  ِم ــَدى  ــْه َوُي ــاٌن  ِســنَ

ــٌل   ــَواِك َحميَوُتــْســَبــى َحــِريــُم اهللِ َوْهـــَي َث َعَلى  َوَتْبِكي  ِخــْدٍر  إلى  َتِحنُّ 

اُرَها
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ْ
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َ
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َ
ِزل
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َ
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ْ
القصيدة الثالثة: َما ِلل

ــا  ــاُرَه ــَط َأْق ــْت  ــِزَلـ ُزْلـ لِْلَبِسيَطِة  ــا  َأْنــَواُرَهــاَم بَِها  ُخِسَفْت  َقْد  ْمُس  َوالشَّ

َها  ُكلِّ ــَواِلِ  ــَع ال ــَن  ِم ِجيُج  الضَّ ــال  َأْسَتاُرَهاَوَع َدْت  ُســـوِّ الَمَجالُِس  ــذا  َوَك

ًــا  ــآِت وِر َم ُ ــرُّ ــ ــَد الـ ــْع ــْت َب ــِدَلـ ــْد ُأْبـ َأْبَصاُرَهاَقـ ــْت  ــِرَح ُأْق ُحــْزًنــا  َوالَخْلُق 
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ُمْهِلٌك  َخْطٌب  األَْكـــَواَن  َدَهــى  اْستِقَراُرَهاَأَفَهْل  بَِها  َعْطٍب  ــْن  ِم فــُأِزيــَل 

ٍم ــاَلَل ُمَــــرَّ ــ ــو ِهـ ــْرُنـ ــوا َأَمــــا َتـ ــاُلـ ــاَقـ ــاُرَه ــَظ ــُه َأْن ــْت َلـ ــلَّ ــَه ــاْن ــلَّ َف ــْد َهـ  َقـ

لِْلَعَزا َواْجِلْس  ــْزِن  الُ ثَِياَب  ِشَعاُرهاَفاْلَبْس  فِــيــِه  ــاِر  ــَه ــأَلْط لِ ــُحــْزُن  ــال  َف

ــًرا فِــيــَا َجــــَرى فِــيــِه َعــَى  ــاُمــَتــَفــكِّ ــَراُرَه َأْش ــا َجــنَــْت  ــوِل َوَم ُس ــرَّ آِل ال

َجْهِلَها  ِمـــْن  ُأَمـــيَّـــٍة  ــوُج  ــُل ُع ــْت  ــنَّ ــاَظ ــَراُرَهـ َأْحـ ــيــُعــُهــْم  ُتــطِ ــيــَد  الــَعــبِ َأنَّ 

َوَقْد  اخلَاطِي  َرَجاُؤَها  َوَخاَب  ــِة َعــاُرَهــاَخاَبْت  ــِريَّ َفــِشــَلــْت َوَبـــاَن إَِلـــى الــَب

ً
ْتَك َصاِرخة

َ
ْد َواف

َ
ُم ق ا الُمَحرَّ

َ
القصيدة الرابعة: َهذ

ــَك َصــاِرخــًة  ــْت ــْد َواَف ُم َق ــرَّ ــَح ــُرُمَهـــَذا اُل ــُح ـــاَمـــُه ال ــِه َأيَّ ــْوا ب ــَحــلُّ ــا اْســَت ِمــمَّ

َناعيٍة  ــَواِت  أْص ِمــْن  َسْمَعَك  َصَمُمَيْمأَلَن  إْعَوالِها  ِمْن  ْهِر  الدَّ َمْسَمِع  في 

َتنُْظُرُهْم  ْمــَضــاِء  الــرَّ ــَى  َع ــِديــَن  َدى اْزَدَحُمواُمــَوسِّ ى الُقُلْوِب َعَلى ُوْرِد الرَّ َحرَّ

ــْوِت َطــافِــَحــًة  ــ ــْنَ ِغـــَاَر اَل ــض ــاِئ َتْلَتطُِمَوَخ بالَهاَماِت  البِْيُض  أْمَواُجَها 

الَضاِرَياِت  ــْيَ  َم ــْرِب  الَ إَِل  َلْها َفَصاَرُعوا الَمْوَت فِيَها َوالَقنَا ُأُجُمَمَشوا 

ُقتُِلوا  إْن  الطَّفِّ  ــْوَم  َي َغَضاَضَة  ــَدُمَوَل  َق َلْهَا  َتْثُبْت  ــْم  َل بَِهْيَجاَء  َصــْبــًرا 

َفَلَقْد  ِبــا  َمــاَتــْوا  إْن  َتْعَلُم  ــْرُب  ــالَ الِهَمُمَف َل  األَْسَياُف  ِمنُْهُم  بَِها  َماَتْت 

ــَراٍت أَطـــاَر الــَقــْوُم َأْعــُيــنَــَهــا  ــاِئـ َهَجُمواَوَحـ ِخــْدَرهــا  َعلْيَها  ــَداَة  َغ ُرْعًبا 

ًة  الَقوِم حــاِسَ أيــِدي  َبــَن  َتعَتِصُمفــُغــوِدَرْت  فيِه  ــْن  َم َلها  َولــيــَس  ُتسَبى 

َهاتَِفًة  بالَعْتِب  ِجْيَدَها  َلــَوْت  ــَرُمَنَعْم  ــا ِمـــْلـــُؤُه َضـ ــاَه ــَش ــا َوَح ــَه ــْوِم ــَق بِ
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َما  ُمَحرَّ
َّ

القصيدة الخامسة: َيا َصاِحَب الَعْصِر اْسَتِهل

َما  ُمَحرَّ اْسَتِهلَّ  الَعْصِر  َصاِحَب  َماَيا  َوالدِّ َدْمَعَك  َأِهــلَّ  َوبُِمْقَلَتْيَك 

َما  السَّ َشقَّ  ٍم  ُمَحرَّ َشْهِر  َفَأْظَلَماَفِهاَلُل  ُسْوِل  الرَّ ِسْبِط  َعَلى  ُحْزًنا 

ــَدا  ــًرا َب ــْوَلَي ُمــَحــمَّ ــ ــا َم َماَأَتــــَراُه َي َتَظلُّ َيْسَتِغيُث  ُحَسْينًا  َيْبِكْي 

ٌم  ــرَّ ــَح ــاُء ُم ــنَ ــَه ــِه ال ــي ٌم فِ ــرَّ ــَح ــُم َعظََّماَف َعاِئِر  لِلشَّ التََّباِكْي  ــِه  َوبِـ

َها  ُكلُّ الَكَواِكُب  َبَكْت  إِْن  َغْرَو  َتَعتََّماَل  الُمنِْيُر  َوالَقَمُر  ْمُس  َوالشَّ

َوالُهَدْى  الِوَلَيِة  َتَحتََّمالُِمَصاِب ِمْصَباِح  الَخاَلُص  فِْيَها  َوَسِفْينٍَة 

األَْعَظَما  ُسْوَل  الرَّ َأْبَكى  األَْكَرَماَفُمَصاُبُه  اإِلَمــاَم  الَمْوَلى  َوَعِليًّا 

َماَوَكَذاَك َأْبَكْت ِذي الُمِصْيَبُة َفاطًِما  َوالِجنُّ َناَحْت َوالَماَلِئُك فِي السَّ

َوالَمَسا؟  َصَباًحا  َتنُْدُبُه  َدَما؟َأَفَلْسَت  ْمِع  الدَّ ِمَن  َتْبِكْيِه  َأَوَلْسَت 

َرافًِعا  ِم  لِلتََّظلُّ َسَتْخُرُج  َوَقاِئَما؟َفَمَتى  لِْلُحَسْيِن  ــأٍر  َث َراَيـــاِت 

ًبا  َتَرقُّ الــُعــُقــْوُل  ــَرِت  َتــَحــيَّ َماَفَلَقْد  َتَألُّ الُقُلْوُب  َتَفطََّرِت  َوَلــَقــْد 

َكَما  َعــْدًل  َأْرَضنَا  لَِتْمأَلَ  َماَفاْظَهْر  بِالدِّ َواْسُتبِيَحْت  َفَساًدا  ُمِلَئْت 

ُم اَك ُمَحرَّ
َ
ت

َ
ْد أ

َ
ق

َ
اِء ف

َ
 ِبالُبك

ْ
ذ

ُ
القصيدة السادسة: خ

ُم  ُمَحرَّ َأَتـــاَك  َفَقْد  بِالُبَكاِء  ُمُخــْذ  ُمــَحــرَّ ُلوَّ  السُّ ــِه  بِ ــَأنَّ  بِـ ــْم  ــَل َواْع

َعــِزْيــَزُه  َأَذلَّ  ــا  ــًع َدْم بِـــِه  َفُيْهَضُموَأِذْل  فِــْيــِه  يــُن  الــدِّ ُيـــَذلُّ  َيـــْوٌم 

ٍد  ُمَوحِّ ُكلِّ  َجبِْيِن  ــْوَق  َف ِميَسُملِْلُحْزِن  ــَو  ُه ِه  ــُدوِّ َعـ ــَرْغــِم  َب َوْســـٌم 
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َدًما  َمَداِمَعُه  ُيْجِري  َأْن  ُمَفَيُحقُّ  الدَّ َسيِِّدِه  َنْحِر  ِمْن  َجــَرْى  َعْبٌد 

الُبَكا  ِمَن  َسِئْمُت  َوَما  َألِْفُت  َأْســَأُمإِنِّي  ــا  َأَن إْن  الَعْلَياُء  َسِئَمْتنَِي 

َوَتْحَتَها  ــاِم  لِــأَلَن الَبِسيَطِة  ــْوَق  ــُمَف ــْوِس ــِه لـِـلــنِّــَيــاَحــِة َم ــْي لِــْلــِجــنِّ فِ

َها  ُكلُّ َوالَمَشاِعُر  َأْعــَوَل  ْكُن ُضْعِضَع والَحطِْيُم َوَزْمَزُمَوالِحْجُر  َوالرُّ

الُعَلى  َأْنِدَيُة  بِالنَّْوِح  َمأَتُمَوَتَجاَوَبْت  َنــاٍد  َوُكـــلُّ  ــاُت  ــْكــُرَم ــَم َوال

ِمْخَذًما  ــُة  ُأَمــيَّ َشــَهــَرْت  ــِه  بِ ُمَشْهٌر  ُمَخذَّ َفْهَو  يِن  الدِّ فِي  بِِه  َفَتَكْت 

ُهْم  َحلَّ َل  لِْم  ُقْلُت  َحتَّْى  َغَضُب اإلَلِه َوَكْيَف َعنُْهْم َيْحُلُم؟!َفَعِجْبُت 

َأْقَبَلْت  ــاَلَلــِة  الــضَّ ُزَمــُر  َتْهُجُمَوبَِعْينِِه  اإِلَماَمِة  َحَرِم  َعَلْى  َعــْدًوا 

ُمْقَسٌم  ُهــَو  َفَها  َنْهًبا  بِــِه  َمْغنَُمَصاُحْوا  َأْحَمَد  َوَبنَاُت  الِعَدْى  َبْيَن 

ى َهَمَعا 
َ
ف

َ
ْي ِلِسْبِط الُمْصط ْمُع ِمنِّ القصيدة السابعة: الدَّ

ْمُع ِمنِّْي لِِسْبِط الُمْصَطَفى َهَمَعا  َوالَقْلُب ِمنِّي بِنَاِر الُحْزِن َقْد َلَسَعاالدَّ

َحطَّ الِخَياَم َوَحْرٌب َجْيُشها اْجَتَمَعاَلْم َأْنَسُه ُمْذ َأَتى َأْرَض الطُُّفْوِف َوَقْد 

إَِذا  َكاألُُسْوِد  ِكراٍم  بَِصْحٍب  َواْرَتَفَعاَدَعا  النَّْقُع  ــاَر  َوَث الِهَياُج  َقاَم 

بَِها  ُمْسَتْبِشريَن  الَوَغْى  فِي  َطِمَعاَتَراُهُم  َقْد  الِعزِّ  بَِمْوِت  َفْرٍد  َوُكلُّ 

َخالُِقُهْم  الَعْرِش  إَِلُه  َدَعاُهْم  َهَووا َعَلى التُّْرِب إِْذ   َداِعي الَقَضاِء َدَعاَفُمْذ 

َبْعَدُهُم  الله  ــْوِل  َرُس ِسْبُط  َهَمَعاَوَظــلَّ  َقْد  ْمُع  الدَّ َوِمنُْه  َوِحيًدا  َفْرًدا 
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َعَقاِئِلِه  ِيْحِمي َعْن  الَقْوِم  َطَلَعاَفَشدَّ فِي  ــْد  َق اُر  ــرَّ ــَك ال ــَدُر  ــْي َح ــُه  ــَأنَّ َك

ُحَشاَشتِِه  فِْي  بَِسْهٍم  ُأِصْيَب  َمَعاَحتَّى  َوالنَّبيِّ  َعِليٍّ  َقْلَب  ــاَب  َأَص

َباُق َبَكْت  ْبُع الطِّ ِت األَْرُض والسَّ وُح األَِميُن َنَعىَفاْرَتجَّ َوالَعْرُش َقْد َماَد والرُّ

َعَلى  َعاَينَْتُه  َقْد  َزْينٍَب  َعَلى  ُصِرَعاَلْهِفي  بِالَعَرا  َقتْياًل  ِعيِد  الصَّ َوْجِه 

ِعيِد ُلًقى  ْمِح َقْد ُرفَِعاالِجْسُم ِمنُْه َعَلى َوْجِه الصَّ َوَرأُسُه َفْوَق َعالِي الرُّ

ُمْضَطَهًدا  الَجبَّاِر  ُة  ُحجَّ الَوِجَعاَوَبْينََها  الَباِكَي  َفَدْيُت  َباٍك  بِالَقْيِد 

َعَلى  ِهْيِد  الشَّ َرأَس  َناظًِرا  َأْنَسُه  َرأِس الَقنَاِة َوَدْمُع الَعْيِن َقْد َهَمَعاَلْم 

ُم ُروُر ُمَحرَّ السُّ
َ
ُم ف  الُمَحرَّ

َّ
القصيدة الثامنة: َهل

ُم  ُمَحرَّ ــُروُر  َفــالــسُّ ُم  الُمَحرَّ ُمَهــلَّ  ُمَحرَّ َهــلَّ  ِحيَن  ُحَسْيٌن  َوُنِعْي 

الُمْصَطَفى  َوالنَّبِيُّ  ُم  الُمَحرَّ األَْعَظُمَهلَّ  َوالــَوِصــيُّ  َكِئْيًبا  َأْمَسى 

َأْصَبَحْت  َوالَبُتوَلُة  ُم  الُمَحرَّ َوَتْلطُِمَهلَّ  َتنُْوُح َعَلى الُحَسْيِن  َثْكَلى 

الُمْجَتَبى  ِكيُّ  َوالزَّ ُم  الُمَحرَّ ُمَهلَّ  ُمَتَألِّ َوَقــْلــُبــُه  الُحَسْيَن  َيْبِكي 

إِْذ  َهــلَّ  َل  َلــْيــَتــُه  ُم  ــَحــرَّ ــُم ال ــلَّ  ُمه الــدَّ ُسِفَك  ٍد  ُمَحمَّ لِِسْبِط  فِْيِه 

ــُه  َل َوَبــَكــْت  َآَدٌم  ــاُه  ــَك َب ــى  ــْوًل ُمَم ُمَكلَّ َوالــَكــِلــيــُم  ــوٌح  ــ َوُن ا  ــوَّ َحـ

َواْبنُُه  ُحْزًنا  َعَلْيِه  الَخِليُل  َوَمْرَيُمَوَبَكى  الَمِسيُح  ــاَح  َن َأًســى  ــُه  َوَل

َوَلـــُه َجِمْي  ــلُّ األَْنــبِــَيــا  ُك َدُمَوَبــَكــْتــُه  َوَمْدَمُعَها  َناَحْت  األَْوِصَيا  ُع 
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َأْفاَلِكَها  فِي  ــاَلُك  األَْم َلُه  َواألَْنُجُمَوَبَكْت  َما  السَّ َقَمُر  َلُه  َوَبَكى 

َجنَّاتَِها  فِي  الُحوُر  َعَلْيِه  ــُمَوَبَكْت  ــْأَت َم َأْرٍض  ــُكــلِّ  بِ ــَم  ــْي ُأِق ــُه  َوَلـ

َوَزْمــَزُمَوَبَكْى َلُه الَبْيُت الَحَراُم َوِحْجُر إِْسـ َوالَمَقاُم  ُحْزًنا  ـَماِعيَل 

ْت أْدُمِعي
ّ
 الُمحّرُم فاْستهل

ّ
القصيدة التاسعة: هل

أْدُمِعي فاْستهّلْت  الُمحّرُم  األْضُلِعهّل  بين  الُحزِن  زناُد  وروى 

ِهاللِه ــُزوغ  ُب عيني  أْبصرْت  مأل الّشجا ِجْسِمي ففارق مْضجِعيُمــْذ 

مطاِعِمي علّي  فيه  ِعيوتنّغصْت  توجُّ فِيِه  واْزداد  ومشاِربي 

جرى ما  الُمحّرِم  شْهر  يا  األْنـــزِعالله  الــبــطِــيــِن  آِل  على  فيه 

الورى على  أطّل  شْهٍر  ِمن  ّضِعالله  الرُّ رْوس  شّيْبن  بمصاِئٍب 

محّمٌد الــنّــبـِـيُّ  ُفــِجــع  لقْد  ُيــْفــجــِعشــْهــٌر  ــم  ل ـــٍد  ُمـــوحِّ وأيُّ  ــِه  ــي ف

بِكربال الحسيُن  نــزل  ــِه  بِ اللُّّمِعشْهٌر  كالُبُدوِر  صْحٍب  خيِر  في 

ــنــوِرِه بِ ــوُع  ب ــرُّ ال ِمنْها  ــأْلألْت  ــت األْرفِعف ماِك  السِّ هاِم  على  وعلْت 

لِقاءُهم أحــّب  ــاِري  ــب ال مْصرِعلِكنّما  بِأكرِم  البْوغا  على  فغدوا 

مْدمِعوبقى وِحيًدا بْعدُهْم ِسبُط الُهدى ــرِف  ــأش بِ أســًفــا  ينعاُهُم 



44

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

الشعر الشعبّي

: األبو ذّيات
ً

أّول

1. قصد ظعن الحرم كوفان والشام
والشام الحرم كوفان  وّشامقصد ظعن  المتن  منها  الشمر  اوسوط 

والشام مــات  منه  العدو  الفاطمّيهضمير  ســبــاهــا  رحــمــة  ــال  ب

2. ما الجل الثواب بكيت واجره
واجره بكيت  الثواب  لجل  واجرهما  الگلب  بصميم  نار  لچن 

عزّيهمصاب حسين آبد ما صار واجره ننصبله  يــوم  كــل  فــرض 

3. يمـن حكمك جراه الله علمالك
علمالك الله  جراه  حكمك  علمالكيمن  صالح  يبو  تنشر  متى 

هدّيهابگتل احسين ما واصل علمالك للطاغي  المشت  نساه  او 

4. اهالل الكدر واالحزان هليت
هّليت والحــزان  الكدر  هّليتاهــالل  بيك  الموالي  عين  اودمه 

هّليت عــالســالم  النوح  امــّيــهيشهر  بــيــك  تــفــرح  او  تظهر  ل 

5. وين األّيام اللي كّنا نعشها
نعشها  ــا  كــنّ الــلــي  ــام  ــ األّي ونعشهاويــن  بــوجــود  عــلــي  أبــونــا 

نعشها  بيحمل  ــاس  ــن ال الغاضرّيهوكـــّل  تراب  يخويه  ونعشك 
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6. لوالك الفرض يحسين ما تم
ماتم يحسين  الــفــرض  ماتملـــولك  ثلث  المنّه  كــبــدك  وحـــّق 

ماتم مــنــصــوب  بقلوبنا  الغاضرّيهإلـــك  غــريــب  ــا  ي لجــلــك 

7. جسمي امن الحزن يا ناس ينهار 
ينهارجسمي امن الحزن يا ناس ينهار عالوجنات  العين  اودمــع 

ينهار ريــت  يــا  تجي  ل  علّيهعسنّك  تتفّرج  وعـــداي  ابشمس 

8. عاشور على االسالم هلهل
هلهل ــالم  ــ الس عــلــى  ــور  ــاش اودمع العين على الوجنات هلهلع

هلهل زياد  وابن  احزنت  الحمّيهالشيعه  ابن حامي  احسين  ابگتل 

ثانًيا: القصائد واألبيات

1. هّل المحرم واستهلْت دمعة العيْن
اإلسالم نصبْت للمآتم تندب حسيْنهّل المحرم واستهلْت دمعة العيْن 

نذكر شهيد الدين بسيوف آل ُأمّيهكل عام احنه ابهالشهر ننصب عزّيه

البرّيه سيد  مْع  الكرار  وانعزي احنه فاطمه ست النساوينوانعّزي 

نبكي على ذبحة اطفاله مَع أولدهنبكي على المذبوح وبكانا عباده 

نبكي على مذبحهم وحرق الصواويننبكي على المطروح ما تحته وساده 

نبكي على راسه بروس السمهرّيهنبكي على صدره تدوسه األعوجّيه

نبكي على سلب الوديعه والخواتيننبكي على مشي الحرم حسره سبّيه 
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2. يا هالل من النبي اشعندك عذْر 
عذْر اشعندك  النبي  من  هالل  اتغدْريا  بحسين  ليش  ينشدك  من 

ابهالشجونشلك سابق عند بني هاشم ديون بادرتها  واّسا  مضْت 

العيون خّليْت  الهضم  الجمْرجّرعته  شبه  وقلوبنه  تــهــْل  دم 

اهالْل مثلك  ِعَمْل  ول  هالل  ناليا  ــوم  ي يــومــك  مثل  ول  بينه 

جثث شالوا روسهه ابعالي السمْرول بغيرك ضلت النه أعلى الرمال

3. استعدوا للبواكي والمناح
ــّدوا لــلــبــواكــي والــمــنــاح ــع ــت على احسين ابكّل مسّيه اوكّل صباحاس

والعويل للبواكي  ــعــّدوا  اوخلوا دمع العين دم احمر يسيلاســت

وجبرئيل تنعى  األمــالك  ينعى بس اهالل شهر الحزن لحگامت 

بالسمه لّوح  الحزن  شهر  مأتمهاهالل  ناصب  اوجبريل  كاسف 

وناحكلها حزنانه اعلى بن حامي الحمه بكه  إّل  مخلوق  بگه  اوما 

4. خويه اجيتك آنه وشوف حالي )طور العكراوي(
خويه اجيتك آنه وشوف حالي       آه آه آه
گـــــــوم لـــــي يـــــا عــــــــّزي ودللـــــــي
خويه شلون تخّليني بغير والي        آه آه آه
ــدك اشـــجـــرالـــي ــعـ ــن بـ ــ ــدري م ــ ــ ــا ت ــ م

آه يا خويه آه يا خويه آه يا خويه آه
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يخويه اگعد وشوف شصار بيه      آه آه آه
ــه ــّي ــب ــوده س ــ ــي ــ ــگ ــ ــت م ــ ــ ــك رح ــ ــت ــ أخ
خويه ولتناشدني عن فعل امّية      آه آه آه
ــه ــّي ــران ب ــيـ ــنـ ــوا الـ ــلـ ــعـ رّوعــــونــــا وشـ
وتراهي اعلى راسك ماتت رقّية       آه آه آه

5. وين لينوح وياي وينه
ــه ــن ــن لـــيـــنـــوح ويــــــاي وي ــ ويـــنـــه لــيــهــل دمــــــوع عــيــنــهويـ
ــنــه ــي ــن لــيــســاعــدنــي بــون ــ ــوا وتــيــنــهويـ ــع ــط لبــنــي الــــذي ق
ــّم بـــس جــســد ومــوزعــيــنــه ــ ــهوث ــن ــي ــن داف ول  الـــثـــرى  فــــوق 
ببكينا ــا  ــدن ــاع ــس ــي ل عليناواحـــنـــا  لـــصـــارت  بــالــمــصــايــب 

ــه ــن ــي ــع ن لزم  ــر  ــ ــش ــ ــح ــ ال يـــــــوم 

6. أنا أّم الغريب لمات مذبوح
مذبوح لــمــات  الغريب  أّم  ــا  مسفوحأن الــطــّف  بـــوادي  ودّمـــه 

ــروح  وت الظلم  ــوادي  عـ المطروحوتقبل  جسمه  على  تلعب 

ــه والـــجـــروح ــّل ــر ك ــقــب وخــواتــه بــكــثــرة تــحــن وتــنــوحفـــوق ال

7. يبني يبني
كياني هّدت  مصبيتك  يبني  يبني يبني والفرح عقبك ما لفانييبني 

ــر وايــــد أذانـــي ــم ــش يــبــنــي يــبــنــي وال

الغايبيبني يبني مصيبتك أصعب مصايب يظهر  يمتى  يبني  يبني 

ــب ــاي ــار األط ــث يــبــنــي يــبــنــي ويــاخــذ ب
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8. يبو صالح
علينا طالت  غيبتك  صالح  اجينايبو  هاليوم  وللحزن  صالح  يبو 

نبينا ــكــاه  ب ــي  ــل ال نبكي  ــح  صــال يــبــو 

9. وبنت النبي وي الحور نصبت له عزّيه
العلّيهوبنت النبي وي الور نصبت له عزّيه  السماوات  في  مآتم  صــارت 

الغارضّيه  غريب  يا  ينادي  عطشانوالكل  مات  شهيٍد  وا  ينادي  وهذا 

وّقاد  بالقلب  والزن  الكسب  لبست الشيعة بكل وادي ثياب السوادعافت 

العباد  ــن  زي بــو  عــى  مأتها  تبذل على ابن المصطفى غالي األثماننصبت 

10. وانعى على اللي بكربال صدره تهشم
هتّشم صدره  بكربال  الي  عى  إبكي يا شيعي بهالشهر واجري الدمع دموانعى 

الأتم تنصب  بالشهر  الزهرة  الونينفاطمة  وتــزيــد  بالقبر  ابنها  وتــنــوح 

ه جملة الحوروهتل دمعها عى القىض بالسيف منحور فاطمة الزهرة تنوح ويَّ

هاجت أحزاني والقلب منقسم نّصينوتصيح يبني ذاب كبدي بشهر عاشور

11. هّلت الشيعة بالحزن يا هالل عاشور
يا هالل عاشور بالزن  الشيعة  ونصبت عزّية بالمآتم ولطمت صدورهّلت 

لبس سوادك ليش قّلي شصار بالكونيا هالل الحّرم ليش أشوفك كاسف اللون

مزون الرسل  سيد  وقال  اهلالل  مقهوروّن  والدين  محزنة  العوالم  وكّل 

وجّدد مصاب اللي قضى بالطف حيرانمن حن هّل الشهر هّل بكّل األحزان
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واجلان واإلنس  أمالكها  عليه  على الذبيح اللي بقى بالطف منحورناحت 

افادي تناديوأّما الصيبة الي لّوعت مهجة  الزهرا  يسمعوا  المدينة  أهل 

وزاد حزن عى ولدي القبورعاشور جان  وسط  في  عزا  نصبتلهم  وأني 

12. يا موالي
بهالمسّيه اســتــعــّد  ــي  ــوال م ــا  الرزّيهي هــاي  وشعظم  موالي  يا 

ــي صـــيـــح آيـــالـــغـــاضـــرّيـــه ــ ــوال ــ ــا م ــ ي

الزكّيه فاطمة  واســي  موالي  جرّيهيا  دمعاتك  خّلي  موالي  يا 

شجّيه تصبح  وحــســرتــك  ــي  مــوال ــا  ي

رمّيهيا موالي حسين مرمي أعلى الوطّيه الكافل  وجــّثــة  مــوالــي  يــا 

سبّيه أخـــذوهـــا  وزيــنــب  مــوالــي  يــا 

ورقّيه سكنة  ســيــروا  مــوالــي  مّيهيــا  شرب  ما  والطفل  موالي  يا 

ــه ــّي ــر اخ ــبـ ــاســـم واكـ ــوالـــي وجـ ــا مـ يـ

13. يّمه الليل كّله ما ننامه
ــا نــنــامــه ــل كـــّلـــه مـ ــي ــل بسهامهيـــّمـــه ال صّوبنا  الــدهــر  يــّمــه  يــا 

ــك يــتــامــه ــب ــن عــق ــا يـــّمـــه بــقــيــنــا مـ يـ

14. يّمه أنا زينب عد من تخّليني
ــا يّمه ــا يــّمــه ي ــا يــّمــه ي ــا يــّمــه ي ــا يّمهي ــا يــّمــه ي ــا يــّمــه ي ــا يــّمــه ي ي

تخّليني من  عد  زينب  أنــا  تحرمينييّمه  منك  سنّي  بزغر  طفلة 
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عاشور يجي  لمن  أنتظرك  يّمه  المنحوريا  جّثة  يم  التسنديني  أنت 

الخدور  سلبوا  لو  التباريني  لو فّرت أيتامي قلبي يظل مجمورأنت 

15. يمِّ الحسْن يا زهرا تِعالي
ــرا تـِـعــالــي ــ ــا زه ــمِّ الــحــســْن ي بحالييـ ْت  ْشَسوَّ كربال  وُشوفي 

ي ودلي ــل عـــزِّ ــه ضـــاع ك ــّم واليُي ابغير  الغريبه  اشحال  ُيّمه 

بِعيده  مــو  ــك  يــمِّ انــا  ــْب  ــن زي ــا  وا ِوِريَدهي انا ِشْفِت ْحِسين ِمْن َحزَّ

البِيَدا ساكنَه  ه  يمَّ تِــيــام  ــالْث  ايدهث ِخنُْصر  ر  ادوِّ ُنوبه  انــا  ُيمه 

ِعـــِضـــْيـــَده  ــْف  ــ ــ َك ر  ادوِّ وُنــــوبــــه 

16. من شافت عيوني المنارة وقّبة حسين
حسن وقّبة  الناره  عيون  شافت  هاجت احزاني وسالت الدمعه من العينمن 

الرحن تستأذن  ــزّوار  ــ ال عـــادة  والزهره والكرار والمصطفى العدنانمــن 

استئذان بال  إجيتك  اللهفة  من  أهتف وانادي النصرتك لبيك يا حسينوانا 

ــه ــغــي رســال ــّل ــن ب ــس بانهمالهيـــّي تـــزو اح وّصل ضريحه وخلِّ دمعك 

عّسالوِسْئله صدق داس الشمر صدره بنعاله فوق  راسه  وشال  اوداجه  هبَّر 

ــي حتــّيــه ــغ ــّل ــّي تــــزور احــســن ب ــ جرّيهي عبراتك  وخلِّ  ضريحه  وّصل 

رت منِّه األوصالوِسْئله صدق رّضت اعظامه األعوجّيه رّضضت صدره وطشَّ

هــّدان الدمع  خــّي  احسن  تــزو  وِسْئله صدق خّلوه عاري بغير أكفانيــّي 
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الجمالوِسْئله عقب عينه اشجره بحالة النسوان فوق  سبايا  وّدوهــا  يقولون 

جاري الدمع  خــّي  احسن  تــزو  بوارييــّي  في  اعظامه  لّفِو  صدق  وِسْئله 

يا سدالوراسك رجع للجسد لو ظل في البراري بلدة  بأي  ينعرف راسك  ما 

17. قلبك هالمسّيه اشلون
ــون ــ ــل ــ ــه اش ــ ــّي ــ ــس ــ ــال ــ ــري حـــالـــــــه قـــلـــبـــك ه ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ ــن ال ــ ــابـ ــ يـ

ــور ـــ ــت عــاشـــ ــف ــك مـــن ش ــن ــي ــع ــهاب ـــ ـــ ـــ ـــ ــالل ــن بـــالـــســـمـــــــا اه ــ ــّي ــ ب

ــوب ــج ــر م ــ ــده ــ ــول ال ــ ــب شـــــلـــــك نــــّيــــهتـــضـــل طـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ يـ

ــي احـــســـن ــ ــواعـ ــ ــا تـــســـمـــع نـ ــ ــهمـ ــ ــّيـ ــ ــواخـ ــ نـ او  والــــــــديــــــــن 

ــد اثـــلـــطـــعـــش مـــهـــيـــوب ــ ــريـ ــ مـــّيـــهتـ ثــــــالث  او  يـــالـــمـــهـــدي 

لــلــديــن تـــنـــتـــهـــض  ــم  ــهـ ــيـ بـ وتــــطــــالــــب ابــــــــــدّم احـــســـيـــناو 

جــــــــــّدك قـــــابـــــل ابـــســـبـــعـــيـــنمــــــا تــــــــــدري يـــــنـــــور الـــعـــن

جــــيــــش الــــــدهــــــر واشــــــــــــراره

ــك مـــــن تــــشــــوف الـــــاي ــنـ ــيـ جـــــارّيـــــه عـ او  لــــغــــايــــب  يــــــا 

ــهمـــــا تــــذكــــر اطـــــفـــــال احـــســـن ــ ــّيـ ــ ــو امـ ــ ــنـ ــ ــوا بـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وشـ

ــري ــ ــل جتـ ــ ــفـ ــ ــم كـــــــم طـ ــ ــ ــك ــ ــ ــه إل ــ ــارّي ــ ــج ــ ــى اخــــــــــــدوده م ــ ــل ــ ع

ــش والــــر ــطـ ــعـ ــوج امـــــن الـ ــ ــل ــ اتــفــطــري الــظــمــا  امــــن  ــده  ــبـ كـ او 

ــر ــ ــّك ــ ــف ــ ــت ــ ــه ت ــ ــ ــي ــ ــ ــيوأّمــــــــــــــــه ل ــك ــب ــوف اولـــــيـــــدهـــــا ي ــ ــشـ ــ تـ

ــه ـــ ـــ ـــ ــرال ــب ي الــــمــــوت  ــم  ــهـ سـ او 
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18. للجّنة بيدي كون أوّديه
بــكــى عليهلـــلـــجـــنّـــة بـــيـــدي كـــــون أوّديــــــه ــك  ــن اب ــرا  ــزه ي ــن  ــل م ك

ــدرهواعــلــه الــــرصاط اشــلــون أخــّلــيــه ــ ــن ص ــي ــس ــح ــا لـــطـــم ل ــ ــا م ــ ي

ــوم عـــاشـــور ــ ــت يـ ــّلـ ــن هـ ــ ــل ع ــ لــبــدورك ــه  اصــحــاب ــه  ــل واع لحسين 

ــرور ــ ــ ــهتـــنـــحـــر مــــــــروره اومـ ــّيـ ــزهـ ــب هـــلـــجـــنـــان الـ ــ ــاح ــ ص

19. گلبي يبو حمزة تراه اتفطر اوذاب
اوذاب اتفّطر  ــراه  ت حــزة  يبو  مثل المصيبة اللي دهتني مّحد انصابگلبي 

يزهرون ابمنازلنه  الي  القــار  يهجعونذيك  ما  العبادة  من  كله  والليل 

فوگ الوطّية امطّرحين ابحر الترابسبعة اوعرة عاينتهم كلهم اغصون

الصناديد ذيك  جلل  رايس  نّكست  البيدما  زلزلوا  بالغاضرّية  قّصروا  ما 

حسرى او من نوح اليتامه راسها شابنّكسه الرايس ادخول زينب ملس ايزيد

20. انا اصيحن او بالصياح راح صوتي
صويت راح  بالصياح  او  اصيحن  ــي انا  ــوت ــن م ــي ــس ــل اح ــب ــا ريــــت گ يـ

ابــيــوتــي تــنــهــب  ــدا  ــِعـ الـ ــوف  ــ اش ول 

21. خويه انعمت عيني وال شوفك
شــوفــك ول  عــيــنــي  ــعــمــت  ان ــه  ــوي ــركخ ــح ن دم  ــن  ــ م ــري  ــ ــج ــ وي ــح  ــيـ ذبـ

ــك ــت ــي ــا مــــطــــّرحــــة بـــقـــربـــكوأصـــــحـــــابـــــك وأهـــــــــل ب ــ ــاي ــ ــح ــ ض

ــا اتــــعــــگــــرت هـــاخلـــيـــل ــ ــاه ــ ــس ــ صــــــدركع عــــلــــى  داســـــــــت  ول 
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22. يحسين يابني هّيجت حزني علّيه
علّيه ــزن  ح هّيجت  يابني  العزّيهحيسن  ثياب  لبسة  بگبري  ألجلك 

الغارضّيه ياضحايا  عليكم  يحسينأبـكي  تحويك  كربال  كاتب  الله 

23. يا عين ابكي وسّحي الدمع غدرا
غدران الدمع  وسّحي  ابكي  عن  الطف عطشانيا  بأرض  المذبوح  على 

ــا عن ــع يـ ــدمـ ــي الـ ــّحـ واثنينابـــكـــي وسـ سبعين  المجد  ــل  أه على 

24. شيعتنه يگلها اعليه يبكون
ــه يــبــكــون ــي ــل ينصبونشــيــعــتــنــه يــگــلــهــا اع ــم  ــأت وم الــيــجــي  عـــام  ــل  ك

ــزا كــلــهــم يــگــومــون ــعـ احسينوابـــــذا الـ على  تحزن  اطفالهم  اوحّتى 

25. هل عاشور هلن دمع يا عيوني
ــا عيون ي ــور هــلــن دمـــع  ــاش ــل ع ــيه عــّزون بحسين  خــلــق  ــا  ي ــومــي  ق

ــه ــواكــّي ــر ب ــدخ مسبّيههـــل عـــاشـــور مـــن ي غـــدت  ــب  ــن زي ــور  ــاش ــع وب

منّيه ــزن  الـ ــن  م ضلوعها  فّكونييــويــي  اليسر  مــن  هلي  يــا  تــنــادي 

26. ياللي تناشدني عليمن تهمل العين
العن هتمل  عليمن  تناشدن  كّل البكا والنوح والحسره على حسينيالي 

دموعي بصبها  وتظهره  بگلبي  بطوعيحّبه  شوفه  ول  حّبه  في  مجبور 

ليت گبل ظلوعه نرّضت ضلوعي الخدينيا  منّي  تعّفرت  خّده  گبل  ومن 

ومسّيه صبح  بكل  مصابه  عى  الزكّيهابكي  الزهرا  عالبكا  واساعد  أبكي 

الغارضّيه ذبــيــح  يــا  تــنــدب  العينالـــازال  ــّرة  وق حبيبي  يا  يبني  يحسين 
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27. يبويه قوم شوف اشلون ولياي
ولياي ــون  ــل اش شــوف  قــوم  الماييبويه  ذاقـــت  اومـــا  امــذّبــحــه  كلها 

ــوف اشــاتــة عــداي ــش بالبروريــبــويــه لــو ت تــاهــت  ابناتكم  وتــشــوف 

28. انحنت فوگه تشم نحره وصدره
وصــدره نحره  تشم  فوگه  عبرهانحنت  ــن  ــعــي وال صــارخــه  وتــنــدب 

ــره ــا زهـ ــي عـــنّـــك يـ ــت ــاب ــي ــذي ن ــ وســـفـــه يـــــروح والـــيـــنـــه لــلــقــبــوره

29. نوحي على األوالد يا زهرة الحزينة
الزينة زهــرا  يا  األولد  عى  المدينةنوحي  في  وواحد  واحد  كربال  في 

تبديد الشمل  وصــار  عنّك  واحد من جعيدة قضى وواحد من يزيداتفّرقوا 

وينهواحد اندفن عندك وواحد عنّك ابعيد احسين  وقبر  عندك  الحسن  قبر 

30. هلّنوح يا زهرة على منهو تنوحين
تنوحن منهو  عى  زهــرة  يا  نوحك على المسموم لو نوحك على احسينهلنّوح 

بادي باخلّد  والدمع  نادت  او  اولديحنّت  كلهم  خلق  يا  تسألوني  إن 

واعظم مصايبنه علينه امصيبة احسينلكن امصاب احسن ساطي ف فؤادي

عاشور يوم  ذبايح  ولدي  عى  القبورحزن  وسط  في  مآتم  عليهم  لنصب 

واعظم علّي لو نعى الناعي على حسينونسيت ضلعي الي بجنب الباب مكسور
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Q هداء
ّ

المجلس األّول: البكاء لمصاِب سّيِد الش

القصيدة

بَِمْغنَاَها َسْبًعا  َفُطْف  الطُُّفوُف  َمــْعــنَــاَهــاِهَي  ُدوَن  َمــْعــنــًى  ــَة  ــكَّ ــَب لِ ــا  ــَم َف

هَلَا  ــَداُد  ــشِّ ال ْبُع  السَّ َوَلِكنَّها  ــْت َوَطـــأَطـــَأ َأْعـــاَلَهـــا أِلَْدَنـــاَهـــاَأْرٌض  ــ َداَن

ــوُن َجــانِــُبــَهــا  ــُم ــْي ــَي اُلـــَبـــاَرَكـــُة اَل ِسينَاَهاِهـ ُطـــوُر  إِلَّ  ِســيــنَــاَء  ُطـــوُر  ــا  َم

اَهاَوَصْفَوُة األَْرِض َأْصَفى اخلَْلِق َصلَّ ِبا  َوَصفَّ إِْكــَراًمــا  الَعْرِش  ُذو  اُه  َصفَّ

ُجَثًثا  نَْت  ُضمِّ َأْرٌض  َوْهَي  َل  َلْوَلَهاَوَكْيَف  َواللِه  َل  الــَكــْوِن  َذا  ــاَن  َك َما 

ــوا  ــَذُل َب َلـــُه  ــاٌن  ــي ــْت َوفِ الُــَســْنُ  ــافِيَها  ــاَه َأْزَك َكـــاَن  ــوٍس  ــُف ُن الــلــِه َأيَّ  ــي  فِ

َتْشُجُرُه  اخلَطِّ  َوُسْمُر  الَُسْنَ  بِــِذْكــَراَهــاَأْنَسى  َنْفِسي  اْنَتَفَعْت  َفَما  إًذا 

َعُظَمْت  التِّي  َرَزاَيــاَك  َتْبِكي  ــُس  َتنَْعاَهااإِلْن األَْرِض  طَِباِق  َتْحَت  َوالِجنُّ 

بِِه  ُأِصيَب  َقْد  ُمَصاًبا  َتنَْسى  َطَهَوَكْيَف  الُمْصَطَفى  َوَقْلُب  الَوِصيِّ  َقْلُب 

ْهَراَء ِحَن َدَهى  َعْينَاَهاَخْطٌب َدَهى البِْضَعَة الزَّ ــُه  ــنْ ِم بِــنَــِجــيــٍع  ــَرى  َجـ ِرْزٌء 

ــٌة ــاِرَي َس ــاِب  ــَتـ األَْقـ َعـــَى  ــيِّ  ــبِ الــنَّ ــَد ُرؤَيــاَهــاآُل  ــنْ ــرَّ َيــِزيــٌد ِع ــَس ــا ُي ــَم ــْي َك

ــُه  ــُع ــْرَف َي اهللِ  ــِق  ــْل َخ ــَرِم  ــ َأْكـ َأْشَقاَهاَوَرْأُس  َوْهـــَو  ِســنَــاٌن  نَاِن  السِّ َعَلى 

 الليلة الثانية

وداع املدينة املنّورة
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)فايزي(

متجاوبيني  كربال  أنشدك  أرد  اخبرينيبــاهلل  بالله  كربال  يا  العذر  شنهو 

تعلميني ــدك  ــ وأري أعتبنك  شنهو العذر يا كربال من هذا المصابحــّقــي 

يكرمونه لزم  ــار  ــطَّ اخل كــربــال  ــا  يضيفونهي بــعــز  ــاه  ويـ يــجــي  ــي  ــل وال

يمنعونه شفتي  الـــاي  عــن  ــار  ــطَّ ذابُخ القلب  ــره  ث بفعلك  كربال  يــا 

جربيل  نــاغــاه  الــذي  ــذا  ه كربال  شمامة الهادي ومهجة حامي الدخيليــا 

األبوابوبأرضك ختليني تسحق صدره اخليل دحاي  ابن  هذا  تعرفينه  ما 

تعتبون  ل  كــربــال  أرايض  عيونيقــالــت  بكرة  مالجرى  عليه  غصبن 

والحاربوا الحسين خسروا يوم الحسابكعبة صت والناس كلهم يقصدون

)أبو ذّية(

ينصاب  يحسين  مأتمك  ينصاببقلبي  الدمع  يمّر  من  وذكــرك 

ينصاب  ريت  قلبك  بــدال  الوطّيهقلبي  على  خّدك  بدال  وخّدي 

المصيبة

ورد عن اإلمام الصادق Q: رحم الله شيعتنا! إّنهم أوذوا فينا 
بنور  وُعجنوا  طينتنا،  فاضل  من  ُخلقوا  قد  منّا  شيعتنا  فيهم،  نؤَذ  ولم 
وليتنا، َرُضوا بنا أئّمًة ورضينا بهم شيعة، ُيبكيهم ما أصابنا، وُيحزنهم 
على  ونطَّلع  هم،  بتألمُّ نتألمَّ  أيًضا  ونحن  سروُرنا،  ويسّرهم  حزُننا 
إلى  العبد  مرجع  ألّن  نفارقهم؛  ول  يفارقوننا  ل  معنا  فهم  أحوالهم، 
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ُله إلى موله، فهم يهجرون من عادانا، ويجهرون بمدح  سّيده، وُمَعوَّ
إلينا،  ومضافون  منّا  شيعتنا  إّن  اللهّم  آذانا،  من  ويباعدون  والنا،  من 

فمن ذكر مصابنا وبكى ألجلنا أو تباكى استحى الله أن يعّذبه بالنّار.

أقول: وكيف ل نبكي على مصاب الحسين Q وأهل بيته وقد 
كان رسول الله P يبكي بمجّرد أن يرى الحسين Q؛ ألّنه يتذّكر 
كان   P الله  أّن رسول  عّباس  ابن  عن  ُروي  وقد  عليه.  سيجري  ما 
إليَّ  ثّم قال:  فلّما رآه بكى،   Q أقبل الحسن  إذ  جالًسا ذات يوم، 
أقبل  ثّم  اليمنى،  فخذه  على  أجلسه  حّتى  ُيدنيه  زال  فما  بنّي،  يا  إليَّ 
الحسين Q فلّما رآه بكى، ثّم قال: إليَّ إليَّ يا بنّي، فما زال يدنيه 

حّتى أجلسه على فخذه اليسرى.

وكان رسول الله P في أواخر أّيامه يبكي إذا رأى أحًدا من أهل بيته 
كأمير المؤمنين Q وفاطمة والحسن والحسين R، فإذا ما سألوه 
عن بكائه، كان يقول: إّني أتذّكر ضربة علّي على رأسه! ولطم فاطمة على 
خّدها! وطعن الحسن في فخذه والسّم الذي ُيسقاه! وقتل الحسين!

ُخوِر ِصاَلَبها ِهَضاَبهاَخْطٌب ُيِذيُب ِمَن الصُّ الِجَباِل  ُشمِّ  ِمْن  َوُيِزيُل 

َصاَدَفْت  ِمنُْه  َقاَسْيَت  ما  أّن  ــهــاَفَلْو  أَلََذاَب ِمــْعــَشــاَرُه  َفا  الصَّ ــمُّ  ُص

ولكن  عظيمة،  قلبك  على  كّلها  المصائب  الله،  رسول  يا  سّيدي 
ها ألًما مصيبة الذي ذبحوه من القفا، وتركوه جّثة في أرض كربالء  أشدُّ

لم يواَر جثمانه الثرى.
سّيدي يا رسول الله، أين أنت عن ابنتك زينب يوم عاشوراء، عندما 



58

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

سقط الحسين صريًعا على رمضاء كربالء، وجاءت النسوة إلى مصارع 
التراب جبينه! وصافح  أنينه،  الحمام  قطع  من  بين  ما  الشهداء، وهم 
داعيات،  وبالعويِل  لطَمات،  الخدوِد  على  الخدوِر،  مَن  برْزَن 

وبعَد العزِّ مذّلالت، وإلى مصرِع الحسيِن مبادرات!
ــُه ــمُّ ــض ــرداِء تــظــّلــُلفــــواحــــدٌة حتـــنُـــْو عــلــيــِه ت ــ ــال ــ ــِه ب ــي ــرى عــل ــ ــ وُأخ

وجَهَها تصبُغ  النحِر  بفيِض  وُأخـــــرى ُتــفــّديــِه وُأخـــــرى تــقــّبــُلوُأخــرى 

بجنبِِه ــوُذ  ــل ت ــوٍف  خـ عــى  ــرى  ــ تعِقُلوُأخ ليَس  ناَلَها  ــْد  َق لَِما  وُأخـــرى 

النساُء واألراِمُل واليتاَمى  نعم، خرَجْت زينُبO وِمْن خلِفها 
ِمَن الِفسطاِط إلى أرِض المعركة!

تنـدب  علّي، وهـي  بنـت  أنسـى زينب  ل  فواللـه  الـراوي:  يقـول 
الحسـين، وتنـادي بصـوت حزيـن وقلـب كئيـب: وامحّمـداه! صّلـى 
عليـك مليـك السـماء، هـذا حسـين مرّمـل بالدمـاء، مقّطـع األعضاء، 
المصطفـى،  محّمـد  وإلـى  المشـتكى،  اللـه  وإلـى  سـبايا،  وبناتـك 
وإلـى علـّي المرتضـى، وإلـى حمـزة سّيد الشـهداء... بأبي مـن ل هو 
غائـب فيرتجـى، ول جريـح فيـداوى، بأبي من نفسـي له الفـداء، بأبي 
المهمـوم حّتـى قضـى، بأبـي العطشـان حّتـى مضـى، بأبـي مـن شـيبته 
تقطـر بالدمـاء، بأبـي مـن جـّده رسـول إلـه السـماء، بأبي من هو سـبط 
الكبرى، بأبـي  بأبي خديجـة  المصطفـى،  بأبـي محّمـد  الهـدى،  نبـّي 
علـّي المرتضـى، بأبي فاطمـة الزهراء سـّيدة النسـاء... فأبكـت واللـه 

كل عـدّو وصديـق!
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)مجردات(

ــوه ــح ــّزوهأخــــربك جيــــّدي احــســن ذب ــ ــراس حـ ــ ــل ــ ــن الـــقـــفـــا ل ــ ومـ

ــر ذّبــــوه  ــهـ ــوهومــــن فــــوق ظــهــر الـ ــ أب ول  ــّده  ــ ــ ج ــوا  ــ ــب ــ راق ول 

ــوه  ــال ــح ش ــرمـ ــراس الـ ــ ــرد الــخــيــل رّضـــوهوراســـــه بـ ــج ــدره ب ــ وصـ

ــوه  ــح ــاله ذب ــ ــل ويـ ــف ــط ــى ال ــّتـ وشـــربـــة امـــيَّـــه أبــــد مـــا ســقــوهوحـ

ــوا بــالــســن  ــانـ ــدا خـ ــعـ ــّدي الـ ــ تكفينجيـ ــر  ــي ــغ ب عـــــاري  ــوه  ــ ــّل ــ وخ

ــوا عــقــب عــيــنــه الــنــســاويــن ــب ــنوســل ــواوي ــص وال خيمهم  وحـــرقـــوا 

)لحن الفراق(

وينه جّدي يشوف عّباس مصيوبه عينهوينه جّدي يشوف خوية حسن وينه

علينه يشوف شنهو لجرى  وينه جّدي 

)أبو ذّية(

ــا  ــره ــة حـــلَّـــت عــلــيــنــه وت ــب ــي ــص وترهاال ــّدي  جـ ــا  ي انقطع  وكــبــدتــي 

ــا  ــره ــك وت ــول ــب ــنــظــر ش ــك ت ــت ــري غـــدت مــرتــع لــحــافــر خــيــول أمــّيــهي

.Q ثّم وّجهت وجهها ناحية الغري، ناحية أبيها أمير المؤمنين
ــون ولــيــاي ــوف شــمــاتــة عــداييــبــويــه قـــوم شـــوف شــل ــش يــبــويــه لــو ت

ــت الــاي ــ ــا ذاق ــة ومـ ــح ــذّب ــهــا م ــت بــالــبــروركــّل ــاه ــوف بــنــاتــك ت ــش وت
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ــَرًة  ــاِئ َح األَْلــَبــاَب  ــَرَك  َتـ َميًِّتا  ــا  ــًةَي ــَي َراِم الَبْغِي  ِســَهــاُم  َتــنَــاَوَشــْتــُه 

َعاِدَيًةَوَأْعَظُم الَخْطِب فِي اإِلْساَلِم َداِهَيًة الِخْيُل  َعَلْيِه  َتُجوُل  َعــاٍر 

َوِرَدا ِمــْئــَزٍر  َضافِي  يــُح  الــرِّ ــُه  َل َحــاَكــْت 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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O والسّيدة الزهراء P المجلس الثاني: وداع النبّي

القصيدة

ــبـــنـــِت طــَه ــُط الـــنـــبـــيِّ لِـ ــبـ يــــــوّدُع قــبــَرهــا َوْهــــــَو الـــَوصـــوُلمـــىض سـ

ــــــــــاُه قـــومـــي ــُلونــــــاداهــــــا أَيـــــــا أمَّ ــي ــرح ــاَن ال ــ ــْد حـ ــقـ لِــتــوديــعــي َفـ

ــــْت ــْت وْســـــَط مـــرقـــِدهـــا وأنَّ ــوُلَفـــحـــنَـّ ــت ــب ــُر ال ــه ــط ــا ال ــَه ــِل ــب ــِة ش ــن ــح ــم لِ

ــرًبا ــاِد صـ ــّجـ ــسـ ــا الـ ــ ــا أب الجليُلَونــــــــاَدْت يـ ــَم  ــك ح ــا  ــم بِ ــلــوى  ــب ال عــلــى 

ــا ــًعـ ــس صيـ ــ ــ ــَك الـــرســـوُلُبــــنــــّي بِـــكـــربـــال ُت ــُل فـــي مــصــيــبــتِ ــَك ــث ــُي َف

ــُح ظـــامـــًئـــا َوالــــــــاُء جيــري ــ ــذبـ ــ ــٌب مــهــوُلَوُتـ لِـــجـــنـــبِـــَك يـــا لــــُه خـــطـ

ــدو ــع ــوِل عـــلـــيـــَك ت ــ ــي ــ ــاخل ــ ــأّن بِ ــ ــ ــوُلك ــي ــخ ال تـــلـــَك  ــْت  ــَقـ ــابـ سـ ل  أل 

ــوُلَوُتـــــــؤَسُ بـــعـــَدك اخلَــــِفــــراُت ظــلــًا ــعـ يـ ــا  ــهـ ــبـ َفـ لـــَهـــا  حــــــاٍم  َول 

ــِر الــضــلــِع كــٌر ــزوُلوداُعـــــَك فـــوَق كـ ــ يـ ـــــــَك ل  أمِّ ــِب  ــلـ قـ ــي  ــ ف ــُه  ــ لـ

ــُلَســتــبــقــى لِـــلـــقـــيـــامـــِة نــــــاُر حـــزن ــويـ ــعـ ــُة َوالـ ــ ــآب ــ ــك ــ ــَك َوال ــ ــرزِئـ ــ لِـ
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)شعبي(

المدينةباهلل بالعجل قومي من قربك يا حزينة أرض  من  أنا  يّمه  يا  مطرود 

ــة ودعــيــنــي ــن ــه الــزي ــّم ــا ي ــي ي ــوم ومسحي دموعي اللي على خّدي وعينيق

وهناك أظّل وحدي وحولي تدور الصفوفقال مسافر يا يّمه ونيتي أقصد هالطفوف

رهينةوجسمي يقطعونه العدا برماح وسيوف تبقى  وجثتي  ــة  ــّي رم وأوقـــع 

ودم الحجر من هامتي بيدك تمسحينريتِك حترضي بكربال وحايل تشوفن

تشيلن قلبي  من  ويي  الثّلث  أمينةوسهم  ــا  ي بــيــدك  ــي  ــروح ج وتــــداوي 

)لحن الفراق(

وياي حارضة  روحك  أدري  بلواييالزكّية  اعلى  تبكين  وادري  يالزكّية 

الماي اشــرب  وما  أنذبح  من  يالزكّية 

ُبِلَيت األُمُة  Q: فعلى اإلسالِم الّسالم، إْذ  قال اإلماُم الحسين 
بِراٍع مثِل يزيد.

ا من تاريخ  اٍس جدًّ Q، في فصٍل حسَّ َص اإلماُم الحسيُن  شخَّ
لها  والتي  عِة،  المتنوِّ الوظائِف  بيِن  من  األساَس  الوظيفَة  اإلسالم، 
مراتُب متفاوتٌة في األهّميَّة، وقاَم بإنجاِزها، ولم ُيخطِْئ أو َيشتبْه في 
معرفِة ما كاَن العاَلُم اإلسالميُّ في ذلَك اليوِم بحاجٍة إليه أماَم الخطر 
األُموّي الكبيِر الذي بدَأ يفتُِك بديِن اإلسالم، وبشكٍل كبيٍر من تحريِف 
والنحراِف  النَّبيُّ  يُقْلُه  لْم  ما  ووضِع   ،P األكرِم  الرسوِل  أحاديِث 
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مَن  َجوٍّ  وانعكاِس  والتضليِل  األصيل،  دِي  المحمَّ الخطِّ  عن  الكبيِر 
اإلحباِط على المسلمين عاّمة، والحتياِل واإلعالِم الكاذِب، وتلفيِق 
ثقافِة  وترويِج   ،R البيِت  أهــِل  فضائِل  ِذكــِر  ومنِع  األحاديث، 
والفساِد  فاسًدا،  كاَن  وإن  للحاكِم  والخضوِع  والتسليِم  السكوِت، 

األخالقِي، وترويِج مجالِس الّلهِو والشراِب والِقَمار...
أماَم هذا الواقِع، كاَن ل بدَّ لإلماِم الحسيِن Q من ثورٍة يعيُد بها 
لُه شخصّيُة يزيَد من َضرٍر على بقاِء  َبُه معاويُة، وما ُتَشكِّ تصويَب ما خرَّ
Q يوِضُح  تِِه. لذلَك، نِجُد أنَّ اإلماَم الحسيَن  اإلسالِم واستمراريَّ
ُعْتَبَة  بُن  الوليُد  منُْه  طَلَب  عندما  وذلك  يزيد،  لمبايعِة  رفِضِه  أسباَب 
ا، ول  البيعَة ليزيد، فباَدَرُه الحسيُن Q قائاًل: إنَّ ِمثلي ل يبايُع ِسرًّ
ا، فإذا خرْجَت إلى الناِس ودعْوَتهم للبيعِة دعْوَتنا  َيْجتِزُئ بها مني ِسرًّ
ِشْئَت على  إذا  اِنصرْف  أجْل،  الوليُد:  فقال  األمُر واحًدا.  كاَن  َمَعُهم، 

اسِم الله، حتَّى تأتَينَا مع جماَعِة النَّاس. 
الساعَة  الحسيُن  فارَقَك  لئن  واللِه،  للوليد:  مروان  قال  عندها 
بينَكم  الَقتلى  تكُثَر  حّتى  أبًدا،  ِمثِلها  على  ِمنُْه  قِدْرَت  ل  يبايْع،  ولم 
تضرَب  أو  يبايَع  حّتى  عنِدَك  من  َيخرُج  فال  الرجَل،  احبَِسنَّ  وبينَه. 
كذْبَت  هَو؟  أْم  تقُتُلني  أنَت  قائاًل:   Q الحسيُن  فوَثَب  عنَُقه. 
أهُل  إنَّا  األميُر،  ها  أيُّ ُمخاطًبا:  الوليِد  أقَبَل على  ثّم  وَلُؤْمْت!...  واللِه 
الرحمة،  ومحلُّ  المالئكة،  ومختَلُف  الرسالِة،  ومْعَدُن  النبوِة،  بيِت 
قاتٌل  للخمِر،  شارٌب  فاسٌق،  رجٌل  ويزيُد  خَتم.  وبنا  اللُه  َفَتَح  بنا 
نصبُح  لكنَّا  مثَله،  يبايُع  ل  وِمثلي  بالِفْسق،  ُمعِلنًا  المحتَرمِة،  للنفِس 
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نا أحقُّ بالخالفة والبيعة. وتصبِحون، وَننظُر وَتنظروَن، أيَّ
ثّم دخَل فِتيُة الحسيِن وَأخرُجوه، فقال مرواُن للوليد: عصيَتني! ل 
نَُك مثَلها من نفسِه أبًدا. فقال له الوليُد: وْيَحَك، أشرَت  واللِه، ل ُيمكِّ
بأسِرها،  الدنيا  َأملَك  أْن  ُأحبُّ  ما  واللِه،  وُدنياي!  ِديني  بذهاِب  عليَّ 
أبايع!  ل  قال:  إْن  الحسيَن  َأَأقُتُل  اللِه،  سبحاَن  ُحسينًا.  َقتلُت  وإنِّي 
واللِه، ما أظنُّ أحًدا يلَقى اللَه بدِم الحسيِن إّل وهو خفيُف الميزان، ل 
يه، وله عذاٌب أليم. فردَّ عليِه مرواُن  ينظُر اللُه إليه يوَم القيامِة، ول ُيزكِّ
مستهِزًئا: إْن كان هذا رأَيَك، فقد َأَصْبْت. ولهذا، فقْد َعَزَل الوليَد بعَد 

ذلك، وعيَّن سعيَد األْشَدَق مِحلَّه.

المصيبة

جّده  مسجِد  إلى  اإلمارِة  داِر  من  خرَج  فإنَّه   ،Q الحسيُن  ا  أمَّ
أنا  الله.  رسوَل  يا  عليَك  الّسالم  وقال:  قبَره  فأَتى   ،P اللِه  رسوِل 
الحسيُن بُن فاطمة، فرُخَك وابُن فرختِك، وِسبُطَك الذي خلَّفتني في 
أّنهم خذلوني ولم يحفظوني. وهذه  اللِه  نبَي  يا  تِك، فاشَهْد عليهم  أمَّ

شكواَي إليَك حّتى ألقاك. ولم يزْل راكًعا وساجًدا حّتى الصباح.
ه  جدِّ ومدينَة  ه  جدَّ فراِقِه  ساعَة  أنَّ  يعلُم   Q الحسيُن  كاَن  لقد 
َد من  قْد أِزَفْت، وهذِه الساعاُت تمرُّ سريًعا، فهو Q يريُد أن يتزوَّ
P. وفي الليلة الثانيِة، وهَي الليلة  ه  الصالِة والدعاِء وزيارِة قبِر جدِّ
قبِر  بجواِر  أيًضا  قَضاها  حيُث  المدينة،  في   Q للحسين  األخيرُة 
ه P، فقد وقف أمام القبر الشريف حزينًا كئيًبا يناجي ربَّه عند قبر  جدِّ
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، إنَّ هَذا قبُر نبيِّك ُمحمد، وَأنا ابُن بنِت محمٍد،  المصطفى P: الّلُهمَّ
المعروَف،  أحبُّ  إنِّي  اللُهمَّ  َعلْمَت.  قْد  ما  األمر  من  حَضرني  وقْد 
وُأنكُر المنكَر، وأنا أسأُلَك يا ذا الجالِل واإلكراِم، بحقِّ هذا القبِر وَمْن 

فيه، إّل ما اخَتْرَت لي ما هَو لَك رًضا ولرسولَِك رضا.
ثّم َجَعَل يبكي عنَد القبِر، حّتى إذا كاَن قريًبا من الصبح، وضَع رأَسُه 
على القبِر َفأْغَفى، فإذا هَو برسوِل اللِه، قْد َأْقَبل في َكتيبٍة مَن المالئكة 
إلى  الحسيَن  فجاَء وضمَّ  َخلِفِه،  يدْيِه، ومن  وبين  يمينِِه وشمالِِه،  عْن 
صدِرِه، وقبَّل بيَن عينيِه وقال: حبيبي يا ُحسين، كأنِّي أراَك عن قريٍب، 
وأنَت  ُأّمتي،  من  ِعصابٍة  بيَن  بأرِض كربالء،  مذبوًحا  بدماِئَك،  اًل  ُمرمَّ
َيرُجون  ُتروى، وهْم في ذلك  ُتسقى، وَظمآُن ل  في ذلَك عطشاُن ل 
شفاعتي، ما لهم؟ ل أناَلهم اللُه شفاعتي. فَجَعَل الحسيُن Q في 
إلى  الرجوِع  في  لي  حاجَة  ل  اُه،  جدَّ يا  ويقول:  ِه  جدِّ إلى  ينظُر  رؤياُه 

نيا، فُخْذني إليَك وأْدِخْلني مَعَك في قبِرَك. الدُّ

يْح  ني ِعندَك يا َجّداُه ف هذا الرضَّ َعلَّنِي يا َجدُّ من َبلوى زماني أستريْحُضمَّ

اه من َرْحِب الَفَضا كلُّ فسيح َكتيْنضاَق يا َجدَّ فعَسَى طوُد األَسى ينَْدكُّ بيَن الدَّ

اِن الَمِشيْبَجدُّ صفُو العيِش من بعِدَك باألَكداِر ِشيْب  وَأشاَب الهمُّ رأسي قبَل إِبَّ

وَنحيْب  بكاٌء  القرِب  داخــِل  مْن  ُحسينفَعال  يا  حبيبي  يا  بافتجاٍع  ــداٌء  ون

كرَبال ف  ظامًيا  ُظلًا  الوَت  ُمنْجِدًلستذوُق  َثــاوًيــا  َثراها  في   وستبقى 

َعال  ــْد  َق شمٍر  ــِل  األْص بلئيِم  صْدَرَك الطاهَر بالسيِف يحزُّ الَوَدجينوكــأن 
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هرا فوْق قرِب الصطفى ْينُوح  وحمـُهجِة الزَّ ي َملَِّت الرُّ نيا َيـجدِّ يـنادي مـن الـدِّ

اَلهضوم  َزْفَرِة  وِزَفْر  ْه  قرْبَ عـى  ر  ه ابعالم النُّومتـعفَّ ِضْت عـينَه وشاَف جدَّ َغـمَّ

مْع باخلَدِّ َمْسُجوْم  ِه اْلـَصْدَره والـدَّ وقـلَّه ابـِحريَمك ِولـَْولِد الكربال ُروْحضـمَّ

َمـيداْنَيـحسْن سـافِْر واْتُرِك ديارْك ِوَلْوَطان  لـلخيل  جـِثَِّتْك  أعـايْن  َچـنِّي 

ِمـْن تِـلتِِفْت ِزيـنب تُِشوَفه اقَبالها ْيُلوْحوالـّراْس مـثِل الَبِدْر ِيْزِهْر فوْق لِْسنَاْن 

أما بعد، هناَك قبٌر عزيٌز على قلِب مولنا الحسيِن، ل بدَّ من وداِعِه! 
ِه الزهراء... كأّني بمولنا الحسيِن يذهُب إلى قبِرها الشريف...  قبُر أمِّ
ينحني عليه ُمنادًيا: الّسالم عليِك يا ُأّماه، ليتِك حاضرٌة، َوَتَرْي ولَدِك 

:O ه الزهراء الُحسين... كأنِّي به ُيوصي ُأمَّ
ي عليْك يا ُيّمه )لحن لفى عاشور( َأوصِّ

ــه  ــ ــّم ــ ُي يـــــا  ــْك  ــ ــي ــ ــل ــ ع ــيَأوصِّ  ــنـ ــريـ ــْضـ ــوت ِحـ ــ ــمـ ــ ــِد الـ ــ ــنـ ــ ِعـ

َمـــســـُمـــوْم  ــم  ــَهـ ـ ــسَّ الـ ــان  ــ ج ـــــــــــْك تِـــــداويـــــنـــــيواذا  َأريـــــــــــدنِّ

ــان  ــ َج ــْر  ــ ــِم ــ ــشِّ ــ ال ِشـــفـــتـــي  ــى الـــــَطـــــْبـــــراْت َســـّلـــَيـــنـــيوإذا  ــلـ عـ

ـــــي ايـــــــــــِدِك َبـــــصـــــْدري  ــنُحـــــطِّ ــريـ ــْطـ ــْر َشـ ــ ــطِ ــ ــِش ــ ــنْ ــ َتـــــــــراَه م

ــوم  ــ ــل ــ ــظ ــ ال ــى  ــ ــ عـ ويـــــــــي  ــالهوا  ــ ويـ وا  الـــمـــظـــلـــوم  عـــلـــى 

ــه ــمـ ُيـ ــا  ــ ــ ي ــْك  ــ ــي ــ ــل ــ ع ــريَأوصِّ  ــح تِـــَغـــْســـلـــي ْدُمــــــــوْم عـــن َن

اخِلــيــل  َهــــِذيــــْك  ِشــفــتــي  ــْل اوصـــــــاْل عـــن صـــدريوإذا  ــيـ ــِشـ تِـ
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ــا  ــ ــه ــ ــي ــ ــِع ــ ــم ــ ــــــــــْك جِتْ ــرياريــــــــــدنِّ ــبـ ــط َقـ ــ ــوَسـ ــ ــا بـ ــهـ ــيـ ـ ــلِّ ــخـ وتِـ

ــي ــنـ ــيـ يـــنأخــــــــاَفــــــــْن زيـــــنـــــب جْتـ ــِم الـــخـــدِّ ــ ــطِ ــ ــْل ــ ــه وتِ ــ ــّم ــ ــا ُي ــ ي

ــوم  ــ ــل ــ ــظ ــ ال ــى  ــ ــ عـ ويـــــــــي  ــوْم واويــــــــالهوا  ــ ــل ــ ــظ ــ ــم ــ عـــلـــى ال

)طور الخضيب(

يازهرا  وْدعيني  بالَعَجْل  عِزيِزْج   فِْتِحي الي باِب الَقبِر وابكي َعلْي َحْسرةآنا 

واشَبْع حناِن وعاطَِفه وُحْضنِْج اِشم ِعْطرهخلِّيني َبْحَضانِْج اُصْب بْكُفوفِِج الَعرْبا 

ــرا  يـــزهـ آه  يـــزهـــرا  آه  يـــزهـــرا  آه 

ه ِيْتوذَّروْدعي ُرقية وزينبِْج ووْدعي عي األَكرب  رايْح علي ابطْف كربال يالُحرَّ

ي الرضيع ابمنَْحَرْه هذا عي األصغر  ِيصبِْح ِذبيح اعلى الثَّره ِيرَضع دمِّ الَمنَْحرِشمِّ

ــرا  يـــزهـ آه  يـــزهـــرا  آه  يـــزهـــرا  آه 

من  وخرجوا  وأصحابه،  بيته  وأهل  الحسين  ركب  مضى  أقول: 
P إلى مّكة المكّرمة، ثّم إلى العراق، حّتى نزلوا  مدينة رسول الله 
في أرض كربالء ورايات الهاشمّيين ترفرف فوق رؤوس الهاشمّيات، 
وإخوته  العّباس  الفضل  أبي  راية  رأت  رأسها  إحداهّن  رفعت  كّلما 
وبقّية آل أبي طالب، ولكْن َحّر قلبي لهّن، كيف خرجَن من كربالء؟ 
خرجَن والشمر عن يمينهّن، وزجٌر عن شمالهّن، وكّلما رفعت واحدٌة 

منهّن رأسها رأت رؤوس ُحماتِها على الّرماِح العالية!
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وتــزودمشينة والدمع يجري اعله الخدود حمالن  الگلب  وهموم 

وعگب ذاك األخو المگطوع الزنودعگب هذا الولي المعروف بالجود

وعگب ذيك األقمار الصيد األسودوعگب شبه النبي العالترب ممدود

يگود ونــاگــتــي  بضعنة  يــحــدي  شمر 

أقول: سّيدي يا صاحب الزمان، المشهد األعظم على قلب عّمتك 
زينب يوم الحادي عشر من المحّرم، عندما أرادوا الخروج عن كربالء، 
وأقبل رجال ابن سعد ليساعدوا بنات رسول الله P للنهوض فوق 
أكتاب المطايا، فقالت زينب لبن سعد: ويلك يابن سعد! سّود الله 
قل  الله؟!  بنات رسول  يساعدونا ونحن  أن  األجانب  أتأمر  وجهك! 
لهم فليتباعدوا عنّا حّتى يساعد بعضنا بعًضا، فأركبت الحوراء زينب 
النساء واألطفال بمساعدة أختها أّم كلثوم حّتى بقيتا مًعا، وكأّني بزينب 
قالت ألّم كلثوم: أختاه تقّدمي ألُرِكبك، فقالت لها: ل يا أختاه اركبي 
أّم كلثوم:  فقالت  اركبي،  أنت  أّوًل، فقالت زينبO: ل بل  أنت 

أختاه إن أنا ركبت فأنت من ُيْرِكُبِك؟! فرّدت عليها غّصتها!
من  خروجها  يوم  تذّكرت  بها  كأّني  الذاكرة؟  بها  ذهبت  أين  إلى 

مدينة جّدها؟ من الذي أركبها؟!
ــه ــن ــي ــل ــر ع ــغـ ــنـ ــي الــضــعــيــنــهويـــــــن الــــــــذي يـ ــامـ ــل لــعــد حـ يـــوصـ

ــه ــن ــي ول يـــعـــرف  مــــا  كـــــان  ــم نـــابـــت ابــعــيــنــهوان  ــه ــس الــعــالمــه ال
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ــه ــن ــي ــم ــه وي ــوعـ ــطـ ــقـ ــهويـــــــــراه مـ ــن ــي ــب ــاي وبـــالـــعـــمـــد راســـــــه ص

ــه ــن ــدي ــن ال ــ ــا امـ ــن ــت ــجــب ــل ــو الـــغـــيـــره انــولــيــنــهتـــقـــّلـــه ي ــب ــك ي ــالفـ اخـ

ــوف الــــزمــــان اشـــعـــمـــل بــيــنــه ــ ــهشـ ــن ــي خـــــــــاّلك عـــالـــشـــــــاطـــي ره

ــه ــن ــي ــســب ــحـــت واحــــنــــه ان انـــــت طـ

وكأّني بالعّباس يجيبها:
جتينـــي ل  ــب  ــن ــزي ـــ ي ــهــا  ــلـــ ــقــّل انا ما ريدك تشوفين راسي وسهم عينيي

ويميني يــراي  تشوفن  ريــدك  ل ينصدع قلبك يـزينب يا ام الحزانمــا 

ــن ايـــدّيـــهتـــعـــتـــبـــن يــــــا زيـــــنـــــب عــــّي ــ ــي وويـ ــ ــن راسـ ــ ــا وي ــ أن

ــو عــتــبــتــي ــ ــك ل ــ ــّق ــ ــن وح ــب ــت ــع يختيت الــــراس  مــقــطــوع  ــا  انـ لــكــن 

يبو فاضل خيـويه أشتكي حايل والـشـمر يبراليعـندك  بـال والـي  حـرمـة 

تـرضـى يـذلـّونـي ولـلشام يهدونيولـيـحـدي يل الناقة زجر عّباس يعيون

الـفـواطـم بالدرب منهو ليبارهيا عليهاخـويه  يلي  و يا  لـيـهـا  ا يـو عـقـبـك 

تـرضـى يـذّلـونـي ولـلشام يهدونيوتـروح تـالـيـهـا بير عباس  يعيون

َمن ــُوَك  ــدع َت َزينًبا  َتسَمُع  ــاُس  َنهُرونِيعــّب الــِعــَدى  إذا  ِحــمــاَي  يا  لِــي 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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القصيدة

ِوداِدي ٌأهــيــُل  رحــُلــوا  ومــا  وُفـــــؤاِديرحــُلــوا  ــِري  ــُب ــص ت ــِن  ــس ــُح ب إل 

بعدُهم ــي  ِه فها  مــنــاِزهُلُــم  ــاِدوخلت  ــ قــفــرى ومـــا فِــيــهــا ِســـوى األوت

ــٍه ــول ــوف ُم ــ ــا ُوُقـ ــُت ِبـ ــف ــقــد وق ــوجــِد قـــدُح ِزنـــاِدول ــل ــُمــهــجــتِــي لِ وبِ

هلُم أمــا  ذُووِك  مــىض  أيــن  داُر  ــا  ــوم مــعــاِدي ــِك يـ ــن ــِل ع بــعــد الــتــرحُّ

بِـــُرُبـــوِعـــِك ذكــرتِــنِــي  قــد  داُر  الــهــاِدييــا  الــنــبِــيِّ  بــنـِـي  ُرُبـــوع  القفرا 

ُمــمــٍد ــِت  ــن بِ ــُن  ــ اب ــا سى عــنــهــا  واألولِدل ــاِب  ــحـ واألصـ بِـــاألهـــِل 

فليس أقـــِدم  الِشقا  بنُو  كاتبوُه  ــاٍم هـــاِديقــد  ــ ــِرف ِمـــن إِمـ ــع ــواك ن ــ ِس

ــم غـــــدُروا بِـــِه ــاءُهـ ــُه ُمـــذ جـ ــن ــِك ــاِدل ــع ــا وِص ــًب ــي ُض ــُوُه ف ــُل ــب ــق ــت واس

ــوا ــُظ ُأمــــــٍة ل حيــف ــن  ــ ِم ــم  ــ عــهــد الـــنـــبـــيِّ بِــــآلِــــِه األمـــجـــاِدتـــًبـــا هلُ

ــم بـــن مــقــُهــوٍر ومــأ ــوُه ــُت ــت ــاِدقـــد ش ــن ــِف ِع ــي ــس ــوٍر ومـــنـــُحـــوٍر بِ ــ ُسـ

ــال ــرب ــك بِ وذاك  بِـــســـاِمـــرا  بــغــداِدهــــذا  ــي  ف وذاك  ذاك  ــوٍس  ــُطـ وبِـ
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)شعبي(

حسن وبكى  جــّده  قرب  ويــي  العينوصــل  مــن  يهمل  ــع  ــدم وال ــودعــه  ي

صوتن وصــاح  الرضيح  فوق  ــا عــلــّيــههوى  ــًب ــص ــك غ ــارق ــف يــجــدي م

ويــاك  ضمني  ــدك  ل بــوســط  عيناكجيـــّدي  عقب  شفته  الضيم  تــرانــي 

ــاك  ــه يـــا حــبــيــبــي وعــــدك إهــن ــّل ــق ــهي ــرّي ــاض ــغ ــال ــذبـــح ب ــنـ ــروح وتـ ــ ــ ت

عطشان حيــســن  ــح  ــذب ــن وت ــروح  ــ عريانت مطروح  األرض  أعلى  وتبقه 

ميدان اخلــيــل  لصد  جسمك  بــقــّيــهيظل  ظــلــوعــك  مـــن  ــه  ــق ــب ت ول 

)أبو ذّية(

ــا جد  ــن يـ ــس ــّده ح ــ ــه الـــقـــرب جـ ــنّ ــع ــا جــدت ــ ــن ي ــ ــك ويـ ــل ــث يـــقـــّلـــه بـــعـــد م

ــا جــد ــ ــاك ي ــ ــ ــي لـــلـــرضيـــح وي ــن ــم ــهض ــّي ــل ــع ــّم ال ــ ــه ــ ــن ال ــ وخـــلـــّصـــنـــي م

المصيبة

لّما أعلن اإلمام Q عن نهضته المباركة وعزم على الخروج من 
P، فقال:  الشهداء عليه السالم لزيارة قبر جّده  أقبل سّيد  المدينة، 
السالم عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة )يشكو إليه حاله( 
فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خّلفتني في أّمتك، فاشهد عليهم 
حّتى  إليك  شكواي  وهذه  يحفظوني،  ولم  خذلوني  أّنهم  الله  نبّي  يا 

ألقاك.
ولم يزل راكًعا ساجًدا حتّى الصباح.
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وفي الليلة الثانية جاء إلى قبر جّده P، وصّلى َرَكعات، ثّم قال: 
اللَّهمَّ إّن هذا قبر نبّيك محّمد، وأنا ابن بنت نبّيك، وقد حضرني من 
وأنا  المنكر،  وأنكر  المعروف  أحّب  إّني  اللَّهمَّ  علمت،  قد  ما  األمر 
أسألك يا ذا الجالل بحّق القبر ومن فيه إّل ما اخترت لي ما هو لك 
رضى ولرسولك رضى. وبكى، ثّم وضع رأسه على القبر فغفا، فرأى 
P في كتيبة من المالئكة عن يمينه وشماله وبين يديه،  رسول الله 
حسين!  يا  حبيبي  وقال:  عينيه،  بين  وقّبل  صدره  إلى  الحسين  فضّم 
بين  كربالء،  بأرض  مذبوًحا  بدمائك،  ال  مرمَّ قريب  عن  أراك  كأّني 
عصابة من أّمتي، وأنت مع ذلك عطشان ل ُتسقى وظمآن ل تروى، 
القيامة.  يوَم  شفاعتي  الله  أناَلُهم  ل  شفاعتي،  يرجون  ذلك  بعد  وهم 
مشتاقون  وهم  علّي  قدموا  وأخاك  وأّمك  أباك  إّن  حسين،  يا  حبيبي 
 P ينظر في منامه إلى جّده رسول الله Q إليك، فصار الحسين
ويبكي، ويقول له: يا جّد، ل حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، خذني 
معك! فأجابه رسول الله P: يا بنّي، يا حسين، ل بّد لك من الرجوع 

إلى الدنيا حتى تذوق الشهادة.
ــى ــن ــت ــول امـــــن اع ــ ــرسـ ــ ــرب الـ ــقـ ــىلـ ــحــن ــي وعـــلـــى جــــــّده ان ــچ ــب ي
ــى ّلــــــــــن دنـــــا ــ ــف ــ ــط ــ ــص ــ ــم ــ ــل ــ ــهل ــلـ ــربـ ــكـ ــن لـ ــ ــي ــ ــس ــ رايــــــــــح ح
ــه ــ ــون ــ ــص ــ ــه جيـــــــــــّدي ان ــ ــل ــ ــگ ــ ــهي ــونـ ــخـ ديـــــنـــــك أبــــــــد مــــــا نـ
ــه وجتـــــــــري اعـــيـــونـــه ــمـ ــلـ ــكـ رايــــــــح يـــــا جــــــــّدي لــكــربــلــهيـ
ــذ أنـــــــه كـــــــّل اخـــــــِويت ــ ــاخـ ــ عــــــّبــــــاس حـــــامـــــل رايــــتــــيمـ
ــرصيت ــ نـ اهلل  مـــــــن  ــب  ــ ــ ــل ــ ــ رايــــــــح يـــــا جــــــــّدي لــكــربــلــهاط
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نفسه  وجّهز  العراق،  إلى  السفر   Qالحسين إمامنا  أراد  ولّما 
المدينة،  في  بقي  من  كّل  ودَّع  وأصحابه،  بيته  وأهل  ونساءه  وعياله 
تقوى  ل  مريضة  عليلة  وكانت  فاطمة،  طفلته  المدينة  ترك  قد  وكان 
عندما  الراوي:  يقول  سلمة،  أّم  النبّي  زوجة  عند  تركها  السفر؛  على 
ًها إلى القافلة، وإذا به يسمع مناديًة تناديه  وّدعهم جميًعا ومشى متوجِّ

من خلفه: أبه يا حسين! أمهلني هنيهة.

)لحن الفراق(

صدرييل عفتني بداري وحدي ودمعي جيري جّوه  تلهب  ونار  عفتني  يل 

تــدري مشغوله  بالمرض  عفتني  يــل 

الغارضّيه لرض  ورحــت  عفتني  ورقّيهيل  عبدالله  ــذت  وخ عفتني  يل 

مسّيه بــكــل  ــوح  ــ ان بــس  عفتني  يــل 

وانــاطــر علباب  عيني  عفتني  ــل  الخاطري اكــســر  يالولي  عفتني  يــل 

ــنــواظــر يـــل عــفــتــنــي مــاكــطــع دمـــع ال

بمناحه الــلــيــل  اســهــر  عفتني  ــل  راحــهي شفت  مــا  والـــدي  عفتني  يــل 

ــر مــتــكــّســر جــنــاحــه ــي يـــل عــفــتــنــي ط

)عاشوري(

آه  آه  وّيــاكــم خـــذون  ــن عــيــونــييــبــويــه حــســن  ــم ــع ــم يــاهــلــي ي ــك ــب ــق ع

آه  آه  ــون  ــلُّ خت ل  لــوطــن  ــا  ب ــم بــالــســموحـــدي  ــظ ــل ــة والـــجـــســـم ي ــل ــي عــل



75

ها الى صْدِرِه: كأّني بمولنا الحسيِن رجَع إليها، ضمَّ
ــا ْحــــِســــن ــ ــهـ ــ ــْعـ ــ ــَمـ ــ ــالَّـــــــــْن ِسـ ــه ــي لِ الــــَضــــِعــــْن  ْمـــــــِن  َردِّ 

ــا  ــ ه ــربِّ ــ ــص ــ ــا َي ــ ــه ــ ــم ــ ــْد َي ــ ــ ــَعـ ــ ــ ــيــهــاِقـ ــْة َيــســلِّ ــ ــرَقـ ــ ــفـ ــ ــى الـ ــ ــل ــ وع

ــون  ــ ــي ــ ـــيـــهـــايــــــگهلـــــا يـــــا ِضـــــــــوا ِع تِـــِهـــلِّ ل  دْمــــــِعــــــتِــــــْك 

جعَل أبوها يالطُفها وُيسلِّيها، وهي ل َتْرقُأ لها َعْبرٌة، ُثمَّ قاَل لها: ُبنيَّة، 
ك العباَس  إذا نزلنا أرَض العراِق واطمأنَّْت بنا الدار، أرسْلُت إليِك عمَّ
أو أخاِك عليًّا األكبر، يأتوَن بِك، والَن أنِت مريضٌة. فقالْت: إذا كاَن ل 
بدَّ مْن ذلك، فاتركوا عندي أخي عبَد اللِه ألتسلَّى بِه بعَد فراِقُكم ساعًة 
ِه؛  أمِّ فراِق  على  يقِدُر  ل  صغيٌر،  طفٌل  إنَّه  ُبنية،  لها:  فقال  ساعة؛  بعَد 
منكم؟ خاليًة  وأراها  منازلُكْم،  في  َأجلُس  كيَف  واوْحدَتاه!  فنادت: 

ــدار وحـــدي ــالـ ــون أتـــم بـ ــل ــه ش ــلَّ ــق جــّديت ــق  وحـ ــر  ــب اص ــدر  ــق م عليكم 
ــل عــنــدي  ــف ــط ــه عــــاد خــــيِّ ال ــوي ــب ــن اشـــوفـــنّـــه يــتــبــّســمي يـــســـّر قــلــبــي مـ
تسيل  ودمـــعـــتـــه  الـــســـن  ــا  ــ ــاداه ــ ــا دربــــه طــويــلن ــرن ــف ــبــعــد أهــلــي س ي
نحيل وجسمك  عليله  انــتــي  يحرميبويه  السفر  يبويه  المثلك  وعــلــى 
ــدار  ــ ل ابـــــا  وتــــــّي  ردّي  ــاريـــبـــويـــه  ــمــر نــبــعــثــلــك أخــب ــي وكـــل يـــوم ال
ــفــلــك دار ــه لـــو شــفــت لــيــنــه ال ــوي ــب يلتمي ــاك  ــن ه وشــمــلــنــه  ــي  ــت ان تــجــيــنــه 

َسَلَمة  أمِّ  إلى  الحسيُن  أرجَعَها  وأخواتِها،  عماتها  ودَّعت  وبعَدما 
وأوَدَعها عنَدها.

خلَف  تجلُس   ،Q الحسيِن  أبيها  داِر  إلى  يوٍم  كلَّ  تأتي  كانْت 
الباب، علَّها تسمُع شيًئا عن أبيها وأهِلها، وطال انتُظارها، إلى أن دخَل 
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الناعي مدينَة رسوِل الله ناعًيا أبا عبِد الله!
بها  لُكم  ُمــقــاَم  ل  يــثــِرَب  ــَل  أه ــدراُريــا  ــ ــُن فـــأدُمـــِعـــي ِمـ ــحــســي ــل ال ــت ُق

ٌج ــرَّ ــَض ــالَء ُم ــرب ــَك ــداُرالــجــســُم مــنــُه بِ ــ ــُه عــلــى الــَقــنــاِة ُي ــن ــرأُس م ــ ــ وال

تسأُله عن  الناعي  إلى  تقّدَمت  أذناها،  ما سمَعْت  لم تصّدق  كأّنها 
أبيها!

ــداك ــن ــاك بِ ــن ــول ه ــق ــت ــي اش ــّل ــداكق ــ ــي اع ــب ــن ــال ــن ي ــح ــي ــهــا أص ــل ق

ــاك ــ ــوا حــســيــن وســفــكــوا ادم ــحـ ذبـ

ننخاك ــا  ــن اح ــبــويــه  ي ــت  ــاح ــرم بــحــمــاكص ــحـ ــوذ الـ ــلـ تــجــيــنــا وتـ

ــاك ــع ــن ــدر ي ــ ــق ــ ــوم نـــاعـــي ال ــ ــيـ ــ والـ

قالوا: وكانت تجلُس على طريِق المسافرين!
ــونوالله انا لقعد على درب الضعون ــجـ ــون ويـ ــ ــرح ــ ــي ــ أســــايــــل ال

ــاب يــلــفــون ــّيـ ــا غـ ــه ــن ل ــل مـ ــد مــدفــونكـ ــح ــل ــال وانـــــا غــايــبــي ب

علينا  ــراُم  ــ ك ــا  ي تـــعـــودوَن  تــعــودواهـــْل  أّل  ــجــالِل  ال ذو  قضى  أْم 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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ــِم الــــداِر مـــْن عــرفــاِت ــرس ــُت ل ــِن بــالــعــبــراِتبــكــْي ــعــي ــَع ال ــ وأذرْيــــــُت دم

صبابتي وهاَجْت  صربي  ُعــرى  ــاَن  ــَرْت وِعـــــراِتوب ــ ــف ــ رســـــوُم ديـــــاٍر أق

ــالوٍة ــْن تـ ــْت مـ ــَل ــدارُس آيــــاٍت خ ــ ــعــرصــاِتمـ ــٍي ُمــْقــِفــُر ال ــ ومـــنـــزُل وح

ــٍر ــف ــع ــيٍّ والــــســــِن وج ــ الــثــفــنــاِتديـــــــاُر عـ ذي  والـــســـّجـــاِد  وحـــمـــزَة 

وللتقى ــالِة  ــص ــل ل ــْت  ــاَنـ كـ ــازُل  ــنـ ــوِم والــتــطــهــيــِر والــحــســنــاِتمـ ــص ــل ول

بلقًعا ــَن  ــْح ــب أص اهللِ  رســــوِل  الـــحـــجـــراِتديــــاُر  ــُن  ــك ــس ت زيــــــاٍد  وآُل 

أهُلَها ــفَّ  خ ــتــي  اّل ــداَر  ــ ال نــســأِل  والــصــلــواِتقفا  بــالــصــوِم  ــا  ــهــُدَه َع متى 

النوى غــربــُة  بــْم  ــْت  شــطَّ األُل  ــاِتوأيـــَن  ــرق ــت ــف ــي الفـــــــاِق م ــَن فـ ــيـ ــانـ أفـ

ــّدًل ــِت الــســَن مـ ــل ــْو خ ــُم لـ ــاطـ ــراِتأفـ ــطِّ فـ ــش ــا ب ــاَت عــطــشــاًن ــ ــْد م ــ وق

ــَدُه ــن ع فـــاطـــُم  اخلــــدَّ  لــلــطــمــِت  الوجناِتإًذا  فــي  العيِن  ــَع  دم وأجــريــِت 

ــَة اخلـــِر وانـــدب ــن ــاب ــومــي ي ــالِةأفـــاطـــُم ق ــاواٍت بــــــأرِض فـ ــ ــم ــ ــوَم س ــجـ نـ

فليتني بــالــفــراِت  عــطــاشــا  ــوا  ـ ــوفُّ ــِن وفــاتــيُتـ ــي ــَل ح ــب ــُت فــيــهــْم ق ــي ــوّف ت

راكــــٌب هللِ  حــــجَّ  مـــا  ــريٌّ عــلــى الــشــجــراِتســأبــكــيــِهــُم  ــم ــا نـــاَح ق ومـ
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)شعبي(

اْحَماْلحَّْل اْضُعوَنه مِن الِدينْة ُبوعي ْوَشاْل  شيَّالِة  َهَله  ِمْن  َصْفوه  ــاه  ويَّ

ْت على الِخيلحَّْل اضعونه مِن الدينه وَشاْل بِالليل اه صفوة ِمْن َهَلْه َشدَّ ويَّ

ِل الَحالوِزينَْب ْتعاِيْن للوَطْن واْدموْعها ْتِسيْل  ْتنادي ابجِمْعنَه انعوْد ُلو يْتبدَّ

ِوخْتافْن  رجاْل  عنِدِك  زينْب  يا  يْنلِيْش  ْل تِحسِّ بِالَهِضْم والذِّ َقْبِل الُمِصيبه 

ْن حالِْك ُلو ِمَشوا ِكْلُهم عِن حِسن ِد ْرَماْلاْلوِّ تالي الِعِشيَرْه ْحسيْن َظل ِمْتوسِّ

ِكْلُهم نَِشاَمْه واخوتِْك ِحلوين الْطَباْعوانتي تنِخِن األَِهْل والِكْل عى الـَگـاع 

اْع َفزَّ للَحرْم  ِنَْض  ما  ِزينب  يا  ِيحِمي الِخَيْم في كربال ويردِّ الْنذاْللِكْن 

اهَلْها اعــى  ــوْح  ــنُ ات فاطمه  ــْت  وَنحْلهاَضــلَّ ــا  ــه َذْل والـــمـــَرْض  ِعليَله 

ــوا اهِلـــا  ــعـ ــاِرْجـ ــاِل اغـــيـــاْبُـــم مـ ــ ــيَطـ ــون ــارق ــيـــْش اهــلــي ف ــادْي لِـ ــ ــن ــ تِ

)أبو ذّية(

ــِزْن يــومــي وابِـــيـــَتـــْه  ــ ــال ــ ــهاقــــيَّ ب ــَت ــي ــه وَأبِ ل ــذِّ ــال ــْش ع ــي ــِع ِعـــْفـــِت ال

ــه ــَت ــي وبِ داره  عـــن  ْحـــِســـن  ــهشــــاْل  ــيَّ ــل ـــت ْديـــــــاره ِخ ْبـــِلـــيـــل وظـــلَّ

 )أبو ذّية(

ــه الــاشــفــت هــدنــه وراحــــات ــ ــاتآن وراحـ حتني  ــرض  ــم ال عليلة 

ــت عــيــنــي خيــــوايت وراحــــات  ــم ــةع ــّي ــة وســكــنــه ورق ــم ــاط ــه وف ــول خ

يروي عبد الله بن سنان الكوفّي، عن أبيه، عن جّده، أّنه قال: خرجت 
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بالمدينة،  يومئٍذ  وهو   ،Q الحسين  إلى  الكوفة  أهل  من  بكتاٍب 
في  فبقيت  أّيام،  ثالثة  إلى  أنظرني  فقال:  معناه،  فعرف  فقرأه،  فأتيته 
المدينة، ثّم تبعته إلى أن صار عزمه بالتوّجه إلى العراق... فأتيت إلى 
 Q باب داره، فرأيت الخيل ُمسَرجة، والرجال واقفين، والحسين
جالس على كرسّي، وبنو هاشم حاّفون به، وهو بينهم كأّنه البدر ليلة 

تمامه وكماله، ورأيت نحًوا من أربعين محماًل.
قال: فعند ذلك أمر الحسين Q بني هاشم بأن ُيْرِكبوا محارمهّن 

على المحامل...

المصيبة

Q، وهو  أنا أنظر، وإذا بشابٍّ قد خرج من دار الحسين  بينما 
طويل القامة، وعلى خّده عالمة، ووجهه كالقمر الطالع، وهو يقول: 
تنّحوا يا بني هاشم، وإذا بامرأتين قد خرجتا من الدار، وهما تجّران 
إماؤهما،  بهما  حّفت  وقد  الناس،  من  حياًء  األرض  على  أذيالهما 
فتقّدم ذلك الشاّب إلى محمل من المحامل وجثا على ركبتيه، وأخذ 
بعضديهما وأركبهما المحمل، فسألت بعض الناس عنهما، فقيل: أّما 
إحداهما فزينب واألخرى أّم كلثوم ابنتا أمير المؤمنين Q، فقلت: 
ومن هذا الشاب؟ فقيل لي: هو قمر بني هاشم العّباس بن أمير المؤمنين، 
ثّم رأيت ابنتين صغيرتين كأّن الله -تعالى- لم يخلق مثلهما، فجعل 
لي:  فقيل  فسألت عنهما،  كلثوم،  أّم  مع  زينب، واألخرى  مع  واحدة 
هما سكينة وفاطمة ابنتا الحسين Q، ثّم خرج غالم آخر كأّنه البدر 
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 ،Q الحسين  بن  األكبر  علّي  هو  لي:  فقيل  عنه،  فسألت  الطالع، 
ثّم خرج غالم ووجهه كفلقة القمر، ومعه امرأة، فسألت عنهما؟ فقيل 
لي: أّما الغالم فهو القاسم بن الحسن المجتبى، والمرأة أّمه رملة، ثّم 
وا عن حرم  خرج شابٌّ آخر، وهو يقول: تنّحوا عنّي يا بني هاشم، تنحَّ
أبي عبد الله، فتنّحى عنه بنو هاشم، فسألت عنه؟ فقيل لي: هو زين 
المحامل،  على  واألطفال  الحرم  بقّية  أركبوا  ثّم  اإلمام،  بن  العابدين 
Q: أين أخي؟ أين كبش كتيبتي؟ أين  فلّما تكاملوا، نادى اإلمام 
قمر بني هاشم؟ فأجابه العّباس: لبَّْيك لبَّيك يا سّيدي، فقال له اإلمام 
Q: قّدم لي يا أخي جوادي، فأتى العّباس بالجواد إليه، وقد حّفت 
به بنو هاشم، فأخذ العّباس بركاب الفرس حّتى ركب اإلمام، ثّم ركب 

بنو هاشم، وركب العّباس، وحمل الراية أمام اإلمام. 
أنــــــــــــوى يــــــشــــــّد الـــــراحـــــلـــــةيـــــــوم الـــــــــذي راعـــــــــي الـــشـــيـــم

ــهجـــــــــاب الـــــحـــــامـــــل لـــلـــحـــرم ــ ــد إل ــ ــي ــ ــل فـــــــرد وّجـــــــــه ح ــ ــ ك

ــم  ــس ــت ــب ــب م ــ ــنـ ــ ــةطـــــب لـــعـــنـــد زيـ ــلـ ــرجـ ــمـ عــــــّبــــــاس راعـــــــــي الـ

قــــــومــــــي نـــــــــــروح الــــكــــربــــالقــــالــــلــــهــــا يـــــــا مــــهــــجــــة عـــي

ــي ــمـ ــهقـــــالـــــتـــــلـــــه خـــــــويـــــــه مـ ــلـ ــّفـ ــكـ ــتـ يـــــــا هـــــــو الـــــــــــذي يـ

ــاك ابـــــــري ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــهقــــالــــلــــهــــا عـ ــ ــل ــ ــّث ــ ــم ــ ــت ــ أمــــــــــــــرك نـــــــــــود ن

يقول الراوي: ما إن مشى َرْكُب الحسين قلياًل، وإذا به يسمع مناديًة 
بها  فإذا  وراءه،  الحسين  التفت  هنيهة،  أمهلني  حسين،  يا  أبه  تناديه: 
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ابنته فاطمة العليلة، وكان قد تركها مع أّم سلمة لعيائها ومرضها، أمر 
الركب بالوقوف، نزل إليها، ضّمها إلى صدره، قال لها: بنّية فاطمة، 
ألم أوِصِك بالبقاء في المدينة؛ قالت: بلى يا أبتاه، لكنّي عندما رجعت 
إلى الديار، ووجدتها خاليًة منكم، أظلمت الدنيا في عينَي، فال تتركني 
مقّري،  إلى  وصلُت  إذا  فاطمة،  بنّية  لها:  قال  الدار.  هذه  في  وحدي 
أبعُث لِك عّمك العّباس أو أخاك عليًّا فيحملك إلينا، قالت: ل ل يا 

أبه، إّن نفسي تحّدثني بأن ل لقاء بكم بعد هذا اليوم!
ــه خـــــــــــذن ويــــــــاك ــ ــ ــوي ــ ــ ــب ــ ــ ــه فـــــرقـــــاكي ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــــــا احـ

اّيــــــــاك بــــــال  ــة  ــ ــش ــ ــي ــ ــع ــ ال العليلة(يش  )محتاره  تشيله  ل  ضعنك 

ومــــــــا يـــــعـــــود خـــــويـــــة لـــّيـــهخــــــــــــــوف عـــــــــــى رقـــــــّيـــــــة

العليلة(ونــــــــتــــــــالقــــــــى بــــــعــــــزّيــــــة )محتاره  يزيله  مين  هّمي 

ــونيــبــويــه حــســن ويـــاكـــم خـــذون ــي ــن ع ــم ــع ــي ي ــاهـ ــم يـ ــك ــب ــق ع

ختــلُّــون ــن ل  ــوطـ لـ بـــا  ــســّموحـــــدي  ــال ــظــم ب ــل ــم ي ــسـ عــلــيــلــة واجلـ

حاول اإلمام الحسين Q أن يبّين صعوبة السفر عليها، وأّنهم 
يتمنَّون  بما  األّيــام  لهم  وجاءت  المقام،  بهم  استقّر  إذا  بها  سيـأتون 
ويرجون. ثّم سار الركب الحزين، وهي تنتقل من هودج إلى هودج، 
إليها  سلمة  أّم  فضّمتها  وتبكي،  تتوّسل  محمل،  إلى  محمل  ومن 

وأرجعتها إلى البيت.
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)لحن الفراق(

والِعيله واخــوان  ُأبــوي  اهي  ِعليلةراَحــوا  َخلُّوني  وْحــِدي  اهلي  راَحــوا 

اِسيله ِگْمَت  دْم  َدْمعي من  اهلي  راَحوا 

تَِألَّمِجْسمي ناِحْل اْمِن الَرْض يابويه واهلَْم َگْلبي  ْلَفرِگَتَك  ناِحْل  ِجْسمي 

َبْلَسم َياْلُشوفَِتْك  ُبويه  ناِحْل  ِجْسمي 

 قالوا: كانت تجلس كّل يوم أمام الدار تنتظر خبًرا عن أبيها، وكأّني 
بها تنظر إلى زوايا البيت، وتعود بها الذكريات، والشوق والحنين إلى 

أهلها!

)لحن الفراق(

َمــعــاُكــم ْوِخـــــْذن  ــِع  ــ ارَجـ ــه  ــوي ــب َي ــمآه  ــالك َب أيـــامـــي  َصـــْعـــَبـــة  ــه  ــوي ــب َي آه 

اْبَجَفاكم تِْشفى  ما  ْجــروحــي  َيبويه  آه 

 إلى أن رجعت قافلة اإلمام الحسين Q من العراق إلى المدينة، 
لكن كيف رجعت؟ رجعت بال سّيدها وشّبانها، خاليًة من الرجال إّل 
اإلمام زين العابدين Q وخلفه عّمته المسبّية؟! أنا حّر قلبي لزينب 
لّما وصلت إلى دار الحسين، هذه الدار التي ترّبت فيها، أين جّدها؟ 

أين أبوها؟ أين أّمها؟ أين إخوتها؟ تراها خالية من أهلها.
راح اخويه راح اخويه راح اخويه حسين 
راح اخويه راح اخويه راح اخويه حسين
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بـــصـــبـــانـــااشــــــــــا أنــــــســــــى تــــــذّكــــــرن خــــــويــــــه  دراة 

ــايل ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــن وّيــــانــــاآنـــــــــــا ويــــــــــــــاك يـ ــ ــس ــ ــح ــ واخــــــونــــــا ال

ــهعـــــى وســـــــــاده نــــنــــام الــلــيــل ــ ــانـ ــ ــرحـ ــ آنـــــــــــا ويـــــــــــــاك فـ

ــر ــاكـ ــح بـ ــ ــب ــ ــقـــضـــي الـــنـــومومـــــــن يـــقـــبـــل ص مــــســــروريــــن نـ

 راح اخويه راح اخويه راح اخويه حسين 

 راح اخويه راح اخويه راح اخويه حسين

جاءِت العليلة تسأل عّمتها عن أبيها، ولسان حالها:
حسين ابويه  وينه  ابويه  وينه  ابويه  وينه 

حسين ابويه  وينه  ابويه  وينه  ابويه  وينه 

ــاك ــ ــس ــ أن تـــــريـــــدن  كـــــــان  ــيان  ــنـ ــيـ ــِل الـــــنـــــوح وونـ ــ ــ ــط ــ ــ واب

ــي ــب ــل ــن ق ــ ــ ــذ صــــورتــــك مــــن عــيــنــياخـــــــذ ذكـــــــــــراك م ــ ــ واخـ

ــت ويــــــاك ــ ــي ــ ــض ــ ــق ــ ــيأّيـــــــــــــاِم ال ــ ــن ــ ــي ــ ــاغ ــ ــن ــ أنــــــاغــــــيــــــك وت

ــة عـــنـــدي ــ ــش ــ ــاي ــ ــحشـــــســـــّوي وع ــبـ أشـ الـــــوقـــــت  ذاك  مـــــن 

حسين ابويه  وينه  ابويه  وينه  ابويه  وينه 

ابويه حسين  وينه  ابويه  وينه  ابويه  وينه 
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لكن بعد عند فاطمة العليلة سؤال:
شفتكم كــلــكــم  ــة  ــّم ع يــا  ــة رقــــّيــــة مــــا شــفــتــهــاتــقــّلــلــهــا  ــ ــّم ــ يــــا ع

عرفتها وما  عنها  جزت  عّمة  يا  خاف 

ــرك أج اهلل  عــّظــم  عــمــة  ــا  ي ــاتقّللها  ــهـ ــتـ ــنـ رقـــــّيـــــة بــــالــــشــــام ادفـ

ــهــا ــأهــِل ــْت نـــــــّراٍت ب ــانـ ــازُل كـ ــ ــن ــ ــرٌة وَقـــَتـــاُمم ــبـ ــا غـ ــَه ــي فـــأضـــَحـــْت عــل

ــا ــَه بــأهــِل إّل  الــــــداُر  ُتــــــزاُن  ل  ســالُمأل  الحسيِن  بعِد  مــن  ــداِر  الـ على 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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امللحقات الشعرّية

الشعر القريض

ًعا  ُمَودِّ
َّ

ف
َ
ِدي ُحَسْيًنا ِحْيَن خ

ْ
ف

َ
القصيدة األولى: أ

ًعــا  ــَودِّ ُم ــفَّ  َخ ِحــْنَ  ُحَسْينًا  ــِدي  ِة َأْوِدَعـــــاَأْفـ ــُبـــوَّ ــِه ثِـــْقـــُل الـــنُـّ ــ ــًرا بِ ــْبـ َقـ

َوُفــــــــَؤاُدُه  ــِه  ــ ــِع ــ ــوِدْي ــ َت إَِل  َيَتَقطََّعاَواَف  َأْن  ــاُد  ــَك َي ــَراِق  ــِف ال ــَدى  ــُم بِ

ــِه  ــونِ ــُج األَدُمــَعــاَوَغـــــَدا َيــُبــثُّ َلـــُه َزفِــــَر ُش ُيـــذِري  ــرُف  ــطَّ َوال بُِشَكاتِِه 

َعنَا  ــن  ِم ــُد  ــابِ ُأَك ــا  َم َحْسبِي  ــدُّ  َج ــا  الَمْضَجَعاَي َيــُقــضُّ  ْنــَيــا  الــدُّ َهـــِذِه  فِــي 

األََذى  َعـــَى  ــيَّ  ــنَ ُب ــرًبا  َصـ ــُه:  ــاَب ــَأَج ــاَف ــَع ــاَم األَرَف ــَق ــَم ــَذا ال ــاَل بِـ ــنَ ــى َت َحــتَّ

َيــُكــن  َل  َأمــــًرا  اهللُ  َحـــَبـــاَك  ــْد  ــَقـ َطيَِّعاَوَلـ ــَك  َل َظــهــُرُه  ــَهــاَدِة  الــشَّ ــِســَوى  بِ

ــاَل  ــرَب ــَك ــا ُبـــنَـــيَّ بِ ــي بِـــَك َيـ ــنِـ ـ ــَأنَّ َعاَوَكـ ُمَبضَّ ــُيــوِف  بِــالــسُّ َذبِــيــًحــا  ُتمِسي 

ــٍب  ــنَ َزي ِمـــن  ــٍد  ــَمــشــَه بِ َرآُه  َمَعاَوَلـــَقـــد  ــَرا  ه ــزَّ ال ــُه  ــ َوُأمُّ ُهــَو والــَوِصــيُّ 

الثََّرى  َعــَى  اهلـَـِجــِر  بَِرمَضاِء  َواألَضــُلــَعــاُملَقًى  ــدَرُه  َصـ نَابُِك  السَّ َتــَطــُأ 

ــاُؤُه  ــ الَمْصَرَعاف َمـــرَصٍع ُســِفــَكــت َعــَلــيــِه ِدَم َذاَك  ِمنُه  بِنَفِسي  َأفـــِدي 
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ْهَراِء
َّ
ِة الز

َ
َت ِلَرْوض

ْ
 ِإْن َوَصل

ْ
القصيدة الثانية: ِقف

ْهــَراِء  ــَرْوَضــِة الــزَّ لِ األَْرَزاِءِقــْف إِْن َوَصــْلــَت  َكــْعــَبــِة  ــَحــْضــَرِة  بِ ــْع  ــَش َواْخ

ًفا  َوَتَلهُّ ًة  َحـــْرَ ُدُمــوَعــَك  َحــْمــَراِءَواْســُكــْب  ــٍة  ــَل ــْق ــُم بِ َحــَشــاَك  َوَأِذْب 

َعَى  ــْت  ُصــبَّ التِي  َرَزاَيــاَهــا  ــْر  ــ ــَراِءَواْذُك ــْمـ ــٍة َحـ ــَل ــْق ــُم ـبِــيِّ بِ َقـــْلـــِب الــنَـّ

َأَتى  ــْد  َوَق الَُسْنَ  بَِمْوِقِفَك  ــاًل بِـــَســـنَـــاِءَواْذُكـــْر  ـ ــلَّ ــَجـ ــيِّ ُمـ ــبِـ ــنَـّ َقـــْبـــَر الـ

ــِه  ــبِ ــْل ــَق ــوُم بِ ــ ــُم ــ ــَضــاِءَلَّــــا َتــــَزاَحَــــِت اهلُ ــلَّ َف ــدَّ الـــَجـــْوُر ُكـ ــِه َسـ ــْي ــَل َوَع

َيْشَتِكي  ِف  اُلـــَرَّ الَقرْبِ  َعــَى  ــِم َبـــالِءَفَهَوى  ــي ــظِ ــْن َع ــْد ُيـــاَلِقـــي ِمـ َمـــا َقـ

ُمْبَعٌد  ــَواِرِك  ــ ِجـ َعـــْن  ــا  َأَنـ ــا  َه ــاُه  ــ َأَعــَداِئــيُأمَّ ــْت  ــَب ــَكــاَل َت َأَذاَي  ــى  ــَل َوَع

ــٍة  ــيَّـ ــو جِلَــــــْوِر ُأَمـ ــنُـ ــْل َأْعـ ــ ــــــاُه َه ــُن ُســـاَلَلـــُة الــَعــْلــَيــاِءُأمَّ َوَأَنــــا الــُحــَســْي

ــُوُه  ــنـ ــيُّ َوِصـ ــبِ ــنَّ ِن ال ـــــاُه َأْخــــــرَبَ ــِع األَْنـــَبـــاِءُأمَّ ــَج ــَأْف ــاِت بِ ــَم ــَم ــَد ال ــنْ ِع

ِعي  َمرْصَ َصَحاِئُف  َعْينِي  ِف  ـــاُه  ــيُأمَّ ــالِئ ــالَء َوَحـــْيـــَرتِـــي َوَب ــْرَبـ فِـــي َكـ

القصيدة الثالثة: هي المعالُم ابلتها يُد الِغَيِر

ــَرِ  ــِغـ ــُد الـ ــ ــا ي ــه ــت ــل ــي الـــعـــالُ اب ــِرهـ أث ذا  يــنــفــكُّ  ل  ــِر  ــده ال وصــــارُم 

ناحيًة  الّب  دعوى  عنك  دْع  ــِريا سعُد  ــُدثِ وخــلــنّــي وســـؤال األرُســــِم ال

بم الــزمــاِن  إرشاُق  كــان  األُّل  ــِرأيــن  ــَزَه ــال ــاِم ب ــ ــِة الكـ ــراُق نــاصــي ــ إشـ

مكرتٍث غــر  عليهم  ــان  ــزم ال ــار  ــِرج ــُج َي لــم  الـــدهـــُر  عــلــيــه  ــرٍّ  ــ ُح واأُّ 

ــب بـــاألمـــاِد حـــادُثـــُه ــالع كــمــا تــالعــبــت الــصــبــيــان بــاألكــريوكـــم ت
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عجٌب فــال  مــقــدارَّ  منك  ــنَــل  َي الخطِروإن  ــُة  ــرض ُع إّل  آدَم  ابـــُن  ــِل  ه

يٌد ــاِن  ــزم ال ــوِر  ج مــن  تأمن  ــِروكيف  ــَي ــِخ ــرِة ال ــي ــيٍّ خ ــل ــآل ع ــت بـ ــان خ

ركائبهم  سارت  األُل  القروَم  األثِرافدي  على  يمشي  َخلُفُهم  والموت 

ُيمسكُهْم اهللِ  قــضــاُء  فلول  ــِرســـاروا  أث ــن  م ســفــيــان  لبني  يــتــركــوا  ــم  ل

منهمٌر والــدمــع  ــًة  مــكَّ ــادروا  غـ ــَوِر()قــد  ــِص ال بــعــزٍم رائــع  الــعــراق  نحو 

القصيدة الرابعة: أيُّ يوٍم دهى الهدى بمصاِب

ــمــصــاِب ب ــدى  ــ اهلـ ــى  ــ ده ــوٍم  ــ يـ ــاُت الــهــضــاِبأيُّ  ــخ ــام ــْت فــيــه ش ــف ــس ُن

ــَة ف ــب ــي ــن ط ــُن مـ ــسـ ــاَر الـ ــ ــوَم سـ ــ ــِه والــّصــحــاِبيـ ــط ــن ره ــٍر م ــْف خــيــِر َس

ــِن ِعــمــرا  ــاب ــد سى ك الــــداَر ق ــاِبهــجــَر  ــإهـ بـ ــدِي  ــ ــرت ــ ي الـــلـــيـــِل  مـــن  َن 

ــا يــقــطــُع الــبــْد ــاِبيــقــطــُع الـــوعـــَر مــثــل م ــح ــسَّ ال خــــالِل  مـــن  ــراُه  ــسـ عـ ُر 

ــٍب وربــــــاِببـــنـــســـاء كــــــأن صــــربهــــا الـــشـــّم ــ ــنـ ــ ــثـــل رمـــلـــى وزيـ مـ

ــاِبونــــجــــوم مــــن صـــبـــَيـــٍة وصـــغـــاٍر  ــب ــق ــال طــلــعــْت فـــي هـــــــوادٍج ك

ــا  ــآطـ ــاِبتــــتــــهــــادى بـــــا هــــــــــواٍد كـ ــ ــتـ ــ األعـ مـــلـــثـــمـــة  ــور  ــ ــص ــ ق ِم 

ـــ ــل ال حــــرم  مـــن  فــــرَّ  يــــوم  أمَّ  ــراِبهـــو  ــ ــت ــ واغ ــٍة  ــ ــزح ــ ُن دار  إلــــى  ـــــِه 

ــه الــــقــــفــــاُر كـــحـــرا  ــ ــى بـ ــ ــرتامـ ــ ــأرِض خـــراِبتـ ــ ب الــُدجــى  ــوُب  ــج ي َن 

أرٍض  أي  إل  ــأوي  ــ ي ــدري  ــ ي ــيــس  الــشــعــاِب؟ل بـــــروِس  أم  ــاء  ــع ــن ــص أب

ــاٍد  ــ ــدِّ ه ــ ــواَر جـ ــ ــ ــرك اجلــــــــواَر جـ ــ ــاِبتـ ــ ــت ــ ــٍة وك ــ ــن ــ ــُس ــ َلـــــــمَّ ذكـــــــرى ل
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القصيدة الخامسة: أضحى الف

ــٍه َمــفــجــوِع  ــَوالـ ــؤاُد َكـ ــُفـ ُدموعيأضــحــى الـ سيُل  يَّ  خــدَّ على  ــَرى  َوَجـ

ــْد َرَنـــا  ــ ـــرُت الـــســـَن وق ــِعلَّـــا تـــذكَّ ــودي ــتَّ ــِة ال ــاع ــس ــوِل ب ــت ــب ــَو ال ــح ن

ــٍع ــاِض ــْرٍف َخ ــَطـ ــُه بِـ ــُع ــداِم ــري م بخشوِعجَتـ اســَمــهــا  يهمُس  ــغــُر  ــثَّ  وال

ــا راحــــٌل ل عــن ِقــًى  ـــــاُه هــا أنـ المفجوِعأمَّ ــِك  قــلــبِ ــَة  ُغــصَّ ألذوَق 

الَوَغى  يُد  متُه  هشَّ ضلُعِك  كان  ُضلوعيإْن  الطُّفوف  في  َسُتهَشُم  َفَغًدا 

ــا  ُمــِســنً ــِك  جــنــيــنَ قــتــلــوا  إْن  ــاُه  ــ ـ َرضيعيأمُّ سيذبحوَن  َيـــَديَّ  َفــَعــَلــى 

ِرَوًى  َفِمْن  البكاء  من  َماَنُعوِك  َصريعيإْن  والظِّماُء  ُأمنُع  الطَّفِّ  في 

الــَعــَرا  ف  فجسمَي  لياًل  ُتدفني  بِنجيعيإْن  ُمــــْرَمــــاًل  ــا  ــالًثـ ثـ ــبــقــى  ي

ُت ل أرحــــْل ومــا ْ ــرِّ ــ ــ ـــــاُه لــو ُخ ربيعيأمَّ ــِه  ــي ف ــاَن  ــ ك َربـــًعـــا  فـــارقـــُت 

ــُب كـــون لحــًقــا  ــط ــوُن اخل ــ ُشُموعيلــكــن هَي يــا ضــيــاَء  قــريــٍب  ــِك عــن  بِ

ــٌل ــُه مــتــنــقِّ ــ ــرُف ــ ـــــــــِه وبـــقـــيـــِعســــاَر الـــســـُن وط ــي وأمِّ ــبـ ــنـ ــن الـ ــيـ بـ

ــًبــا  ــُه ُمــَتــهــيِّ ــ هـــُر أطــــرَق رأَسـ ــدوِعوالـــدَّ ــص ــم ــِه ال ــِل ــم ــَش ـــا َأَلـــــمَّ بِ ِمـــمَّ

ة)1) ِميَّ
َ
ْدق

َ
ا َيا َراِكًبا ش

ً
القصيدة السادسة: ِسْر َحِثيث

ــة ــيَّ ــِم َشــْدَق ــا  ــًبـ َراِكـ َيـــا  ــيــًثــا  َحــثِ الَعِليَّهِسْ  ــْرَبـــالَء  َكـ ــي  فِ ُحــَســْيــنًــا  ُزْر 

ــْع ــَل ــاْخ ــوٍر َلَـــَعـــْت َف ــ ــاُر ُط ــ ــإَِذا َن ــ ــَرُة الـــُقـــْدِســـيَّـــهَفـ ــيـ ــِضـ ــَحـ ــمَّ الـ ــ ــَث ــ َف

ِ اَلــــْيَ ــرصِّ ــ ــ ــا َوَقـ ــ ــْوًن ــ ــِش َه ــ ــاْم ــ هَف َنَبِويَّ ــٍة  بِــُحــجَّ َجـــاَءْت  َفــالــُخــْطــَوُة 

اإلبل،  من  الشدقمّيات  إليه  تنسب  المنذر،  بن  للنعمان  كان  فحل  اسم  شدقم:   (1(
والشدقم: الواسع الشدق، والميم زائدة.
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َقِميَص َواْلــَبــْس  بِالُفَراِت  ــهَفاْغَتِسْل  َمــِويَّ ــَك الــدَّ ــوَع ــْر ُدُم ــُث ــْزِن َواْن ــُح ال

ــْم ــلِّ ــَس َف يـــِح  ِ لِـــلـــرضَّ ِجـــْئـــَت  ــهَوإذا  ــيَّـ ــَواِرثِـ الـ ــاَرَة  ــ َيـ ــزِّ ــ الـ ُزْرُه  ــمَّ  ــ ُث

يــًعــا َسِ ــاُء  َع ــدُّ ــال َف َواْدُع  ِصــْح  ــهُثــمَّ  ــِريَّ ــِة الــَحــاِئ ــبَّ ــِق ــي ال ــَجــاٌب فِ ــْســَت ُم

اهلـَـاِدي ُمْهَجَة  َيا  ُحَسْنُ  َحبِيبِي  ــوِل الــَزِكــيَّــهُقْل  ــُتـ ــَبـ ــا ُمـــْهـــَجـــَة الـ ــ َوَيـ

ــــى ــْنُ َوَأنَّ ــَسـ ــا ُحـ ــا َأْدُعـــــــوَك َيـ ــ ــهأَن ــْمــَهــِريَّ ــِم َبــالــسَّ ــِري ــَك ــِع ال ــ ــَد َرْف ــْع َب

ــى ـــ َوَأنَّ جُتـــيـــُب  َأْدُعــــــــوَك ل  ــهأَنــــا  ــيَّ ــَوِج ــاألَْع بِ ــاِم  ــَظ ــِع ال َرضِّ  ــَد  ــْع َب

الشعر الشعبّي

: األبو ذّيات
ً

أّول

1. وحّق الّلي سعى بالبيت والطاف
والطفوحـــّق الـــّي ســعــى بــالــبــيــت والــطــف الشهد  مثل  الموت  عندي 

ــا الــــّرة الــقــبــل عــاشــور والــطــف فّيهأنـ شــفــت  ــا  م بالشمس  طــولــي 

2. عيوني من الدمع غارت وعّمت 
وّعمت  غــارت  الدمع  من  وعّمتعيوني  روحي  صّوبت  المصايب 

ــات  ــّم ــك أيــتــام يــالــغــايــب وع سبّيهإلـ أخـــذوهـــن  ــوار  ــ األكـ عــلــى 

3. اكتبوله اتنعش ألف كتاب بالسّر
بالسّر كتاب  ألف  اتنعش  ــام وشــيــعــتــك تــنــخــاك بــالــســّراكتبوله  ــ إم

ــّر  ــس ــال ــد ب ــش ــهآمــــر لـــلـــفـــواطـــْم ت ــغــاضــرّي ــل ــزم ل ــ ــع ــ ــْن وال ــ ــب ــ ارك
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4. اقّضي بالحزن يومي وابيته
وابيته يــومــي  بــالــحــزن  ــّضــي  وابيتهاق ــه  عــالــذّل الــعــيــش  عــفــت 

وبيته داره  ــن  ع حسين  ــلِّـــت ديـــــاره خــلــّيــهشـــال  بــلــيــل وظـ

5. أبوك القال إّما الموت واّمه
ــوت واّمـــه ــم ــال إّمـــا ال ــق ــه أبـــوك ال واّمـ للبيت  قــصــد  ــّز  ــع ال ــاة  حــي

ــه  واّم اربـــاه  ابــوه  بحضان  وعلّيهالطفل  افــراقــه  يصعب  وعليها 

ثانًيا: القصائد واألبيات

1. مشتاق أشوفك قبل أرحل يا زكّيه
زكّيه يا  أرحــل  قبل  أشوفِك  علّيهمشتاق  تــرّدي  بضلعك  عليك  أقسم 

حال أي  صار  ما  أبد  حايل  مثل  أنا مطرود من طيبة وعندي حرم وأطفاليّمه 

اهلالل األهــوال  بّن ف سا  ليتك تشوفي هالل ذبحي بها المسّيهواشــوف 

تعبان من جور الدهر ما غفت عينايمايش بطريق الوت ومّهي مايش وياي

الغاضرّيهضّميني لصدرك قبل تذبحني اعداي أرض  ووين  المدينة  وين 

ــر وداع ــا مـــايش وهـــذا آخـ أنـ ــه  ــّم األضالعي يمكسورة  الله  بأمان  يّمه 

انزاع منّي  تنازع  روحي  أحّس  الغاضرّيهواهلل  أرض  ووين  المدينة  وين 

وديعة بنتي  فاطمة  وعــنــدك  فوق المرض ما تحتمل ضيم وفجيعةطالع 

فظيعة  وحالتها  خاطرها  بهالحالمكسور  تنظرني  ول  الموت  عساني 
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2. أوّصي عليك يا يّمه عند الموت حضريني
وإذا جان السهم مسموم أريدّنك تداوينيأوّص عليك يا يّمه عند الوت حرضيني

وحّطي ايدك بصدري تراهو منشطر شطرينوإذا شفتي الشمر جان عى الطربات صربيني

وإذا شفتي الخيل بالميدان تقطع أوصال من صدريأوّص عليك يا يّمه غسي دموم عن نحري

أخافن زينب تجيني يا ويلي وتلطم الخّدينأريدنك جتمعيها وختليها بوسط قربي

نشفي دمع عيني تراني أنا عزيزك حسينمن نومتك قعدي يمكسورة الضلعن

تصّدين ولدك  عن  العادة  كانت  األعــاديما  بينا  وتشمتت  الدهر  خان 

3. يبني فّطرت قلبي من وداعك يا حبيبي
يا حسين هالسفرة ترى ما هي بطيبييبني فّطرت قلبي من وداعك يا حبيبي

نحيبي ويعله  بالقبر  عليكم  لبكي 

4. يّمة يا يّمة ريتك تّضميني
ــا يـــّمـــة ريـــتـــك تــّضــمــيــنــي يبعدونييـــّمـــة يـ عنّك  حسين  الغريب  انا  ما 

ــا يـــّمـــة ريـــتـــك تــشــوفــيــنــي واقف على قبرك واشكيلك اشجونييـــّمـــة يـ

ــا يــّمــة جــيــتــك تــودعــيــنــي تالقينييــّمــة يـ بالمحشر  يــّمــة  ــا  ان رايـــح 

5. يخويه تنادي وال لك امعين
ــن ــع ام ــك  ــ ل ول  ــادي  ــ ــن ــ ت ــى الـــغـــبـــره مــطــاعــيــنخيـــويـــه  ــل ــك ع ــومـ وقـ

منن  الـــرتـــىض  ــب  ــيـ اجـ مــنــن  ــنأنــــا  ــت ويـ ــبـ ــه غـ ــ ــوي ــ ــال ب ــ ــرب ــ عــــن ك
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ــه تـــطـــلـــب بـــديـــن ــ ــّي ــ ــأم ــ ــنتـــــــدري ب ــي ــن ــون ثــــــار ابـــــــدر وح ــبـ ــلـ ــطـ يـ

حسين ــى  ــل ع هــجــمــة  ــرد  ــ ف ــوا  ــم ــج ه

6. يحسين يابني هّيجت حزني علّيه 
علّيه ــزن  حـ هــّيــجــت  يــابــنــي  العزّيهحيــســن  ثياب  لبسة  بگبري  ألجلك 

الــغــارضّيــه يــاضــحــايــا  عليكم  يحسينأبــكــي  تحويك  كــربــال  كــاتــب  الــلــه 

الراس يشّيب  بالطفوف  مصابك  الباس يابني  ــي   واف يا  انتحب  عليَمن  گّلي 

ــو لــبــو فــاضــل الــعــّبــاس ــي ي كّفينلبــنــك ع غير  من  العلگمي  نهر  اعله  يبگه 

7. سار حسين وامسه الحرم مغبر 
ــرم مغرب  ــ الـ ــه  ــسـ ــن وامـ ــس ــار ح ــ تصفر س غــــدت  والـــمـــديـــنـــة  ــي  ــلـ أويـ

وطــنــهــم  عـــن  ــم  ــاشـ هـ آل  بعدهم طــلــعــوا  جــدهــم  حـــرم  خــالــي  اوظـــل 

ــد ظــعــنــهــم ــ ــع ــ ــم واب ــه ــل ــي محترســـــــاروا ل ابگلب  العليلة  ــوت  ص اولـــن 

8. تطلع خايف امن البيت 
ــع خــــايــــف امـــــــن الـــبـــيـــت  ــلـ ــطـ ــهتـ ــ ــ ــانـ ــ ــ يـــــبـــــن الــــــشــــــّيــــــد اركـ

ــر ــص اي ــوف  ــفـ ــطـ ــالـ بـ حـــّجـــك  ــهاو  ــــ ــوانـ ــنـ وانــــتـــــــــه الـــبـــيـــــــت عـ

ــي ــ ــ ــّج ــ ــ ــر لـــــــه فـــــــــده يـــحـــســـيـــنيـــــــــــوم الــــــــعــــــــارش ال ــ ــح ــ ــن ــ ي

غــــيــــر الـــــــواحـــــــد اوســـبـــعـــيـــنوانـــــتـــــه اســـبـــعـــطـــش ضـــّحـــيـــت

اهلل الــــــوجــــــه  فــــــــدى  ــم  ــ ــه ــ ــل ــ ــنك ــ ــدي ــ اومـــــقـــــصـــــودك حــــيــــاة ال
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ــك ــ ــاب ــ ــح ــ ــت اص ــ ــص ــ ــل ــ ــت اطـــنـــابـــكّلـــــــــن خ ــ ــرغـ ــ وامــــنــــهــــم فـ

ــابـــك ــبـ ــلـــك امــــــن احـ ــا تـــمـ ــ ــهمـ ــ ــّل ــ ــد ال ــ ــب ــ ــل ع ــ ــف ــ ــط ــ ــر ال ــ ــي ــ غ

وعــــيـــــــــالـــــــــك الـــعـــطـــشـــــــانـــه

ــر اخــــــــــــــدور نــــســــوانــــكشــــفــــت مـــــاتـــــم بــــعــــد عـــنـــدك  ــ ــيـ ــ غـ

ــــــــــودك ــن تِـــنِـــْهـــــــتِـــك بـــوجـ ــكـ ــكلـ ــ ــدانـ ــ ــى وجـ ــ ــلـ ــ ــا هـــــــان اعـ ــ ــ م

ــه ــ ــّم ــ ــي ــ ــه يــــبــــو ال ــ ــم ــ ــل ــ مـــــــن قــــلــــبــــك اوبــــلــــســــانــــكقــــلــــت ك

ــوف الــــــعــــــده اخـــذيـــنـــي ــ ــي ــ ــس ــ ــن خــّلــيــنــيي ــ ــدي ــ ــال ــ ــه ــ اوفـــــــــده ال

ــب عـــيـــنـــي ــ ــقـ ــ ــودهحــــــّتــــــى مـــــــن عـ ــ ـــ ــ ـــ ــ اوج يـــحـــتـــيـــي  او  يـــعـــز 

شــانــه  ــل  ــلـ ــمـ الـ ــى  ــ ــل ــ اع يـــعـــلـــه  او   

9. خرجنا بشملنه من المدينه 
ــه ــن ــدي ــه مـــن ال ــن والـــــنـــــاس كــــانــــوا حــاســديــنــهخــرجــنــا بــشــمــل

انسبينهولــــــرض كـــربـــال لـــّمـــن لــفــيــنــه واحـــنـــه  انـــذبـــح  أخـــونـــه 

ــار بــيــنــه ــ ــص ــ حكينهيـــــــدرون اهـــلـــنـــه اش ــو  ــه ــن ش ُغــــــُرب  بـــديـــرة 

ــه  ــن ــي ــع ــظ ــاس ّحــــــــاي ال ــ ــ ــّب ــ ــ ــن اديـــنـــهوع ــي ــع ــّط ــق ــي م ــم ــق ــل ــع ــال ع

10. وّدع قبر جّده أو قصد قبر الزكية 
الزكية  قرب  قصد  أو  ــّده  ج قرب  جرّيه وّدع  ودمــوعــه  القبر  يشم  واحــنــى 

خفّيه  ــات  ــ وّن تـــّون  ــبــتــول  ال ــه  ــنّ وتصيح يبني أنسيتني ضلعي المكسور ول
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روح  الكربال  عزيزي  يا  اهلل  كنّي أشوفك في فيافي الطّف مذبوحبوداعة 

اوخوتك اوولدك بين مطعون ومنحوراو كنّي اعاين نسوتك من حولك تنوح 

11. يجّدي ريتني حاضر
ــر  ــاض ــكيـــجـــّدي يـــا ريــتــنــي ح ــّمـ بـــــــــــوادي كـــــربـــــال يـ

ــدك  ــب ــك ــب ــرح ال ــ واخــــّضــــب شــيــبــي بـــدّمـــكواشــــــــّدن جـ

ــك يــحــســيــن  ــت ــب ــي ــص ــّي ام ــلـ ــكعـ ــ ــاب ضـــلـــع أّم ــصـ مـــثـــل مـ

12. من ضاگت أعلى حسين األوطان
ــان األوط حسن  أعــى  ضاگت  ــانمــن  ــوف ــل ك ــ ــب أه ــت ــاثـــرت ك واتـــكـ

ــزان  ــ األح يشتكيله  اعــتــنــه  ــّده  ــ لــهــفــانجل والـــگـــلـــب  وغـــفـــه  زاره 

ــي يــعــطــشــان ــن ــب ــده ي ــ ــن ــ ــهــاناجــــــاه ال ــب ول ــل ــگ ــد وال ــكــب ــي ال ــام ظ

عــــدوان بـــن  ــي  ــن ــب ي تــنــذبــح  ــاناو  ــرب ــت ال ــى  ــل ع ثـــالثـــا  ــگــه  ــب ت او 

13. يبويه قوم شوف شلون ولياي 
ــت الــمــاييــبــويــه قـــوم شـــوف شــلــون ولــيــاي كــّلــهــا مــذّبــحــة ومـــا ذاقـ

ــة عـــداي ــات ــوف ش ــش ــه لـــو ت ــوي ــب ــاهــت بــالــبــروري ــوف بــنــاتــك ت ــش وت

14. صاح ارشد يحادي
ــى ظـــعـــونـــيصــــــاح ارشـــــــد حيـــــــادي وســـر ــ ــلـ ــ وتــــــــقــــــــّدم عـ

ــم ــي ــض ــرب عــــى ال ــ ــ ــات أص ــهـ ــيـ ــيهـ ــونـ ــيـ ــــض عـ ــم ــ ــغ ــ وعــــلــــيــــه ت
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ــة تــصــيــح ــل ــي ــل ــع ــوت ال ــ ــن صـ ــ ــيولـ ــونـ ــانـ ــن تـ ــ ــع ــ ــظ ــ يـــــا اهـــــــل ال

تــــخــــّلــــونــــييــــــااهــــــي ويــــــاكــــــم خــــــذون ل  وحـــــــــــــدي 

ــي ــونـ ــيـ ــن عـ ــ ــم ــ ــع ــ ــيعـــلـــيـــكـــم ي ــيـ فــــــرقــــــاكــــــم هـــــــــــدم حـ

ــا ــ ــاّله ــ وروحــــــــــي الـــــمـــــرض س

حســن ـــــعــهــا  ســمـــ مـــن  ــي  ــويـ لــيـــــهــايـ الـــظـــــــــــعـــن  ــن  ــــ ــــ امـ رد 

ــا ــره ـــّ ــب ــص ــا ي ــه ـــ ـــ ــم ــد ي ـــ ــع ـــ ـــ ــه يــســلـــّــيــهــاگ ــرگ ـــ ـــ ـــ ــف واعـــلـــــــى ال

ــا عـــــيــون ــيـ ــــ ــايـــگـــلـــــــهـــا يـــــا ضـ ــهـ ــيـ ــّلـ ــهـ تـ ل  ــك  ــ ــت ــ ـــ ــ ـــ ــ ــع ــ دم

رّدي لــلــوطــــــــن  يـــابـــــــــــه  ــا  ــــ ــد بــگــصــدييـ ــــ ــــ ــي أرشـ ــن ــي ـــ ــّل وخ

ــك گـــّطـــــــــــعـــت كــبــدي ــــ ــــ ــتـ ــنــكوّنـ ــي ــع ون ــمـ ــن أسـ ــ وتــــرانــــي امـ

روحــــــــــــي تــــــزيــــــد بــــلــــواهــــا

15. ناديت والدمعه بعيني
بــعــيــنــي ــه  ــ ــع ــ ــدم ــ وال  ... نــــاديــــت 

ــي ــن ــي ــل ــخ ات لـــيـــش   ... ــت  ــ ــاديـ ــ نـ

ــه تــــــــروحويـــــــــــاك يـــــــــــــاروح الـــــــــروح ــ ــنّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــنــــتــــك تـ

ــه هـــــــاي انـــــــه الــعــلــيــلــه ــ ــويـ ــ ــه اســـمـــيبـ ــ ــ ــت انـ ــ ــن ــ ــه ك ــ ــل ــ ــدل ــ ام

ــي ــنّـ ــه تـــــــــروح عـ ــ ــّسـ ــ ــش هـ ــ ــي ــ ــد هـــّمـــيل ــ ــزيـ ــ تــــــــدري حـــيـــل ايـ

ــه بـــــال اخـــــويت ــ ــقـ ــ يـــّمـــيبــــــــــداري ابـ الـــخـــلـــيـــتـــه  اخــــــــوه  ول 
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ــع يــهــل ــ ــ ــدم ــ ــ ــم ــ ــ ــاره وال ــ ــتـ ــ ــحـ ــ مـ

ــل ــ ــح ــ ــرت ــ وشـــــــلـــــــون عــــــنّــــــي ت

ــبـــل ــياتـــــــــذّكـــــــــر أيــــــــامــــــــي قـ ــدم ــن دمـــعـــي م ــ والـــجـــفـــن م

ــي ــ ــدلل ــ ب ــه  ــقـ ــبـ تـ  ... آه  بـــــس 

ــي ــوالـ ــالـ يـ ــدك  ــ ــع ــ ب  ... آه  بــــس 

ــوح ــفـ ــسـ ــك تــــتــــمــــنــــه تــــــــروحدمـــــعـــــي بـــــخـــــدي مـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ بـ

ــدوه ــ ــري مــــايــــســــووه بـــدونـــكبــــويــــه اخــــــــذن ويــــــــاك فـ ــ ــم ــ ع

ــل صـــبـــح كـــنـــت انــــــه بـــويـــه ــ ــة عـــيـــونـــككـ ــ ــوفـ ــ ــشـ ــ ــر بـ ــ ــ ــس ــ ــ ان

ــي مـــكـــّحـــل جــفــونــكيــــــا كــــحــــل كـــــّحـــــل جـــفـــون ــ ــمـ ــ واسـ

ــي وانـــــــــــــوح بـــغـــيـــبـــتـــك ــ ــ ــج ــ ــ اب

ــك ــ ــت ــ ــّي ــ ــن ــ ــه اخـــــــــذ اب ــ ــ ــوي ــ ــ ــا ب ــ ــ يـ

ــتــك ــه شــوف ــويـ ــكشـــمـــحـــالت بـ ــون ــج ــه اخــــوتــــي مــــن ي ــ ــوي ــ ب

اتــنــاديــنــي جـــنـــت   ... ــوم  يـــ ــل  ــ ك

ــي ــن عــي ــك  ــرلـ ــظـ ــنـ تـ  ... كل يوم 

ــبـــوح ــر مـــشـ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ ــه تـــــــروحعـــلـــيـــك الـ ــ ــنّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــنــــتــــك تـ

ــره ــ ــبـ ــ ــلــيانــــــــــــه حــــــــــــــرايت جـ ــي حــي ــ ــ ــّدال ــ ــ ــرض ه ــ ــ ــم ــ ــ وال

ــيبـــــويـــــه بـــــعـــــدك مــــــا اهــــــــّود ــل ــي ل ــه  ــ ــاعـ ــ سـ انـــــامـــــن  ول 

ــت يــــادمــــعــــه بــوجــنــتــي ــ ــح ــ ــه بـــحـــركـــه ســيــلــيص ــ ــوي ــ ــالف اب ــ خـ



97

ــره ــ ــاي ــ ــن ح ــ ــلـ ــ لـــــو وحـــــــــدي اضـ

والـــــــدمـــــــع عــــالــــوجــــنــــه جــــره

ريـــــــــت ويـــــــاكـــــــم رحـــيـــلـــيگــــلــــبــــي بـــــعـــــد شــــيــــصــــرّبه

ابـــوحـــدي ــه  ــ ان ابـــقـــه   ... ــد  ــ اريـ ــا  مـ

ــدي ــخ ب ــي  ــاتـ ــعـ دمـ  ... اريــــــد  ــا  ــ م

ــي مـــــــروح ــ ــب ــ ــل ــ ــك تــــتــــمــــنــــه تــــــــروحخــــــالفــــــك گ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ بـ

ــاب وانـــطـــر ــ ــب ــ ــياوگــــــف اعـــلـــه ال ــن ــي ــج ــو رحـــــــت يـــمـــتـــه ت ــ ــ ل

ــر ــاط ــن ــل ت ــ ــض ــ ــه ات ــ ــوي ــ ــيعـــيـــنـــي ب ــن ــل الـــــدمـــــع عــي ــطـ ــبـ ومــــــا تـ

ــك ــ ــاب ــ ــي ــ ــغ ــ ــيلـــــيـــــل ونـــــــــــــار ب ــنـ ــيـ بـــــويـــــه مــــــا بـــــّطـــــل ونـ

ــه ابــــقــــه بـــكـــل وگـــت ــومـ ــظـ ــهـ مـ

ــگــت ــل وجــــنــــه ت ــ والــــدمــــعــــه عـ

تـــشـــتـــعـــل جـــــمـــــرة حــنــيــنــييــــــا بـــــويـــــه حــــيــــل احتــــــــّرت

ــي ــ ــ ودام دللـــــــي   ... مــــجــــروح 

ــي ــألمـ بـ يـــســـعـــر   ... مــــجــــروح 

ــروح ــ ــل اجـــــروحـــــي جـ ــثـ ــا مـ ــ ــه تـــــــروحمـ ــ ــنّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــنــــتــــك تـ

16. ضمني يـجّدي ابضريحك َخل تِهيد الروح
َخل دمع عيني يـجف وتستريح الـروحضمني يـجّدي ابرضحيك َخل هِتيد الروح
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الـنوح ول يعرف الـَهم ول يتزاحم ويا جـروحَخله گـلبي ل يـون ول يعـرف 

حلم وبصخرة أجفانـي من الحزن مذبوحوَخل جفن عـيني ينام ول علـيه ايلـوح

واهتنّه النبي  گـرب  يـم  جفني  يا   ... مـنَّهنام  ابـمعينك  الّلـيله  د  واتــزوَّ  ... نام 

ــي َنـــــــْم ــ ــن ــ ـــ ــ ــف ــ بـــــــــس أنــــــــســــــــى الــــهــــضــــمَنــــــــــــْم يـــــــا ج

لـــــــــحـــــــــظـــــــــة غـــــــفـــــــوتـــــــي

17. واقف على قبرك يا يّمه وهّمي واقف وياي
ضّميني بحضنك قبل تذبحني اعدايواقف عى قربك يا يّمه ومّهي واقف وياي

الــدنــّيــهتعبان من جور الدهر ما غفت عيناي عــلــيــه  دارت  ــز  ــعــزي ال ــه  انـ

وداع آخر  وهذا  الوت  بطريق  وأظـــن روحـــي يــا يــّمــه تــنــازع نــزاع مايش 

األضــالع يمكسورة  اهلل  بأمان  الغاضرّيهيّمه  أرض  ووين  المدينة  وين 

18. صاح احسين يا فاطمة ارتّدي
ارتــّدي فاطمة  يا  احسين  جــّدي صاح  ــن  وط للمدينه  ــّدي  ــ إرت

ــي وكــبــدي ــن امخّبر أوديـــلـــك عــلــي اب يــّمــك  يجي  مــا  بــد  ول 

أبــوهــا وســـار  للمدينة  وأخوها رّدت  عمها  ترگب  وظلت 

يجوها  ــهــم  لن فــاطــمــة  ــت  المشكر ظــنّ عمها  والبطل  أخوها 

19. وين الذي ياخذلي كتاب
ــه الـــعـــتـــابويــــــن الــــــــذي يـــــاخـــــذيل كـــتـــاب ــ ــي ــ ــي وب ــ ــواك ــ ــب ــ ــه ال ــيـ بـ
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ــاب  ــبـ ــون عــــى الـ ــ ــي ــ ــوا ع ــّلـ ــخـ ــلـ األســـبـــابلـ شــنــهــو  ا  ودوَّ عـــلـــّي  ــا  مـ

ــاب ــس ــة ح ــ ــّي ــ ــغــّيــابظـــلـــيـــت احــــّســــب م ــي ال ــل ــه مـــــدري اشـــصـــار ب

ذاب ــو  ــ لـ الـــقـــلـــب  ــوم  ــ ــل ــ ي ــّد  ــ ــح ــ ل

20. تقّله كلكم اتغيبون 
ــم اتـــغـــيـــبـــون ــ ــك ــ ــل ــ ــديتــــقــــّلــــه ك ــ ــن وح ــ ــوط ــ ــا ال ــهـ ــا بـ ــ ــگ ــ واب

ــم ــ ــاكـ ــ ــرگـ ــ ــل فـ ــ ــ ــي ــ ــ ــديمـــــــــــايل ح كــب الـــحـــزن  امــــن  ذاب  او 

ــي ــ ــي ــ ــّل ــ ــه عـــــــــــاد خ ــ ــ ــوي ــ ــ ــب ــ ــ عـــبـــد الــــلــــه الـــطـــفـــل عـــنـــديي

ــم ــكـ ــتـ ــشـ ــن يـــــــــرد وحـ ــ ــك ــ ــل ــ فــرگــتــكــمب ــى  ــلـ اعـ ــي  ــن ــي ــل ــس ي او 

ــم ــك ــت ــب ــي ــول غ ــ ــ ــط ــ ــ ــرياخـــــــــاف ات ــجـــ ت ــي  ـــ ـــ ــت ــع دم ــه  ـــ ــگ ــب ت او 

ــــــا ــــــراهـ ــــ مـــجـ ــع  ــــ ــطـ ــگـ ــنـ يـ ول 

ــا عـــلـــيـــلـــه انـــتـــي ــ ــه ــ ــل ــ ــّل ــ ــگ ــ ــه ي ــرانـ ــسـ مـ خـــطـــر  او  يـــبـــويـــه 

ــن الـــتـــعـــب يـــاذيـــك ــ ــاف امـ ــ ــ ــهوخ ــ ــ ــان ــ ــ لــــــــو خـــــــــذنـــــــــاِك وي

ــام ــ ــ اّيـ ــد  ــ ــع ــ ب او  اهــــنــــا  ــي  ــ ــ اوّديـــــــــلـــــــــك الــــريــــحــــانــــه تّـ

ــل يــلــتــم ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــك والـ ــ ــب ــ ــي ــ مــهــتــمجي يــــضــــل  ل  ــك  ــ ــب ــ ــل ــ گ

ـــــه گــــلــــبــــي اعـــــلـــــيـــــك يـــــتـــــأّل  ـــ ــتــك ابــهـــــا الــحــالـــ ــف لـــو شـــ

ــا ـــ ــاله ــع ــزن ي ــ ــحـ ــ اوروحــــــــــي الـ
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ح الحادي والظعن هاج ابحنينه  21. طوَّ
ابحنينه هــاج  والظعن  الـــادي  ح  ــوَّ عليناط الصعبة  ســفــرة  تــنــادي  وزيــنــب 

والباس العزم  شديد  بكافلها  عباسصاحت  يا  البيرق  وانشد  ــادك  زن ر  شمِّ

ــراس ال تشيب  مصيبة  أعاينها  المدينةكني  بجمعتنه  ــع  ــرج ن ظــنــي  ــا  م

تنّخن  ل  عــزمــي  هــاج  يزينب  ينقلها  تذلِّ مــا  يختي  مــوجــود  ــا  أن دام  مــا 

ــو تــنــقــلــب شــامــاهتــم والــعــراقــن لطحن جماجمهم وأنا حامي الضعينةلـ

واف خــوي  يا  بالرب  أعرفك  مخافيقالت  منه  الــذي  ــذا  ه الــزنــد  وقطع 

شــواف ــدري  م وبعدكم  بمعزة  علينهالــيــوم  هجمته  لــو  الخيل  لــيــرد  يــاهــو 

22. يالمدينة رجعتي تصعب عليَّ
ــي تــــصــــعــــب عـــلـــيَّـــهيــــــــــــــالــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــة  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ رجـ

ــهيــــــــــــــالــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــة  ــ ــرّي ــ ــاض ــ ــغ ــ ــال ــ ظــــــل حـــســـيـــن ب

رزيــــــــــــة مـــــــا بــــــعــــــدا رزّيـــــــــهيــــــــــــــالــــــــــــــديــــــــــــــنــــــــــــــة 
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 الليلة الثالثة

الوصول إلى كربالء
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المجلس األّول:  الخروج من مك

القصيدة

مّكٌة اْستغاَثْت  العرْصِ  صاِحَب  ُملبِّيايا  الــُحــســْيــُن  ــُط  ــْب الــسِّ فأجابها 
ًفــا  ــٍة ُمــتــخــوِّ ــب ــْن طــْي ــ ــا ِم ــاءه ــْد ج حاِمياقـ ولِــلــّشــِريــعــِة  ــغــاِة  الــطُّ ــْوَر  جـ
ــٍة  ــِذّلـ ــيِّ بِـ ــ ــّدِع ــ ــَة ال ــع ــاي ــب ــاوأبــــى ُم ــي ــهــادِة داِم ا بِــالــّش ــار ِعــــزًّ ــتـ واْخـ
ــٍن ــٍت آِمـ ــْي ــاَن بِـــظِـــلِّ ب ــ ــِه ُمــْســتــِجــيــًرا داِعــيــاورجـــا األمـ ــيـ ــام فِـ ــأقـ فـ
ــٌل ــِل الــِعــراِق رســاِئ ــُه ِمـــْن أْهـ ــْت ــاوأت ــي والِ ــا  ــن ــْي إِل ــِدْم  ــ ــ أْق أْن  تـــْدُعـــوُه 
ُمْسِلًا  وأْرســـل  دْعــوهَتــْم  ــيــافــأجــاب  ــْي يــْأتِ ــْم كـ ــِه ــالِ ــْن ح ــ ــا ِم ــًت ُمــتــثــبِّ
ًعــا  ــوُه ُمـــْذ أتـــاُهـــْم ُمــْرِ ــُع ــاي ــاقـــْد ب ــي فــأجــابــه أْســـــــِرْع إِلـــْيـــنـــا ســاِع
ــُه  ِرجــاَل الــِجــيــِج  ــَع  م ــُد دّس  ــِزي الهاِدياوي ــّرُســوِل  ال ِسْبَط  يْقُتُلوا  كــْي 
ــكــْربــال  ــأ لِـــْلـــُخـــُروِج لِ ــّي ــيــالـــِكـــْن هت ــٍة ُمــتــوخِّ ــّك ــِة م ــْرمـ ولِــِحــْفــِظ ُحـ
راِجــيــاوبِــيــْوِم تــْرِويــِة الــِجــيــِج ُمــهــاِجــًرا  ــّشــهــادِة  ــل ولِ الـــِعـــراَق  قصد 
ــاِذًل ــ ب ــا  ــن ــْي فِ ــان  كـ ــْن  مـ ــادى أل  ــ ــان ــي ــِداِئ ــلــبِّ ن ــُي ــْدٍق فــْل ــِصـ ــهــًجــا بِـ ُم
والِـــــٍه بِــــشــــْوٍق  أِلْســــــــالِف  ــِضــي لـِـلــّشــِريــعــِة فــاِديــاإِنِّ  ــســْوف أْق ول



102

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

)شعبي(

ــهشــــــــــال حـــــســـــن مـــــــن طـــيـــبـــه ــ ــب ــ ــي ــ ــه ــ وقـــــلـــــبـــــه زايـــــــــــــد ال

ــه ــبـ ــيـ وابــــــــــو فـــــاضـــــل الـــيـــحـــمـــيـــهـــاوزيــــــــنــــــــب طــــلــــعــــت بـ

ــهقــــصــــد كـــــربـــــال ابـــــيـــــا حـــالـــه  ــالـ ــى الـــــوجـــــه سـ ــ ــل ــ ــه ع ــ ــعـ ــ دمـ

ــه ــ ــالـ ــ ــّتـ ــ ــد لــــعــــيــــالــــه يـــســـبـــيـــهـــايـــــــــــــدري هـــــــنـــــــاك قـ ــ ــ ــع ــ ــ وب

ــي عـــــيـــــالـــــه اخلــــــــــّدر ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــّريـ ــ ــح ــ ــس وال ــمـ ــشـ ــالـ وتـــمـــشـــي بـ

ــا الــــــنــــــاس تـــتـــفـــّكـــر ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ وزجــــــــــر تـــــالـــــي الـــيـــبـــاريـــهـــاوع

المصيبة

بلغ الحسين Q أّن يزيد أمر عمرو بن سعيد بن العاص األشدق 
لم  وإن  ا،  الحسين Q سرًّ على  يقبض  بأن  وأوصاه  الحّج،  على 
يتمّكن منه يقتله غيلة، فدّس بين الحجيج ثالثين رجاًل من شياطين بني 

أمّية، وأمرهم باغتيال الحسين Q ولو كان متعّلًقا بأستار الكعبة. 
فعزم على الخروج من مّكة إلى العراق امتثاًل لألمر اإللهّي، وبعد 
البيت  حرمة  استباحة  من  وخشيًة  هناك  الناصر  بوجود  الحّجة  قيام 

الحرام والبلد الحرام بسفك دمه الطاهر الحرام في الشهر الحرام.
الله  عبد  عّمه  ابن  بينهم  ومن  ذلك،  عن  ليثنوه  الناصحون  فجاءه 
بن العّباس، فقال له الحسين Q: يابن العّم، إّني أعلم أّنك ناصح 
أهل  كتب  وهذه  المسير،  على  وأجمعت  أزمعت  قد  ولكن  مشفق؛ 
الكوفة ورسلهم، وقد وجبت علّي إجابتهم، وقام لهم العذر عند الله 
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-سبحانه-، ثّم قال Q: يا بن العّم، ما تقول في قوم أخرجوا ابن 
بنت نبّيهم من وطنه وداره وقراره وحرم جّده، وتركوه خائًفا مرعوًبا ل 
يستقّر في قرار، ول يأوي إلى جوار، يريدون بذلك قتله وسفك دمائه، 
لم يشرك بالله شيًئا؟! فقال ابن عّباس: ما أقول فيهم إّل أّنهم كفروا 
بالله ورسوله، ثّم قال: ُجعلت فداك يا حسين! إن كان ل بّد من السير 

إلى الكوفة، فال تسر بأهلك ونسائك.
عليهّن  آمن  ول   ،P الله  رسول  ودائع  إّنهّن  العّم،  يابن  فقال: 

أحًدا، وهّن ل يفارقنني.
يابن  تقول:  الحسين  وراء  من  باكيًة  فسمعت  عّباس:  ابن  يقول 
عّباس، أتشير على شيخنا وسّيدنا أن يخّلفنا هاهنا ويمضي وحده؟! 
ل والله، بل نحيا معه ونموت معه، وهل أبقى الزمان لنا غيره؟! فبكى 
ابن عباس بكاًء شديًدا، وجعل يقول: يعّز -والله- عليَّ فراقك يابن 

العّم!
نعم أّيها المؤمنون رحل الحسين Q عن مّكة في الثامن من ذي 
الحّجة، قبل إتمام حّجه إلى أرضه الموعودة، إلى تلك البقعة المباركة 
التي قّدسها الله ورفعها على بقّية أتربة الجنّة، وهي تتفاخر يوم القيامة، 
وتقول: أنا التربة التي اختّصها الله بجسد سّيد الشهداء أبي عبد الله 

.Q الحسين
ــٍة ــَل ــي ــَأيِّ َوِس ــ ــويِل بِـ ــ ــاَل ُق ــْرَبـ ــا َكـ ــَي ْبُط َمْضَجَعاَف ْلِت َحتَّى اخَتاَرِك السِّ َتَوسَّ

األنبياء  عليها  مــرَّ  التي  كربالء  إلــى   Q ــام  اإلم مضى  نعم، 
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عيسى  عن  ورد  وقــد   ،Q الحسين  على  فيها  وبكوا   ،R
األزهــر. القمر  ُيدَفن  فيِك  كربالء:  أرض  مخاطًبا  قال  أّنــه   Q 
Q مرَّ بكربالء بعد عودته من صّفين، وبكى هناك  أمير المؤمنين 
موضع  وهاهنا  ركابهم،  مناُخ  هاهنا  يقول:  وهو  صوته،  عال  حّتى 
رحالهم، وهاهنا مهراق دمائهم، فتيٌة من آل محّمد P ُيقتلون، تبكي 

عليهم السماء واألرض!
لهذا، لّما وصل اإلمام الحسين Q إلى أرض كربالء، قيل: لم 
أيًضا،  يخُط  فلم   ،Q الحسين  بّدله  واحدة،  خطوة  الجواد  يخُط 
هذه  اسم  ما  أصحابه:  وسأل  جواده،  ظهر  عن   Q الحسين  فنزل 
قال: وهل  الطفوف،  أرَض  ى  ُتسمَّ الغاضرّية،  ُتسّمى  قالوا:  األرض؟ 
ى كربالء؛ فقال Q: اللهّم إّني أعوذ بك  لها اسم آخر؟ قالوا: ُتسمَّ

من الكرب والبالء!

)لحن الفراق(

الــغــارضّيــه أرض  ــا  ي آه  ــرة جــرّيــهكــربــالهــاي  ــب ــع ــاي جــيــنــا وال ــاله ــرب ك

ــك عــلــيَّــه ــاب ــص كـــربـــالهـــاي يـــنـــزل م

يقول أحد العلماء: لّما نزل الحسين Q أرض كربالء هبَّت ريح 
الحسين  أخيها  إلى   Oزينب فأقبلت  البيت،  أهل  وجوه  ضربت 
فأخذ  األرض!  هــذه  من  قلبي  انقبض  لقد  أخــي،  وقالت:   Q
الحسين Q بيدها إلى موضع في كربالء، وقال: أخّيه زينب، هاهنا 
مصرعي، فصاحت واأخاه! واحسيناه! ومن َثمَّ أخذ بيدها إلى موضع 
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آخر، وقال: أخّيه، هاهنا مصرع أخي أبي الفضل العّباس، فصاحت: 
واأخاه! واعبَّاساه!

الــرتاب فــوق  ركــض  يعني  مصابكربال  بصف  مصاب  يعني  كربال 

ــروح ــ ال ــقــطــع  ي أل  ــعــنــي  ي جروحكـــربـــال  وبس  وجــروح  جروح  كربال 

ــوح ــن ــى ت ــل ــك ــرا ث ــ ــي مـ ــن ــع ــال ي ــربـ كـ

ــو الــيــّمــه ذبــيــح ــ ــعــنــي أب جريحكـــربـــال ي بصف  جــريــح  يعني  كــربــال 

وتطيح ــوم  ــق ت مـــرا  يــعــنــي  ــال  ــرب العذابك الناس  تطيح يحل على  ومن 

ــواي ه خــايــف  طــفــل  يعني  ــة رايكــربــال  ــدوه ــش ــي م بــأّمــه وهـ ــذ  ليـ

ــريــد مــاي ي المصابكــربــال عــبــد اهلل ظــامــي  نحر  بــدمــا  ــرّوى  ــت ي تــالــي 

ــه الــصــطــفــى ــي ــب ــي ش ــن ــع ــال ي ــربـ انطفىكـ وجهه  ــدر  وب بــروحــه  يعالج 

العفا عــالــدنــيــا  يصيح  ــوه  ابـ ــه  ــّم األطيابوي يابن  علي  يــا  عينك  بعد 

ــدود ــا مـــالـــه حـ ــ ــي وف ــعــن جودكـــربـــال ي ويعني  غيرة  ويعني  رايــة  يعني 

ــود ــم ــة وع ــوع ــط ــق ــن م ــي ــّف كـــربـــال ك

ــالت ــدّلـ ــات مـ ــنـ ــي بـ ــن ــع ــال ي ــربـ متحّيراتكـ صفن  والدهن  بعد  ومن 

شعابفــاطــمــة تــقــول لــرقــّيــة حــســن مــات ثـــالث  بــيــه  بسهم  ــوه  ــّوب ص

هذه كربالء، وهكذا وصلت زينبO إلى كربالء؛ الحسين عن 
يمينها والعّباس عن شمالها، وبقّية أولد بني هاشم، ولكن من الذي 
كان مع زينب يوم خرجت من كربالء في اليوم الحادي عشر، خرجت 
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من كربالء وليس معها أحد، واألعظم أّنها تركت أخوتها على تراب 
 Q كربالء بال غسل ول كفن ول دفن! ولهذا لما مّروا على الحسين
عند خروجهم، أرادت زينب أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة، فقال 
لها اإلمام زين العابدين Q: عّمة، زينب ارحمي حالي! إذا رميت 
بنفسك فإّن النساء سيرمين بأنفسهن، وّدعي أخاِك من على ظهر الناقة.

ــون نـــومـــه ــ ــل ــ ــي ش ــ ــّيـ ــ ــم أخـ ــ ــاي ــ ــان ومـــســـّلـــبـــة هـــدومـــهن ــ ــريـ ــ عـ

ــه ــومـ ــر رسـ ــ ــّي ــ ــمـــس غ ــشـ ــّر الـ ــ ــ وحـ

ــويت ص راح  وبــالــنــواخــي  ــيأنــخــى  ــوت ــون اخ ــض ــغ ــي وي ــونِّ ــع ــْم ــِس ِي

ــي ــوت ــت هــــذا الـــيـــوم م ــي ــنّ ــم أنــــا ت

قيل: طأطأت برأسها إلى األرض، ثّم جعلت تطيل النظر إلى جسد 
السميع  الله  أستودعك  الله،  عبد  أبا  أخي  وقالت:   ،Q الحسين 
المقام عندك والرحيل عنك لخترت  بين  العليم! أخي، لو خّيروني 

المقام، ولو أّن السباع تنهش لحمي!
عـــيـــون يــــــا  اهلل  ــيوّدعـــــــتـــــــك  ــ ــذون ــ ــاخ ــ يــــــــــردون عــــنّــــك ي

ــي ول جــاوبــونــيزجـــــــر وخــــــوّلــــــة الــــيــــبــــارون ــوت نــدبــت أخ أنـــا 

ــا جتـــون ــ ــة مـ ــ ــّي ــ ــم ــ ــا اهــــــل ال ــ ــادي تــخــّلــصــونــييـ ــ ــ ــد األعـ ــ ــن اي مـ

ماي رشب  الا  غريب  يا  اهلل  بيتامايوّدعتك  ســافــرت  الــعــيــن  ــور  نـ يــا 
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أنا ما فارقت جسمك يا سلطان المدينهيمقّطع األوصال لو حيصل عى هواي

يا حجاب صوني ناقتي عجفة وهزيلةتقّلة وّدعتك اهلل سفريت صعبة وطويلة

نلتجيله يعقي  عدكم  من  بقا  حد  مقيدينهما  نــاقــة  ــوق  وفـ العليل  بـــّس 

ثّم حّولت خطابها إلى كربالء:
ــر ــفـــجـ ــاگــطــريــــــا كـــــربـــــال وطـــــــــّر الـ ــي ويـــــن انـــطـــي وجـــهـــي ل

ــرت س ل  ظـــــّلـــــت  خـــيـــمـــة  ــدرل  ــخـ الـ اّم  ــي  ــ ــ آن ــي  ــ ــن ــ ــدري ــ وت

ــد ــع ــي ب ــ ــچ ــ ــح ــ ــال وش ــ ــربـ ــ ــديـــــا كـ ــ ول ظـــــل  ل  أخـــــــو  ظـــــل  ل 

ــي مــــطــــروح األســــد ــاطـ ــشـ ــالـ ــن الــعــمــدعـ ــ نـــّصـــيـــن راســــــــه مـ

ــة ــعـ ــاجـ ــن مــــــوّزعــــــةواعـــــظـــــم مـــصـــيـــبـــة وفـ ــ ــي ــ ــس ــ جــــــّثــــــة ح

ــم مـــرصعـــة ــ ــوف مـــگـــّطـــعـــةواّمـــــــــه تــــــــدوگ يـ ــ ــفـ ــ ــة چـ ــ ــل ــ ــاي ــ ش

ــاَلَء َهــْل ِعــنْــَدُكــْم ــْرَب ــَك ــا َنــاِزلِــَن بِ ــٌر بِــَقــْتــاَلَنــا َوَمــــا َأْعـــاَلُمـــَهـــاَي ــَبـ َخـ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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ــاَء الفال ــ ــذا الــســُن جيـــوُب أرج ــاله ُرحِّ ــْد  ق غــاضــًبــا  المدينِة  وعـــِن 

ُمقباًل يــمــي  الــســبــِط  ــواُد  ــ ج المذهالبـــَن  ــوَف  ــوق ال يــقــُف  ــِه  ب وإذا 

ًبا متعجِّ الصطفى  ســبــُط  مسائالفــيــحــاُر  ــاِن  ــك ــم ال وعـــِن  ــِه  ــوفِ ــوق ل

نينوى ــذي  ه ــاُب  ــح األص ــوُف وكــربــالفيجيُبُه  ــف ــط ــُة وال ــغــاضــري وال

فهاهنا الـــرحـــاَل  ــوا  ــّط ح ــُم  ــاداُهـ مغّسالنـ ــاِء  ــدم ــال ب ــادَة  ــه ــش ال ألــقــى 

فاعلموا مجــيــًعــا  مــقــاتــُلــُكــْم  ــا  ُتــســفــُك باطالوهــن وهــنــا دمــانــا ســـوَف 

هاهنا ــُح  ــذب ت األطـــفـــاُل  ُتقتالوكــذلــَك  أْن  يقتضي  ــٍب  ذنـ غــيــِر  مــن 

ــاٌر لــلــِعــدا بــخــيــاِمــنــا ــ ــبُّ نـ ــشـ ــْد عالوتـ ــالــفــضــائــِل قـ ــا ب ــًت ــي ــدَّ ب ــه ــت لِ

ــيِّ نــســاؤنــا ــدع ــل ــا ســُتــســبــى ل ــن المالوه على  بالسياط  ضرًبا  وُتساُق 

زينًبا ــرضَب  ــت ل ْت  ــدَّ ــ ُم يـــٌد  ــت  ــلَّ ــْل والـــربـــاَب ثــواكــالُش وســكــيــنــًة بـ
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)شعبي(

ــة ديــــار أهــلــنــا ــن ــدي وبــــخــــوف عـــنـــهـــا بـــلـــيـــل شــلــنــاطــلــعــنــا مـــن ال

ــا ــ ــن ــ ــزل ــ ــاولــــــكــــــربــــــال ّلــــــــــن ن ــن ــذل ــب لـــيـــنـــا خ ــتـ كــــل مــــن كـ

ــنـــا ــن ابـــــويـــــه يــــشــــوف ذلـ ــ ــ ــت يــحــلــنــاويـ ــك ــل ــن احـــبـــالـــهـــم ب ــ م

مشّغره النشامة  ذيــك  واسياف  طلعنا 

وورا قـــــــّدام  الـــظـــعـــن  حــايــطــيــن 

محّيره ارّد  ــوم  ــي ال ــرضــى  ي ــون  ــل اش

ــي ــنّ ع ــون  ــكـ ــحـ ــيـ الـ ــب  ــ ــن ــ زي ــيأن  ــت الــمــصــايــب مـــا ســلــنّ ــي ــل س

ــون وعـــمـــنّـــي ــ ــي ــ ــن عــــى ع ــ ــزل ــ ــين ــة مـــن زغــــر ســنّ ــت ــي عــســانــي م

ــوتـــــي دوهـــنـــنّـــي مـــصـــايـــب اخـــ

ــاآنــــــــه ويــــــــــاك يـــــابـــــن اّمــــــي ــ ــن ــ ــّذي ــ ــغ ــ ــن واحـــــــــــد ت ــ ــب ــ ــل ــ ب

ــن اّمـــــــــــــي تــــرّبــــيــــنــــاوابــــيــــت الـــــزهـــــره والـــــكـــــّرار ــ ــ ــابـ ــ ــ يـ

شـــاوصـــفـــلـــك ــر  ــمـ ــعـ الـ ــهوراح  ــن ــي ــن ــت س ــ ــّض ــ ــق ــ اشــــــلــــــون ت

ــي ــ ــّم ــ ــيمــــــــا اقــــــــــــدر تــــــــــون ي ــ ــّمـ ــ ــي وهـ ــ ــابـ ــ ــصـ ــ ــد مـ ــ ــ ــزي ــ ــ ت

ــي ــ ــونأخــــــــاف تــــــــروح يــــابــــن اّمـ ــل ــدة ش ــ ــي ــ ــدك وح ــعـ ــل بـ ــ ــ واظ

وتــــــتــــــشــــــّمــــــت أعــــــاديــــــنــــــا
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باليا بـــروا  كــربــال  ــذي  ه ــان  ك المناياان  عالمات  لحــت  تــرى  نزلوا 

ظايا نقي  هالنهر  بجانب  سليبهولزم  الغبره  على  جنايزنا  وتبقى 

المصيبة

خرج اإلمام الحسين Q من حرم جّده رسول الله P ملتجًئا 
إلى حرم الله -تعالى-، ومع ذلك لم يتركه أعداؤه، بل دّس إليه يزيد 
 Q بن معاوية ثالثين جاسوًسا، وأمرهم أن يقتلوا اإلمام الحسين

ولو كان معّلًقا بأستار الكعبة.
وحرمة  الدين  هذا  حرمة  يحفظ  أن   Q الحسين  اإلمــام  أراد 
مقّدساته، لذا خرج من مّكة المكّرمة يوم التروية لثماٍن مضين من ذي 
الحّجة سنة ستين للهجرة قبل أن يعلم بقتل مسلم، ألّنه Q خرج 

من مّكة في اليوم الذي ُقتل فيه مسلم.
قام خطيًبا،  العراق،  إلى  الخروج  Q على  لّما عزم  أّنه  وروي 
فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ُخّط الموت على ولد آدم مخّط القالدة 
على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسالفي اشتياق يعقوب إلى يوسف! 
الفلوات  عسالن  تقّطعها  بأوصالي  كأّني  لقيه،  أنا  مصرع  لي  وَخْيٌر 
ُسغًبا، ل  أكراًشا جوًفا، وأجربة  منّي  النواويس وكربالء، فيمألن  بين 
محيص عن يوم ُخّط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على 
بالئه ويوّفينا أجر الصابرين، لن تشّذ عن رسول الله P لحمته، وهي 
مجموعة له في حظيرة القدس، تقّر بهم عينه، وينجز بهم وعده، أل 
من كان باذًل فينا مهجته، وموّطنًا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، 
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فإّنني راحل مصبًحا، إن شاء الله تعالى.
السر ف  ا  مـــدًّ بأهله  السبط  ويشيربينا  ويدعو  ينعاهم  الهاتف  وإذا 

تسر مناياهم  مطاياهم  ــّدام  قـ ساعًة  إذ وقف المهُر الذي تحت الحسينإّن 

لّما وصل أرض كربالء، توّقف جواد الحسين Q من تحته، فنزل 
عنه وركب آخر، فلم ينبعث من تحته خطوة واحدة يمينًا وشماًل، ولم 
يزل يركب جواًدا بعد جواد، وهو على هذه الحال، فلّما رأى اإلمام 
Q ذلك األمر الغريب، قال: يا َقوم، ما ُيقاُل لِهَذِه األْرِض؟ قالوا: 
أرض الغاضرّية، قال: َهْل َلَها اْسٌم َغْيُر هذا؟ قالوا: تسّمى نينوى، قال: 
َهْل َلَها اْسٌم َغيُر هذا؟ قالوا: تسّمى شاطئ الفرات، قال: َهْل َلَها اْسٌم 

َغْيُر هذا؟ قالوا: تسّمى كربالء.
الكرب  من  بك  أعوذ  إّني  اللهّم،  وقال:  الصعداء،  اإلمام  فتنّفس 
َوهاُهنا  ِركابِنا،  ُمناُخ  َواللِه  َفهاُهنا  َتْرَحُلوا،  َول  ِقُفوا  قال:  ثّم  والبالء، 
َقْتُل  َواللِه  وهاُهنا  َحريِمنا،  َهْتُك  َواللِه  َوهاُهنا  ِدماِئنا،  َسْفُك  َواللِه 
َوبِهِذِه  ُقُبوُرنا،  ُتزاُر  َواللِه  َوهاُهنا  َأْطفالِنا،  َذْبُح  َواللِه  َوهاُهنا  ِرجالِنا، 

.P التُّْرَبِة َوَعَدني َجّدي َرُسوُل اللِه، َول ُخْلَف لَِقْولِِه
نجيبه ــّر  احت بكربال  الــرســول  ونادى اش اسم هالقاع يا ليوث الحريبهسبط 

الغارضّيات اسمها  السّجاد  يبو  الفراتقالوا  الخاليق شّط  عند  اسم  والها 

السادات سّيد  يا  والعقر  نينوى  لهيبهمع  يسعر  الحزن  من  وقلبه  قلهم 

صناديد يا  هذي  غر  اسمها  اش  قالوا تسّمى الطفوف وكربال يابن األماجيدباهلل 

لهالمصيبةقلهم إِنِْزلوا غر هذي األرض ما ريد تستعّد  لزينب  وقــولــوا 
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فصاحت زينب: وا أخاه وا حسيناه!
ــال ــ ــب ــ ال حــــــــــّل  كــــــربــــــال  والــــبــــالف  ــب  ــ ــايـ ــ ــصـ ــ الـ أرض 

ــور ــ ــح ــ ــن ــ ال حــــــــّز  كـــــربـــــال  الــــصــــدورف  رّض  كــــربــــال  ف 

اخلـــــــدور ــب  ــ ــل ــ س ــال  ــ ــربـ ــ كـ والــــبــــالف  ــب  ــ ــايـ ــ ــصـ ــ الـ أرض 

ــم ــ ــري ــ ال ــب  ــ ــل ــ س كـــــربـــــال  الـــكـــريـــمف  يـــقـــطـــعـــوا  ــال  ــ ــرب ــ ك ف 

ــم ــي ــت ــي ال ــوا  ــ ــرضبـ ــ يـ ــال  ــ ــرب ــ ك والــــبــــالف  ــب  ــ ــايـ ــ ــصـ ــ الـ أرض 

أقول: إن كانت هذه حالهم يوم نزولهم في كربالء، فما حال زينب 
يوم خروجها منها، ترى إخوتها، أولد إخوتها على رمضاء كربالء، 

بال غسل ول كفن ول دفن؟!
ــممـــــــــــــــــّروا عـــــــــى اجلــــــاســــــم ــ ــايـ ــ وعــــــــــــى الـــــــــثـــــــــرى نـ

ــم ــ ــاشـ ــ خـــــــلـــــــهـــــــم يــــــــزّفــــــــونــــــــهنـــــــــــــــــادوا بــــــنــــــي هـ

ــرمـــــــــــــــــــّروا عــــــــــى األكــــــــــرب ــ ــّف ــ ــع ــ وعــــــــــى الــــــــثــــــــرى م

ــدر ــ ــيـ ــ ــهنــــــــــــــــــادوا بــــــنــــــي حـ ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ خــــــلــــــهــــــم يـ

راسمــــــــــــــّروا عـــــــى الـــــعـــــّبـــــاس بـــــــــــــال  جـــــــــــّثـــــــــــة 

نــــــــمــــــــي وختــــــــّلــــــــونــــــــهشـــــلـــــون الـــــصـــــرب يــــــا نــــاس

وعـــــــــــى الــــــــثــــــــرى مــــرمــــيمــــــــــــروا عـــــــى ابــــــــــن اّمـــــــي

ــهنــــــــــــــــــادوا بــــــنــــــي عـــــّمـــــي ــ ــونـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ خــــــلــــــهــــــم يـ
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ــان ــ ــش ــ ــط ــ ــع ــ وعــــــــــى الـــــــثـــــــرى عـــــريـــــانمـــــــــــــّروا عـــــــى ال

ــان ــ ــ ــدن ــ ــ ــي ع ــ ــ ــن ــ ــ خــــــلــــــهــــــم يــــــدفــــــنــــــونــــــهنــــــــــــــــادوا ب

أرادتO أن ترمَي بنفسها من على ظهر ناقتها، فناداها اإلمام 
وّدعي  بدني،  ضعف  ارحمي  حالي،  ارحمي  زينب،  عّمة  السّجاد: 

أخاِك من على ظهر الناقة، قالوا: فجعلت تطيل النظر إليه...
ــرّوة ــدك مـ ــن ــول مــا ع ــق ــه ل ت ــوي األخــّوةخ ضّيعتي  اختي  يا  تقول  ول 

ــّوة ــ ــا حـــســـن ق ــ ــا مــــأخــــوذة ي ــ ــّوهأنـ سـ اش  بــّيــه  ــر  ــم ــش ال وتـــــدري 

ســــوطــــه عـــلـــى مـــتـــونـــي تـــلـــّوه

وكأّني بها تلتفت إلى كفيلها، إلى أخيها أبي الفضل العباس، عاتبًة نادبًة!
ــا ــ ــاس جـــبـــتـــنـــا قــــــوم ردنـ ــ ــّب ــ ــع ــ ــاي ــدن ــة حـــــرم ج ــنـ ــديـ ــمـ لـــعـــنـــد الـ

ــا ــدن ــوح ــة نــمــي ل ــب ــاس ــن ــامــهــي م ــردن ــة الـــغـــربـــة ت ــب ــاس ــن ومـــهـــي م

)لحن الفراق(

وعبايت اخليمة  احرتقت  فاضل  بو  ــره آنـــا وخــواتــييا  ــاي ــو فــاضــل ح ــا ب ي

حياتي ضاعت  األخــو  يا  فاضل  بو  يا 

حبيبهيقولوا صربي والصرب من وين أجيبه الفارق  اشحاله  صبري  يقولوا 

غريبه صــارت  المدّلله  صبري  يقولوا 

ــا كربال ــال أويــــاله ي ــا كــرب ــال أويــــاله ي ــا كــرب ــال أويــــاله ي ــا كــرب أويــــاله ي
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ــل ــون األه ــرس مثلجــيــت عــاهلــودج حي اروع  صرت  والصون  بالخدر 

ــا يضّل ــا يــضــّل عــنــدي مــامــي م البطلم وعــّبــاس  حسين  اعــوف  بيك 

ِوِيــــــســــــبــــــيــــــنــــــي حــــرمــــلــــه

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال

يسلبوه تــرضــوا  الــزهــرا  ســرت  أبوهشلون  حيدر  علي  اللي  يذّلوا  شلون 

يرضبوه ــادي  ــ األع بــالــســوط  ــوهمتني  ــا رع ــه وعــجــيــبــه م ــل ــا ســتــر ال آنـ

ســــــــبــــــــّيــــــــه ومــــــكــــــّبــــــلــــــه

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال

اشعجب حترقيها  خــيــامــي  السببكــربــال  شــي  سبّيه  أمــشــي  ولليسر 

َنــَســب لينا  الــنــبــي  ويـــا  نسيتي  ــو  ــاك لــكــن فــد طلبل ــ ــدي وي ــن ــا ع آنـ

تــــــســــــتــــــريــــــنــــــي بـــــالـــــفـــــال

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال

أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال أوياله يا كربال

ــْن قــبــُل كــاَنــْت ــٌب ومـ ــن ــذِه زي ــنــا داِرهـــــا ُتـــَحـــطُّ الــرحــاُلهـ ــِف ب

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثالث:  الوصول إلى كربالء والعودة يوم األربعين

القصيدة

ــلــوا تــهَّ ــوِن  ــنـ الـ إل  ــَن  ــلـ راحـ تْرحلوا؟!يـــا  إِْن  بْعدُكْم  لْلمدينِة  َمــْن 
دموَعها تسحُّ  غــدْت  الــديــاُر  ــأُلهــذي  ــْس ــرُّ آهــــاِت الـــــــَوَداِع وت ــج وت
ونلتقي؟  ــاُن  ــزم ال بِــنَــا  يــعــوُد  ــَوُل؟أُتـــرى  ــ األْط البعيُد  الــســَفــُر  ــُه  ـ إنَّ أْم 
رْت  تسمَّ الــنِّــيــاَق  أرى  ــَن  ــل راِح يحصُل؟يــا  ما  درْت  أَفَهْل  أرِضها!  في 
ــٍة  ــراَي ــْت يــظــّلــُلــهــا الــكــفــيــُل ب يتـظلَُّلظــعــنَ جــناِحها  تحَت  الكــْوُن 
ــٌل  ــاِم ــُر م ــس الـــُيـــرى ت ــِه  ــنِ محمُل!ف عــي لزينَب  الُيمنى  في  ويسيُر 
خفقانِِه  ــْن  َع القْلُب  ــاَل  م ــاَل  م ُلإِْن  ُيعــدِّ ــِه  ــْي إل عجـٍل  عــلى  فدنـا 
خيُلهْم ساعَة  ــراُه  ت ليَت  ُتْشِعُلعّبـــاُس  سالِة  الرِّ ِخَيِم  على  هَجَمْت 
ــٌب  ــن ــُه الــلــئــيــُم وزي ــرَقـ ــاِر أْحـ ــنّ ــال ــروُلب ــْه ُت الظالميَن  ــاَم  أمـ خــرجــْت 
َمروعٌة  ــَي  وْه ْمِر  الشِّ ــاَم  أم ــزُلعثرْت  ــزل ــت ي كـــربـــال  وادي  فــاهــتــزَّ 
بَشْتِمها  الــلــعــُن  ذاَك  قسى  ــُل!مها  ــحــمَّ ــت ُي ل  األمِّ  شـــْتـــَم  ــنَّ  ــك ل
كفيِلها  ــِد  ــْق َف ــَد  ــْع َب عليها  ُتْحَمُلأســفــي  المطايا  ُعْجِف  على  أضحْت 
ها  يشدُّ ــَو  وْهـ الــبــُل  عليها  ــوُع نــاَقــتـِـهــا الــهــزيــلــِة ُتــهــَمــُل!يبكي  ــ ودم
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)شعبي(

ــتـــي ــهوصـــــلـــــنـــــا كـــــربـــــلـــــه خيـ ــ ــوه ــ ــزل ــ رقــــــّيــــــة هــــنــــانــــه ن

ــهواخـــــــيـــــــام الــــــــــرم عــــّبــــاس ــ ــوه ــ ــب ــ ــص ــ ــن ــ واألكــــــــــبــــــــــر ي

ــاع ــس ــب الــعــقــيــلــة اب ــل ــض گ ــب ــق ــاعان ــگـ ــالـ ــوا اســــــم هـ ــ ــالـ ــ ــن گـ ــ مـ

ــال ادمــــــــوم ــ ــيـ ــ ــاخلـ ــ ــاعشـــــافـــــت بـ ــرت ــة وگـــلـــب م ــل ــف وعـــطـــش ط

ــح ــي ــص ــة ات ــن ــي ــك ــن س ــ ــاعشـــافـــت چ ــ ــن ــ ــي اق ــ ــول ــ ــب ــ ــّل ــ ــه س ــ ــوي ــ ــب ــ ي

ــوف الـــبـــطـــل عـــّبـــاس ــ ــ ــف ــ ــ ــهواچ ــوه ــع ــط ابـــســـيـــوف الـــنـــيـــبـــة گ

آه يازينب آه يازينب آه يازينب آه

ــت چـــنـــهـــه خـــيـــمـــة ونــــار ــ ــاف ــ وصـــــريـــــخ أطـــــفـــــال تـــتـــچـــوهش

ــر ارمـــــــال ــ ــ ــان اعـــــــى ح ــ ــ ــّب ــ ــ ــّوهش ــ ــل ــ ــت ــ ــات ت ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ ــ مـ

ــرات ــ ــم ــ ــاجل ــ ــى ع ــ ــك ــ ــت ث ــ ــافـ ــ ــل بــــــالــــــِهــــــِدم گــــــّوهشـ ــ ــم ــ ــح ــ ت

ــام ــّسـ ــهتــــنــــادي ابــــصــــوت يــــا جـ ــ ــوهـ ــ ــربـ ــ ــضـ ــ عــــــمــــــاتــــــك يـ

آه يازينب آه يازينب آه يازينب آه

ــوف ــشـ ــه اتـ ــهـ ــنـ ــن َلـ ــ ــع ــ ــر ال ــ ــدي ــ ــن الـــعـــطـــش يــنــحــبت ــ ــع امـ ــيـ رضـ

ــوه ــ ــح ــ ــن األبـــــــــو ذب ــ ــت ــ ــى م ـــ يـــشـــربعـ رگــــبــــتــــه  دم  مــــــن 

ــاء ــض ــرم ــال ــوف ع ــ ــش ــ ــة ات ــ ــاع ــ ــبوس ــّضـ ــخـ ــب الــــطــــاهــــر اتـ ــ ــي ــ ش

ــه اهــنــاك ــت ــث ــســـن ج زلــــــــم واخـــــــيـــــــول رضــــوهــــهالـــعـــزيـــز احـ

آه يازينب آه يازينب آه يازينب آه

ــب وتــــگــــول ــ ــس ــ ــت ــ ــيگـــــامـــــت حت ــنـ ــريـ ــضـ ــه زهـــــــــــرة حـ ــ ــ ــّم ــ ــ ي
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ــر وامهـــــــــوم ــ ــهـ ــ ــا احـــــــــل قـ ــ ــ ــيمـ ــنـ ــيـ ــافـ وآنـــــــــــه الـــــبـــــّيـــــه كـ

ــب احــســن ــيـ ــبـ ــيِدَنــــــــت مــــن الـ ــنـ ــيـ ــر عـ ــ ــ ــظ ــ ــ ــان ــ ــ ــه ي ــ ــلـ ــ ــگـ ــ تـ

ــاب ــصـ ــه اخــــتــــك يــســلــبــوهــههـــــاي الــــگــــاع بــيــهــه امـ ــ ــه ــ ــي ــ وب

آه يازينب آه يازينب آه يازينب آه

)أبو ذّية(

خيات بالكلفات  اعــلــّيــه  خيمات الــلــيــايل  الـــنـــار  إلـــّيـــه  ــت  ــّگ ب ول 

مات خــي  بــس  مــو  ابكربله  يل  ــرا  ــوا كــلــهــم اخــوتــي ع الــوطــّيــهت ــظ گ

المصيبة

بمنزل  مّر  الكوفة  إلى  متوّجًها  مّكة  من   Q الحسين  خرج  لّما 
إلى  يسير  والُحّر  يسير  اإلمام  ركب  وكان  مقاتل،  بني  بقصر  يسّمى 
جانبه بألف فارس حيث كان عبيد الله قد أرسله ليضّيق على الحسين 
بخفقة،   Q الحسين  خفق  إذ  يسيرون  القوم  فبينا  به...  ويجعجع 
وهو على ظهر جواده، ثّم قال: إّنا لله وإّنا إليه راجعون، والحمد لله 
رّب العالمين، فأقبل عليه ولده علّي األكبر، فقال له: أبه، ممَّ حمدت 
الله واسترجعت؟ قال: يا بنّي، إّني خفقت خفقة، فعنَّ لي فارس وهو 
يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، فقال علّي بن الحسين: أفلسنا 
على الحّق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد، قال: أبه، إذا ل نبالي 
أن نموت محّقين، فقال الحسين Q: جزاك الله خير ما جزى ولًدا 

عن والده!
منكم  من  ألصحابه:  قال  الهجانات،  عذيب  إلى  وصل  وعندما 
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يعرف الطريق على غير الجاّدة؟ فقال الطرماح بن عدّي: أنا يابن رسول 
الله، فقال الحسين Q: سر على بركات الله، فأخذ الطرماح بزمام 

الناقة، وأنشأ يقول:
ــِرْي ــَزِعــْي ِمــْن َزْجـ ــْي َل جَتْ ــتِ ــاَق ــا َن الَفْجِرَي ــْوِع  ــُل ُط ــَل  ــْب َق ــا  ــنَ بِ َواْمـــِضـــْي 

ــاٍن َوَخـــــــْرِ َســـْفـــِر ــ ــَبـ ــ ــْرِ ُرْكـ ــ ــَخ ــ ــْخــِربِ ــلــه َأْهــــِل الــَف ــى َرُســـــْوِل ال ــ إَِل

ــِر ْه ــزُّ ــْوِه ال ــُوُجـ ــِض الـ ــْي ــبِ ـــاَدِة ال ــِرالـــسَّ ــْم ــسُّ ــاِح ال َمـ ــرِّ ــالـ ــاِعــنِــْيــِن بِـ ألــطَّ

ــُيـــْوِف الـــُبـــرْتِ ـ ــالـــسُّ ــْنَ بِـ ــ ــاِربِ ــ ــضَّ ــ ـــرِّأل ـْفــِع َمــًعــا َوالـــضُّ ــَك الــنَـّ ــالِـ ــا َمـ َيـ

ــرْصِ ــنَّ ــال ــا َســـيِّـــِدي َب ــنً ــْي ــا الــُكــْفــِرَأْمـــــِدْد ُحــَس ــاَي ــَق ــْن َب ــاِة ِمـ ــَغ ــطُّ ــى ال ــَل َع

ولم يزل ركب الحسين Q يسير، وإذا بجواده يقف عن المسير، 
فنزل عنه وركب جواًدا غيره فلم يسر، فبعثه فلم ينبعث، وزجره فلم 
قالوا:  األرض؟  هذه  اسم  ما  وقال:  أصحابه،  إلى  فالتفت  ينزجر... 
نينوى...  ُتسّمى  قالوا:  لها اسم غير هذا؟  قال: هل  الغاضرّية،  أرض 
تسّمى  قالوا:  هذا؟  غير  اسم  لها  هل  قال:  الفرات،  شاطىء  العقر... 
كربالء، فقال Q: أرض كرٍب وبالء! ثّم قال: انزلوا، هاهنا مناخ 
ركابنا، هاهنا ُتسفك دماؤنا، هاهنا والله ُتقتل رجالنا، هاهنا والله ُتذبح 
أطفالنا، هاهنا والله ُتزار قبورنا، وبهذه التربة وعدني جّدي رسول الله 

ول ُخْلَف لقوله...

اَلِسْرْ ِف  ــدٌّ  ُمِ بَِأْهِلْيِه  ْبُط  السِّ َوُيِشيْرَبْينََا  َوْيْدُعْو  َينَْعاُهْم  الَهاتُِف  َوإَِذا 

َتِسْرْ َمنَاَياُهْم  َمَطاَياُهْم  اَم  ُقـــدَّ الُحَسْيْنإِنَّ  َتْحَت  ِذْي  الَّ الُمْهُر  َوَقَف  إِْذ  َساَعَة 
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َيــْرَحــاَل َأْن  َفــَأَبــى  ــاٍن  َث ــَوَة  الَفاَل؟َفــَعــاَل َصــْه َهِذي  َما  َقْوُم  َيا  َقْوِمِه  فِْي  َفَدَعا 

َوَبــاَل ــْرٌب  َك ــاَل  َق ــاَلٌء  ــْرَب َك ــِذي  َخيُِّمْوا إِنَّ بَِهِذي األَْرِض َمْلَقى الَعْسَكَرْيْنِقْيَل َه

َأْزَواِجها ِمْن  األَْزَواِج  َمْيَتُم  ــِذْي  َأْوَداِجَهاَوِبَ ِمْن  األَْبَطاُل  َتْشَرُب  َوبَِهِذْي 

َأْبَراِجها َعْن  اِق  اإِلرْشَ َأْنُجُم  ــاَوْى  َغاِئَباٍت فِْي َثَرى الَبْوَغاِء َمْحُجْوَباِت َبْيْنَوهَتَ

الــحــوراء  أخته  يخاطب  صــار   Q الحسين  بــالمــام  كــأّنــي 
:O زينب

جينا  ــزْن  ال لرِض  زينْب  يا  اعلينهُخويه  البِسيهم  السوْد  ثياِب  َحْضري 

مدفنْنَا  بالبقعة  خْيــتــي  اخِلـــدر  ــمَّ  يْچ ياُخويه واْتمنىي ْوَواِجْب علَّيه اوصِّ

ي يبعِد الروْح أبدَاَعِة الَزهره ُأْمنا  ُرَگــبــنْــااِصرْبِ مـــحـــزوزْة  تشوفينا  ــْة  ــاع س

إِدينه  امگطَّعه  تِلگيه  ــْن  ِم ْبعينَهوعــبــاْس  ط  متوسِّ َلْتِجيِسيه  ــِهــم  الــسَّ

َمرِميَّه  ياخويه  جثتي  تنُظري  ــْن  اليَّهم لتنُظري  َگلبِْچ  على  خايْف 

ارْقيَّه  عى  وعينِْچ  ُخويه  اخلِدْر  اعليَّهداري  تِبِچي  مــْن  َدْمَعْتها  اِمْسِحي 

لِينَه  جتي  خايْف  َچلَچْل  لو  اْمَغْسلينهوالليْل  ما  بالدِّ ِجَثْث عالگَاْع  واحنَه 

جينا  ــزْن  ال لرِض  زينْب  يا  اعلينهُخويه  البِسيهم  السوْد  ثياِب  َحْضري 

مدفنْنَا  بالبقعة  خْيــتــي  اخِلـــدر  ــمَّ  يْچ ياُخويه واْتمنىي ْوَواِجْب علَّيه اوصِّ

هره الزَّ اْبداَعِة  الــروح  يبعِد  ُرَگْبنااصربي  مــْحــزوَزْة  تِشوفينا  ساعْة  ُأمنا 

ادينه امگطَّعه  تِْلِگيه  ــْن  ِم بعينهوعباس  مــتــوّســط  لتجيسيه  الــســهــم 
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)أبو ذّية(

نا )عائالتنا( وِكِفيلْي ِيْحِدي بِْضُعوني َوِسْرنا )مشينا(ِمشى الوايل بجميِع اهَله َوِسْ

نا)سبينا( َوِسْ مْقَتْلُكم  اْشلون  ِسبّيهاِحَْله  ــه  ــوي ُخ ــدا  ــِع ال ــه  ــ اْوَي واِســيــْر 

كأّني بزينب تجيب أخاها )لحن الفراق(

ـــــــــــــــــويـــــــــــــــــه ــوفهــــــــــــــــــــا خَيُ ــ ــُف ــ ــْط ــ لِ ارِض  ــه  ــ ــيَّـ ــ ِهـ ــي  ــ هـ

ــوفهـــــــــــــــــــــــــــا خيــــــــــــــويــــــــــــــه ــي ــس ــال ــه ب ــعـ ــْطـ ــَگـ ِجـــســـمـــك ْتـ

ــه مــاشــوفهـــــــــــــــــــــــــــا خيــــــــــــــويــــــــــــــه امــــِن الــَقــَهــر ِمــــْن هــسَّ

شـــلـــون اَظــــــل لــلــظِــيــم وحـــــِديِگــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيِّ حيــــــســــــن 

يِگــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيِّ حيــــــســــــن ــدِّ ــ ــى َخـ ــلـ ــي اعـ ــاتـ ــعـ اْبــــِقــــي دمـ

يِگــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيِّ حيــــــســــــن ــا جــــدِّ ــ ــن ــ ــادي ــ ــه ــ ــْك اْب ــ ــَفـ ــ ــْلـ ــ اَحـ

ــيَخـــــــــْلـــــــــنَـــــــــه نِـــــــــــْرَجـــــــــــع ــب ــي ــب ح يـــــا  َجــــــْدنــــــا  لرْض 

ــيَخـــــــــْلـــــــــنَـــــــــه نِـــــــــــْرَجـــــــــــع ــبـ ــيـ ــِهـ ــْد لِـ ــ ــ ــزيِّ ــ ــ ــّت ــ ــ ــه ل ــ ــ ــوي ــ ــ ُخ

ــك طِــبــيــبــيَخـــــــــْلـــــــــنَـــــــــه نِـــــــــــْرَجـــــــــــع ــ ــوَنـ ــ ــيـ ــ شــــــوَفــــــِة اعـ

)عاشوري(
آه آه  واجلْـــروح  آلمــي  َلْتِزيدي  النُّوحخويه  َيكثِّر  َيُخويه  العاِشْر  ــوِم  ي ــرا  َت

آه آه  مذبوح  النََّحر  تِشوف  ِمْن  ــوْحَيِزينَْب  ــُف ــْس َمـــْه َم ــي الـــدِّ ــوف ــش ـي وت ِمــنِـّ

أخاها  تحّملت  كيف   !O زينب  مولتنا  قلب  الله  ساعد   
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تسمع  قلبها وهي  انكسر  نعم،  الكلمات؟!  بهذه  نفسه  ينعى  الحسين 
بها وقد شاهدت  يعّدد مصائب كربالء، ولكن كيف  الحسين  مولنا 
كّل تلك المصائب بأّم عينها، وهي وحيدة من دون إخوتها؟! ساعد 
الله قلبها، دخلت الى كربالء بعّزها ودللها مع إخوتها وأهلها! ولكن 

كيف خرجت من كربالء؟! بأّية حال؟!
قلبها  أّججت  وقد  زينب،  عّمتك  هذه  الزمان،  صاحب  يا  سّيدي 
ساعة التوديع، وما أصعب توديع الحبيب من على ناقة عجفاء! بأبي 
وأّمي كأّني بها والركب يمضي، وهي ترى جسد المولى على صعيد 
كربالء تصهره حرارة الشمس، فكيف توّدعه؟! توصي أرض كربالء 

بأخيها ونور عينها...

)نعي شعبي(

يــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــربـــــــــــلـــــــــــه

ــرهأوصـــيـــك بــخــويــه ابــــن حــيــدره ــه عــالــتــرب ســلــيــبــه مــعــّف ــت جــث

ــره ــوان وســبــايــا م ــسـ ــه نـ ــنـ ــا نـــقـــدر نـــظـــل ويــــــاه نــغــســلــهوإحـ ــ م

يــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــربـــــــــــلـــــــــــه

تطلع بنسوانا  نـــادت  عــشــرة  وعالمحامل تصعدها وللوطن ترجعكــل 

تِصّدع اهلم  من  وقلبي  مهمومه  ــن الهـــل يصدحوانا  م ــده صـــوت  ــ راي

يــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــربـــــــــــلـــــــــــه

علينه َغصبن  ــال  اجل عــى  إيدينهصعدونا  بگفوف  ونتسّتر  مدّلالت  مخّدرات 
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لينهصاح الرجس يتشّمت وين الويل خلينه يصوب  بالعين  يصد  وگلمن 

يــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــربـــــــــــلـــــــــــه

ــه ــانـ ــدك أمـ ــ ــن ــ ــن ع ــسـ ــهأمــــانــــه حـ ــان وي ــه  ــال ــف واط ــن  ــي ــع ــالرب ب ارد 

ــرب ونــنــصــب عــزانــه ــق ــى ال ــن الــعــبــاد يــقــرأ بــحــزن وعــزّيــهنــقــعــد ع وزيـ

تصهره  رمضائها،  على  أخيها  وجسد  كربالء،  من  خرَجت  بلى، 
أمام  وكان  معها،  خرج  فقد  الشريف  رأسه  أّما  بحرارتها،  الشمس 
ناظريها طيلة مسيرة السبي، على رأس رمح طويل، إلى أن رجعت يوم 

األربعين إلى كربالء، لتجّدد العزاء!
بلى وصلوا إلى أرض كربالء، وكان قد سبقهم إليها جابر بن عبد 
الله األنصارّي، لّما التقى اإلمام السّجاد بجابر، قال: أجابر هذا؟ قال: 
رجالنا!  قتلت  -والله-  هاهنا  جابر،  يا  فقال:  سّيدي!  يا  جابر  فداك 

وذبحت أطفالنا! ومن هنا سبيت نساؤنا!
ظامي حــســن  ــوي  ــ أب ــات  مـ ــر  ــاب ــاي طــامــيجي ــمـ بــشــط الــعــلــقــمــي والـ

واعامي ــي  أه مــن  لفى  واحــد  تفترول  ــم  ــخــي ال حـــول  ــل  ــخــي ال بـــس 

وجد اإلمام السّجاد من يعّزيه ويواسيه، أّما مولتنا زينب فعزاؤها 
كان بوصولها إلى كربالء، كأّني بها لّما لحت لها عالئم كربالء، رمت 

بنفسها من على ظهر الناقة!
ــَدُكــْم ــاَلَء َهــْل ِعــنْ ــْرَب ــَك ــا َنــاِزلِــَن بِ ــاَي ــَهـ ــا َأْعـــاَلُمـ ــ ــٌر بِـــَقـــْتـــاَلَنـــا َوَمـ ــَبـ َخـ

جاءت إلى قبر الحسين، والنساء واأليتام من حولها! تشكو إليه ما 
جرى عليها!
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حره جتر  قربه  عى  طاحت  َعْبرهبايتامها  ودموعها  خدودها  يولي  وتلطم 

اقعد يا نور العين ياحسين جتكم يتامامكموتصيح اقعد يالذي عفتك عى الغربه

شلت بيتاماكم وعفتك عالثرى مطروحشحكي وشعّد من الصايب يا عزيز الروح

اّياكمقلبي انصدع من قالوا الشامات نبغي نروح بال  أمشي  ياحسين  تعّودت  ما 

تلّقانا اقعد  هــي  باقي  يــا  وّيانااوجيناك  الــروح  عزيز  يا  المدينة  ورّد 

نرانه العن  نور  يا  شّبت  قلبي  اقعد يا نور العين ياحسين جتكم يتامامكمترى 

)أبو ذّية(

بعداكأنا ضعت وتحّيرت يحسين بعداك يخويه  بعد  الفنا  وتمنّيت 

عالوطّيهوالله ما ريد العمر يحسين بعداك عيني ول شوفك  عمت 

فاطمة  حولها،  من  والنساء  وأحزانها،  شكواها  تبّثه  جعلت  بلى، 
بنت الحسين، الرباب...

أبي  مات  اليوم  المصطفى،  جّدي  مات  اليوم  تنادي:  كلثوم  أّم 
المرتضى، اليوم ماتت أّمي فاطمة الزهراء!

سكينة تصيح: وامحّمداه، واجّداه، يعّز عليك ما فعلوا بأهل بيتك، 
ما بين مسلوب وجريح، ومسجوٍن وذبيح، واحزناه، واأسفاه...

ــه وعـــلـــى قـــبـــرك گــعــدنــه ــن ــه وضــمــدنــهجــي ــزن ــا ع ونــخــيــنــاك ي

ــه ــوم ردنـ ــ ــل گ ــام ــح ــم ــاي ال ــ جدنهه ووطـــن  الــمــديــنــه  لـــرض 

ــه ــردنـ ــي مـــنـــاســـبـــه الـــغـــربـــه تـ ــهـ مـ
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أرِضُكْم في  َميٍِّت  جثَِّة  َحــاُل  َمَقاُمَهاَما  ُيـــزاُر  ل  ــا  ــالًث َث ــِقــَيــْت  َب

الثََّرى فِْي  َواَرْيُتُمْوَها  َهْل  لُحْوِد ِرَماُمَهابِاللِه  ْت فِي الُّ َوَهِل اْسَتَقرَّ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن  ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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القصيدة

الثَّرى َعى  اهلَــواِن  ِمــَن  َبِقيَت  إِْن  ــا َوِوهـــــاِدما  ــ ــي ُرًبـ ــا فِـ ــالًثـ ــى َثـ ــًق ــْل ُم
َصالهَتا َعليَك  ــْقــِي  َت لـِـَكــي  ــِع ِشــداِدَلــِكــن  ــْب ــِك َفـــْوَق َس ُزَمـــُر الــَمــالِئ
ُمِرًقا ــُع  ــْرَف ُي َوهــَو  ــَك  ــَرْأِس لِ ــاِدهَلـْـِفــي  ــيَّ ــَم ابِـــِل ال ــْوَق الـــذَّ ــ َكـــالـــَبـــْدِر َفـ
َبواِعٍظ َسِمْعُت  َومــا  الِكتاَب  ــواِدَيْتُلو  ــ ــِن األَْعـ ــَدًل َعـ ــ ـــَخـــَذ الــَقــنــا َب اتَّ
َيْشَتِكي اُلَعظَِّم  ــْدِر  الــصَّ َعــى  ِجياِدهَلِْفي  َرضَّ  الــنَّــْبــِل  ــِق  َرْشـ ــْعــِد  َب ــَن  ِم
ــَك ــِم ــْل ــى ُخـــَزاَنـــِة ِع ــاُه َعـ ــتـ ــَفـ ــاِدَواهَلْـ ــف ــاألَْص ــَو ُيــقــاُد بِ ــ ــاِد َوه ــجَّ ــَس ال
اَلَطى َعاري  َعى  َيْشُكو  نا  الضَّ ــاِدَباِدي  ــتـ ــوِد وَنــْهــَشــَة األَْقـ ــي ــقُّ َعـــضَّ ال
َجــاِمــٌد ــنِــَك  َعــْي َوَدْمــــُع  َأراَك  يِل  الــَســّجــاِدمــا  ــِة  ــِمــْحــنَ بِ َســِمــْعــَت  مــا  َأَو 
ــَريِت ــِش َع ــَن  ــ َأْي اُه  ــدَّ ــ َج َوا  ِوداِديَوَيــصــيــُح  َأْهـــُل  ــَن  أْيـ ــي  ــْوِم َق َوُســــراُة 
َوَبْعَدُهم يــاُر  الــدِّ تِْلَك  َخَلْت  ــِفـــْرَقـــٍة َوُبـــعـــاِدِمنُْهْم  َنـــَعـــَب الـــُغـــراُب بِـ
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)شعبي(

وعمامه قومه  قتل  بالطف  ونيامهگضوا  صرعه  عالترب  اوظــّلــوا 

ويتامه تبكي  ــرم  ح ظــّلــت  ومسّلبيهابــس  الــهــزل  اظــهــور  على 

صبره ــاد  ــّج ــس ال يــســاعــد  ــه  ــل ظهرهال القيد  من  ومنحني  مريض 

يسره النوق  فوق  الحرم  بديهايشوف  تــســتــر  ــا  ــه ــوه وج ــن  وعـ

)أبو ذّية(

باريه للسّجاد  والقيد  باريهالمرض  للظعن  وزجــر  شمر  يصد 

باريه الجسد  مــن  الــديــن  الزكّيهراس  ابــن  راس  الرمح  ــراس  اب

المصيبة

منّا  ارتكب  لما  وبكى  مصابنا  تذّكر  من   :Q الرضا  إمامنا  عن 
لم  فبكى وأبكى  ذّكر بمصابنا  القيامة، ومن  يوم  كان معنا في درجتنا 
لم  أمرنا  فيه  ُيحيى  مجلًسا  جلس  ومن  العيون،  تبكي  يوم  عينه  تبِك 

يمت قلبه يوم تموت القلوب.
فيه  يحّرمون  الجاهلّية  أهل  كان  شهر  المحّرم  إّن   :Q وعنه 
القتال، فاُستحّلت فيه دماؤنا، وُهتكت فيه حرمتنا، وُسبَي فيه ذرارينا 
ونساؤنا، وأضرمت النيران في مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم 
إّن يوم الحسين أقرح جفوننا،  P حرمة في أمرنا.  الله  ترَع لرسول 
الكرب  وأورثتنا  وبالء،  كرب  بأرض  عزيزنا،  وأذّل  دموعنا،  وأسبل 
فإّن  الباكون،  فليبِك  الحسين  مثل  فعلى  النقضاء،  يوم  إلى  والبالء، 



129

البكاء عليه يحّط الذنوب العظام.
قال الرضا Q بعد ذلك: كان أبي -صلوات الله عليه- }يعني 
اإلمام الكاظم Q{ إذا دخل شهر المحّرم ل ُيرى ضاحًكا، وكانت 
الكآبة تغلب عليه حّتى يمضي منه عشرة أّيام، فإذا كان يوم العاشر كان 
ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي ُقتِل فيه 

الحسين.
بحزننا   R البيت  أهل  نواسي  المجالس  هذه  في  نحن  لذا، 
للعزاء  يجتمعون  كانوا  وكما  أمرونا،  كما  ونجتمع  وعزائنا،  وبكائنا 
المؤمنين  وأمير   P الله  رسول  نواسي   ،Q الّشهداء  سّيد  على 
وفاطمة الزهراء واإلمام الحسن R... نواسي إمامنا زين العابدين 
الشريف بعد مصاب  بقّية عمره  أبيه الحسين  الذي بكى على   Q
كربالء!لم يقّدم له طعام أو شراب إّل بّله بدموع عينيه، ويقول: كيف 
آكل؟ وكيف أشرب؟ وقد ُقتل أبي جائًعا وعطشاَن! وكان Q إذا 
أخذ إناًء ليشرب الماء بكى حّتى يمزجها بدموعه، ويقول: وكيف ل 

أبكي، وقد ُمنع أبي من الماء الذي كان مطلًقا للسباع والوحوش... 
العابدين  زين  اإلمام  أّن   Q الصادق  اإلمام  عن  ورد  لذلك، 
وفاطمة  ويوسف  ويعقوب  آدم  التاريخ،  في  الخمسة  البّكائين  أحد 
بقّية   Q اإلمام  فقد بكى   .R الحسين  بن  بنت محّمد وعلّي 
حياته بعد واقعة كربالء، وما ُوِضع طعام إّل بكى، حّتى قال له مولى 
من  تكون  أن  عليك  أخاف  إّني  الله!  رسول  يابن  فداك  ُجِعلت  له: 
ما  الله  من  وأعلم  الله،  إلى  وحزني  بّثي  أشكو  إّنما  فقال:  الهالكين، 
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ل تعلمون، إّني لم أذكر مصرع بني فاطمة إّل خنقتني لذلك العبرة!
يسأله أحُد الموالين: يابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضي؟! 
فقال له: ويحك! إّن يعقوب النبّي Q كان له اثنا عشر ابنًا، فغّيب 
وشاب  عليه،  بكائه  كثرة  من  عيناه  فابيّضت  منهم،  واحــًدا  عنه  الله 
رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغّم، وكان ابنه حيًّا في الدنيا، 
وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعّمي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين 

حولي! فكيف ينقضي حزني؟!
ــاِدٌح ــ ف ِرْزُؤك  الـــُعـــّبـــاِد  ــد  ــيِّ س ــاُل تــصــّدُعيــا  ــب ــِج ــاُد لـــُه ال ــك جــلــٌل ت

ُصــّرُعفــأبــوك واألْهـــُلـــون واألْنـــصـــاُر قْد  حْولك  بِالّطفِّ  وُهــْم  أْمسوا 

جماعة،  إليه  اجتمع  كّلما   ،Q العابدين  زين  اإلمام  كان  كما 
إلى  ويخرج  المأساة.  تلك  عليهم  يــرّدد  األقطار  وفود  من  وفد  أو 
السوق أحياًنا، فإذا رأى جّزاًرا يريد أن يذبح شاة أو غيرها، يدنو منه 
ويقول: هل سقيتها الماء؟ فيقول له: نعم، يابن رسول الله، إّنا معاشر 
الجّزارين، ل نذبح الشاة حّتى نعرض عليها الماء، فيبكي اإلمام زين 
ُتسقى، وأبو  ُتذبح حّتى  الشاة ل  Q عند ذلك، ويقول:  العابدين 

عبد الله عطشاَن!
ــرُه ــاِم غ اهللُ  أبـــاد  ــراِت  ــُفـ الـ لــْهــفــانــاوْيــــُل  ــِم  ــّرْغـ ــالـ بِـ واِردُه  ورّد 
بـــاِرُدُه ْبِط  السِّ غليِل  حــّر  ُيــْطــِف  عْطشانالْ  اللِه  سبيِل  فِي  قضى  حّتى 
ظمأٍ ِمْن  ُيْروى  حّتى  الكْبُش  ُيْذبِح  ظْمآنالْ  ــِه  ــل ال رســـوِل  ــُن  ابـ وُيـــْذبـــُح 

ذات يوم، سمع اإلمام زين العابدين Q رجاًل ينادي في السوق: 
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أيها النّاس، ارحموني أنا رجل غريب، توّجه إليه اإلمام Q وقال 
فقال  دفن؟  بال  تبقى  فهل  البلدة،  هذه  في  تموت  أن  لك  ر  ُقدِّ لو  له: 
الرجل: الله أكبر! كيف أبقى بال دفن، وأنا رجل مسلم وبين ظهرانّي 
أّمة مسلمة؟! فبكى اإلمام زين العابدين، وقال: إًذا أنت لست بغريب، 
أّيام بال  أبتاه! تبقى ثالثة  يا  الله! واأسفاه عليك  أبو عبد  الغريب  إّنما 

...P دفن، وأنت ابن بنت رسول الله
ــوراكـــــأّن ُكـــــّل مـــكـــاٍن كـــْربـــال لــدى ــاُش ــْوُم ع ــ ــاٍن ي ــ ــّل زم ــ ــنِــي وُك عــْي

قىض الــُفــراِت  شاطِي  عى  لِظاٍم  ــمــاِء مــْقــروراهلِْفي  ــْذِب ال ــع ــو لِ ــْرُن ظــْمــآن ي

لــُه  ــإِّن  ــ ف ــٍن  ــ دْف بِـــال  ــًى  ــق ــْل ُم ــق  ــْب ي مــْحــُفــوراإِْن  والُه  مــْن  ــاِء  ــش ــأْح بِ ــًرا  ــْب ق

لعّل أكثر المصائب التي أّثرت في قلبه الشريف تلك التي يذكرها 
عادة  كئيًبا على  فرآه حزينًا  يوًما  عليه  الثمالّي حين دخل  ألبي حمزة 
لكم  القتل  إّن  ينقضي؟!  أن  لحزنك  آن  أما  سّيدي،  له:  فقال  اإلمام، 
الله  شكر   :Q اإلمام  له  فقال  الشهادة؛  الله  من  وكرامتكم  عادة 
الله  من  وكرامتنا  عادة  لنا  القتل  إّن  ذكرت،  كما  حمزة،  أبا  يا  سعيك 
أّن  عيناك  رأت  أو  أذنــاك  سمعت  هل  حمزة،  أبا  يا  ولكن  الشهادة، 
مخّدرًة لنا ُسبَيت قبل يوم عاشوراء؟! والله يا أبا حمزة، ما نظرت إلى 
البيداء من خيمة إلى خيمة  عّماتي وأخواتي إّل وذكرت فرارهّن في 

ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي أحرقوا خيام الظالمين!
ــهــا ــنَ ــْوُم أْعــُي ــقـ ــار الـ ــ ــراٍت أط ــ ــاِئ ــ هجُمواوح ــا  ــْدره ِخ علْيها  غــداة  ــا  ــًب ُرْع

ــاِسًة  ــقــْوِم ح ــِدي ال ــْن أْيـ ــوِدرْت ب ــُغ تْعتِصُمف فِــيــِه  مــْن  ــرى  ت ولــْيــس  ُتْسبى 
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اوذاب اتفطر  تراهو  حــزة  يبو  اللي دهتني مّحد انصابگلبي  المصيبه  مثل 

يزهرون  ابمنازلنه  الــي  القــار  يهجعونذيــك  ما  العبادة  من  كله  والليل 

اغصون  كلهم  عاينتهم  اوعــرة  الترابسبعة  ابحر  امطّرحين  الوطية  فوگ 

الصناديد  ذيك  جلل  رايس  نّكست  البيدما  زلــزلــوا  بالغاضرية  قــّصــروا  مــا 

حسرى او من نوح اليتامه راسها شابنّكسه الرايس ادخول زينب ملس ايزيد 

 نعم، يذكر اإلمام السّجاد Q الشام ومصائبهم فيها، ويحّدث 
ابنه اإلمام الباقر Q عند سؤاله عن حمل يزيد لهم وكيفّية دخوله 
سرج،  غير  من  بغال  على  خلفي  ونسوتنا  الله(،  )لعنه  يزيد  على 
الرماح، إن دمعت من أحدنا عين قرع رأسه  والفارطة خلفنا وحولنا 
بالرمح! حّتى إذا دخلنا دمشق، صاح صائح: يا أهل الشام هؤلء سبايا 

أهل البيت!
يقول سهل الساعدي: أقبلت على علي بن الحسين Q وقلُت 
الدراهم  من  عندك  هل  لي:  فقال  حاجة؟  من  لك  هل  مــولي،  له: 
شيء؟ فقلت: بلى سّيدي. فقال: يا سهل، خذ منها شيًئا، وادفعه إلى 
حامل الرؤوس وقل له أن يرفعها عن أوساط النساء، لينشغل الناس 

بالنظر إليها، ويغّضوا أبصارهم عن ُحرم رسول الله!
علينا ــفــّرج  ــت ت ــاس  ــن ال ــال  ــ اش لينايــبــه  بــالــعــيــن  الــيــصــد  عينه  ــمــت  ِع

ــا انــســبــيــنــا ــ ــن ــ ــح واح ــ ــذب ــ ولـــيـــنـــه ان
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قال سهل: ففعلت ذلك ورجعت إليه، وقلت له: مولي، هل من 
سّيدي،  قلت:  عتيق؟  ثوب  عندك  هل  سهل،  يا  قال:  أخرى؟  حاجة 
تحت  أضعها  سهل،  يا  قال:  بها؟  تصنع  ما  يديك،  بين  عمامتي  هذه 

الجامعة، فلقد أكلت عنقي!

)نّصاري(

ــي ــل دّمـ ــي ــس ــد اي ــديـ ــد الـ ــي ــن گ ــيمـ وعـــايـــن لــلــحــرم ويـــزيـــد هــّم

ــي أّمـ ــت ل ولــدتــنــي  ــي ــال ي ــن  ــس ــه امــوســمع ــذّل ــال ــي ايـــزيـــد ب ــرانـ اويـ

)مجردات(

مچاتيل ــي  ــوم گ او  هـــي  ــوا  ــ ــلراحـ ــي ــدال ــم ــره ال ــب ــت ــال والـــــــروس ه

ــل ــازي ــه ال اعـــلـــه  ــاي  ــ ه ــايت  ــ ع اتميلاو  زايــــد  ــدك  ــن ع ثـــوب  اولــــو 

ــي اتــشــيــل ــت ــب ــجــامــعــه عـــن رگ ــل ــلل ــحــي ــض وان ــريـ ــه امـ ــ ــي وانـ ــنـ آذتـ

القصر ثالث  أبواب  باب من  أّوًل على  أوقفونا   :Q يقول  ثّم 
ساعات في طلب اإلذن من يزيد، ثّم أدخلونا عليه ونحن مرّبطون بحبل 
واحد، وكان الحبل في عنقي وعنق عّمتي زينب وأّم كلثوم وباقي النساء 
والبنات، وكّلما قّصرنا عن المشي ضربونا حّتى أدخلونا على يزيد...

)أبو ذّية(

ــشــام ــان وال ــوف وّشــامقــصــد ظــعــن الـــرم ك المتن  منها  الشمر  اوســـوط 

ــام  ــش ــه مـــات وال ــن ــهضــمــر الـــعـــدو م ــّي ــم ــاط ــف ــة ســـبـــاهـــا ال ــمـ ــال رحـ ــ ب



134

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

سرى  وقْد  العابِدين  لِزْيِن  ــفــكُّ لــُه أْســُرولْهِفي  أِســيــًرا عــِلــيــاًل ل ُي

نِساُؤُهْم  ُتْسبى  اللِه  ــوِل  رس والِخْدُر وآُل  ُيْهتُك  الستُر  حْولِِهّن  وِمْن 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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امللحقات الشعرّية

الشعر القريض

اِطَم والِعَدى
َ
القصيدة األولى: تاللِه ل أنَسى ابَن ف

والــِعــَدى ــَم  َفــاطِ ــَن  اب أنَسى  ــاهللِ ل  ــا َوُرُعــــــوَدات ــ ــَواِرَق ــ ُتــهــدى إلــيــِه َب

َبيـ ــُد  ــِري َف ــِر  ــظِ الــنَّ َمــعــُدوَم  َفِريَداَفــأَقــاَم  النَِّضيِر  َمــعــُدوَم  الَمْجِد  ِت 

ٍة  ــدَّ ــْأ ِبِـــْم َعــن ِعـ ــَب ــْع ــاَع ل َي ــَص ــان َعــِديــَداَف ــاُف  ــَخ َي َول  َعلْيِه  ــَرْت  ــُث َك

َدْت  ــَســدَّ ــفُّ الــِعــنـَـاِد َف ــَدْت لــُه َك ــَم والــَتــْســِديــَداَع الــَتــوفـِـيــَق  َعـــَدا  َسْهَما 

األَو ُمَقطَِّع  الــنِــَزاِل  بُِمسَتنِّ  ــاِل َحــمــيــَداَفــَثــَوى  ــَع ــِف ــوِر ال ــُك ــش ــال َم َصـ

ــَرى  ــَث ال ــُه  مــن َحــــَوْت  َمـــطـــروٌح  الَمفُقوَداهللِ  ــؤَدِد  ــس وال الُعَلى  َنــفــُس 

ــا ْت ِمـــنْـــُه الــَقــنَ َ ــا َغـــــرَّ ٌح َمـ ــَداَوَمــــــرَّ ــِدي َج ــُه  ــنْ ِم ــَن  ــْق ــَل َأْخ َول  ُحــْســنَــا 

ِمثَلَها ُتسِعُد  ــْوِح  ــنَ ال ف  ِسعيَداَوَثـــَواِكـــٌل  ــوُن  ــك ِي ــكــٍل  ُث َذا  َأَرَأْيـــــَت   

ــا ــَح ــَواِئ َن ِمــثــَلــُهــنَّ  ــَر  َتـ َل  ــٌح  ــواِئـ َفــقــيــَداَوَنـ ــنَّ  ــِدِه ــي ــق َف ــُل  ــث ِم ــَس  ــي ل إذ 
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بَِشجِوها  الُقلوَب  َفَقطََّعْت  ــَمــا انــَتــَظــَم الـــَبـــَيـــاُن َفــريــَداَنــاَدْت  لــكــنَّ

ــّي  ــ ــي يــا ُحــســُن ُأَخ ــنِ ــي الَمنُضوَداإنـــســـاَن َع ُجَمانَِي  َوِعــْقــَد  أَمِلي  يا 

َتُكْن  وَل  ــيــُب  جُتِ َفــال  َدَعـــْوُت  يِل  ــُدوَداما  ــ ُص َذاَك  ــبــِل  َق ــن  ِم ــي  ــن دَت ــوَّ َع

ِقــَى؟ أْم  ــي  ــنِّ َع َشــَغــَلــتــَك  ــٍة  ــنَ ــح َوُدوَداَألِِ ــَت  ــِرْح َب ــا  َم ــَك  ـ إنَّ حــاشــاَك 

َعْت لها األرزاُء
َ

 خش
ً
القصيدة الثانية: يا محنة

األرزاُء  ــا  هلـ خـــَشـــَعـــْت  مــنــًة  ــاُءيـــا  ــلــي ــَع وتـــواَضـــعـــْت لــجــاللــهــا ال

إدراِكها  عن  اخللِق  عقوُل  ِرثـــاُءعجزْت  والــســكــوُت  ســكــوٌت  فطغى 

َأتى  وقــْد  الغريِب  السبِط  منُة  النجباُءهي  ــه  ــَل وأه الــطــفــوِف  أرَض 

ــن ســِرهــا  ــٌل هلـــْم ع ــْت خــي ــَف ــوقَّ ــت ــراُد َبــقــاُءف ــُمـ ــالـ ــأَبـــى َمـــســـيـــًرا فـ تـ

بــقــاُعــنــا؟ الــبــقــاِع  أيُّ  ــُم  ــ ــاداُه ــ الراُءن ُد  َتــــَتــــعــــدَّ ــه  ــ ل ــوا  ــ ــال ــ ق

ــوى  ــنَ ــي ــوُف وَن ــف ــط ــُة وال ــارضي ــغ ــاُءال ــ ــم ــ َأس ــا  ــه ــلُّ ــك ف كــــربــــالُء  أو 

فــتــَهــيــأوا  ــال  ــرب ك هـــي  إًذا  ــالُءنــــادى  ــ ــا ُهـــنـــا وَبـ ــٌم هـ ــي ــظ ــرٌب ع ــ كـ

هنا ــْن  وِمـ ــاُق  رفـ ــا  ي ــُح  ــْذب ســنُ ــوراُءفهنا  ــح ال ــُب  ــن وزي الــنــســاُء   ُتسبى 

العَرا  ف  ُغــْســٍل  ُدوَن  ســنُــرَتُك  ــهــاُءوهنا  ــَف ــسُّ ورؤوُســـنـــا يــلــهــو بــهــا ال

اهلدى سبُط  أخَته  ــوص  ُي ــوراُءباهلمِس  ــاشـ عـ جــــاَء  مـــا  إذا  ــًرا  ــبـ َصـ

اَلـــال  ــاٍر ف  ــ ــ ِدث بـــال  ــلُّ يــنــُظــُر والــــُرؤى اســتــهــزاُءفــســُتــحــمــلــن  ــك وال

أمـــْيـــَة  ــوِر  ــ ــص ــ ُق إل  ـــلـــَن  ــُم الـــزهـــراُءوُتـــرحَّ ــاطـ ــهــا فـ لــُتــســبَّ فــي

ـــه ــَت حـــيـــدَر إنَّ ــن ــربي يـــا ب ــص ــَت ــْل ــاِر الـــَبـــال وقـــضـــاُءف ــفـ ــأسـ قـــــدٌر بـ



137

ــراِك ســبــيــًة  ــ ــ ــأْن ي ــ ــُه بـ ــ ــ ــاَء اإلل ــ ــاُءشـ ــُه دمـ ــْت ــّرج وَيــــرى رضــيــعــي ض

من تـــرُب  الليل  ــوَش  وحـ عــزاُءويـــرى  البتوِل  عند  لــي  فُيقاُم  دمــي 
َ

ْرًبا َوَبال
َ
ِت ك

ْ
 ِزل

َ
ْرَبال ل

َ
القصيدة الثالثة: ك

َوَبــــاَل  َكـــْرًبـــا  ــِت  ــ ــ ِزْل َل  الُمْصَطَفى؟َكـــْرَبـــال  َآُل  ــَدِك  ــنْ ِع ــْي  ــِق َل ــا  َم

ُعـــــوا  ــِك َلــــاَّ ُصِّ ــ ــْربِ ــ ــٍع َجــَرى؟!َكــــْم َعــــَى ُت َدْمـ ــْن  َوِمـ َدٍم َســاَل  ــْن  ِم

ــَرىَوُضــــــْيــــــْوٍف لِـــــَفـــــاَلٍة َقــــْفــــَرٍة  ــِر ِقـ ــْيـ ــا َعــَلــى َغـ ــَه ــْي َنـــَزُلـــوا فِ

اْجــَتــَمــُعــْوا  ــى  َحــتَّ اَلـــاَء  ــْوا  َيـــُذوُقـ َدىَلْ  الـــرَّ ِوْرِد  َعــَلــى  ــْيــِف  الــسَّ ــَذا  ــِح بِ

ــْيـــِح َفــِمــْن  ــَوىَوُوُجـــــــــْوٌه َكـــاَلـــَصـــابِـ ــْن َنـــْجـــٍم َهـ ــ َقـــَمـــٍر َغــــاَب َوِمـ

ــْم  ــُه ــَت ــنْ ــاَي َع ــْو  ــ َل اهلل  َرُســـــــْوَل  ــىَيـــا  ــَبـ ــا بِـــْيـــَن َقـــْتـــٍل َوَسـ ــ َوُهــــــُم َم

ــْن  ــلَّ َوِمـ ــظَّ ــُع ال ــنَ ــْم ــْن َرِمـــيـــٍض َي ــْيـــَب الــَقــنَــاِمـ ــْى َأَنـــابِـ ــَق ــْس َعـــاطِـــٍش ُي

ــًرا  ــَظ ــنْ ــِن ُبــَكــاَلــــــَرَأْت َعــْيــنــاَك ِمــنْــُهــْم َم ــْي ــَع ــْل ــَحــَشــْى َشـــْجـــًوا َولِ ــْل لِ

ــا  َي اهلل  ــوِل  ــ ــَرُسـ ــ لِـ َهــــــَذا  ــَس  ــ ــْي ــ ــّبـــْغـــِي َجـــَزاَل ـــْغـــَيـــاِن والـ ـــــَة الـــطُّ ُأمَّ

ــْي َنــْســَلــُه  ــاِحـ ــْزَر األََضـ ــ ُروا َج ــزَّ ــ ــْوَق اإِلَمـــاَجـ ــ ــُه َسـ ــَلـ ــوا َأْهـ ــاُقـ ُثـــمَّ َسـ

ــٍم ِمـــنْـــُهـــُم  ــ ــْل ــ ــَد ِع ــ ــْع ــ ــوُه َب ــ ــُل ــ ــَت ــ ــاِمـــُس َأْصـــَحـــاِب الــِكــَســاَق ــُه َخـ ــ ـ َأنَّ

ــٌة  ــَمـ ــاطِـ ــٌت َتـــْبـــِكـــْي َلـــــُه َفـ ــ ــيِّ ــ ــىَم ــَل ــُع ال ُذو  ــيٌّ  ــ ــِل ــ َوَع َوَأُبـــــْوَهـــــا 

القصيدة الرابعة: للِه أقمــاٌر أفـلن بـِكربال 

ــال  ــرب ــِك ـــ ب ــلـــن  ــــ أفـ ــاٌر  ــــ ــــ ــمـ أقـ مطلُع هللِ  ــِب  ــص ــح ــُم وال ــِرب  ــث ــي بِ ــا  ــه ول

وأوحشت الُطفوِف  أرُض  ِبِم  ــاُم األرفـــُع أنِست  ــق ــم ــِرب وال ــث ــاُت ي هــضــب
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هلا  ــل  وُق الُطفوِف  أرِض  عى  ِب  ــودُع طِفا  ــِك ُمـ ــن بِـ ــمــِت م ُمــســتــعــبِــًرا أعــِل

ــذي ــِة والـ ــمـ ــو األِئـ ــُبـــوِة واإلمــــامــــِة مــجــمــُع فِــيــِك اإلمـــــاُم أبـ ــنُـ ــلـ ــو لِـ ــ ُه

ونجلها البتول  أشــجــى  الـــذي  ــيــِك  ــُع فِ ــجِّ ــف ــت ــيُّ وِصــــنــــُوُه ُم ــبِـ ــنـ ولـــــُه الـ

ــاُء وحتـــت ِقــبــتِــِه  ــف ــِش ــِه ال ــتِ ــرُتب ــُع مـــول بِ ــم ــس ُي داٍع  ــلِّ  ــ ــ ُك ــن  ــ ِمـ الــــُدعــــا 

ــُه  ــاِء حــيــاُت ــس ــِك ــاُة أصـــحـــاِب ال ُعـــوا فــحــي ــِه جــمــيــًعــا ُصـــرِّ ــرِع ــص وبـــيـــوِم م

الــشــا ظـــاِمـــي  ُمـــمـــٍد  ِســـبـــُط  فُيمنُع هللِ  الـــُفـــراِت  ــى  إل الــــُورود  يبِغي 

ــاُح ورأُســـــُه فـــوق الـــِرمـــاِح ــُبـ ــُه ُيـ ــ ــاِح ُمــــوزُع دُم ــفـ ــِصـ ــا الـ ــب ــش ــُوُه بِ ــ ــل ــ وِش

ــت هلــا ــ ــع ــ ــا دِم ــلـ ــي ِللِـــــــك ُكـ ــِفـ ــِة ُتـــقـــرُع هلـ ــ ــن ــ عـــيـــٌن بِــــأطــــراِف األِس

ُه القصيدة الخامسة: ورد الُحسيُن إلى الِعراِق وظنُّ

ــُه ــنُّ وظ الـــِعـــراِق  إل  ــســـُن  الُـ ِهيه ورد  كما  ــراُق  ــِع ال إِِذ  الــنـِـفــاق  ــوا  ــرُك ت

ــا فـــأجـــاُبـــم  ــن ــع ــل ــد دعـــــــوُه لِ ــقـ ــه ولـ ــي وا داِع ــردُّ ــ ــ ودعـــاُهـــم لِـــُهـــدًى ف

ـــدايـــٍة  ــل هِلِ ــِت الــُقــلــوُب فــلــم تِـ ــس ــك الـــُقـــلـــوِب الــقــاِســيــه ق ــي ــاتِ ــه ــا لِ ــًب ت

قىض ــى  ــّت ح ُفـــراهِتِـــم  طــعــم  ذاق  ــاِء الــقــانِــيــه مــا  ــِدمـ ــالـ ــل بِـ ــسِّ ــُغ عــطــًشــا ف

ــِه ــيِّـ ــصــطــفــى ووِصـ ــن الــنــبِــيِّ اُل ــاب ــِن الــبــتــوِل الــزاِكــيــه ي ــا الــزِكــيِّ ابـ وأخـ

مــثــوبــٍة  ــي ل أِلجـــــِل  ــنِ ــي ــه تــبــكــيــَك ع ــي ــاِك ــك ب ــ ــِل ــ ــا عــيــنِــي أِلج ــم ــن ــِك ل

ــال بِــــــدٍم ول ــربـ ــُكـــم كـ ــنـ ــه تــبــتــلُّ ِمـ ــاِري ــج ــوِع ال ــدمـ ــالـ ــي بِـ ــنِـّ ــلُّ ِمـ ــت ــب ت

أن اهللِ  رســـــوِل  ــى  ــ ِع ــزُّ  ــِعـ يـ ــد الــطــاِغــيــه ولـــقـــد  ــزي ــى ي ــاُه إلـ ــسـ ــســبــى نِـ ُت

ــو ُقـــــرُة عــيــنِــِه ــ ــا وه ــنً ــي ــس ــه ويــــرى ُح ــي ــاِق ــق ِمــنــُهــم ب ــب ــم ت وِرجــــالــــُه لـ
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بِالعرى السنابِِك  حتــت  العالِيه وُجسوُمُهم  الـــِرمـــاِح  فــوق  وُروؤُســـُهـــم 

ــا ـ ــربِّ لِـ ــيِّ  ــبِـ ــنـ الـ بِـــنـــُت  أتــــت  ــيــه وإذ  خــافِ ــِه  ــي ــل ع تــخــفــى  ول  ــو  ــُك ــش ت

ــرتيِت ــ ِع أبـــــــاُدوا  ــن  ــ ِم انــتــِقــم  بناتِيه ربِّ  ــاِق  ــي ــنِ ال ــِف  ــُج ُع على  وســبــوا 

أن  بِـــــدوِن  ــوِل  ــت ــب ــل لِ يــغــضــُب  ــيــه واهللُ  شــاِك ــُه  ــتـ أتـ إذا  فــكــيــف  ــو  ــُك ــش ت

ْوَراِء
ُ

ْوِف َوَيْوُم َعاش
ُ
ف

ُّ
ُر الط

ْ
القصيدة السادسة: ِذك

ــْوَراِء ــاُشـ ــْوِف َوَيــــْوُم َعـ ــُف ــطُّ َة اإِلْغـــَفـــاِءِذْكـــُر ال ــْي َلـــــذَّ ــْونِـ ــُفـ ــا ُجـ ــَع ــنَ َم

ــاَل ــَكــْرَب بِ ــْنِ  ــَس الُ ُرْزَء  ــِرْي  ـ ــَذكُّ ــَراِءَوَتـ ــاإِلْجـ ــِن بـ ــْي ــَع ــْوَع ال ــ ــَرْى ُدُمـ ــ َأْغـ

َيــثــْرٍب ــن  ِمـ ْى  َسَ ــا  ــ َلَّ َأْنـــَســـُه  ــاِءَلْ  ــَب ــَج ــنُّ ــِه ال ــطِـ ــن َرْهـ ــٍة ِمـ ــاَب ــَص ــِع بِ

ــٍد ــْدَف ــَف ــن بِ ــاَك َم ــنَ ــوا ُه ــاُل ــاِءهللِ َكـــْم َج ــَيـ َيـــاُح بِـــِه ِمـــَن اإِلْعـ ــو الـــرِّ ــُب ــْك َت

ــُم َفــَدهْتُ الــُطــُفــْوِف  َأْرَض  َأَتـــْوا  ــاَلِءَحتَّى  َب ــلِّ  ُك َوَأْرُض  ــُفــْوِف  الــطُّ َأْرُض 

ــِرْ َي َوَلْ  ــَواُد  ــ اجلَ ــَف  َوَقـ إْذ  ــاَلُه  ــ ــِه الــُخــَلــَصــاِءَوْي ــَدا َيــُقــْوُل لِــَصــْحــبِ ــَغ َف

َنْينََوْى قالوا  األَْرِض  اْسُم  َما  َقــْوُم  َخــَفــاِءَيا  بِــَغــْيــِر  َعنَْها  أْوِضـــُحـــْوا  َقـــاَل 

َعـ الصُّ َس  َفَتنَفَّ َكــْرَبــاَل  ى  ُتَسمَّ ــيَقــاُلــْوا  ــاِئ ــنَ ــا َمـــَحـــلُّ َف ــنَ ــَداِء َوَقـــــاَل ُه ــ ــ

ِخَياِمنَا َمَـــطُّ  َفـــَذا  ــاَل  ح ــرِّ ال ــوا  ــَداِءُحــطُّ ــَه ــشُّ ــاِرُع ال ــَصـ ــوُن َمـ ــك َوُهــنَــا َت

ــاًل ــاِه ــِذِه َيـــغـــُدْو َجـــــواِدَي َص ــ ــ الَبْيَداِءَوِبَ فِــي  ــُجــْوُل  َي الِعنَاِن  ُمــْرَخــى 

ـــــــِذِه أْغـــــُدْو لِـــطِـــْفـــِيَ َحــاِمــاًل ــْن َمــاِءَوِبَ ــًة ِم ــْرَع فِــي الــَكــفِّ َأطــُلــُب َج
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الشعر الشعبي

: األبو ذّيات
ً

أّول

1. حرت بنحور اخوتي ياهو اقبله
اقبله ياهو  اخوتي  بنحور  قبلهحرت  ياهو  صالتي  بيهم  ومنو 

قبله ياهو  بالطف  بأمرين  امّيهحرت  آل  سبي  لــو  الــمــوت  ــر  ام

ه مَّ 2. الَدَهْر َشتَّْت شِمْلَنه اوَمْن يِلِّ
ه ِيلِّمَّ ــْن  اوَم شِمْلنَه  َشتَّْت  هالــَدَهــْر  ِيِلمَّ ــْن  َم لــي  َدلَّ الوطْن  افـــراَگك 

ه ِيِلمَّ َمـــْن  الــلــِه  ــوِل  رسـ ــْة  ــَشــه لـِـْلــغــاِضــرّيــهَريــحــاَن ــْف ِم ــْع خــاي ــَل طِ

3. نزل وبكربال خيامه نصبها
نصبها  ــامــه  خــي ــال  ــرب ــك وب نصبهانـــزل  ــه  ــاتـ رايـ الـــمـــوت  ــد  ــع ول

نصبها  ــه  ــل ال مــن  ــقـــّدر  امـ الزكّيهعــلــيــه  الــتــربــة  بهل  مصارعهم 

4. بارض الطف مهر احسين ما سار
ساربارض الطف مهر احسين ما سار ما  لحسين  وبوگفته  وگف 

سار ما  للحرم  بهاألرض  هدّيهإشارة  للطاغي  اتـــروح  اومنها 

 ثانًيا: القصائد واألبيات

1. خوي انادي وما يشجيلك نداي 
نداي يشجيلك  ومــا  ــادي  ان ونـــخـــوايخــوي  ــي  ــاب ــت ع ــســمــع  ت ول 

شكواي يحسين  بعد  الــمــن  رجوايانــا  وانقطع  انقطع  ظني  خوي 
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2. تگّله أنا بعيني لباريلك عيالك 
عيالك لباريلك  بعيني  أنا  اطفالكتگّله  لسكّتلك  ــي  ــروح وب

لك  بدا  يرضه  لو  الموت  انــــــروح كـــل احـــنـــا فــــدا لكخويه 

بيتاماك والــلــه  تحّيرت  مـــا يــنــحــمــل يــحــســيــن فــرگــاكخــويــه 

والــــمــــثــــل هــــالــــوگــــت ردنـــــــاك

3. أني ما حد سمع لليوم صوتي
ــوم صــويت ــي ــل ل مـــا حـــد ســمــع  اخــوتــيأن  بفقد  ــي  ــواك ب ــع  اشــب راح 

ــا لـــيـــت قـــبـــل حـــســـن مـــويت ــ بيوتييـ تــنــهــب  لــعــدا  شـــوف  ول 

4. يبني يراعي الفخر والباس
ــر والـــبـــاس ــخ ــف ــي ال ــراعـ ــي يـ ــن ــب ــراسي ــ ــنــي امــصــابــك شـــّيـــب ال ــب ي

ــر خـــيـــل تـــنـــداس ــوافـ ــحـ ــي بـ ــن ــب ــّراسي ــ ح ــر  ــي ــغ اب ــقــى  ــب ت او  ــي  ــن ــب ي

5. مشينة والدمع يجري اعله الخدود 
اخلــدود اعله  جيــري  والــدمــع  ــزودمشينة  ــوم الــگــلــب حــمــالن وتـ ــم وه

باجلود الــعــروف  ــويل  ال هــذا  الزنودعگب  المگطوع  األخو  ذاك  وعگب 

مدود  العلرتب  النبي  شبه  األسود وعگب  الصيد  األقمار  ذيك  وعگب 

يگود ونــاگــتــي  بضعنة  يــحــدي  شمر 
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7. في الغاضرية وقف مهر الظامي احسين 
احسن الظامي  مهر  وقف  الغارضية  اوظل عن اسمها ينشد أصحابه الطيبينف 

والغارضّية  نينوى  او  اطــفــوف  الحمّيةقــالــوا  حامي  يا  اوعقر  الفرات  اوشط 

اخيامي  نصبوا  األرض  هاي  ف  أماميينصار  اتحوم  هّيه  تــرى  منايانه  هــذي 

تكفينكم شاب روحه اتروح منّه القلب ظامي  غير  من  هاألرض  في  نظل  كلنه 

7. كنت يوم الذي ما شوف ملقاك 
ملقاك ــوف  شـ مــا  ــذي  ــ ال ــوم  يـ ــاككــنــت  ــق ــن أل ــم ــة ل ــن ــزي ــل روحــــي ح ــظ ت

ــرقــاك ــون هـــذا الـــيـــوم ف ــل ــل بــكــربــال واحـــنـــا مــرحــلــيــنمــــدري ش ــّظـ تـ

8. إن كان هاذي كربال بشروا باليه 
باليه بـــروا  كــربــال  هـــاذي  كـــان  المناياإن  ــات  ــالم ع لحـــت  تـــره  ــوا  ــزل ن

ظايا  نــقــي  هــالــنــهــر  بــجــانــب  نعيبهلزم  ــي  راس على  اسمع  المنّية  طير 

معفور  يظّل  بشبابه  هينه  ما  شــاب  قبوركم  مــالــهــم  ــة  ــّي رم تبقه  ــه  ــادت ــس اج

عاشور ــوم  ي ووعــدنــا  مصارعنه  لمصيبةهــذه  إلــهــا  تستعد  لزينب  ــوا  قــول

9. جينا ننشد كربال مضيعينه 
مضيعينها كـــربـــال  ــنــشــد  ن ــا  ــن ــوا امــيــســريــنــهــاجــي ــالـ ــهــا زيـــنـــب قـ ــي ب

ــد فـــزع ــ ــ ــه واح ــ ــ وقطعيــــّروهــــه ولهل شـــال  ظــعــونــه  ــادي  حـ بليل 

وقع فــاضــل  أبــو  ويــن  ننشد  ــهــاجينا  ــن ــه الـــشـــريـــعـــة وي ــونـ ــدلـ ــا تـ ــ م
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انعتب اعليها  كــربــال  ننشد  الغلبجينا  واتـــدّور  ــال  رج هــاي  نقول 

بذنب مطلوبه  بيش  زيــنــب  ــنــاحــرمــه  ــن ومــيــســري ــي ــس فــــوق قــتــل ح

بالصحيح جاوبيني  ــشــدك  ان تصيحارد  وقــامــت  زينب  وقفت  ــن  وي

جريح  انــت  ولــال  حسين  خويه  عــدل 

10. يا دار وين الميامين
ــن ــ ــام ــ ــي ــ ال ويـــــــــن  دار  ــا  ــ ــ الحسينيـ وويــــن  ــه  ــن وي الــعــّبــاس 

ــه ــ ــّي ــ ــت زه ــ ــن ــ ــا دارهـــــــــــم چ ــ ــ ــك ُمـــضـــّيـــهي ــلـ ــاديـ ــنـ وكــــانــــت قـ

11. خويه معذور يالنايم بالطفوف
بالطفوف يالنايم  مــعــذور  ــوفخويه  ــ ــن مـــنـــامـــك وش ــ ــد م ــعـ دگـ

ملهوف والــگــلــب  امــســّلــبــه  مذروفمــنــه  عالوجنات  ودمعي  خويه 

 12. انه مشيت درب الما مشيته
مــشــيــتــه الـــــا  درب  مــشــيــت  ــهانـــــه  ــتـ ــيـ ــگـ ــي رافـ ــ ــ ــّي ــ ــ وگــــــّتــــــال اخ

ــه  ــت ــي ــخ ــت الـــــــــــوايل ن ــ ــّلـ ــ ــن جـ ــ ــ ــهم ــت ــي ــم والــــــــدي وانــــكــــر وص ــتـ شـ

13. خّلص طوافه ووّدع الحّجاج في الحين
حسينخّلص طوافه ووّدع الّجاج ف الن  احرامه  وحّل  للكعبة  واستند 

ــران  ت رّب  ــا  ي ــاح  ــ ــى وص ــّب ول ــرّب  حمانيكـ واحد  ول  بيتك  من  مطرود 

ــّرن زمــان  بنزع احرامي وأرتحل دون المحرمينطــالــع وأنـــا خــايــف وحـ
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الــعــصــايــب  ــد  ــأش ب رّب  يـــا  ــيــك  ــّب لّبيك ساعدني على مقاساة المصايبل

البايب  فـــراق  عــى  صـــرّبن  النبّيينلّبيك  يبكيها  مصيبة  هــذي  لّبيك 

نحري  حيــّز  الضباب  ابــن  خــّي  لّبيك خلي األعوجّية تدوس صدريلّبيك 

قربي  مــفــور  بكربال  انــكــان  سبعينلّبيك  القبر  ــذاك  ب ســوي  با  لّبيك 

بدّمي  تسبح  ــازيت  ــن ج خــّي  عميلّبيك  وأولد  عــزوتــي  هــذي  لّبيك 

يّمي  تعتفر  هالضحايا  خــّي  تكفينلبيك  بغير  وشيوخ  رضعان  لّبيك 

لواي  يتامايلّبيك هذا سناد ظهري وحامل  تصرخ  وبالعطش  رقّية  خّله 

حشاي  ومهجة  عيني  نور  هذا  خلني أشوفه على الثرى معّفر الخّدينلّبيك 

الشيعة  تسلم  بذبحتي  انكان  الوديعةلّبيك  ويسلمون  يذبحوني  خلهم 

الدينوإن كان ترىض بذبحة حسن ورضيعه  ونشيد  ننذبح  خلنا  لّبيك 

راســيلّبيك خلها من العطش ختلص أنفايس  يرتفع  عالرمح  خّله  لّبيك 

أقايس طايح  الثرى  عى  خلني  لّبيك حّر الشمس والعطش وصراخ النساوينلّبيك 

14. يجابر ما دريت اشصار بينه 
بينه ــار  ــصـ اشـ ــت  ــ دريـ ــا  مـ ــر هـــــاألرض بــيــهــا انــولــيــنــهجيـــابـــر  ــجــاب ي

ــه ــن ــي ــح بــيــهــا ول ــ ــذبـ ــ وسبعينجيـــابـــر وانـ واحــــد  ذبـــحـــوا  ــر  ــجــاب ي

ــع فــّيــض الـــوديـــان ــدمـ المكانيــگــلــه والـ ابهذا  اعمامي  خلصوا  قتل 

ــع نــســوان ــ تمظــلــت بــس يــتــامــه اومج مــا  ــدل  ع الهالفواطم  اوعــنــدي 
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ــر مــــــايل لـــســـان ــ ــاب ــ ــوانشـــگـــلـــك جي ــس ــن ــن فـــــّرن ال ــي ــه ــى وج ــل ع

ــان ــيـ ــون ولـ ــ ــك ــ ــال ــ ــم ب ــاهلـ ــبـ ــسـ ــوفحـ ــش جـــابـــر يــعــمــي ريـــتـــك ت

ــام مــكــتــوف  ــش ــل ــت ل ــرحـ ــوم الـ ــ ــراجــف مــن الــخــوفي ــت ــي ت وعــمــات

15. خويه يضربوني واشقف بدّيه 
ــه ــدّي ــه يـــرضبـــون واشـــقـــف ب ــوي بّيه خ الــخــان  ــر  ده إعلى  شبيدي  ــا  أن

ــنـــن اجــتــنــي الـــغـــارضّيـــه ــه أنــــا امـ ــدّيـ راحــــــوا هــلــي مـــن بــيــن إيـ

16. الوين قاصد بالسفر يابن األماجيد 
األماجيد يابن  بالسفر  قاصد  العيدلوين  وعّيد  حبيبي  يا  الجحد  اقّضيه 

تبديد  ــّد  اخل فــوق  العن  ــع  ودم الغاضرّيهقّله  طفوف  في  وسعيي  حّجي 

صدري الكعبة والحجر نحري المنحورحّجي مهو بذي الج حجّي يوم عاشور

خلّيهوِحجر النبي إساعيل األكرب بدر البدور  اخــيــام  ــول  حـ طــوافــي  ــا  ــ أّم

17. من شاف دين الله بخطر من آل أمّية 
أمّية آل  من  بخطر  اهلل  دين  شاف  الزكّيةمن  ابن  الحجيج  ترك  على  عّزم 

اهلاشميّن اكصدوه  بنيته  سمعوا  لوينمن  يحسين  بالسفر  ناوي  قالوله 

والسلمن عينك  بعد  يتهدم  وخلّيةعزنا  وحشه  تظل  وبيوتك  يذلون 

هالفراق ــّي  اع يصعب  يقّله  من روحتك ذاب القلب بّي الفضا ضاقممد 

للعراق  خويه  سفرتك  هذي  كان  ُأمّيةإن  جيوش  غدر  عليك  أخاف  إترْك 
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الرحان خـــارُه  هالسفر  خيويه  ــاده  عطشانن وانذبح  لكربال  اروح  بد  ل 

واجلان واألنس  أمالكها  عّي  البرّيةوتبكي  وسيد  المرتضى  وأبوي  وأمّي 

 18. إن صحت بويه يشتموني
ــون ــم ــت ــش ي ــه  ــ ــوي ــ ب ــت  ــحـ صـ ــي إن  ــون ــضــرب ي ــه  ــويـ خـ گــلــت  وإن 

ــون ــت ــن إم ــ ــرضب ورمـ ــ ــن الـ ــ ــي وامـ ــون ــن عــي ــي ــم وامــــــن الـــبـــكـــا ع

ــي  ــســمــعــون ــا ي ــ ــادي هـــلـــي ومـ ــ ــ  أنـ

19. آنه زينب آنه زينب كربله راوتني ألوان األسّيه
ــنـــب ــه راوتـــنـــي ألـــــوان األســّيــهآنـــــــه زيــــــنــــــب...آنــــــه زيـ ــل ــرب ك

ــنـــب تــنــربــط ايـــدي وأنـــه بــنــت الــزچــّيــهآنـــــــه زيــــــنــــــب...آنــــــه زيـ

ــرايل ــاب الـــي ج ــص ــا كــثــر عــظــم ال الغواليي ادموم  من  فاضت  هاألرض 

ــرتاب ــل األحــــبــــاب...فــــوگ لـ ونبّيهكـ الــلــه  ديـــن  يحيي  وبــدمــاهــم 

ــنـــب ــه راوتـــنـــي ألـــــوان األســّيــهآنـــــــه زيــــــنــــــب...آنــــــه زيـ ــل ــرب ك

ــا مــصــيــبــة ــة...يـ ــبـ ــيـ ــجـ ــد عـ ــگـ اضربونيشـ بسياط  ــالم  اإلس نبي  بت 

ــا مــصــيــبــة ــة...يـ ــبـ ــيـ ــجـ ــد عـ ــگـ سِلّبونيشـ مــن  أذّل  ــدوان  ــع ال ضــنّــوا 

ــا يـــدرون أنــه الـــّرة األبــّيــة الحمّيهاظــن م حامي  ــي  َواب انــذل  ما  والله 

ــســـرة الوطّيهبـــــس أســــــــرة...مــــــــو كـ فــوگ  خــّوتــي  شوفة  ــري  أس

ــنـــب ــه راوتـــنـــي ألـــــوان األســّيــهآنـــــــه زيــــــنــــــب...آنــــــه زيـ ــل ــرب ك
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القصيدة

الَقتيِل  الّشهيد  ــَى  َع ُجـــوِدي  الُمِحيِلَعــْنُ  َكالَمِحْيِل  الَخدَّ  واْتــُرِكــي 

َقتـِل  فـــــي  ــكــاُء  ــب ال ــي  ــِف ــْش َي مـــولَي إمـــاِم الــتــنــزيــِل والــتــأويــِلكــيــَف 

ــُم  ــولهـــ وَم ــبــيَّ  ـــ ــنَّ وال اهللَ  ــلــوا  ــاَت الــرُســوِلق ابـــَن  ــوا  ــل ــاَت ق إْذ  ــا  ـــــيًّ َعــِل

ــالَء عــظــيـــــٍم  ـــ ــرب ــك ــا لِـــكـــرٍب ب ــ ثقيـِلَي ــيِّ  ـــ ــب ــنَّ ال ــى  ــَل ـــ َع ــُرزٍء  ــ ـــ ــ ولِ

ــِن نــفــُس رســـوِل  ــس البتوِلهـــَي نــفــُس ال نفُس  الــوصــيِّ  نفـُس  الــلــِه 

ــوه َذبـــــَح األضـــاحـــي فــَيــا ــ ــُح ــ القتيِلَذَب العزيِز  َعـَلى  ْع  تصـدَّ قلُب 

ــُعـــــوه  َوبيـِلَوطـــــأوا جــســـــَمــه وقـــد قــطَّ ــوٍم  ـــ ي ــاِب  عــق ِمــن  ــهــم  ــَل َوْي

ــوه  ــعـــُ ــه وقـــد بــضَّ ــــ تضليِلَأخــــــُذوا رأَسـ ــي  ف ــاِر  ــف ــك ال ســـــعــَي  إنَّ 

ـــــي  ــاِئ ــا فــدَم ـــ ــنَ ــَق ــَى ال ــ َمِسـْيِلَنــَصــُبــوه َع كــلَّ  ــِســيــُل  َت ــي  ـــ ــوِع دُم ل 

ــاِت فــاطــمــَة الــز  ــن ــوا ب ــاُح ــب ــت القتيِلواســـ ــوَل  ح ــَن  ــَرْخ َص ا  لمَّ هـــــراِء 

ــَى األ  ــ ــَن َعـ ــبـ ــد ُسـ والتهويِلَحَـــلـــوُهـــنَّ قـ بالُعنِف  سـْبًيا  ْقــتـــَــاِب 

 الليلة الرابعة

مصائب كربالء
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)شعبي(

ه او ِمَشه اْبِليْل اْو َوحـَشه الـَكَعبة والخاليْق دِمْعها ايسِيلساِق الِضِعينَه احِسن ِمْن َمكَّ

ِة الِعن  ْد يـا عـزيزي او ِگرَّ ل ويـْن گاِصـْد ما تِگلِّي اْبَهْل َسَفْر ِويننـادْه مـحمَّ

الـبَهاليلاو بـاِچْر يوَگِف الـحاج يا سيِد اُلِسلمن  يـبِن  الـَترِوَيه  يـوِم  والـيـوْم 

ه  الـغارِضيَّ آَنـه  گاِصـد  يـُخويه  ــه  يهَگلَّ ِسوِّ بِـيتي  واهـْل  فـيها  أِحـْج  وآنـي 

الراِذيـلواْن كـاْن تِـسَأْل عـن اِحرامي يا ِشِفيَّه  ِذيـِج  بـعْد  الـيِسْلبُونه  ثـُوبي 

ه الَضحايه  ُتـْبگه َعرايهواْن كـان تـِسَأْل عن ِمنى ويَّ َبـعِد الـَذبِْح  ِكـلِّ اخـْوَتك 

بـعِد الـذبِْح ِيـْبُگون أويلي اْبِغير َتْغِسيلُذولـه األَضـاحي مـا ِمـثِْلهم ف الرَبايه 

ُأوَگْف أنـا ِمـحتار وْبـِحضنِي اْولـيديواْن كـاَن تِـسَأْل عن الشَعْر يا ِعِضيِدي 

َهْم ِيـْسگونه ِوُهـْو ِيـْفَحْص ابيديه  ـه عـلى صدري يخويه واللِه اْيسيلبـالسَّ اْوَدمَّ

)أبو ذّية(

بالطَّْف َهَجر  اول  ابَيْقِضتي  بالطَّْفاُگــول  البيْت  حــجِّ  الناْس  تَِكْمِل 

بالطَّْف اليوْم  ُصَبْحِت  ــِرْم  ُم ــَه  ــيـــْح الــَغــاضــريــهواَن ــْة ِذبـ ــب ــْع اِحــــْج َك

مدينِة  إلى   P الله  رسوِل  ه  جدِّ مدينَة  الحسيُن  اإلماُم  غادَر  حيَن 
يّتخَذها  أن  أراَد  إنما  ا إلقامتِِه،  اّتخاِذها مستقرًّ ُر في  يفكِّ يكْن  لم  مّكَة، 
محّطًة يتوّقُف فيها مّدًة من الزمن، ثّم يواصُل بعَدها المسيَر إلى العراِق. 
وحيَن وصَل اإلماُم الحسيُن إلى مدينِة مّكَة، وأقاَم في جواِر بيِت اللِه 
الحرام، زارُه كثيٌر من الصحابِة والتابعيَن، وطلبوا منه اإلقامَة في هذِه 
أهِل  وفوُد  عنه  تنقطْع  لم  مّكَة  مدينِة  في  إقامتِِه  خالِل  وفي  المدينة. 
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الكوفِة، وهي تدعوه إلى القدوِم إلى العراق، ولم يكْن اإلماُم راغًبا في 
وا  البقاِء في مّكَة، ألّنه يعرُف نوايا األموّيين وخطَطهم لقتلِه، وقد أعدُّ

ة لذلك، ومن المحتمِل أنَّهم جعلوا توقيَتها في موسِم الحّج. الِعدَّ
في  التنفيِذ،  وقِت  قبَل  بخروِجِه  عليهم  الفرصَة  هذه  اإلماُم  َت  فوَّ
الثامِن من ذي الِحجة سنة 60 للهجرة، على الرغِم من معارضِة عدٍد 
كبيٍر من الصحابِة والتابعيَن وبني هاشم لهذا الخروج. ويبُدو أنَّ اإلماَم 

قد حَسَم أمَرُه، واّتخَذ قراَرُه بالرحيِل إلى العراق.
واختياُر هذا اليوِم له دللتاِن؛ األولى: اختاَر هذا اليوَم ليتفادى ما 
يدبِّره األمويوَن من محاولٍة لغتيالِِه، وقد انتدبوا لذلَك عمرو بَن سعيٍد 
األَشدق، الذي فاجأه خروُج اإلماِم الحسيِن وأفشَل خّطَته، ولم تفلْح 
اليوَم هو  إنَّ هذا  الخروج. والثانية:  كلُّ محاولتِِه في منِع اإلماِم مَن 
اُج بيِت اللِه الحراِم إلى عرفات، وفي هذا  اليوُم الذي يفيُض فيه ُحجَّ
اليوِم ُيعلُن اإلماُم سَخَطه وثورَتُه على حكِم يزيد. وهذا الخروُج يمّثُل 
رسالًة ثائرًة إلى كلِّ بقاِع البالِد اإلسالمّيِة في العالِم، وبذلَك استطاَع 

أن يوصَل إعالَن ثورتِِه إلى كلِّ بقاِع الدنيا.

المصيبة

َها اْلنَّاُس، ُخطَّ اْلَمْوُت َعَلَى  َة قائاًل: َأيُّ لذلَك خطَب Q في مكَّ
لَِقاِء أْسالفِي  أْوَلهني إلى  َوَما  اْلَفَتاِة.  ِجْيِد  َعَلَى  اْلِقاَلَدِة  َآَدَم َمَخطَّ  ُولِد 
اْلَفَلَواِت  َأْوَصالِْي ُتَقطُِّعَها ُعْسالُن  بَّ ْي  َكَأنِّ َيْعُقْوَب إَلى ُيَوُسَف.  اْشتَِياَق 

َبْيَن النَْواويِس َوَكْرَبالَء...
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وكأّني به يلّبي Q بهذه الّتلبية في آخر حّجٍة له:
مطرود أنا  جــوارك  عن  رّب  يا  لّبيك يا رّبي يذبحون ارجالي واظل مفرودلّبيك 
مرود الّظا  من  وقلبي  رّب  يا  مأمونةلّبيك  النّاس  وكّل  خايف  أنا  لّبيك 
لّبيك في مرضاتك يذبحون لي اطفاليلّبيك أنا حسن الّسبط وانت العال بحايل
وايل هلــا  ــا  م تسافر  ــســوان  ن ولّبيك أنا خايف وكّل النّاس مأمونةلّبيك 
والعال نسكي  واقبل  رّب  يا  البطاللبيك  بذبحة  تلبياتي  واقبل  لّبيك 
مأمونةلّبيك حّتى الّشمر يصعد صدري بالنّعال النّاس  وكّل  خايف  أنا  لّبيك 

الشاعر يصّور حال زينب بجوار البيت الشريف: 
ابو الّسّجاد بالكعبة قام يطّوف النّسوانقبل ما يشيل من مّكة ظعن الّدين والقران 

ابو الّسّجاد باليمنى وابو فاضل على لشمالزينب بالعفاف تطوف بن اخوهتا عن الرجال

وابو اليّمة لمح زينب وادرك عّلة الحزانوبخدها الّريف دموع بس تنظر ال اهلالل

ويزيد النّوح من زينب بس تنظر صدع الجدارلحها تعاين الكعبة وعى خدها الدمع نّثار

وتذكر مسجد الكوفة وضربة الزلزلت الكوانعرفها حسن تتذّكر ولدة حيدر الكرار

تقّله تذكر يوم ابونا يقول من تختارين لك كافلتطوف وبيدها العّباس وعى خدها الّدمع سايل

غيور وليدك العّباس وبحمايته ما بنهانِقِلتله يوم وّدعني قلبي اختار ابو فاضل

وأولده  عمومته  وأبناء  والهواشم  العّباس   Q الحسين  أمر 
بتجهيز المحامل والهوادج فأتمروا بأمره...

سمعوا الكعبة تنادي يابن امير المؤمنينوتزلزلت مّكة بأهلها وارتفع منها الونن

ناعية ترصخ وكم ناعية ترصخ لوداع السن
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مكَة  في  بالبقاِء   Q الحسيَن  أخاُه  ُيقنَِع  أْن  الحنفّية  ابُن  حاوَل 
النائيِة في الصحاري وُشَعِب الجبال،  مة، وألَّ يلحَق باألماكِن  المكرَّ
ا  وأْن ينتقَل من بلٍد إلى آخَر، كما اقترَح عليه أن يذهَب إلى الَيمن. فلمَّ
روَعه،  َئ  يهدِّ أن  أراَد  عليه،  أخيه  ِحْرِص  شّدَة   Q الحسيُن  رأى 
فقاَل له: َأنُظُر في ما ُقلَت. وكان ذلَك في آخِر ليلٍة للحسيِن في مّكة. 
وفي َسَحِر تلك الليلة تهيََّأ اإلمام الحسين Q وَرْكُبُه لمغادرِة البيِت 
أخيه  داّبِة  بزماِم  وأخذ  مسرًعا،  جاَء  الحنفّيِة  ابُن  سمَع  ا  فلمَّ الحرام، 
فقال  سألُتك؟  ما  في  النظَر  تِعْدني  ألْم  أخي،  يا  يقول:  وهو  الحسيِن 
الحسيُن Q: بلى، ولكْن أتاني رسوُل الله P بعدما فارقُتَك، وقاَل 
لي: يا حسيُن، اخرْج، فإنَّ اللَه شاَء أن يراَك قتياًل! فبكى ابُن الحنفيِة ثمَّ 
ا إليه راجعون! فما معنى حمِل هؤلِء  ا للِه وإنَّ قاَل للحسيِنQ: إنَّ
فأجابه Q: شاَء  الحال؟!  ِمْثِل هذه  النساِء واألطفال، وأنَت على 

اللُه أن يراُهنَّ سبايا!
خِضيبا الصعيِد  ــرِّ  َح على  ِجسمي  َيـــرى ــأْن  ــ ب ــاَء  ــ ش اهللَ  إنَّ  َأُأخــــــيَّ 
غريبا ــَن  ــدي ــاب ــع ال وزيــــَن  ــرى  ــ َأْسـ ا َحــواِسً النياِق  عى  النساَء  ــرى  وَي
سليًبا ــالَء  ــربـ كـ ــِة  ــاح ــس ب ــْي  ــسـ ُأمـ بأّنني الــقــضــاُء  ُخـــطَّ  ــد  ــَق َف ــْف  ــُف اك

)شعبي(

تبديد  ــّد  اخل فــوق  العن  ــع  ودم الغاضرّيهقّله  طفوف  في  وسعيي  حّجي 
المنحورحّجي مهو بزّي الّج حجّي يوم عاشور  نحري  والحجر  الكعبة  صدري 
خلّيهوحجر النبي اساعيل األكرب بدر البدور  ــام  ــي اخ ــول  حـ ــي  ــواف ط ــا  ــ أّم
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رجع ابُن الحنفّية إلى المدينِة كسيَر القلِب دامَع العين، حّتى جرى 
َحْذَلم  بُن  بِْشُر  قتٍل وسبٍي، ودخَل  الحسيِن وعيالِه من  ما جرى على 

ينعاه في المدينة.
ا قِدَم المدينة، َنَصَب  روى المؤّرخوَن أنَّ اإلماَم السجاَدQ لمَّ
خيمِة  على  يتوافدوَن  الناُس  وبدأ  الحسين...  ُينعى  بأْن  وَأَمَر  الخياَم، 
الحسيِن  أِخ اإلماِم  الحنفّية  بن  الرؤوس، وإذا بمحّمد  اإلماِم لطِِمي 
ها الناُس، ُقتَِل  يِصُل إلى مكاِن اإلماِم زيِن العابدين... واإلماُم ينادي: أيُّ

والدي الحسيُن، وطافوا برأِسِه إلى جميِع البلداِن!
وِينهيـــِگـــلَّــك وهِتِـــــْل دمـــعـــاْت ِعــيــنَــه حسين  اُبـــوك  ْحسين  َيــِشــْبــل 

ي ُبوَي انِذَبْح واحنا انسبينا يـگـلَّله يا عمِّ

ْدلك ْصُدوَعة ي َقلبي كيف اعدِّ الِفِجيَعةيا عمِّ للشاِم  للكوْفة  كربال  مْن 

الشنيعة فعايلها  من  ي  عمِّ يا  ق  ِرِضْيَعه َتصدِّ ــْدَره  ص على  ذْبــَحــْو  والله 

عمِّ يا زيَن العابدين، َذَبحوا أباك؟! ذَبحوا أعماَمك؟! قال: َبلى يا 
عم... وجعل اإلماُم Q يُقصُّ عليه ما جرى!

)مجردات(

ايتيم ــك  ــَت ــي ِج ــي  ــمِّ ــع َي ــْد  ــمَّ ــح ـــ ــمْم ــري ــح ال ــس  ــ ب مـــعـــي  َظــــــْل  او 

ــي مـــايل ْلـــَســـاْن  ــمِّ ـــْك يـــا ع ــّرَن الــنــســواْنَشـــِقـــلَّ ــ ــْن ف ــِه ــوُه عــلــى وج

المدينة،  أهِل  نساُء  أَتْت  وقد  ساَعة،  إّل  كانْت  فما  الــراوي:  قال 
ُع له، ثّم دخلوا  فتلّقْتُهنَّ نساُء الحسين Q بلطٍم يكاُد الصخُر يتصدَّ
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ُسّكانها،  من  خاليًة  ُمْقفرة  وجدوها  الدار  إلى  جاؤوا  المدينة؛  إلى 
 O زينَب  الحوراء  حاُل  ما  أقول:  الُهداة...  األّئمِة  لفْقِد  موحشًة 

عندما رأتها خاليًة من أهلها؟!
ار حَيــِســن ــــــّب الـــــدَّ ِعيناشـــْــلــوْن اُطـ ابـــــيــا  ــهــا  ــنْ ــوَف ـــ اُش دارْك  او 

اليدين  صِفگ  او  دمعي  ابسبعيناْشيفيد  ــَره  ســْط ــْر  ــدَه ال ِســَطــرنــي 

الـهاشمّين ــوْر  ــُس ـــ ي ــدَك  ــْگ ــف ـــ ْمحَسْبيناب ــِي  ــ ام يــْبــُن  ــه  ـــ ــنَّ ِچ مـــــا 

ــا الـــــِدواويـــــن ج عــلــيــن ــرَّ ــ ــَفـ ــ ــْتـ ــ تِـ

باب  بعضادتي  فأخذت   P جّدها  مسجد  إلى  جــاءت  قالوا: 
ناعية  إّني  الله،  يا رسول  يا جّداه  المسجد وصاحت بصوت شجي: 

إليك أخي الحسين!

)نّصاري(

تثنّه ــاده  ــّفـ بـ الـــرمـــح  رّنهيـــجـــّدي  للسيف  بالوجه  او  يجّدي 

تحنّه ابــدّمــه  اوشــيــبــه  ــّدي  ــج تعفّري خــّده  بالرمل  او  يــجــّدي 

ايديه مــّدد  مّحد  ــات  م رجليهيــجــّدي  عــدل  يجّدي  واحــد  ول 

ليه گرب  مّحد  بالشمس  الحّريعالج  من  جّدي  يا  اظالل  يحطّله 

ُأّماه يا زهراُء، أتيُت إليِك ناعيًة  ها الزهراء،  ثّم توّجهت إلى قبِر أمِّ
من  سَبونا  اه،  أمَّ عطشاَن ظمآَن!  الحسيَن  أخي  َذَبحوا  اه،  ُأمَّ الحسين. 

بلٍد إلى بلد، ومن مكاٍن إلى مكان...
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الزهراُءO تجيُبها بلساِن الحال:
صار اللي  ِشنو  اســَمــع  اريـــْد  ِخبريني  يُّمه  يزينْب 
ار الــكــرَّ الُمرتضى  يابنِت  ِحيلي  ِهـــَدْم  ــْچ  هــمِّ ــرا  ت
ـــر نـــاْر ــي تـــوجَّ ــبِ ــْل ــن تـــرا َگ ــي ــِع ــنــي يـــنـــوِر ال ــري ِخــب
الطــهــار اولِدْچ  ول  مــاِرْجــَعــوا  لــيــش  ــْچ  ُاخـــوتِـ
الَجار يحِمِي  اللي  للحسين  ياُيّمة  ِمشتاگ  الَگُلْب 

آه يازينْب آه يازينْب آه يازينْب آه

أحــزان لة  امحمَّ وجيتي  مهُضومة  جيتيني  ْشَعَجْب 
األْشجاْن ْدموِعِچ  وتحِچي  چ  خدِّ على  جاري  الدمْع 
ــاْن ــع ــرا َگــلــبِــي إلـــْچ َوْج ــة فــرغــي َهـــْم گــلــبِــْچ ت يــُيــمَّ
ألـــواْن ــِزْن  ــح ال امـــِن  ِشلتي  ــا ولانـــْظـــِرْچ  أن َأمـــوَت 

 آه يا زينْب آه يا زينْب آه يا زينْب آه

:Oتجاوبها زينب
اْجبال الهموْم  َگلبِي  على  َاْحچي  َشْرَد  ُيّمة  َشَجاِوْب 
وَياَحال اْشكيِلچ  َينْكبْة  ِضْيم  ِوْبيا  أْبــِدي  ــْم  َه اْبيَا 
لـِـْرَمــال على  َظــّلــوا  ُجــَثــْث  اخــوانــي  عــِن  ْتسألِين  اذا 
ــال مـــا ســيَّ ــم والـــدِّ ــُه ــْل ــال اْنــِذْبــحــو ِك اْبـــــوادي كــرب
بأحبال ْمربَّطة  ــادي  األع وْيــه  الـِـهــِزل  اعلى  وِرَكــْبــِت 

آه يايّمه آه يايّمه آه يايّمه آه
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مسلوبين ــوا  ــَق بِ ظمايا  واولدي  ــي  ــوان اخ ــة  ــمَّ ــاُي َي
اْمطاعين ــرى  ــَث عــال ــوا  ــل َظ ــْر  ــب الك ول  ــْم  ــاس ج ل 
بالعين اْجبينه وسهْم  وِحَمه ِخدري بعَمْد ِضْرُبوه على 
ِولْيِمين يسِرَته  ِگْطعوا  بـِـْســَهــام  الــضــِرْب  بعِد  مــْن 
حسين حبيبي  ــِزْچ  ــزي اع عن  ــْچ  لِ ــْل  اكــمِّ لو  اســُكــْت 

آه ياّيمة آه يايّمة آه يايّمة آه

ــر ــْچ اتــغــيَّ ــ ــونِ ــ ــي ول ــت ــْل ــح ــچ نِ ــْة احـــَســـنِـّ ــب ــي ــَب ــْح ــِل َي
ر اتكدَّ حالِْچ  اُشــوَفــْن  اْهنا  حسيِن  سيرِة  َاجــْت  امــِن 
ــر ــْچ هــالــُكــثــر اثَّ ــِل ــي ــدل ــســاْن ب ــل ــي ب ــِچ ــذا بــس ح هـ
ــر ــه يــتــفــجَّ ــزاَنـ ــاحـ ــي لـــــَون بـ ــب ــل ــا َگ ــ ــنـــالْم ان ــايـ مـ

آه يا يّمة آه يا يّمة آه يا يّمة آه

م الدَّ يسيل  وَحه  ْجر  وِمــِن  عالَگاْع  السبِْط  انا  ِشْفَت 
م ــْه اْمــخــذَّ ــ ل ــْت دلَّ ــف لل وِش ــدَّ ــال بــســِهــْم مــســُمــوْم ب
ــْم ــأل ــت ــي ِي ــام ـــي لــِگــيــتــه ض ــي وهـــمِّ ــت ــونِّ رِحــْتــلــه ب
َدم صبَّْت  اعيوني  لِگيْت  ادُموعي  مِن  اسِگيه  ِرِدْت 
م ــر مــحــزَّ ــِم ــِش ــاْه ال ــ ــره اج ــْت ــِك ــب ْب ــح ــا اْن ُبــقــيــت انـ
ياَمعظَّم نحَره  يحْز  وبِــَده  ِعنَده  من  بحقَده  ِدْفعني 

 هالمصيبة هالمصيبة هالمصيبة آه
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ــَى األ  ــ ــَن َعـ ــبـ ــد ُسـ والتهويِلَحَـــلـــوُهـــنَّ قـ بالُعنِف  سـْبًيا  ــاِب  ْقــتـــَ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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L المجلس الثاني: أّم سلمة وأّم البنين

القصيدة

ذهوْل  ف  جــاءْت  حَن  قلبي  الهطوْل١/حــرَّ  ــاُه  أعــي الــمــقــروُح  جفنُها 

ــوْل؟ ــق ــْق مـــا ت ـ ــرفَّ ــي تـ ــاع ــن ــا ال ــ والحنيْن!أهّي وانكساري  كربي  زْدَت 

بالسؤاْل؟  أَتتني  هذي  من  ــاَل  ــاْل!٢/َق الــجــب دكَّ  ــُه  ــعــُي ن ــي  ــن ــْت َوَع ــا  م

الــرجــال  أمُّ  ــا،  ــوف ال بــنــُت  ذي  البنيْنقــيــَل  أمُّ  ذي  ــُر  ــْش بِ ــا  ي ــَضــْن  خــفِّ

الشباْب  ينْعى  نْحوها  ــْرٌ  بِ ــُمــصــاْب٣/مــاَل  ال ــلَّ  ــْد جـ قـ أمُّ  ــا  ي ــاًل  ــائ ق

الرتاْب  ف  ــْوٌن(  َو)َع ملقًى  طعيْن)جعَفٌر(  ــْطــروٌح  َم الــلــِه(  )عبِد  ُقـــْرَب 

بالنَحيْب  ُتــنــادي  تبكي  ــْت  ــَدَن الحبيْب٤/َف السبِط  ــِن  َع خبِّرني  بِــْشــُر 

الرحيْب ــْوُن  ــَك وال ــُق  واخلــْل ُهْم  الطيِّبيْنُكلُّ ــَن  ــ اب َيـــْفـــدوَن  ــْم  ــُه ــَت ــْي َل

العضيْد  أمَّ  يا  النَّاِس  بَن  ــاَح  الشديْد٥/ص البأِس  ذو  العباُس  شبُلِك 

الصيْد  ذْرَي  ُروَسهْم  ُيــذري  العــريْنجــاَل  ليِث  الــوغــى  ــّراِر  كـ ِمــْثــَل 

مــطــروًحــا جديْل  ــرَّ  مــا خ ــإذا  ــ الكفيْل٦/ف راَح  ُمْذ  السبِط  َشمُل  ضاَع 

ــْل  ــعــوي ــو وال ــْدع الحسيْنفــانــثــنــْت بــــالِه ت ــاَت  م قــد  بشُر  يــا  تقْل  ل 

الَفالْة  ف  َأْمــســى  ُأمُّ  يا  إي  الصافِناْت٧/قـــاَل  ــُه  ــْت ــَرَض َرْض ــٍح  َذْبـ ــْعــَد  َب
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ــاْة  ــن ــَق ــكــيــِه ال ــْب اللَّعيْنرْأُســـــُه اَلــْقــطــوُع َت يسبيها  ــوراَء  الـــحـ يــنــُظــُر 

رضيْع  طفٌل  ها  كفِّ ــن  ِم الفجيْع٨/فــهــوى  الــيــوِم  في  خــرَّ  ِســْقــٍط  ِمــْثــَل 

فظيْع  ــٌب  ــْطـ َخـ ــُه  ــ إّنـ ــي  ــن ــْل ــَس َت الُمشيْنل  والفعِل  الطَّفِّ  أْصــُل  وْهــَو 

لسان حال أّم البنين )لحن أمانة هالوصّية(

خـــــــــــذت قـــــلـــــبـــــي ورحــــــــــــــت ويــــــن
ــن ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ تــــــــــــــرد يــــــــولــــــــيــــــــدي ي
لـــــــــــو اتـــــــــــطـــــــــــول هــــــالــــــغــــــيــــــاب
ــن ــ ــي ــ ــص ــ دلـــــــيـــــــلـــــــي انـــــــقـــــــســـــــم ن

آه يبني...يبني...يبني آه

الـــــــــــــــك مـــــــشـــــــتـــــــاگـــــــه روحـــــــــــي
يــــــبــــــلــــــســــــم كـــــــــــــــّل جــــــــروحــــــــي
يـــــــــــــا ريــــــــــحــــــــــانــــــــــة مــــــحــــــّمــــــد
عـــــــلـــــــيـــــــك يـــــــــــزيـــــــــــد نـــــــوحـــــــي

آه يبني...يبني...يبني آه

لـــــــظـــــــل مــــــعــــــصــــــوبــــــة الــــــــــــــراس
ــاس ــ ــ ــنـ ــ ــ ــم يــــــــــا اعـــــــــــــز الـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
ــو اگـــــلـــــيـــــبـــــي والــــــــــــــروح ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ثـ
وســـــكـــــنـــــتـــــوا بــــــوســــــط األنــــــفــــــاس

آه يبني...يبني...يبني آه
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)أبو ذّية(

بعدهم عــيــنــي  عـــن  الـــدهـــر  بعدهمويـــن  ماعاشت  عــّبــاس  ام  عسه 

اوبعدهم  احباب  هجر  احل  ــل حــيــل بّيهشلون  ــا ض بــعــدهــم هــدنــي م

المصيبة

يقول  المدينة،  من  الخروج  على   Q الحسين  اإلمام  عزم  لّما 
بخروجك  تحزّني  ل  بنّي،  يا  له:  قالت  سلمة،  أّم  جاءت  ــراوي:  ال
بأرض  الحسين  ولدي  ُيقتل  يقول:  جّدك  سمعت  فإّني  العراق؛  إلى 
العراق، في أرٍض ُيقال لها كربالء، فقال لها: يا أّماه، والله إّني أعلم 
ذلك... وإّني، والله، ألعرف اليوم الذي ُأقتل فيه، وأعرف من يقتلني، 
وأعرف البقعة التي ُأدفن فيها، وأعرف من ُيقَتل من أهل بيتي وقرابتي 
وشيعتي... فبكت أّم سلمة، وسّلمت أمرها إلى الله، وقالت: يا أبا عبد 
الله، عندي تربة دفعها إليَّ جّدك رسول الله P في قارورة. فأعطاها 
الحسين تربة في قارورة أخرى، وأمرها أن تحتفظ بها في قارورة مع 
قد  أّنه  تيّقنت  دًما،  تفوران  فإذا رأتهما   ،P الله  قارورة جّده رسول 

.P ُقتِل! فأخذتها أّم سلمة ووضعتها مع قارورة رسول الله
إلى  يوم  كّل  تنظر  سلمة  وأّم  العراق...  إلى   Q الحسين  سار 
إلى  أّم سلمة  نظرت  المحّرم،  من  العاشر  يوم  كان  القارورتين، حّتى 
القارورتين، فإذا بهما تفوران دًما! فصاحت: واولداه! واحسيناه! عال 
المدينة  في  هاشم  بني  من  النسوة  اجتمعت  والبكاء،  بالنوح  صوُتها 

عندها، قالت لهّن: أسعدنني بالبكاء على ولدي الحسين!
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ــن مــذبــوح ــس ــح ــى الـــتـــربـــان مــســفــوحإجـــــان اخلــــرب ب ــل ودّمـــــه ع

بالنوح العمر  ــّي  وق لنوحن  ــروحواهلل  ــي عــيــونــي واتــلــف الـ ــم واع

ــوح ــن مــذب ــر وحــســي ــصــب اشـــلـــون ال

المدينة  إلى  العابدين  زين  اإلمام  فيه  قِدم  الذي  اليوم  جاء  أن  إلى 
إلى  وصل  الحسين،  ينعى  حذلم  بن  بشر  ودخل  وأخواته،  بعّماته 

مسجد رسول الله، رفع صوته منادًيا:
ــم با  ــُك ُمـــقـــاَم ل يـــثـــِرَب ل  ــَل  ــ ــدراُريــا أه ــ ــُن فـــأدُمـــِعـــي ِمـ ــحــســي ــل ال ــت ُق

ٌج ــُم مـــنـــُه بِـــَكـــربـــالَء ُمـــــرَضَّ ــسـ ــداُراجلـ ــ ــُه عــلــى الــَقــنــاِة ُي ــن ــرأُس م ــ ــ وال

 ضّجت المدينة بالخبر، خرج الناس، الرجال والنساء، وكان كيوم 
بامرأة طويلة  أنا أسير، وإذا  بينما  P. يقول بشر:  الله  رحيل رسول 
يا بشر، أخبرني عن الحسين  القامة، على كتفها طفل رضيع، قالت: 
Q، فقلت لها: سّيدتي، من أنت؟ من تكونين؟ فقالت: يا بشر، أنا 
أّم البنين، أّم أبي الفضل العباس! فقلت لها: يا أّم البنين، أعظم الله لك 

األجر بولدك جعفر!
قالت: ما سألتك عن جعفر، أخبرني عن الحسين.

فقلت: أعظم الله لِك األجر بولدك عبد الله!
قالت: ما سألتك عن عبد الله، يا بشر، أخبرني عن الحسين.

قلت لها: أعظم الله لِك األجر بولدك عثمان!
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قالت: أخبرني عن الحسين.
أبي  العشيرة  قمر  بولدك  األجر  لِك  الله  أعظم  البنين،  أّم  يا  قلت: 

الفضل العّباس!
يا بشر،  لّما سمعت ذلك، وضعت يدها على خاصرتها، وقالت: 
لقد قّطعت نياط قلبي، ما سألتك عن أولدي، أخبرني عن الحسين! 
عند ذلك قلت لها: يا أّم البنين، أعظم الله لِك األجر بالحسين، فلقد 

خّلفناه بأرض كربالء جّثة بال رأس، فصاحت: واولداه! واحسيناه!
الضعينه حــّمــاي  الطفل  انــشــال  ــَمــِت  ــْل وَع ــِت  ــاَم َه
المدينه بــاطــراف  ينعى  حذلم  بــن  بشر  واســَمــَعــْت 
ــي عـــن عـــزيـــزي حــســيــن ويــنــه ــّل ــشــر ق نـــادتـــه يـــا ب

حسين حسين يا حسين

الفجيعه بهاي  واصبري  أجــرك  المعبود  عّظم  قلها 
ــم بــجــنــب الــشــريــعــه ــاي ــال بـــدر الــهــواشــم ن ــكــرب ب
بعينه نــاشــب  ــه والــســهــم  افــضــَخــوا راسـ بــالــعــمــود 

حسين حسين يا حسين

تكفين ــر  ــي ــغ ب كـــربـــال  بــــــوادي  ضــــّل  ــهــا  ــل ــقــول ي
ــن ــ ــاوي ــ ــس ــ ــن ــ ــال ــ بــــــس زيـــــنـــــب الــــــــــــــرّدت ب
ــن ــيـ ــسـ وحـ ــاس  ــ ــ ــّب ــ ــ ــع ــ ــ ال فــــــاقــــــده  رّدت 

حسين حسين يا حسين
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 )عاشوري(

آه آه  بالسن  أجرك  اهلل  عّظم  تكفينيگلها  غير  من  الطفوف  بوادي  بقى 

امخّيماومشى السجاد بظعون النساوين آه آه إلهم  المدينة  ــّره  ب ونصب 

قالوا: طلبت مولتنا زينب O بأن ل يدخل عليها أحد، إّل من 
جاريتها  وجعلت  منزلها،  في  وجلست  كربالء،  في  عزيًزا  لها  فقدت 
الباب؟  على  من  الجارية:  فقالت  يطرق،  بالباب  وإذا  الباب،  على 
فقالت لها: قولي لسّيدتك زينب إّني شريكتها في العزاء، أنا أّم البنين.

األطياب فگد  آيــا  صـوت  األحبابصـاحت  دور  يـا  اشـموحشه  والله 

الباب عى  الرصخه  اوسمعن  تفتريناهناك  ل  اجـيتچ  عـّباس  أم  أنـــــا 

واخاه!  وقالت:  وبكت  واعتنقتها  زينب  استقبلتها  دخلت  فلّما 
واعّباساه! فأجابتها أّم البنين: واولداه! واحسينا!

تلگنها ــادت  ـــ ن او  زيـــــنــب  سـاعدنهااچـــت  گــومـــــن  ــاي  ـــ اوي بــالــلــه 

منها ــراح  ــــ الـ الـــــبــنــن  أم  ــاي  ـــ نفلينه بالحرب  او  اربعه  صناديد 

حيزن آه  ــت  ــاح اوص زيــنــب  محنيبچت  ابضلع  البنين  أّم  اولفتها 

يبني حيــســن  آه  ــوت  ــص اب ــنتـصيح  ــداري ال ــت  بــچَّ امصيبتك  هـــــاي 

صاحت ــاح  ــي اص البنين  أم  ــون  ــل اش

ــت راح روحـــي  يبني  يحسين  ــا  اهــن

ــت ــاح اون ــت  ــيَّ ع الـــحـــرم  تـلگلنها 
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قيل: وذهبت أّم البنين وزينب L إلى قبر الزهراء O، إلى 
قبر األّم الحنون...

اتالگن زينب  وي  األربعة  البنن  گلب الصخر ظل ينتحب من نحبن وصاحناّم 
جنب الزچية اّم الحسن نصبن عزا راحنگعدن عى گرب الطهر بصوت الزن ناحن

واستها عالمولى السبط تنحب على العترهلطمت وجهها الطاهرة واتنادي يا زهره
الحّرهتگلها يا بنت الصطفى ابني اسحگوا صدره زينبكم  تنسبي  العگيلة  شلون 

)أبو ذّية(

جوا ول  ــوا  ــراح ال ــعــة  األرب أّم  ــا  جّوأن ول  تلّمني  مــا  أرض  عقبهم 
ــو ولج ــربه  ــغ ال ــى  ع ـــوا  ونَّ الزكّيهاشكثر  ــرا  ــزه ال على  دمــهــم  بعت 

والله لو رجعوا يا دهري لوفي الندور الـ علّيهأن أربعه بدور اذخرهتم لن مشوا للغارضّيه
راحت األولد راحوا وما بعد للبيت جّيهعّباس عون ويا جعفر وعبد اهلل يا عظم الرزّيه

عيني لــدى  كربالُء  مكاٍن  كــلَّ  وكــــــلَّ زمـــــــاٍن يــــــوُم عـــاشـــوراكــأنَّ 
قىض  الفراِت  شاطي  عى  لظاٍم  مقروراهلفي  الــمــاِء  لعذِب  يرنو  ظمآَن 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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L المجلس الثالث: وصّية السّيدة الزهراء للسّيدة زينب

القصيدة

وُشجوني لوعتي  أشــكــو  ُجفونيلــلــِه  الحراِم  شهَر  يا  أدميَت 

لناظِري  يلوَح  أن  هالُلَك  عيونييأبى  بــالــدمــوِع  ــجــري  وُي إلَّ 

ــٍة  ــٌر بــه نــزلــْت أَجــــلُّ رزيـ ــه ــَن الــديــِنش ــ لــلــِه خــطــٌب هـــدَّ ُرك

بكربال  للحسيِن  رأٌس  ــزُّ  ــَح تكفيِنأُي بـــال  ــدًل  ــج ــن م ويـــظـــلُّ 

ــدَرُه  ص ــَة  أمــيَّ بني  خيُل  دفيِنَأَتـــُرضُّ  الــصــدور  فــي  لحقٍد  ثـــأًرا 

ــُه  رأُس ِة  ْمَهِريَّ السَّ ــوَق  ف ــي ومعينيأُيــشــاُل  أخ يــا  زيــنــَب  ــداُء  ونـ

متوَنها  بالسياط  َيجلُد  بأنيِنوالشمُر  دًمـــا  ــا  ــه ــُع ــْدَم َم فيسيُل 

فرحتي  ِم  المحرَّ شهَر  يا  ْمَت  ياسيِنَحرَّ بني  عــزا  شهَر  كنَت  ــْذ  ُم

ُحرَقًة  الطفولِة  منُذ  يــِنوسَقيتني  الــدِّ لــيــوِم  ُتْشجيني  ستظلُّ 

ى عاشور(
َ
)لحن ِلف

ــوْر يـــمـــولنـــا ــ ــاشـ ــ ــَرهلِــــَفــــى عـ ــْض ــح ــِم ُن ــأَتـ ــْمـ ِوإِجـــيـــنـــا الـ

ــه ــاَنـ ــْزَنـ ــعــة َحـ ــوِب الــشــي ــ ــُل ــ ــَرهْگ ــْبـ ــي َگــْلــَبــِك ْوَصـ ــ ــَواس ــ ْوتِ

آه يا مولي آه يا مولي آه يا مولي آه
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ــْل كـــل عــام  ــثِـ ــح ِمـ ــال ــْو ص ــُبـ إجـــيـــنـــا لـــْمـــأتـــِم ْنـــُحـــضـــرهَيـ

ــوع  ــ ــِل ْدم ــي ــس ْك ن ــى َجــــــدَّ ــل هـــرةع ــة الـــزَّ ــَمـ ــي فـــاطـ ــ ــواس ــ نِ

ــولي  ــ ــ ــْك يــــا َم ــ ــيـ ــ ــواسـ ــ ــِد اْلـــَكـــْســـَرِك اْنـــِجـــْبـــَرهوْنـ ــ ــِرْي ــ نِ

ــرةنِــــــْدِري عــالــحــبــيــِب ْحــِســيــن  ــْس ــْن َح ــزمـ ــوِل الـ ــ ــْر ط ــُجـ تِـ

آه يامهدي  آه  مهدي  يا  آه  مهدي  يا  آه 

ــــــاْك  ــْي َويَّ ــ ــِج ــ ــْك نِ ــ ــاَق ــ ــّش ــ ــِدگِّ اْصــــُدورِع ــ ك نِـ عــلــى َجــــدَّ

ــَخـــاْك  ــنْـ ـــل بـــالـــفـــرْج نِـ ــَعـــجِّ ــهــي عــاشــورتِـ ــت ــن ــْل مـــا ي ــ ــُب ــ َگ

ــِذ اْلــــَثــــارات  ــ ــاِخ ــ ــُحــورنِــــريــــَدك ت ــنْ ــْع لِ ــطِـ ــْف ْوَگـ ــط ثـــاِر ال

ــوْم لِـــلـــعـــطـــشـــاْن ــلـ ــظـ ــمـ ــلـ ــَرهلِـ ــح ن ــْع  ــ ــطِـ ــ ْوَگـ  َلولَده 

آه مهدي  يا  آه  مهدي  يا  آه  مهدي  يا  آه 

)أبو ذّية(

َوَهْلها م  الـِـْمــَحــرَّ جاَها  يعة  وَهْلهاالشِّ ْدُموَعه  ِجرى  ِمنهم  ْوِكْل 

َواِهْلها ْبِزينَب  جرى  ما  الِوطيَّهفَِجْعني  ــوِق  ف ْمَقطََّعة  َضحايا 

المصيبة

ما  الله،  فرج  يا  والزمان.  العصر  صاحب  يا  سيدي  العزاء  لك 
ك الحسيَن صباًحا  حاُل قلبِك في هذه األّيام؟ وأنت الذي تنُدُب جدَّ
ومساًء، وتبكي عليه بدل الدموع دًما، فكيف يكون حالك سّيدي في 

م؟! أّياِم محرَّ
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إذا كان الموالون والمحّبون في مشارق األرض ومغاربها يتأّلمون 
في هذه األيام، ويتجّدد الحزن والعزاء في قلوبهم، وينصبون المآتم، 
ويذِرفون الّدموع على جّدك اإلماِم الحسين Q، فكيف حاُل قلبِك 

سّيدي، والثاُر ثاُرك، والعزاُء عزاؤك سّيدي يا صاحب الزمان؟!
ك المظلوِم والعطشان، الذي بكْت عليه  عّظم الله لَك األجَر بجدِّ

مالئكُة السماء واألنبياُء جميًعا!
نعم، كلُّ الوجوِد بكى على مصابِك سّيدي أبا عبد الله، ِمن أّول األنبياِء 
آدَم Q، فعندما رأى أسماَء الخمسِة من أهل الكساِء، وهم: محّمد 
وعلّي وفاطمة والحسن والحسين R، لقنُّه جبرائيُل Q أن يقول: 
ويا  فاطمة،  بحّق  فاطُر  ويا  علّي،  بحّق  عالي  ويا  بحّق محّمد،  يا حميُد 
محسُن بحّق الحسن، ويا قديَم اإلحساِن بحّق الحسين، فلما سمع بذكر 
الحسين Q سالت دموعُه وانخشَع قلُبه، فقال: يا أخي جبرائيل، في 
ِذْكِر الخامِس ينكسُر قلبي وتسيُل َعْبَرتي، فأخَذ جبرائيل في بيان السبِب 
يسمعوَن  هناك  الحاضرون  والمالئكُة  وآدُم   ،Q الحسيَن  راثًيا 
ويبكون، فالناعي جبرائيل، والمستمعون آدُم والمالئكة، فقال جبرائيل 
Q: يا آدم، َوَلُدَك هذا يصاُب بمصيبٍة تصُغُر عندها المصائب، قال: 
وما هي؟ قال: ُيقَتل عطشاَن غريًبا وحيًدا فريًدا، ليس له ناصٌر ول معين، 
ولو تراُه يا آدُم، وهو يقول: واعطشاه! واقّلة ناصراه! حّتى يحوَل العطُش 
بينَه وبيَن السماِء كالدخان، فلم يجْبُه أحٌد إّل بالسيوِف وَشَرِر الحتوف، 
فُيذَبُح َذْبُح الشاِة من قفاه، وُينَهب رحُله، وُتْشَهُر رؤوُسهم في البلدان، 

ومعهم النِّسوان، كذلَك سبق في علم الواحِد المنّان.
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أمُّ  تروي  كما   ،P محمٌد  األكــرُم  الرسوُل  األنبياِء  خاتُم  وهذا 
ل  فقال:  بيتي،  في  يوٍم  ذاَت  جالًسا   P النبيُّ  كان  قالت:  َسَلَمة، 
النبي  نشيَج  فسمعُت  الحسين،  فدخل  فانتظرُت،  أحد،  عليَّ  َيْدُخَلنَّ 
يمسُح  إلى جنبه،  أو  ِحْجِره،  في  الحسيُن  فإذا  فاطَّلعُت،  يبكي،   P

رأَسه وهو يبكي، فقلت: والله، ما علمُت به حّتى َدخل.
قال النبّي P: إّن جبرائيل كان معنا في البيت، فقال لي: أتحبُّه؟ 
فقلُت: أّما ِمن ُحبِّ الدنيا َنَعْم، فقال: إّن أّمتَك سَتقُتُل هذا بأرٍض يقال 
P، فلّما ُأحيط بالحسيِن  لها كربالء، فتناول من ترابها، فأراُه النبيَّ 
حين ُقتل، قال: ما اسُم هذه األرض؟ قالوا: أرُض كربالء، قال: صدَق 

رسوُل اللِه P، أرُض َكْرٍب وبالء...
R، فكانت مصيبُة اإلماِم الحسين دائًما حاضرًة في  أئّمُتنا  أّما 

قلوبهم ووجدانهم!
فنجُد اإلماَم عليَّ ْبَن الحسيِن Q يقول: أّيما مؤمٍن َذَرَفْت عيناُه 
أُه اللُه بها في  ه، بوَّ لقتل الحسيِن بِن علّي Q حّتى تسيَل على خدِّ

الجنّة عًزا يسكنُها أحقاًبا.
ويقول اإلماُم الباقُر Q: َرِحَم اللُه عبًدا اجَتمع مع آَخَر فتذاكرا 

في أمِرنا، فإّن ثالَثهما َمَلٌك َيستغِفر لهما.
وبهذه المجالس يوصي اإلمام الصادُق Q: إّن تلك المجالس 

ُأحبُّها، فأحيوا أمَرنا، رحم اللُه َمن أحيا أمرنا.
وعن اإلمام الرضا Q: َمن تذّكر مصابنا وكبر لما ارتكب منا، 
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كان معنا في درجتنا يوَم القيامة. ومن ذّكر بمصابنا فبكى وأبكى، لم 
تبِك عينُه يوَم تبكي العيون. ومن جلس مجلًسا ُيحيا فيه أمُرنا، لم يمت 

قلبه يوَم تموت القلوب.
وها هُم الشيعة والموالون في مشارق األرض ومغاربها، يهّبون في 
كّل محّرٍم ويجتمعون إلحياء هذه األّيام المباركة، حزًنا على سّيدهم 
لهم  ومواساًة   ،R أئّمتنا  ألمر  وامتثاًل   ،Q الحسيِن  اإلمــاِم 
ولصاحبة العزاء في هذه األّيام مولتِنا الزهراءO التي بكت على 
مصاب ولدها اإلماِم الحسيِن عندما أخبرها الرسوُل األكرُم P بما 

سيجري على مولنا الحسين...
على  دة  ممدَّ وهي  أّيامها،  آخر  في   Oالزهراء بمولتنا  كأّني 

الفراش... ولكن مع هذا ل تنسى مصائَب أولدها!
المصائَب  لها  وتحكي   ...Q زينب  مولَتنا  توصي  بها  كأّني 

القادمة:
ــن يــــا زيــنــب ــ ــ ــاِرْي ــ ــ ــعــيــنــيِهـــــــيَّ ن ــا ْب ــْتـــهـ ــِفـ األُولــــــــى ِشـ

ــن ــ ــاِدي ــ ــنَ ــ ــة ْت ــيـ ــانـ ــثـ ـــــــا الـ لــــِكــــْن ِويـــــنِـــــِك ْوِويــــنــــيأمَّ

ــا زيــنــب ــيـــْن يـ ــا الــــبــــارِي ْيــِعــيــنِــْجإِِهـــــــْي َطـــْشـــتِـ ــه ــي ــل َع

ــن ِعـــيـــنِـــْجِجــــْبــــِد اْلـــحـــســـْن بـــاّولـــهـــا ــ وْيـــــــداريـــــــه عـ

ــْن ــي ــتِ ــْش ــَط ــِي اْل ــانـ ــب ثـ ــنَـ ــِزيـ ــه بِـــْيـــِديـــنـــجَيـ ــنـ ــَيـ ــلـ ــيـ ــِشـ ــْتـ بِـ

ــه اعــَلــه الــَطــِشــْت بـِـْتــُمــوْت ــّي وْتــــنِــــظــــريــــن َمـــنْـــَظـــرهـــاُرَق
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في  وحيًدا  الحسين  أخاِك  رأيِت  إذا  وصّية  عندي  أنا  زينب،  ُبنَيَّة 
يِه في صدِرِه! كربالَء، ل ناصَر لُه ول ُمعين قبِّليِه في نحِرِه، وُشمِّ

)على طور سامحيني(

ــة ــ ــب ــ ــي ــ ــب ــ ــال ــ ــة...ي ــ ــَب ــ ــي ــ ــبِ ــ ــاِل ــ الِوصيَّةي ِمنِّي  واسمَعي  ُيّمه  ُاقتربي 

ــة... يـــالـــبـــيـــبـــة ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الِمنّيةيـ تِلفيني  الليلْة  ــاي  ه ــْن  أظِـ

هالِدنيَّة ــْب  ــواي نِ تلِفيُكم  الِمنّيةبــعــدي  بسيِف  الــِولــْي  راِس  ِينطِبِر 

َمــســُمــوم ــْن  ــس ــوْم...الَ ــل ــظ ال هورا  ُيمَّ يا  اگبالِْچ  ِيقِذَفِه  َچْبده  ْتشوفي 

ــوم اْدُم اْحــســن...ِيــْبــِچــِي  هوتنُظِري  ُيُضمَّ َلحَضاَنه  بلهَفة  اخوْه  وراَس 

ــبــة ــا نــجــي ــ ــة... يـ ــ ــَبـ ــ ــيـ ــ ــِجـ ــ ــا نِـ ــ ةيـ ِجريَّ اخوانِْچ  على  دمعاتِْچ  وُتْبـَگـى 

ــة... يـــالـــبـــيـــبـــة ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الِوصيَّةيـ ِمنِّي  واْسَمِعي  ُيّمه  اْقُتربي 

ْحِسن ــوِف  ــش تِ ــام...  ــ ع ــْم  َكـ ــْد  ــِع ِعياَلْهَب ع  يــودَّ يجي  للِخيمة  َظامي 

ــن ــِع ــْه اْم ــاإَلـ ــه ظِــــــاّلم... مـ ــَط ــي اْطَفاَلهحْت ترُكْض  المعركْة  ناِر  اْبلَهب 

الِحسن عالْعَتاْب ِدَمْه  تِشوفي اخوانِچ ْدماُهم ِيْصَبِح اخَضابمثِل ماشفتي 

ــْة... يــــا ِغـــِريـــَبـــة ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ْوِحنيَّةواُلـ َمگيوَده  ــَداْچ  اْعـ بين  تْبِقي 

ــه... يـــالـــبـــيـــبـــه ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الوِصيَّةيـ ِمنّي  واْسمعي  ُيّمه  اْقُتربي 

ــْر هــــاي... ســطــَرِة الــِعــن ــ اَمّيةِمـــْن َأث آل  ــْچ  ــضــُربِ وتِ اْنــتــي  تنِسبيِن 

الِسن ــوِچ  ــ ــ راْس...اُخ ــُظــري  ــنْ عالُرِمح والجَسْد مرمي اعلى الِوطّيةوتِ
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َنْحَرهبْس َگُبل ماتِْسَحِگ اخِليِل اعى َصْدرْه يلي  ْوِشمِّ الــصــُدْر  ِمنَّه  َقبِّلي 

ــه ــَب ــي ِســلــي ــتـ ــه... اْنـ ــبـ ــيـ ــِجـ ــِعـ ِسبيَّهوالـ ــروحــي  وْت ْبــُســوط  ِيــِضــرُبــوچ 

ــه... يـــالـــبـــيـــبـــه ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الِوصّيةيـ ِمنِّي  واسَمعي  ُيّمه  اقُتربي 

والنساَء  زينَب  الحسيُن  اإلماُم  ودَّع  عندما  عاشوراَء،  يوَم  لذلك 
الوداَع األخيَر...

فالتفَت  ُهنَيهًة،  لي  ِقــْف  ُحسين،  أخي  خلفه:  من  بمناديٍة  وإذا 
الُحسين Q إلى خلِفِه، وإذا بها أخُته زينُبO. قال لها: ُأخيَّة، 
ما تريدين؟! قالت: أخي، انِزْل ِمْن على ظهِر جواِدك، فنزَل الحسيُن 
ونحِرك،  صدِرَك  عن  لي  اكِشْف  أخي،  قالت:  إليه،  جاءْت   .Q
في  تُه  شمَّ نحِرِه،  في  َقبَّلْتُه  صدِرها،  إلى  ْتُه  َضمَّ الحسيُن.  لها  فكشَف 
يُت  أدَّ لقد  ُأّماُه،  المدينة، وصاحْت:  ناحيَة  لْت وجَهَها  َحوَّ ثمُّ  صدِرِه، 

األمانة. قال الحسيُن Q: ُأخّيه، وما األمانة؟!
ْتني  قالت: أخي، لّما َدَنت الوفاُة من أّمنا فاطمة، َدعْتني إليها، ضمَّ
تني في صدري، وقالت: بنيَّة زينب،  إلى صدِرها، قبَّلتني في نحري، شمَّ
إذا رأيِت أخاِك الحسيَن وحيًدا فريًدا في كربالء، قبِّليه في نحرِه، فإنَّه 

يه في صدِرِه، فإنَّه موضُع حوافِر الخُيول! موضُع السيوف، شمُّ

)لحن الفراق(

ّيه يِت الك الِوصيَّةَشِمتَّه ْبنحَره صاحْت سالَم الله ِيِزكَّ ه أدِّ َشِمتَّه ْبنحَره ُيمَّ

ه ِجريَّ واْلَدْمعة  الله  بأماَن  ْبنحَره  َشِمتَّه 
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ه َخِذْتها وَقبَّلِت الَصُدر ه َخِذْتها وشّميت النََحروِديِعتِْك ُيمَّ وِديِعتِْك ُيمَّ

هالُعُمر َلْبِكي  َعِليها  ه  ُيمَّ وِديــِعــتِــْك 

هذا الوداُع كانت مولُتنا زينُب تُضمُّ أخاها الحسين إلى صدِرها... 
ُمعافى... ولكْن هناك وداٌع آخُر صعٌب  إلى وجهه وهو سالٌم  وتنظُر 

على قلب زينب...
ــال  ــا عــلــى رم ــروًح ــط ــى َمـــولنـــا الــحــســيــن م ــا نـــَظـــرْت إلـ ــمَّ ل
تحَت  يَديها  ــْت  وضــَع عليه،  انحنْت  مــا،  بــالــدِّ ــاًل  ــرمَّ ُم ــالء،  كــرب
ــتـــراَب عن  ــدَم والـ ــ ــُه إلــيــهــا، وصــــارْت تــمــســُح ال ــْت ــع ــِرِه ورف ــه ظ
ــدي؟! والـ ابـــُن  أأنـــت  الحسين؟!  ــي  أخ ــَت  ــ َأَأن ــقــول:  وت ــِه،  ــِه وج
نا  أمِّ المؤمنين، بحقِّ  أميِر  أبينا  اللِه، بحّق  نا رسوِل  أخي، بحِق جدِّ

الزهراء... كلِّمني يا نور عيني!
َتخلِّيني ل  ُخــويــا  يــا  ِعينيُخــويــا  َدْت  ــوِّ ــع ْت ُخويا  شوفَِتْك 

ُيْتِمي  ِيستِِمْر  ُخويا  يا  ــدة ُأّمـــيتـِـرَضــى  ــاقـ ــَدْة ُبـــويـــا وفـ ــ ــاِق ــ ف

ي  َيمِّ أحــد  ول  أْتَضيَّع  ِيْهِميتِرضى  ــع  ِم ــدَّ وال الــَحــورا  تــتــِرِك 

ــي  ــن ــِع لــبـِـيــَتــك تـِـكــفــه َداري ــ دت عينيارج تــعــوِّ ُخــويــا  ُشــوفِــَتــك 

الــَزهــرا  ــارِة  ــوي زيـ أن ــِت إذا  الَعْبرةِكــنْ ْويمسِح  ياِخْذني  ُبويا 

تِِسْتره  اللي  إْنــَت  ْوُطولي  َنــْظــرةظِلِِّي  ِمـــْن  حتى  ْعلَّيه  خــايــْف 

يحميني  ِمنْهو  فقَدْك  َبِعد  عينيومن  دْت  تــعــوَّ خويا  شوفَِتْك   
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زينب الِخِدْر  ُأِم  وني  ْيَسمُّ ْوَتالي بالمجِلْس أنِضرْب واْنَسْبكاَنِو 

ْب أْتركَّ تِرَضى  َمهزولة  ْبَعْجَفة  وِكْل َهلي ِيْروُحوْن واني أْتعذَّ

عينيِكْل َهلي ِيْروُحوْن ول َحدِّ ْيجيني َدْت  ــعــوِّ ت ُخويا  شوفَِتْك 

فاطُم القيامَة  ــِرَد  تـ أْن  ُبـــدَّ  ملطَُّخل  الحسيِن  بــدِم  وقميُصها 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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َبَكى َقْد  َعْبِدَك  ُفَؤاُد  الُحَسْيِن  َوالَعْطَشاِنَثاَر  الَمْظُلوِم  َعَلى  ُحْزًنا 

َأْحَمٍر بَِدْمٍع  َجــاَدْت  َقْد  ــاِنَوالَعْيُن  ــ ــَة األَْوَط ــْرُت َغــِريــَب ــ ــا َذَك َلــمَّ

َها ُأمِّ َمَصاِئَب  ــْت  َوِرَث تِي  الِّ الــُعــْدَواِنتِْلَك  َمــَع  َســاَرْت  َوبَِقْيِدَها 

َمْتنََها ُيْدِمي  الَقْيِد  َوُغــلُّ  النِّْسواِنَســاَرْت  َمــَع  َيْجَمُعَها  َوالَحْبُل 

بِِسَياطِِهْم َحْت  ُوشِّ َقْد  ــَزاِنَوُمُتوُنَها  األَْحـ ــَن  ِم ُمنَْحنًِيا  ْهُر  َوالظَّ

َتَشتََّتْت الَكِريِم  الَوْجِه  ــْدَواٍن َوَســْيــٍر َضــاِنَوَماَلِمُح  ــْوِر ُعـ ِمــْن َج

الَحَشا فِي  َأْوَقَد  اِم  لِلشَّ َأْشَجانِيَوُدُخوُلَها  َهيََّجْت  َوْجــٍد  ــيــَراَن  نِ

بِــَخــَراَبــٍة ِخْلَتَها  ــْو  َل ــِدي  ــيِّ َس ــا  اِنَي الُخوَّ َأْعُيِن  ِمْن  النَِّسا  َتْحِمي 

َيَدْي فِي  َتْرُفُل  األَْغــاَلَل  ــبَّــاِنَوُتَعاِيُن  ــاِد َوِخـــيـــَرِة الــشُّ ــَب ــِع َزْيـــِن ال

ُموَجٍع َحِزيٍن  َقْلٍب  ِمْن  َوَتــَرانـِـيَفَتِصيُح  َحاِضٌر  َلْيَتَك  َأُحَسْيُن 

ْوِن ِصْرُت َأِسيَرًة  ــيَبْعَد الِحَمى َوالصَّ ــَدانِ ــِه َأْه ــِس ــِزيــَد َوِرْج ــى َي َوإَِلـ
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)شعبي(

تـــصـــد لــــّيــــه وتـــنـــقـــط ســم ــوف عــيــون  ــن امـــشـــي أشـــ ــ وي

جــــــمــــــرة وتـــــنـــــقـــــط ســـم ــم  ــ ــه ــ ــوف ــ ــي ــ واشـــــــــــــــوف س

ــي الـــشـــمـــر وتــبــّســم ــن ــع ــم س ــك يــا بــو الــغــيــرة  ــن صــحــت وي

ــة انــــقــــودك مــســبــّيــة ــوف ــك ــل ل ــه ألــتــف عــلــيَّ  ــاح وســـوطـ ــ ص

ــي ــّمـ ــر يـ ــ ــم ــ ــش ــ تـــالـــيـــهـــا ال حــيــف  ــا  ــ ي ــدر  ــ ــخ ــ ال اّم  أنـــــا 

ويـــشـــتـــم والـــــــــدي وأّمــــــي ــز الــســوط  ــهـ ــّي ويـ ــلـ ــاو عـ ــبـ يـ

ــي ــّمـ ــهـ وآنــــــــــه تــــمــــايــــل بـ ــاك ــ ــن ــ ــي ــ مــــــّحــــــد قــــــــــال ع

ــّثـــر ــت واتـــعـ ــ ــّف ــ ــل ــ ويــــن الـــكـــافـــل ظــعــن الــخــدراركــــــض وات

ــي صـــــدره ــ ــ ــن الــــــــدق إلـ ــ ــ ــلويـ ــّفـ ــكـ وقــــــــال بـــــخـــــدرك أتـ

ــي بـــغـــربـــة ــ ــنـ ــ ــافـ ــ ــي عـ ــ ــ ــال ــ ــ ــلت ــرج ــم ــت ــر ي ــمـ ــشـ وعـــلـــّيـــه الـ

ــود ــج ــا لـــوضـــع يــقــبــلاريـــــد امـــشـــي لـــراعـــي ال ــهـ ــه بـ ــ ــوف ــ وش

ــرد بــضــلــوعــي ــ ــياشـــعـــر صـــوتـــه ي ــوع ــتــه يـــشـــوف دم ومــــا خــلــي

ــاب ــ ــتـ ــ ــي أخـــّلـــيـــهـــاآخـــــــــــر دمـــــــعـــــــة عـ ــ ــاط ــ ــش ــ عـــلـــى ال

ــد ــش ــن زيـــــنـــــب ويــــــــن أهـــالـــيـــهـــاتــــذكــــرنــــي بـــــالـــــذي ي

ــا  ــوهـ ــابـ ــة جـ ــ ــاق ــ ــن ــ ــاهـــزيـــلـــة ال ــه ــي ــل ــب ع ــ ــركـ ــ وأخـــــتـــــك تـ

ومــــن أوقـــــع خــــاف تــعــاتــبــنــييــــا هــــو الـــعـــنّـــاقـــة يــرّكــبــنــي
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)أبو ذّية(

ــي ــر يـــّمـــك آن ــ ــان اذكـ ــ ــان وكـ ــ مكانيك يــم  يــقــرب  ــان  ك مــا  البشر 

آني  وَيّمك  يضربني  شلون  ــهيخويه  ــونــي ويــشــتــمــون الــزكــّي يــضــرب

المصيبة

لّما علَّم جبرئيل Q زكريا Q أسماء الخمسة من آل محّمد 
تسلَّيُت  منهم  أربًعا  ذكرُت  كّلما  لي  ما  إلهي  يقول:  زكريا  كان   ،P
بعبرتي  اختنقُت  الحسين  اسم  ذكرُت  وإذا  همومي،  من  بأسمائهم 
الله  عبد  أبي  يجري على  بما سوف  فأخبره جبرائيل  زفرتي،  وثارت 

الحسين Q في كربالء.
فلّما سمع زكريا ذلك، جلس في محرابه ومنع النّاس من الدخول 
أُتلبِس عليًّا  عليه، وكانت ندبته: إلهي، أتفجع محّمًدا حبيبك بولده! 
، ارزقني ولًدا تقّر به  وفاطمة ثوب هذه المصيبة! وكان من دعائه: اللهمَّ
عيني، واجعل محّله منّي محّل الحسين، فإذا رزقتنيه فافتنّي بحّبه، ثّم 
 ،Q افجعني به كما تفجع محّمًدا حبيبك بولده! فرزقه الله يحيى
وُذبِح   ،Q الحسين  حمل  كان  كما  أشهر  سّتة  يحيى  حمل  وكان 
يحيى كما ُذبِح الحسين، وُأهدي رأسه إلى بغّي من ُبغاة بني إسرائيل 

كما ُأهدي رأس الحسين إلى بغّي من ُبغاة بني أمّية.
اۡسُمُهۥ  بُِغَلٍٰم  َك  ُ نُبَّشِ إِنَّا  ﴿َيَٰزَكرِيَّآ  وقد ورد في تفسير قوله -تعالى-: 
ا﴾، عن اإلمام الصادق Q، إّن الحسين  ُۥ ِمن َقۡبُل َسِمّيٗ َيَۡيٰ لَۡم َنَۡعل لَّ
بن علّي ويحيى بن زكريا لم يكن لهما من قبل سمّي، وقد بكت السماء 
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عليهما أربعين صباًحا، وقيل فما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع الشمس 
حمراء وتغيب حمراء!

التي  بالقلوب  فكيف  تبكيان،  األرض  وهذه  السماء،  هذه  أقول: 
أّيامنا  في  العزاء  R؟! وصاحب  بيته  وأهل  للحسين  حبًّا  امتألت 
سّيدي،  لك  العزاء  كّل  العزاء   ،| المهدّي  اإلمام  الزمان  إمام  هو 
وأنت القائل: يا جّد، لئن أّخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، 

ألندبنَّك صباًحا ومساًء، وألبكّين عليك بدل الدموع دًما.
أين أنت يا صاحب الثار؟ أين الطالب بدم المقتول بكربالء؟

)لحن الفراق(

علينه الغيبة  طالِت  صالح  علينهيبو  الغيبة  طالِت  صالح  يبو 

علينه الــغــيــبــة  طـــالـــِت  ــح  ــال ص ــو  ــب ي

َسُبوها زينب  عّمتك  لِثارك  لوهاِخذ  َدخَّ المجالس  لِثارك في  ِخذ 

ــا ــوه ــا واب ــه ــذ لِـــثـــارك َشــتَّــَمــوا أم ِخـ

علينه الغيبة  طالِت  صالح  علينهيبو  الغيبة  طالِت  صالح  يبو 

علينه الــغــيــبــة  طـــالـــِت  ــح  ــال ص ــو  ــب ي

يمتى تظهر المقنعة والله اْسلبوهايمتى تظهر حرمله وزجر اْضربوها

اْدخلوها والشام  الكوفة  تظهر  يمتى 
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يروى أّنه يخرج ويرفع شعار: يا لثارات الحسين، ويأتي إلى كربالء 
Q: إلى  Q، وإذا بالنداء من قبر الحسين  زائًرا جّده الحسين 
الن يا ولدي يا مهدّي؛ ثّم يمّد يده إلى قبر الحسين Q، ويستخرج 
من  مأل  على  يرفعه  ثّم  نحره،  في  مشكوك  والسهم  الرضيع  الطفل 
النّاس، وهو يقول: أّيها النّاس، إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟

آه يا مهدي آه يا مهدي آه يا مهدي آه
ــه ــرّيـ ــح يـــطـــيـــح ودمـــــوعـــــه جـ ــ ــري ــ ــض ــ ــوق ال ــ ــ ف
ــه الــتــحــّيــه ــلـ ــديـ ــبـ ــى جـــــــّده ويـ ــلـ ويـــســـّلـــم عـ
ــزور  ــ ــف ي ــوقـ ــه يـ ــ ــ ــب الـــتـــحـــّيـــة عـــنـــد راس ــقـ وعـ
ــحــور ــمــن ــرك ال ــحـ ــه عــلــى نـ ــلـ يـــنـــادي ســــالم الـ
ــعــه وراســـــك الــمــشــهــور  وكــفــوفــك الــلــي مــقــّط
ــك الـــلـــي تــحــّطــمــت بـــاألعـــوجـــّيـــه ــوعـ ــلـ وضـ

آه يا مهدي آه يا مهدي آه يا مهدي آه 

ــم ــوهـ ــحـ ــك الــــلــــي ذبـ ــ ــان ــ ــّب ــ أبــــكــــي عـــلـــى ش
ــم ــوه ــب ــل ــي س ــ ــل ــ ــك ال ــ ــوان ــ ــس ــ ــي عـــلـــى ن ــ ــك ــ أب
ــار يـــا جـــــّدي احــرقــوهــم  ــنـ ــي بـ ــلـ وخـــيـــامـــك الـ
ــوج الـــغـــاضـــرّيـــه ــمـ ــدي تـ ــهـ ــمـ ــة الـ ــح ــي ــن ص ــ ومـ

آه يا مهدي آه يا مهدي آه يا مهدي آه
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ــال رأس ــ ب ــة  ــّثـ ــجـ الـ وتـــطـــلـــع  قـــبـــره  ويــنــفــتــح 
الــنــاس ــة  ــّجـ ضـ مـــن  كـــربـــالء  وادي  ويـــمـــوج 
ــاس  ــّب ــر ع ــب ــق ــو صـــالـــح الـــمـــهـــدي ل ــ ــي اب ــش ــم وي
ــه ــحــمــّي ال راعـــــي  الــبــطــل  راس  عــلــى  ــوقـــف  يـ

تصّور أّن اإلمام | في كربالء، ووقف عند قبر أبي الفضل العّباس 
 O يتذّكر بطولت أبي الفضل، وما يؤلم قلبه عّمته زينب ،Q
أمير  ألّن  الفضل.  أبي  عند   Q المؤمنين  أمير  وديعة  كانت  التي 
وقال:  العّباس،  يد  في  زينب  يد  وضع  شهادته  عند   Q المؤمنين 
بني أبا الفضل، هذه وديعتي عندك. أين صارت هذه الوديعة؟ صارت 

أسيرة مسبّية من بلد إلى بلد!
ــب طــلــعــوهــا ــنـ ــون زيـ ــولـ ــقـ أخوهايـ بـــراس  قلبها  ــوا  ــرق وح

ضربوها  بالسوط  بكت  أبوهاوكلما  وشــّتــمــوا  الــزكــّيــة  ــوا  ســّب

بلى مولي يا صاحب الزمان، راحت أسيرة من كربالء إلى الكوفة 
إلى الشام! ولعّل من أعظم المواقف وأصعبها على قلبها دخولها إلى 
مجلس يزيد بن معاوية في الشام! بأّية حال؟ يقول اإلمام زين العابدين 
Q: أدخلونا على مجلس يزيد، وكان الحبل ممدوًدا من عنقي إلى 

كتف عّمتي زينب.
أنا طّب لمجلسه وبزنودي الحبالوالله بس هاي ما كانت على البال

المبسموراسك بالطشت وتشوفه العيال  ويــوّســم  العصا  وبيده 



181

بلى سّيدي، رأت رأس أخيها الحسين بين يدي يزيد، وهو يضرب 
ثنايا أبي عبد الله بخيزرانة، ويرّدد أبيات الشماتة: 

ــْدٍر َشــِهــُدوا ــَب ــاِخــي بِ األََسْلَلــْيــَت َأْشــَي َوْقــِع  ِمْن  الَخْزَرِج  َجــَزَع 

ــا  ــَرًح ـــوا َف ـــوا َواْســـَتـــَهـــلُّ ــَشــْلأَلََهـــلُّ َت َيـــِزيـــُد َل  َيـــا  َقـــاُلـــوا  ــَم  ـ ثُّ

فصاحت: واأخاه! واحسيناه! يابن مّكة ومنى، أهكذا ُيفعل برأسك 
يا حسين!

شفته حين  يخوي  راســك  عرفتهتقّله  ول  بـــدّمـــه  مــخــّضــب 

شفته على  يزيد  عصا  لطمتهوتلعب  خـــّدي  الــوقــت  ذاك  ــا  ان

ــه بــحــرقــه ونــدهــتــه ــل ــت ــدي ــا لــضــربــتــهاوص شـــّلـــت يــمــيــنــك يـ

عيني ونور  يخويه  راسك  ونينيوحق  يبطل  ما  الدهر  طــول  أنــا 

عيوني أعمي  من  تلومني  العينشلون  ــور  ن وانـــت  فــرقــاك  على 

ْبِر َقْد ُجِمَعاَيا َقْلَب َزْينََب َكْم َقاَسْيَت ِمْن ِمَحٍن َزاَيا َوُكلُّ الصَّ فِيَك الرَّ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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امللحقات الشعرّية

الشعر القريض

وا ُرباَها َحيُّ
َ
 ف

َ
رَبال

َ
ْن ك

ُ
ك

َ
القصيدة األولى: ِإْن ت

ــا  ــاَه ُرب ــوا  ــيُّ ــَح َف َكـــرَبـــاَل  ــْن  ــُك َت ــاإِْن  ــَراَهـ ــمُّ َثـ ــُشـ ــوا بِـــنَـــا َنـ ــنُـّ ــِئـ ــَمـ َواْطـ

ــَى َما  ــا األَنِـــيـــَق َعـ ه ــوَّ ــوا َج ــُم ــثِ َجَواَهاَوال َحِريِق  ِمــْن  الَقْلِب  فِي  َكــاَن 

َسْقًيا  ــِع  ْم ــدَّ ال بِــَأْحَــِر  ــا  ــُروَه ــُم ــَوَرى َســَقــْتــهــا ِدَمــاَهــاَواْغ ــ ــَراُم الـ ــِكـ َفـ

َمْغنَاَها  َفـــاَرَق  ــَن  ِح لِْلَقْلِب  ــاُقْلُت  ــاَه ــَق لِ َذاَك  ــَد  ــْعـ َبـ ــاُق  ــ ــَت ــ ــْش ــ َوَي

ــا َقــِديــًا  ــيًّ ــِل َجَفاَها؟ُكـــنْـــَت َواَصـــْلـــَتـــَهـــا َم ــٍل  َوْص َبْعَد  ــْرَت  اْخــَت َفِلَم 

ــَت َفــَتــْجــُفــو  ــْق ــِل ــا َع ــه ــاِئ ــَي ــَأْح ــا بِ ــاَمـ ــَراَه ــوَن َث ــنُ ــاِك ــاَك َس ــَي ــْح ــُث َم ــْي َح

ــَداِن  ــتَّـ ــَد الـ ــْعـ ــا؟َفـــَعـــاَلَم الـــُبـــَعـــاُد َبـ ــاَه ــا وَقـــْد َعــِشــْقــَت ُرَب ــاَه ــْن ُرَب ِم

َأْهـــاًل  ْت  َ ــرَّ ــ ــ خَتَ إِْذ  ــَت  ــ َأْنـ ــَا  ــَس ــْئ ــا!بِ ــَواَه ــْن ِس ــا َوَمــنْــِزًل ِم ــَه ــْن َذِوي ِم
ــْلـــَعـــْنِ ِعــــَن َولِـ ــِس ُمــــَودِّ ــْفـ ــنَـ ــاَوبِـ ــاَه ــَظ ــا ِولِـــْلـــُقـــُلـــوِب َل ــاَهـ ــَكـ  ُبـ
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ي َيــْرِ بَِأْظَعاِنِْم  َوالَقَضا  ــاَرْكُبُهْم  ــَراَه ــاَم ُس ــ َدى َأَمـ ــرَّ ــ  َوَحـــــاِدي الـ

ـــــا َعـــِشـــيَّـــَة َأْلـــَقـــى  َلَداَهاَوَكـــــــــَأنِّ ِبَ َكــاَب  الــرِّ الـــَوَرى  َخْيِر  ِسْبُط 

َحتَّى  َأْعــَلــُم  َوْهـــَو  الــَقــْوَم  بَِسَماَهاَيــْســَأُل  ُحــوا  َصــرَّ َأْن  أَلٍي  ــَد  ــْع َب

ــوا  ــلُّ ــِق ــَت ــال َفـــَقـــاَل: اْس ــْرَبـ ــــا َكـ ــُم َبـــاَلَهـــاإِنَّ ــْتـ ــرَّ َحـ ــ ــْد َك ــ ــا َق ــن ــْي ــَل ــَع َف

ــا  ــنَّ ــُم ِم ــ ــراِئ ــ ــَك ــ ــا ُتـــــــْؤَسُ ال ــ ــ ــاَهــاَوِب َقــنَ ــو  ــُل ــْع َت ــراِم  ــِكـ الـ َوُرؤوُس 

ْدُمِعي
َ
َج أ  َهيَّ

ِّ
ف

َّ
ْرِض الط

َ
 ِبأ

ٌ
ِتيل

َ
القصيدة الثانية: ق

َأْدُمــِعــي  َهيََّج  الطَّفِّ  ــَأْرِض  بِـ َأْضُلِعيَقتِيٌل  َبْيَن  َما  الَوْجِد  َنــاَر  َفَأْلَهَب 

األََسى  ِبَ  َواْسَتَبدَّ  ُجُفوِن  َمْدَمِعيَفَفاَضْت  َجفَّ  َوَل  َناِري  َهــَدَأْت  َفَما 

ــٍة  ــْوَع ــَل ــا بِ ــيًّ ــُت َح ــ بَِمْسَمِعيَســـَأْنـــُدُبـــُه َمــا ُدْم لِلطُُّفوِف  ِذْكـــٌر  ــرَّ  َم ــا  َوَم

َبا  الظُّ ِجــْســَمــُه  ــْت  ــ َع َوزَّ لَِقتِيٍل  ُيَشيَِّعَفــَيــا  َلــْم  ــَرا  ــَع ال ــي  فِ ــا  ــاَلًث َث َوَظـــلَّ 

الثََّرى  ــَى  َع ــَســْنِ  الُ بِــُجــْثــَاِن  ِعَكـــَأنِّ  َتَخشُّ ــي  فِ الــَفــاَل  َشــْمــُس  ــُلــُه  ُتــَجــلِّ

ــا  ــَب ــِة َوالــظُّ ــنَـّ ِعَوَأْشـــــــاَلُؤُه َبـــْنَ األَِسـ ــَوزَّ ُمـ َأيَّ  ــفِّ  بِــالــطَّ ــْت  ــ َع ُوزِّ ــْد  َوَقـ

ُمْرَهٍف  ُكلَّ  الَوَغى  َساِح  ِمْن  َفاْسَمِعيخُيَاطُِب  ــُة  ــيَّ ُأَم ــا  َي َمــْهــاًل  ــُرُخ  ــْص َوَي

يَبًة  َيا ِشَفاَر البِيِض ِجْسِمي رَضِ بَِمْصَرِعيُخِذي  َيْحَيا  الله  ــُن  ِدي ــاَن  َك إَذا 

َكْرَباَل  َأْرِض  َعــَى  ُجــْثــَاِن  ُهــَو  ــا  َفاْصنَِعيَوَه ــُة  ــيَّ ُأَم ــا  َي فِيِه  ِشــْئــِت  َكَما 

الَقنَا  َعــَى  َفاْرَفِعيِه  َرْأيِس  ــَو  ُه ــا  َوُدوِسي بُِجْرِد الَخْيِل َصْدِري َوَأْضُلِعيَوَه

إِْصَبِع  ُدْوَن  َغَدْت  َقْد  ي  َكفِّ ِهَي  قطِِّعيَوَها  ِشْئِت  َكَما  َأْوَصالِي  ِهَي  َوَها 

ــٌد  ــمَّ ي ُمَ ــا َوَجـــــدِّ ــآًن ــْم ــُل َظ ــ ــَت ــ َدِعيَأُؤْق إَِلى  َدِعــيٍّ  ِمْن  بَِرْأِسي  َوُيْهَدى 
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َمُروَعًة  ى  َحرَّ الَوْحِي  َبنَاُت  َبْلَقِعَوُتْسَبى  َبْعَد  َبْلَقًعا  الَفَيافِي  َتــُجــوُب 

بَِموِضٍع  َرْأيِس  ُدوَن  ِجْسِمي  بَِموِضِعَأُيْدَفُن  ِجْسِمي  ُدوَن  َرْأِسي  َوُيْدَفُن 

ُجوِني
ُ

ِهيُج ش
ُ
القصيدة الثالثة: َهِذِه َداُرُهْم ت

ــُج ُشـــُجـــوِن  ــيـ الُجُفوِنَهـــــِذِه َداُرُهــــــــْم هُتِـ َبْيَن  ُمــوِع  الــدُّ َحْبُس  َكْيَف 

ُجوِدي  ي  َخــدِّ ــْوَق  َف ْمِع  بِالدَّ ــيُجــوِدي  ــونِ ــُي ُع ــا  َيـ ــا  ــن ــبِ َصــْح َداُر  َهـــــِذِه 

ــاُد َأْمـــــٌر ُمــِريــٌب  ــَعـ ــُبـ ــيَبـــُعـــُدوا َوالـ ــونِ ــُل ــمَّ َح ــُه  ــُقـ ــيـ ُأطِـ َل  ــا  ــ ــَم ــ َوبِ

َأْدِري  ُكــنْــُت  ــا  َوَم ــًرا  َدْهـ ــوِن  ــُل ــَد َوْصـــٍل َوَرْحـــَمـــٍة َيــْهــُجــُرونِــيَواَص ــْع َب

َقْلبِي  ــْهــَم  الــسَّ ــوا  ــ ُعـ َوَودَّ ُعــــوِن  ُعـــونِـــيَودَّ ــْذ َودَّ ــيــُت ُمـ َلــْيــَتــنِــي َمــا َحــِي

ـــوا َوَلـــِكـــْن  ــوَن ُكـــفُّ ــُمـ ــالِئـ ـ َـــــا الَّ ــيَأهيُّ ــُرونِـ ـ ــِن َفـــاطِـــَم َذكِّ ــ ــاِب اْب ــَص ــُم بِ

ــاِدي ُحــَســْيــنًــا  ــنَـ ــٌب ُتـ ــنَـ ــْت َزْيـ ــَرَكـ ــيَتـ ــونِـ ُعـ ــي َوَوالِـــــــِدي َروَّ ــ ــن ُأمِّ ــاب ي

َزاَيـــا  ــوُن الـــرَّ ــ ــا هَتُ ـ ــَك ِذْكــــَرى ِبَ ــْل الَمنُوِنتِ ــِب  َرْيـ ــاِت  ــَه ُأمَّ ــْن  ِم ــَي  َوْهـ

َحتَّى  ــفِّ  ــطَّ ال ــُب  ــاِئ ــَص َم ــي  ــنِ ْت َ ــرَّ َيــْعــِرُفــونِــيَغ َلـــْم  ــي  ــونِ ــِرُف ــْع َي َمـــْن  َأنَّ 

ُعوا  َودَّ
َ
ة ِبي َعِشيَّ

ْ
ل
َ
ْوَدُعوا ق

َ
ْم أ

َ
القصيدة الرابعة: ك

ُعــوا  َودَّ َعِشيََّة  َقْلبِي  ــوا  َأْوَدُع َتــْدَمــُعَكْم  ُعــُيــوٌن  ُجَها  ُتَؤجِّ ُحــَرًقــا 

َوَتَصبُِّري  َعْبَرتِي  َفَساَفَح  وا  ــُعَخفُّ ــٌع َوُمــَشــيَّ ــاِب ُمــَشــيِّ َك ــرِّ ــَر ال إِْثـ

َأْدُمِعي ُف  ُتَجفِّ ُحَرِقي  َفاَل  األَْدُمــُعَأْبِكي  الَحِريَق  ُتْطِفي  َوَل  َكاَل 

ــال  ــْرَب ــَك ــَن بِ ــْلـ ــِه َأْقـــَمـــاٌر َأَفـ ــل َمْطَلُعلِ ِب  َوالُمَحصَّ بَِيْثِرَب  َوَلَها 
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ُمْسَتْعبًِرا: َأَعِلْمَت َمْن بَِك ُموَدُع؟ُطْف بِي َعَلى َفَلِك الطُُّفوِف َوُقْل َلُه 

ــِذي  َوالَّ ِة  األَِئمَّ َأُبــو  ــاُم  اإِلَم َمْجَمُعفِيَك  َواإِلَمـــاَمـــِة  ِة  لـِـْلــنُّــُبــوَّ ــَو  ُه

ُقبَّتِِه َوَتَحَت  َفاُء  الشِّ بُِتْرَبتِِه  ُيــْســَمــُعُمْولًى  َداٍع  ــلِّ  ُكـ ــْن  ِمـ َعــا  الــدُّ

ِذي َأْشَجى الَبُتوَل َوَنْجَلَها  ُعفِيَك الَّ ُمَتَفجِّ َوِصـــنْـــُوُه  ــبِــيُّ  الــنَّ َوَلـــُه 

ِيْرَضُعَمْن كاَن فِي ِحْجِر اإِلَماَمِة بِالُهَدى ِة  النُُّبوَّ ــْدِي  َث ــْن  َوِم َيْرُبو 

َحَياُتُه  الِكَساِء  َأْصَحاِب  ُعواَفَحياُة  ُصرِّ َجِميًعا  َمْصَرِعِه  َوبَِيْوِم 

َفاظًِعا  َخْطًبا  الَحَدَثاِن  َأْحَدَث  َأْفَظُعَما  ِمنُْه  ْبِط  السِّ َوَخــْطــُب  إِلَّ 

َماِح  الرِّ ــَوَق  َف َوَرْأُســُه  ُيَباُح  ــُه  ُعَدُم ُمـــَوزَّ َفاِح  الصِّ بَِشَبا  ــُوُه  ــْل َوِش

ِبِدْي
َ
ْدِت ِفْي ك

َ
ْوق

َ
ْم أ

َ
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ِّ
ف

َّ
 الط

َ
َعة

ْ
القصيدة الخامسة: َيا َوق

َوطِْيَس ُحْزٍن لَِيْوِم الَحْشِر َمْسجوَراَيا َوْقَعَة الطَّفِّ َكْم َأْوَقْدِت فِْي َكبِِدْي

ــَدْى ــالُء َل ــْرَب ــلَّ َمــَكــاٍن َك َعاُشْوَراَكــأنَّ ُك َيــْوُم  ــاٍن  َزَم َوُكــلَّ  َعْينِْي 

ُزْوَراَأْفِدْي َغِرْيَب َرُسْوِل الله إْذ َشَخَصْت نَْت  ُضمِّ ُكْتٌب  الَبْيِت  ِمَن  بِِه 

ْيِم َمْن َشَرَعْت َمأُثْوَراُهَو الُحَسْيُن األَبيُّ الضَّ الِعزِّ  لَِصْوِن  َنْهًجا  ُعــاَلُه 

َمْقُروَراَلْهِفْي لَِظاٍم َعَلى َشْاطِي الُفَراِت َقَضْى الَماِء  لَِعْذِب  َيْرُنْو  َظْمآَن 

َحْى َحَزًنا ُنْوِرِه النُّوَراَل َغْرَو إِْن ُكِسَفْت َشْمُس الضُّ َعَلى َمِن اْقَتَبَسْت ِمْن 

ما األَْماَلُك ُمزِعَجًة َضْوَضاُؤَها الَعْرُش َتْهِلياًل َوَتْكبِيَراَوَأْعَوَلْت فِي السَّ

َناظِرٌة الله  َرُســوِل  َعْيَن  َلْيَت  اِل َمْشُهوَراَيا  َرأَس الُحَسْيِن َعَلى الَعسَّ
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َلُه َياِح  الرِّ ُهوُج  َنَسَجْت  َمــْزُروَراَوِجْسَمُه  األَْوَداِج  َدِم  بَِقانِي  َثْوًبا 

ُتْجِري َعَلى ِجْسِمِه الُجْرَد الَمَحاِضيَراَلْم َيْشِف َأْعَداُه ِمْثُل الَقْتِل َفاْبَتَدَرْت

َلُه ــإنَّ  فِ ــٍن  َدْف بِــاَل  ُمْلًقى  َيْبَق  َمْحُفوَراإْن  َواَلُه  َمْن  بَِأْحَشاِء  َقْبًرا 

لَِفاطَِمٍة أْوَلٍد  َقْتُل  َيْكِفِه  ــْم  المَقاِصيَراَل الَفاطِميَّاِت  َسَبا  َحتَّى 

الشعر الشعبي

: األبو ذّيات 
ً

أّول

1. لوالك الفرض يحسين ما تم
تم مــا  يحسين  الــفــرض  تملـــولك  مــا  ثلث  المنّه  كبدك  وحــق 

تم ــا  م مــنــصــوب  بقلوبنا  الغاضرّيهإلـــك  غــريــب  ــا  ي لجــلــك 

2. وسفه تنقتل ظامي وجدك
وجــدك ــي  ــام ظ تنقتل  ــه  ــف أبوك الساقي على الكوثر وجدكوس

ــك وجــدك ام الــمــاي مهر  ــذا  امّيهه بيه  حاطت  اشلون  اخبرني 

3. المصايب بس قلب زينب حملها
حملهاالمصايب بس قلب زينب حملها ــرى  واخ بنايبه  ودهرها 

حملها بكربالء  وحيده  وما ظل يقص كفوف غدر الغاضرّيهيهالناس 

4. قتلني الحزن يمحّمد والخواي
والخواي يمحّمد  الحزن  واألخــوايقتلني  بدلّلي  يسعر  األلــم 

الغاضرّيهاجيتك ل ولد عندي ول اخواي بــأرض  جثث  عفتهم 
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5. ينار لما طفت بالقلب ورثي
ورثــي  بالقلب  طفت  لما  حزين انعى على بو السجاد ورثيينار 

ورثي والهات  والسلب  بّيهالسبي  ينقطع  اخوتي  ذيك  وعقب 

ثانًيا: القصائد واألبيات

1. يا تالي هلي يحسين 
ــي هـــلـــي يــحــســيــن  ــ ــال ــ ــا ت ــ ــواييـ ــلـ ــى بـ ــلـ ــري عـ ــ ــب ــ يــــا ص

ــاي ــم الـــمـــاي يـــابـــن امــــي حـــرمـــت ال ــت  ــربـ شـ ل  ــك  ــب ــگ ع

ــايخـــوي مـــا ريـــد الــعــمــر بــعــدك  كــلــهــا وشــلــي بــحــيــاتــي ه

يحسين رحـــت  انـــت  راحانـــكـــان  ــا  ــ م بــالــقــلــب  حـــزنـــك 

2. اخبرك يجّدي احسين ذبحوه 
ذبحوه احسين  يجّدي  ــقــفــا لـــلـــراس حـــّزوهاخبرك  ــن ال ــ وام

ــوه ذّب المهر  ظهر  فــوگ  مــن  ابـــوهاو  ول  جــــّده  ــوا  ــبـ راقـ ول 

شالوه الــرمــح  ابـــراس  ــه  راس رّضوهاو  الخيل  ابجرد  صــدره  او 

3. خويه أنا اتمرمرت والله بيتاماك 
بيتاماك والله  اتمرمرت  أنا  فرقاكخويه  حيل  مالي  ــا  آن يحسين 

ردنـــاك ــت  ــوق ال بــهــذا  إحــنــه  يحسين 

ــنــي ــرت ــه حــي ــ ــل ــ ــن وال ــي ــس ــح كّلفتنيي ــتــامــى  ــي ب حــرمــة  ــا  ــ أن

جبتني ــي  ــ ام ــن  ــب ي ــش  ــي ل ــا  ــة ضــيــعــتــنــيجـ ــ ــرب ــ ــار غ ــ ــديـ ــ وبـ
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4. ما تدري يخويه شلون حالي 
حالي شلون  يخويه  ــدري  ت ــبــه بــغــيــر والــيمــا  ــال الــغــري ــح ش

گبالي ــك  راسـ ــح  ــرم ال ــراس  بكاليبـ الحال  ذي  شاف  وكلمن 

5. ُبقيْت محيَّرَه ُيّمه
ــْت مــــحــــيَّــــرَه ُيـــّمـــه ــ ــي ــ ــق ــ ــيــنُب ْبـــوْحـــدي واصـــِفـــْق الــكــفِّ

يــــبــــرالــــي عـــــــبَّـــــــاس  الـــْحـــِســـيـــنل  ول  ُيــــّمــــه  يــــا 

ــِن الـــصـــفـــا وَمـــــــْروة  ــ ــي ــ ــا بِ ــ ـاسم ــِج الــنَـّ ــي ــج ــِح ــال ــى ب ــع ــْس تِ

ــاسوانــــا زيـــنـــْب ِصــــــِرْت اســعــى ــَبـ ــعـ ــن والـ ــيـ ــِسـ ــْن ْحـ ــ ــي ــ بِ

ــه ــمَّ ــي اِصــــــــْل ي ــ ــل ــ ــو ال ــ ــاه ــ راسي بـــال  ِجــْســَمــه  واشـــــوْف 

ــي ــمِّ ــي وه ــت ــوع ــل ــْح ْب ــ ــي ــ واصـــيـــْح بــصــوْت يــابــُن اِمــيواِص

واويلي على المظلوم على المظلوم واوياله

ــاج ــجَّ ــِح ــْل مــا تِــْفــتِــدي ال ــثِـ ــانِمـ ــ ــرب ــ ــْح ُق ــ ــذبِ ــ ــل ــ ب ل تــــقــــرِّ

ــْه ــ ــَت ــ َم ــدَّ ــ ــان ق ــ ــْربـ ــ ــُقـ ــ ــا الـ ــ ــ ــشــانان ــْط ــِذبِـــح َع ُخــــوي الـــِمـــنْـ

ــانَظـــــْل َمــــْرِمــــي تـــــالْت تــيَّــام  ــَفـ ــا ْكـ ــ ــال ي ــ ــٍل ب ــ ــس ــ ــال ُغ ــ ب

ـــي  ــي وَهـــمِّ ــت ــوِع ــل ــيواصـــيـــح ب واصـــيـــح بــصــوت يــابــن ام

واويلي على المظلوم على المظلوم واوياله
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6. اْشحاْل اِم الحِزْن ِزينْب او َكلَثم
َكلَثم او  ِزينْب  الحِزْن  اِم  اَظْلماْشحاْل  او  خيَّم  ِمــْن  اّلليل  َعليها 

الِيَتامه ْشحال  و  الحَرْم  َظالمةاشحال  خيَّم  ــْن  ِم اْهــَدِعــش  لِيْل 

َعَماَمه او  احِسين  تذكِر  اْو َعليها الهُظم فوگ الِحِزن خيَّمگامْت 

َحنَّه بالِصيوان  للَحَرْم  ونَّهِغـــَدْت  تُِجْر  اْو  َيْبني  ْتصيح  هــاي 

َاَهْلنه ِكْل  َراَحــوا  ْتِصيح  ِذيْج  ِيْلَتْماْو  َهيهاْت  الَشِمل  ذاك  َبِعْد 

يألكبر يوليدي  تصيح  ليلة  امطّبرو  جسمك  او  عالثره  نايم 

األَگَشْر يــوِم  ِفَينه  اللِّ يــوِم  مَعَسْن  الْمَحرَّ َشهِر  عالَخُلْگ  َهْل  اْولَ 

َيجاِسم َيْولِيدَي  اْتِصيح  َرْمَله  نايماو  عالتِّربان  ــِرْس  ــِع ال اْبـــَدال 

ــاْل الــِفــَواطِــم ــَح ــْد عــايــِن ال ــِع الَهْماِگ لِْبَسِت  اْو  َله  بالِمذَّ ُگْبَعْت 

ْت لك َثدايايالرباْب اْتِصيح َيْبني او ُنور ِعينَاي ِوَرْم َصدري او َدرَّ

َرْجواي بِْرباك  انِگَطع  الله  ِيْحَرْمَيعبَد  النُّوم  َعليَّه  ِعينك  ُعُگْب  او 

7. يا عمة راح الحيل مني 
ــي  مــنّ ــل  ــي ــح ال راح  عـــّمـــة  ــا  عنّييـ حسين  أبـــوك  غـــاب  ــن  م

سنّي زغــر  ــن  م حــزن  ميتة  قتلنيأنــا  الــلــي  الشماتة  وحــكــي 

ــي وعـــمـــنّـــي ــونـ ــيـ ــى عـ ــلـ ــن عـ ــ ــزل ــ ن
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8. والله محّيره ظّليت يحسين 
يحسين ظّليت  مــحــّيــره  وهالنساوينوالــلــه  خويه  بهاألطفال 

ــي الــوجــه لويــن ــط ــي ان ــن ــي ــة الــتــكــويــندّل ــل عــقــبــك يــابــن ع

البين  كــســرة  الكسرها  هــي  ــا  ــة كـــربـــال امــنــيــني ــ ــي رزيـ ــن ــت اج

واتــنــيــن سبعين  ــذن  خـ ــي  ــن العينوم شــافــت  مــا  ابــد  لمثلهم 

نسيتك ــا  مـ خـــويـــه  ــدي كـــان مـــا فــارقــيــتــكيــحــســيــن  ــي لـــو ب

بوصيتك  ــه  ــ آن مــشــيــت  ــن  ــك ــتــكل ــي ــمــن ــر لـــحـــالـــي ت ــنـــظـ تـ

ــك  ــت ــي ــال ب ــ ــي ــ ســـبـــيـــه وبـــــــــاري ع

9. كربال هاي آه يا أرض الغاضرية
الغاضرية أرض  يا  آه  هاي  جريةكربال  والعبرة  جينا  هاي  كربال 

الفاطمية ظعن  ويَّ  هاي  المنيةكربال  مــن  قــربــت  ــاي  ه كــربــال 

ــزل مــصــابــك عــلــيَّ  ــن ــاي ي ــال هـ ــرب ك

10. جاوبوني ما أشوف حسين وينه
وينه حسين  أشوف  ما  لولينهجاوبوني  أولدي  فدوى  جاوبوني 

ونينه مـــن  ــب  ــ ذاي قــلــبــي  ــي  ــون ــاوب ج

حبيبة يــا  قــولــي  بالله  نحيبهقابليني  يــهــدا  مــا  قلبي  قابليني 

ــو غــريــبــة ــت زيـــنـــب لـ ــ ــي أن ــن ــي ــل ــاب ق
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O جواب زينب
خذوني خدري  مسّلبة  زينب  أنا زينب من الضرب ورمن متونيأنا 

عيوني عمين  الــبــكــا  ــن  م زيــنــب  أنـــا 

11. تگله والجفن تّيار دمعه
ــار دمــعــه ــّيـ ــن تـ ــف ــج الوسعهتــگــلــه وال والــســاكــن  الــكــون  ــّل  ك

األربــعــة اوولدي  حــذلــم  يسلميبن  احسين  بس  اتــروح  فــدوه 

بالحسين أجرك  الله  عّظم  بگه ابوادي الطفوف ابغير تكفينيگلها 

12. يعّباس يخويه منته اللي جبتني
جبتني اللي  منته  يخويه  ــييعّباس  ــن ــت ــب وبــــيــــدك يــــعــــّزي رّك

فارگتني مــا  الــــدرب  ــول  ــ متنيوط ــوف  ــ وش يــخــويــه  ــد  ــع إگ

تـــــرى ســـيـــاط زجـــــر الـــورمـــتـــنـــي 

13. تقّللها ارد انشدك يا ضوه العين 
العين ضوه  يا  انشدك  ارد  الميامينتقّللها  واولدي  عــّبــاس  عــن 

احسين ــرة  ــص ن عــن  قـــّصـــروا  اخــافــن 

ــن ــول ــق ــت ــم الـــبـــنـــن اش ــ ــا ي ــه ــل ــّل ــق الطيبينت ــي  ــوت اخ ــن  م تــنــعــام  ثـــالث 

احسين ــصــرة  ن ــي  ف ــالــحــرب  ب ــوا  ــفــان ت

14. ها يزينب ليش وحــــــدچ راجعه من كربله
ــدچ ــ ــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وح ــ راجـــــــعـــــــه مـــــــن كـــربـــلـــهه
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ــدچ ــ ــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وح ــ ــهه ــ ــل ــ ــاي ــ وبــــمــــشــــيــــتــــچ م

يزينب هــا  يــزيــنــب  هــا  يــزيــنــب  هــا 

الغوالي أّم  الكفيل  أّم  أنه  وسفه محني ضهرچ ودمعچ يالليزينب 

اللياليخدج ازرچ ليش مو عذبتي حالي عليچ  دارت  زينب  ها 

ــا يـــزيـــنـــب ويــــــن اهـــلـــچ ــ ــچ ذابـــلـــههـ ــ ــوفـ ــ ــي اشـ ــ ــنّـ ــ وچـ

ــدچ ــ ــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وح ــ ــهه ــ ــل ــ ــاي ــ وبــــمــــشــــيــــتــــچ م

بــراري وبيا  هلچ  عفتيهم  وحدچ أمشيتي وگطعتي هل صحاريويــن 

جاريوعله اخوچ حسين عذبني انتضاري ودمعي  عليه  گلبي  هده  ما 

ــدرچ ــ ــو خ ــاهـ ــا يـــزيـــنـــب مـ ــ ــهه ــ ــل ــ ــاي ــ ــع ــ ــر ال ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــچـ ــ والـ

ــدچ ــ ــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وح ــ ــهه ــ ــل ــ ــاي ــ وبــــمــــشــــيــــتــــچ م

عنه خبريني  الگنطره  سبع  منهوين  كّله  يزينب  البراسي  الشيب 

چنه مات  بسكوتچ  تقهريني  من بعد عّباس راعي الجود ضعنهل 

ــب ضـــــاع قــــدرچ ــنـ ــزيـ ــههــــا يـ ــلـ ــافـ ــي كـ ــ ــدتـ ــ ــگـ ــ ــن فـ ــ ــ مـ

ــدچ ــ ــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وح ــ ــهه ــ ــل ــ ــاي ــ وبــــمــــشــــيــــتــــچ م

بيا أرض غابوا علينه ولد اإلكرامبالله حاچيني عل أكبر وعله جّسام

اللمشلون اكّضيها عكبهم هاي األّيام گلبي  بنص  ناعيه  وبعدهم 

ــه وضــعــچ ــون ــل ــب ش ــن ــزي ــا ي ــلـــههـ ــائـ وانـــــــــت عـــنـــهـــم سـ
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ــدچ ــ ــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وح ــ ــهه ــ ــل ــ ــاي ــ وبــــمــــشــــيــــتــــچ م

رقّيه حالة  عــن  تخبريي  شعجب ماهي وياكم بهاي المسّيهرايـــده 

الغاضرّيهشنهي ضّلت يم ابن حامي الحمّيه من  جبتوها  ما  ليش 

ــره صــبــرچ ــب ــك ــب ش ــن ــزي ــا ي ــههـ ــل ــاف ــق ــدي ال ــ ــح ــ وانــــتــــي ت

ــدچ ــ ــا يـــزيـــنـــب لـــيـــش وح ــ ــهه ــ ــل ــ ــاي ــ وبــــمــــشــــيــــتــــچ م

15. أّم البنين األربع عالغلي ويلي مرّوعه
ــه ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ الـــــبـــــنـــــن  ــي ويــــلــــي مــــرّوعــــهأّم  ــ ــال ــ ــغ ــ ــال ــ ع

ــل مـــدمـــعـــه ــ ــمـ ــ ــيـــن امـــنـــاطـــرهواجلـــــــفـــــــن هيـ ــة حـــسـ ــ ــع ــ ــرج ــ ال

ــح ــ ــذب ــ ــاس أن ــ ــ ــّب ــ ــ ــا ع ــ ــه ــ ــا مه ــ ــ ــرحم ــجـ ــي أنـ ــالـ ــغـ ــالـ والـــقـــلـــب عـ

ــرح ــفـ ضـــــّلـــــت الـــــــحـــــــّره صــــابــــرهمــــا مــــــّر عــــى الــــــــّره الـ

ــر ــجـ ــرتـــبـــچـــي وتـــــــــون مـــــن اهلـ ــم ــع ــو الـــيـــّمـــه ال ــبـ ــــص لـ ــرخ ــ ت

ــدر ــن عـــرفـــت أنــــــــرّض الـــصـ ــ ــا ضـــــّلـــــت هــــــــادرهم ــ ــه ــ ــت ــ ــع ــ دم

ــع ــ ــدم ــ ــال ــ ــدب ب ــ ــ ــن ــ ــ ــن ت ــ ــسـ ــ ــعحيـ ــج ــف ــن ــي لـــمـــصـــابـــك م قـــلـــبـ

ــور الـــضـــلـــع ــ ــس ــ ــك ــ ــي م ــ ــ ــاوي ــ ــ كــــــم ســــنــــه أبـــــقـــــى صــــابــــرهي

ــد ــ ــك أبـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ يـــحـــســـيـــن يــــــا أغـــــلـــــى ولــــدمـــــــا أحـــــــــل غـ

ــرد ــ ــمـ ــ انـ يـــــولـــــيـــــدي  ــرهدليل  ــ ــّس ــ ــك ــ ــل ات ــ ــي ــ ــخ ــ صــــــــدرك ال
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16. امحّمد اجاه او دمعة العين 
الــعــن دمـــعـــة  او  اجـــــاه  وينامـــّمـــد  ل  ــال  اوگـ خـــّده  اعــلــى  تسيل 

ــن  ــاويـ ــسـ ــنـ ــذ الـ ــ ــاخـ ــ امعينمــــــايش ومـ ــك  ل يحصل  ــا  م بــالــكــوفــة 

ــن  ــب ــي ال ــن ــت ــع ــا الــمــعــيــنگــــال اهلــــم اّنـــــه م ــه ــي ــب ــي ال ــرت ــف ــد ح ــع ل

ــي الــطــيــبــيــن ــ ــوت ــ ــل واخ ــت ــگ اّنـــــه ان

17. اجيتك يا عّمي يتيم 
ــماجــــيــــتــــك يــــــا عـــــّمـــــي يــتــيــم  ــريـ ــحـ ــن مـــعـــي غـــيـــر الـ ــ ــا مـ ــ مـ

عـــلـــيـــم بــــــمــــــصــــــاب  وعــــــــّبــــــــاس راســـــــــــه هـــشـــيـــمواهلل 
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المجلس األّول

القصيدة

رسوُل للحسيِن  الفيافَي  َتطوي  يطوُل  والــفــراُق  أهَلَك  وّدْعـــَت 

تقوُل حيَن  القوِل  صدَق  وتخاُل  لكوفٍة بالوصوِل  نفَسَك  وتمنّي 

مثوُل ــادروَن  ــغ وال قَضوا  ــدًرا  غ ؟ وأيَن غاَب المجتبى؟ أيَن الوصيُّ

نزيُل ــاِم  ــئ ــّل ال بــيــَن  ــا  م ــَت  أنـ إذ  ًدا  مشرَّ البالِد  َرْحــِب  في  فَتبيُت 

صليُل للسيوِف  فوَقَك  واليوَم  بقلوبِِهم  ُخّشًعا  صّلوا  باألمِس 

جليُل ــاِم  األن في  لمثِلَك  مــأًوى  ــاُرهــا  دي تــكــوَن  بـــأْن  َتـــودُّ  عبًثا 

بديُل لــلــرجــاِل  طــوعــُة  تــلــقــاَك  ــهــا مــتــعــثِّــًرا  ــي أنــحــاِئ فــَتــهــيــُم ف

يميُل القلوِب  حــبُّ  فلمثِلُكم  بدارتي  كــريــُم  يــا  ــزْل  اِنـ وتــقــوُل 

كفيُل ــَو  َوْهـ للرحمِن  شــكــواَك  ًها فقضْيَت ليَلَك في الصالِة موجِّ

نبيُل وأنــَت  بهم  الــهــواَن  َتلقى  مكبَّاًل بالقيوِد  َرغــًمــا  ســاقــوَك 

سبيُل  الُسباِب  كيُل  لهم!  ُبغًضا  محّمٍد  آِل  بــســبِّ  يسترسلوَن 

 الليلة الخامسة
Q مسلم بن عقيل
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تسيُل ــاُء  ــدم وال صــاٍد  والقلُب  وتشّفًيا  مــاَءُهــم  حقًدا  حرموَك 

ــوُل ــه ــلٌّ ظــالــٌم وج مــــولَي كـ وإلى الحسيِن رفعَت صوَتَك قائاًل 

ــعــهــِدَك فــتــيــٌة وكــهــوُل ــوا ب ــان خ لمن تركْن  ول  تــأِت  ل  ــولَي  م

تجوُل الحسيِن  ناحيَة  والعيُن  ًدا  مجرَّ بالحساِم  رأُســَك  فُأطيَح 

وخيوُل حــوافــٌر  ــدوُس  ت جسًما  ــيــَن أزقـــٍة  ــواِق ب ــاألسـ وُتـــَجـــرُّ بـ

ــوُل ــواٍد خــفــيــًة وطــل ــ ُتـــطـــَوى ب بكربال  للحسيِن  بنعِيَك  ُيؤتى 

ُيطيُل الــســمــاِء  نــحــَو  ــِه  ــطــرفِ وب قاتاًل  ــا  حــزًن الكفيَن  ــُب  فــُيــقــلِّ

ــُل ــوي ــٌم وع ــ ــال صـــيـــاٌح دائـ وعـ مسلٌم  ألجِلَك  دًما  العيوُن  بكِت 

قتيُل ــالَء  ــرب ــك ب الــحــســيــَن  أنَّ  تِع لم  غــدًرا  الطفِّ  قبَل  وُقتْلَت 

لسان حال حميدة بنت مسلم )لحن الجفيري(

طـــــــفـــــــلـــــــة غــــــــريــــــــبــــــــة وحــــــــــايــــــــــره
تـــــــســـــــأل عــــــلــــــى بـــــــوهـــــــا اشــــــجــــــرى
ــره ــ ــ ــطِ ــ ــ ــن ــ ــ بـــــلـــــهـــــفـــــة الـــــحـــــنـــــيـــــنـــــة ت

وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي

وقـــــــــــــــت الـــــــــــــغـــــــــــــروب اتــــــنــــــدبــــــه
ــه ــ ــبـ ــ ــعـ ــ فـــــــــرگـــــــــتـــــــــك بـــــــــــويـــــــــــه صـ
ــه ــ ــ ــرب ــ ــ ــغ ــ ــ مــــــــــن بــــــــعــــــــدك ابــــــــقــــــــى اب

وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي
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ــد ــ ــع ــ مــــــعــــــقــــــولــــــة مـــــــــــا يـــــــــرجـــــــــع ب
ــد ــ ــن ــ وابــــــــــقــــــــــى أنـــــــــــــه ابــــــــــاليــــــــــه س
ــد ــ ــم ــ بـــــــيـــــــت وصــــــــفــــــــى ابــــــــــاليــــــــــه ع

وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي

گــــــــلــــــــب الــــــيــــــتــــــيــــــمــــــه يــــســــتــــعــــر
حــــــــــّســــــــــت بــــــــبــــــــوهــــــــا يـــــــنـــــــِغـــــــدر
ــر ــ ــش ــ ــع ــ ــى الــــــــــــــــراس ال ــ ــ ــل ــ ــ ــت ع ــ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ

وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي

تـــــــتـــــــخـــــــايـــــــلـــــــه ايــــــــــغــــــــــدرونــــــــــه
والـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــد ايــــــــذبــــــــحــــــــونــــــــه
ــه ــ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ والـــــــــــــدمـــــــــــــه فـــــــــــــــوگ اعـ

وين الولي ويــــــــــــــــــن الـــــــــولـــــــــي

)أبو ذّية(

سّلمتني عينك  عگب  سّلمتنيزمــانــي  الــنــوايــب  ــات  راحـ او 

سّلمتني يبويه  عــدمــن  بّيهرحــت  ــت  ــي وّص شــهــم  ويـــا  يتيمه 

المصيبة

لّما دخل ابن زياد )لعنه الله ( الكوفة وهّدد أهلها ورّغب مناصريه، 
إلى ولدها  ابنه واألّم  إلى  يأتي األب  إذ كان  النّاس عن مسلم،  تفّرق 
يطل  فلم  السالطين!  بين  والدخول  لنا  ما  يقولون:  أخيه،  إلى  واألخ 
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األمر بهم حّتى تخّلوا عنه، وتفّرقوا جميًعا، ولم يبَق معه أحد يدّله على 
الطريق، وهو غريٌب في تلك البالد... خذلوه، ولم يثبتوا على مواقفهم 
كما فعلوا مع الحسين Q... فأخذ يسير في أزّقة الكوفة، ل يدري 
أين يذهب، حّتى وصل إلى دار امرأة يقال لها طوعة، رآها واقفًة على 
باب دارها، سّلم عليها، رّدت الّسالم، فقال: أمة الله، اسقيني بعض 
باب  ثّم خرجت، فرأته جالًسا على  بيتها،  إلى  الماء؛ فسقته ودخلت 
دارها، فقالت له: يا عبد الله، ألم تشرب؟ قال: بلى، قالت: اذهب إلى 

أهلك، فإّنه ل يصلح لك الجلوس على باب داري، ول أحّله لك!

 )فايزي(

ــاب اودمـــعـــك ايــســيــل ــ ــاهلل هيـــالـــواقـــف ابـ ــ ب
الــلــيــل هــــّود  ــك  ــل هل روح  الــــاي  ــتــك  اســقــي

دار بـــالـــبـــلـــد  يل  مـــــا  حيــــرمــــه  ــا  ــهـ ــلـ قـ
انــصــار ول  امــامــي  اوليل  ــره  ــش ع اومــــايل 

ــار ــب الـــيـــوم مــت ــريـ وحـــــدي ابــالــبــلــد غـ
ــل ــ اراذي ــدة  ــل ب ف  اوضـــعـــت  ــده  ــي ــع اب داري 

قبيله ــه  ــ اّي مـــن  او  ــاســمــك  ب ــربن  ــ اخ ــت  ــال ق
قـــلـــهـــا اودمــــعــــاتــــه عــــى خـــــــّده هــطــيــلــه

ــلــه ــي جــل عـــــــزوه  عـــــــزويت  ــه  ــ ــرم ــ حي واهلل 
ــروح جــربيــل ــ ــه الـ ــي ــت هـــالـــّي نـــزل ب ــي مـــن ب

يــاســن آل  مـــن  ــب  ــس ــن ال ردتــــن  ــان  ــ ك وان 
ــن ــدي ــا عــّمــي حــيــدر الــضــيــغــم مــظــهــر ال ــ ان
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ــويل حسن ــ ــن ال ــول امـ ــ طــّبــيــت هــالــبــلــده رس
الضّليل الــفــاجــر  ــعــوا  ــاب اوت عــهــدي  ــوا  ــان اوخ

ــدار الـ ــل  ــ ــاهلل ادخ ــت دمــعــهــا او نــادتــه بـ ــّل ه
ــرار ــك ــدر ال ــي ــو ح ــن اخـ ــاب ــي ي ــ تــفــديــك روح

ــك اخــبــار ــنّ ــل ع ــوص ــن ت ــس ــا لــيــت عــنــد اح ي
ــل ــي ــل بــال ــة  ــنـ ــديـ الـ امـــــن  جـــــاك  كـــــان  ان 

نعم، دخل الدار، وبات تلك الليلة، وهو يصّلي، فوصل الخبر إلى 
عليهم  فشّد  الدار،  عليه  واقتحموا  بجنوده  فبعث  زياد،  بن  الله  عبيد 
البيوت،  أسطح  فوق  من  عليه  أشرفوا  منه  ذلك  رأوا  فلّما  وقاتلهم، 
رأى  فلّما  القصب.  بأطنان  النار  ويلهبون  بالحجارة  يرمونه  وجعلوا 

ذلك منهم، جعل يقاتلهم مقاتلة األبطال، وهو يقول:
ا ــرًّ ــ ُح إّل  ُأْقــــَتــــُل  ل  ــُت  ــ ــْم ــ ــَس ــ ــًراَأْق ــْك ُن َشــيــًئــا  ــْوَت  ــَمـ الـ َرَأْيـــــُت  َوإْن 

ا رَشًّ ُمـــــاَلٍق  َيـــْوًمـــا  اْمـــــــِرىٍء  ــلُّ  ــ اُك ــرَّ ــ ُأَغـ َأْو  ُأْخـــــــَدَع  َأْن  ــاَت  ــَهـ ــْيـ َهـ

الجراحات  فيه  أكثروا  فأقبلوا يحملون عليه من كّل جانب، حّتى 
بالسهام  فضربوه  جدار  جنب  إلى  ظهره  فأسند  القتال،  عن  وعجز 
رأسه،  على  حديد  من  بعمود  خلفه  من  رجل  وضربه  واألحجار، 
وطعنه آخر برمٍح فخّر إلى األرِض، وقيل: حفروا له حفرة فوقع فيها، 
لله  إّنا  فقال:  وأسروه...  وحاوطوه  عليه،  فتكاثروا  بجراحاته،  مثخنًا 

وإّنا إليه راجعون... وبكى!
الذي  الذي يطلب مثل  إّن  السلمّي:  العّباس  الله بن  له عبيد  فقال 
طلبت، ل يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل بك، فقال مسلم: والله، ما 



202

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

للحسين  أبكي  عليكم،  المقبلين  ألهلي  أبكي  ولكن  بكيت،  لنفسي 
وآل الحسين!

كأّني به يخاطب طوعة: )موّشح عراقي(
حيده  ــم  ــك ــي واجت أّيــــام  بــعــد  ــّره  شديدهيـــاحـ الــوّنــه  تجري  او  تنوح  ابعبره 
ابــإيــده  ايلوحه  ــظــال  وال لـــرايس  بهالمنّيهتنظر  تشوفني  الغياب  بعد  فجيعه 

)لحن الفراق(

ــهگــــــــــلــــــــــهــــــــــا طـــــــــوعـــــــــة  ــ ــّيـ ــ ــنـ ــ مـــــــن تــــشــــوفــــيــــن البـ
ــي تـــحـــّيـــهگــــــــــلــــــــــهــــــــــا طـــــــــوعـــــــــة  ــ ــت ــ ــن ــ ــب ــ وّصـــــــلـــــــي ل
ــهگــــــــــلــــــــــهــــــــــا طـــــــــوعـــــــــة  ــ ــّي ــ ــل ــ ع تـــــنـــــشـــــدچ  ادري 

جيء بعد ذلك بمسلم إلى قصر اإلمارة، فأمر ابن زياد بأن يصعدوا 
به إلى أعلى القصر ويضربوا عنقه، فوّجه وجهه إلى ناحية الحسين، 
وقال: الّسالم عليك يا أبا عبد الله، الّسالم عليك يابن رسول الله. ثّم 
ُضرب عنقه، فأهوى رأسه إلى األرض، وُأتبع جسُده رأَسه، ثّم سحبوه 

بالحبال، وجّروه في األسواق... آه وامسلماه! واسّيداّه!
كأّني بطوعة تنظر إلى سّيدها مسلم بتلك الحال، لّما رأته ُيسحب 

على األرض!

)لحن الفراق(

ــةشـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــرزّيـــــــــــــة ــّيـ ــوطـ ــالـ ــك عـ ــ ــوفـ ــ ــنـــي اشـ ــيـ ــعـ ابـ
ــةشـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــرزّيـــــــــــــة ــ ــرّي ــ ــب ــ ــر ال ــ ــي ــ يـــــابـــــن اخــــــــو خ
ــةشـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــرزّيـــــــــــــة ــّيـ ــفـ ــا شـ ــ ــ ــر يـ ــ ــ ــاه ــ ــ ــو ط ــ ــ ــا بـ ــ ــ يـ
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كأّني بها تكّلم الظالم الذي يجّره
ــه تِــــجــــّرح ــمـ ــسـ عـــــــــاألرض جـ ل تــــــــــــســــــــــــحــــــــــــبــــــــــــه

ــّرح ــ ــقـ ــ ــه تِـ ــ ــاب ــ ــص ــ ــم ــ گـــلـــبـــي ل ل تــــــــــــســــــــــــحــــــــــــبــــــــــــه

ــَرح ــ ــفـ ــ ــتـ ــ َلـ ل  ــم  ــ ــالـ ــ ــظـ ــ يـ ل  ل تــــــــــــســــــــــــحــــــــــــبــــــــــــه

ــمــة ــل ــي ك ــچـ ــحـ چـــنـــه رايــــــــد يـ خـــــــــــــــــــل اســـــــــمـــــــــعـــــــــه

ــي اكــلــمــه ــ ــن ــ ــي ــ ــّل ــ اوگـــــــف اوخ خـــــــــــــــــــل اســـــــــمـــــــــعـــــــــه

ــه ــّمـ هـــــــذا حــــيــــدر تــــــــدري عـ خـــــــــــــــــــل اســـــــــمـــــــــعـــــــــه

)أبو ذّية(

ــنــجــار ــون ي ــكـ ــجــر يـ ــســت ــي ــادة ل ــ ــ ينجارع ــرف  ــش ال حليف  قتله  وعـــن 

ينجار بــالــبــل  ــدق  صـ مــســلــم  ــوج أمـــّيـــهمــثــل  ــلـ ــه عـ ــل ــت ــق وتـــتـــعـــاون ب

لله وإّنا  إّنا  وصل خبر استشهاد مسلم إلى اإلمام الحسين، فقال: 
إليه راجعون، عند الله أحتسبك يابن العم... آه وامسلماه!

ح عراقي(
ّ

)موش

بــدربــه الــيــّمــه  ــو  وابـ مسلم  قلبهانــقــتــل  وذاب  عــنّــه  ــر  ــب ــخ ال إجــــاه 

يصّبه والمدمع  صــاح  زينب  ــه خــّيــم الــهــمعلى  ــي ــل ــه وع ــاب ــي ــى ث ــل ع

:Q لسان حال الحسين
عليه ــرّحـــم  وتـ بــكــى  مــســلــم  ــب مــــن بـــواكـــيـــهعـــى  ــ ــن ــ ــت زي ــ ــك ــ وب

ــيـــده ــمـ ــب جـــيـــبـــي حـ ــ ــنـ ــ وصـــــــــاح يــــــا زيـ
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نعم، نادى Q: إلّي بحميدة ابنة مسلم؛ أجلسها في حجره، راح 
يالطفها ويمسُح على رأسها، فاستشعرت حميدة بالخطب، فقالت: 

هل أصيب والدي بمكروه؟!
ــده ــ ــيـ ــ ــمـ ــ صـــــــــاحـــــــــت حـ ــه  ــ ــ ــوي ــ ــ ــب ــ ــ يــــــــبــــــــويــــــــه ي

بـــــــــــويـــــــــــه أريــــــــــــــــــده مـــــشـــــتـــــاگـــــه اشــــــوفــــــه 

ــب ــ ــايـ ــ ُحـــــــــرمـــــــــت افـــــــراحـــــــي واهـــــــــــاللـــــــــــي غـ

والــــــــگــــــــلــــــــب ذايــــــــــب ــه  ــ ــ ــع ــ ــ ــّرج ــ ــ اتــــــنــــــّطــــــر ال

مــــفــــجــــوعــــة بـــحـــبـــايـــب مــــــــــن صـــــــغـــــــر ســـــنّـــــي 

بـــــــــــويـــــــــــه أريــــــــــــــــــده ــه ــ ــ ــّي ــ ــ مــــــــا يــــــــــَعــــــــــّود إل

وهـــــــــــّيـــــــــــج حـــــزنـــــهـــــه نـــــــــــادهـــــــــــا َعـــــمـــــهـــــه 

وتـــــــــــهـــــــــــّل دمـــــعـــــهـــــه يــــــمــــــســــــح بــــــراســــــهــــــه 

تــــــحــــــاكــــــي َعـــــمـــــدهـــــه ــه  ــ ــزّيـ ــ ــعـ ــ صـــــاحـــــتـــــلـــــه بـ

بـــــــــــويـــــــــــه أريــــــــــــــــــده هــــــــــــــــــــــاذي عـــــــالمـــــــه 

جاوبها الحسين:

وهــــــــــــــــــــــــاذي رقــــــيــــــه ــن أبــــــــوك  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أنــــــــــه حـ

اتــــــــشــــــــوف الــــــــرزّيــــــــه ــك يــــــــــا عـــــّمـــــه ــ ــ ــل ــ ــ ــث ــ ــ م

ــه ــ ــ ــزّيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــصـ ــ ــ تـ بـــــــذبـــــــحـــــــة أبـــــــوهـــــــا 

بـــــــــــويـــــــــــه أريــــــــــــــــــده لــــــن صــــــاحــــــوا َســـــوّيـــــه 
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لهف نفسي لمولتنا رقّية، الحسين يمسح الن على رأس حميدة 
بعدما فقدت والدها، ولكن من لرقّية بعدك أبا عبدالله؟!

تقول الرواية: جيء بموكب السبايا إلى الشام، أنزلوهم في خربة 
إلى جنب قصر يزيد )لعنه الله(، وكانت للحسين Q طفلة صغيرة 
يحّبها وتحّبه، وقيل اسمها رقّية، كانت مع األسرى في خربة الشام، 
هي  فينما  سفر،  في  هو  لها:  يقولون  وهم  ونهاًرا،  لياًل  تبكي  وكانت 
انتبهت من نومها مذعورة باكية، وهي  نائمة ذات ليلة في الخربة، إذ 
ائتوني  رأيته،  قد  الن  أبي؟!  أين  عيني،  وقّرة  بوالدي  ائتوني  تقول: 

بأبي! أريد أبي!
ألبــوهــا مشتاگه  ــه  ــّي رق ــامــت  ــان اذوه مسبّيه  َجنب  مضروبة 

ِسبوها عليها  غصبن  جرّيهللشام  علخدها  ودموعها  نامت 

مــنــهــا ذاب ــحــشــا  وال ــه  ــان ــه ــابول وغ عــنــهــا  ــو  ــ األب راح  ــن  م

واحــبــاب اهــل  لشوفة  ــه  ــالن ــهذب ــرزّيـ ــم الـ ــظ ــن ع ــن مـ ــوح ــن ت

َعمدها حسين  شــافــت  ودمعهابحلم  بــيــديــه  الــخــد  يمسح 

يگلها لحضني  يبويه  ِســرّيــهتعاليلي  بگلبها  الــحــزن  ــران  ــي ون

الحسين،  والــدي  أريد  وتنادي:  تصرخ  نومها،  من  أفاقت  نعم، 
الن كان معي وضمنّي إلى صدره. وصلت الصيحة إلى مجلس ذاك 
الّلعين، سأل: ما الخبر؟ قالوا: طفلة للحسين تريد أباها، قال: احملوا 

رأس أبيها إليها!
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احسين لراس  صّدت  من  الَحنينآويلي  يبويه  بــصــوت  نـــادت 

والبين والگهر  الصبر  ومسّيهذوبــنــي  صــبــح  ــون  تـ وروحــــي 

الطفوله اليّتم  منهو  يبويه  همولهگلي  علخّدي  دمعتي  وخّله 

يجيبوله ريــت  الـــدوه  وعزّيهلجرحي  بهم  خاطري  مصيوب 

اشتاگيت ــبــويــه  ي شكيتاشــتــاگــيــت  ــا  مـ ــرك  ــي ــغ ل ــي  ــّمـ وهـ

انتخيت وليك  العدو  بيدّيهضربني  اصــفــگ  ــدرب  الـ وطـــول 

كأّني بالحسين يجيبها:
عمري يبعد  ــه  ــّي رق ــا  ي ــبــويــه صــبــريِجــيــتــك  ــاي الـــــِدوه ي ــ وي

تدري اضمنّك  الّليله  ــظــل ســوّيــهالموعد  ــذك ويـــاي ون ــ واخ

ذا  من  أبتاه،  يا  بدمائك؟!  خّضبك  الذي  ذا  من  أبتاه،  يا  صاحت: 
الذي قطع وريدك؟! يا أبتاه، من ذا الذي أيتمني على صغر سنّي؟!
يتيمه ــي  ســنّ صــغــر  ــن  م ــر  أصــي هظيمه والـــلـــه  والــــــدي  يـــا 

خيمه ــاس  نـ يــا  ــو  ــ األب أتــــاري  لگيمه  بـــعـــدك  ــن  مـ والـــنـــوح 

ــى ابـــنـــاتـــه وحـــريـــمـــه ــلـ يـــفـــيـــي عـ

لم تزل تنوح وتبكي على أبيها، حّتى ُغشي عليها، فالتفت اإلمام 
زين العابدين Q إلى عّمته زينب: عّمه زينب، ارفعي هذه اليتيمة 

من على رأس والدي؛ فلقد فارقت الحياة! 
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ــيــهــا ول راس  ــن  ــ ع ــهــا  ــي ــل شــي ليها  گـــومـــي  يــزيــنــب  ــه  ــّمـ عـ

عليها قــلــبــي  انــكــســر  واخــتــي  بكيها مـــن  ــة  ــل ــف ــط ال ــاتـــت  مـ

بــنــســاِء تلتجي  نــســاٌء  ولــُكــم  ببعِضها تــلــوُذ  يتاماُكم  ــذي  ه

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثاني

القصيدة

ــلــمــكــارِم هــاشــُم ــُه ل ــمــْت ــْد ن ــْن قـ ــ َم مسلٍم بمنهِج  ــْذ  خ ا  عــزًّ شئَت  إْن 

حــاســُم هـــَو  للشقا  حـــقٍّ  وحــســاَم  نائًبا ــُه  عــن الــســبــُط  ــاُه  اصــطــف ــقــِد  ل

ــُم الــضــاللــِة راقـــُم ــل ــهــا ق ــا ل ــًب ــت ك الشقا ّلــا أرســَلــْت جــنــُد  ــاَل  قـ ُمــذ 

حاكُم هَو  القضا  فصِل  وفي  حكًما  فيكُم بــيــتــَي  أهـــِل  أكـــرَب  أرســـلـــُت 

ــا مــتــزاحــُم ــَه ــه وجــمــُع ــي ــْت إل خــفَّ شيطاُنا ــى  أتـ ــْذ  ــ وم ــُه  ــْت ــع ــاي ب ــْد  قـ

ــُم ــال ــس مـــــتـــــرّدًدا لـــم يـــتَّـــبـــْعـــُه م مــفــرًدا األزّقــــِة  ف  مسلُم  فــانــصــاَع 

َســاِجــُم ــٌع  َدْمـ ــاِت  ــن ــَوَج اْل ــُه على  ول الظا مــَن  الــفــؤاِد  ملتهَب  ــُه  ــ أسْت

ــاِرُم ــَح َم منُه  ــاَح  ــَب ــُت َف َغــْدِرِهــم  ــْن  م لِقْي مــا  ــَي  ــاَلق ُي أْن  حسينًا  يبكي 

راحــُم يحنو  وليَس  المشوِم  قصِر  ــٍم ُيـــرمـــى مـــَن ال واهلـــفـــتـــاُه لــســل

ضراغُم ــراِح  ــص ال للشرِف  ُتنِْميِه  َمن جسُم  جهًرا  األســـواِق  ف  ــرُّ  وجُي

كاظُم الُملّمِة  ــدى  ل ــو  وْه عــبــراِت  ال فأسبَل  الــســَن  مقتُلُه  ــدَّ  ه ــْد  ق
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)شعبي(

ــت بــجــّيــة األبـــــو يــبــشــرونــهــا ــك ــل ب عـــالـــدرب شــبــحــت حــيــدة عــيــونــا

عـــــادة الـــغـــايـــب يـــــرّد مـــن الــســفــر انفطر دّليل  ــاس  ــن هــال يــا  وتــصــيــح 

تــلــومــونــهــا تــــوّن ل  ــى مـــن  ــكــل ــث وال خرب ــه  ــنّـ مـ إجــــا  ومــــا  أبـــويـــه  راح 

جرى اللي  شو  باألبو  عينك  تشوف  ــارضة ــ ــا حــــيــــدة حـ ــ ــو اّنــــــــك يـ ــ لـ

ــوارع قـــامـــوا يــســحــبــونــهــا ــ ــش ــ ــال ــ وب ــوف مــــــوّذره ــيـ ــسـ ــّر الـ ــحـ جـــّثـــتـــه بـ

ــاع وينه ــس ال ــه  ــوي ــاع أب ــس ال ــا عــّمــي  ي ــه ويـــنـــه ــ ــن ــ ــي وي ــ ــّم ــ ــا ع ــ تـــقـــّلـــه يـ

ــه بــالــمــديــنــه ــت ــي ــل ب ــ واعـــمـــامـــه واهـ علينه رد  ــا  م غيبته  ــن  م ــه  ــن وي واهلل 

ــه ــنـ ــزيـ أبــــــــــوك انــــــذبــــــح يــــــا حـ ــه ــن عــي وجــــــــرت  ــا  ــهـ ــلـ ــالـ قـ واهلل 

 :P سأل رسول الله Q ُروي عن ابن عّباس أّن أمير المؤمنين
يا رسول الله، إّنك َلتحّب عقياًل؟، قال: إّني -والله- ألحّبه حّبين؛ حبًّا 
له وحبًّا لحّب أبي طالب له، وإّن ولده لمقتوٌل في محّبة ولدك، فتدمع 
عليه عيون المؤمنين، وتصّلي عليه المالئكة المقّربون، ثّم بكى رسول 
الله P حّتى جرت دموعه، ثّم قال: إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من 

بعدي!
إلى  له  سفيًرا  عقيل  بن  مسلم   Q الحسين  اإلمام  أرسل  بلى، 
الكوفة، وكتب إلى أهلها كتاًبا، من جملة ما قاله لهم فيه: وقد بعثت 
إليَّ  يكتب  أن  وأمرته  بيتي،  أهل  وثقتي من  وابن عّمي،  إليكم أخي، 
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َمَلئكم  رأي  أجمع  قد  أّنه  إليَّ  كتب  فإن  ورأيكم،  وأمركم  بحالكم 
رسلكم،  به  عليَّ  قدمت  ما  مثل  على  منكم  والحجى  الفضل  وذوي 

وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيًكا إن شاء الله.
وصل مسلم إلى الكوفة، وبدأ أهلها يتوافدون عليه، ويبايعونه حّتى 
بلغ عددهم ثمانيَة عَشَر ألًفا، فكتب مسلم إلى اإلمام Q كتاًبا يقول 
له فيه: أّما بعد، فإّن الرائد ل َيكِذُب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 

ثمانيَة عَشَر ألًفا؛ فعّجل اإلقبال حين يأتيك كتابي.

المصيبة

لكّن   ،Q الحسين  له  أوكلها  التي  بمهّمته   Q مسلم  قام 
الظروف حالت بينه وبين إتمامها، فانتقل إلى دار هانئ بن عروة، لكّن 
ابن زياد استطاع أن يعرف مكانه، فقبض على هانئ، وضربه بخنجر 
على وجهه، وهنا كان على مسلم أن يتحّرك، فخرج وخرج معه أربعة 
آلف، وحاصر بهم قصر اإلمارة، لكنّهم بدؤوا يتفّرقون عنه، الواحد 
توّجه في مجموعة كبيرة  إّنه  ابن زياد... وقيل:  تلو الخر، خوًفا من 
وما  الصالة  بعد  فتفّرقوا  المغرب،  وصّلى  الكوفة،  في  المسجد  إلى 

بقي معه إّل عشرة أشخاص!
يعينه واحـــــد  ول  ــر  ــظ ــن ي ولــــن  عينه ودار  ــه  ــالت ص ــص  ــّل خ بـــس 

بخلفه واحــــد  مـــا  يــشــوف  ولــــنِّ  طــرفــه ودار  ــصــفــوف  ــال ب ــت  ــّف ــل ت

مبايعينه ــس  ــ وأم ــوه  ــاف ــع ال عــلــى  ــه وصـــفـــق كــّفــه ــب ــل ــل ق ــ ــّر وي ــ حت

خرج مسلم من المسجد، وإذا بهم قد تفّرقوا جميًعا، ولم يبَق معه 
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شخص واحد يدّله على الطريق، فبقي وحيًدا فريًدا...
عليه ضاقت الكوفة شلون ضيقه غريقة بعيونه  ــه  ــوع ودم طــلــع 

يمينه ــزم  ــلـ ويـ ــده  ــإيـ بـ يـــاخـــد  طــريــقــه ــه  ــل ــي ــدّل ي ــد  ــ واحـ ول 

)عاشوري(

آه آه  يشرب  ماي  شلون  مطلوب راسه وماله مهرب آه آهالغريب 

التاريخ  راح يسير في أزّقة الكوفة، حّتى وصل إلى دار امرأة خّلد 
اسمها، وصل إلى دار طوعة، وجدها واقفًة عند باب بيتها، سّلم عليها، 
طلب منها شربة ماء، فجاءته بإناء وقدح، شرب مسلم، أعادت اإلناء 
الله،  يا عبد  قالت:  باب دارها،  فرأته جالًسا عند  الدار، ورجعت  إلى 
ألم تشرب؟؛ قال: بلى؛ قالت: اذهب إلى أهلك. سكت مسلم، أعادت 
القول ثانيًة، سكت مسلم، وفي الثالثة نظرت في وجهه، فرأت عالمات 
التقى والصالح، فقالت: سبحان الله يا عبد الله! قم -عافاك الله- إلى 
أهلك، فإّنه ل يصلح لك الجلوس على باب داري، ول أحّله لك.... 
فقام مسلم وقال: أمة الله، ل أهل لي في هذا المصر ول عشيرة! فهل 
لك إلى أجر ومعروف، ولعّلي مكافئك به بعد هذا اليوم؟ قالت: ومن 
القوم  هؤلء  كّذبني  عقيل،  بن  مسلم  أنا  قال:  تكافئني؟!  حّتى  أنت 

وغّروني، وأخرجوني من دياري، ثّم لم ينصروني، وتركوني وحيًدا!
ــك ــتـ ــيـ ــنـ ارشـــــــــــــد يـــــابـــــنـــــي بـ قـــــالـــــتـــــلـــــه رشبـــــــــــت الــــــــاي

ومــــــــــن الـــــــمـــــــاي رّويــــــتــــــك ــى الـــبـــاب ــ ــهـــي وقـــفـــتـــك عـ ــنـ شـ
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يـــــا ولـــــيـــــدي اقــــصــــد الــبــيــتــك ــك ــي ــل ــل جــــــــّن ع ــ ــيـ ــ ــّلـ ــ هــــــــذا الـ

عـــلـــيـــنـــه مـــــن الـــخـــلـــق يــنــعــاب عـــالـــبـــاب تــــضــــل  ل  واقـــــــــف 

مـــــالـــــك مــــــا تــــــردلــــــي جــــــواب

ــاره ــ ــج ــ ــت ــ ــش ي ــ ــيـ ــ ودمـــــــعـــــــك لـ ــف ــ ــاي ــ أشــــــوفــــــك مـــــرعـــــب وخ

ــي ــنـ ــيـ ــرفـ ــعـ واظــــــــنّــــــــك مـــــــا تـ قـــــالـــــلـــــهـــــا غــــــــريــــــــب آنــــــه

ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــّل ــ ــخ ــ عـــــــنـــــــدك مــــــــن ت ــوم ــ ــي ــ واجــــــــازيــــــــك بـــــــــذاك ال

ــي ــ ــنـ ــ ــازيـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ قـــــالـــــتـــــلـــــه الـ ــو انـــتـــه ــ ــا هـ ــ ــن يـ ــ ــع ــ ــا مــــــاي ال ــ يـ

ــن ــي ــس مـــســـلـــم وابـــــــــن عـــــــّم ح ــا وهتـــــــــــــّل الــــعــــن ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ قـ

ــن ــ ــي ــ ــوب ــ ــص ــ ال دارت  ــه  ــ ــّيـ ــ ــلـ ــ عـ

ــت غـــــــــّداره ــ ــح ــ ــب ــ ــا اص ــ ــه ــ ــل ــ وك ــه ــ ــوف ــ ــك ــ ــي ال ــ ــت ــ ــع ــ ــي ــ ــت ب ــ ــ ــان ــ ــ خ

وأدخلته  وأّمي!  أنت  بأبي  قالت:  بلى؛  قال:  أنت مسلم؟!  قالت: 
دارها، لكّن ابنها الشقي وشى به إلى األعداء، فجاءه الجند مصبحين، 

فقام مسلم، وشكر طوعة على معروفها، وأوصاها بوصّية:
يتامى طّبوا  بهالبلد  كــان  ان  أوصيك  سالمه حتصل  ما  اليوم  طوعة  يا  قلها 

الكونين سّيد  والنبي  الله  على  واجرك  يــبــّلــغــكــم سالمه مــســلــم  ــرى  تـ ــويل  قـ

تدور بايتامها  بهالسكك  ــا  أراه كنّي  كور عى  حيدر  مّدرة  طوعة  يا  اجتيكم 

مشهور حسين  وراس  مربوطة  بالحبل 
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عليه،  تكاثروا  لكنّهم  األبطال،  قتال  قاتلهم  إليهم،  مسلم  خرج 
إلى  به  بقطع عنقه، فصعدوا  أمر  الذي  زياد  ابن  إلى  فأسروه وأخذوه 
حّتى  وآلــه،  النبّي  على  ويصّلي  ويهّلله،  الله  يكّبر  ومسلم  القصر، 
الحسين  ناحية  توّجه  ثّم  القصر، صّلى ركعتين،  أعلى  إلى  به  وصلوا 
مسّلًما عليه: الّسالم عليك يابن رسول الله، الّسالم عليك يا أبا عبد 

الله...
حسين ويخبر  الحجاز  لرض  بهالحين يــوصــل  الـــذي  ويـــن 

صوبين ــوم  ــق ال عليه  ودارت  معين لـــه  ومـــا  ــد  ــي وح مــســلــم 

إلى  رأســه  فأهوى  مسلم،  عنق  وُضِربت  أجوركم،  الله  أعظم   
األرض، وُأتبع جسُده رأَسه!

عندما وصل الخبر إلى اإلمام لحسين Q قالوا: بكى الحسين، 
عقيل  بن  مسلم  لمقتل  الموضع  ارتّج  حّتى  معه،  الهاشمّيون  وبكى 
مسلم،  بنت  بحميدة  دعا  المخّيم،  إلى  قام  ثّم  عــروة،  بن  وهانئ 
أجلسها في حجره، راح يالطفها ويعطف عليها ويمسح على رأسها، 
أراك  لي  ما  عم،  يا  قالت:  المصاب،  ذلك  من  حميدة  فاستشعرت 

تعطف علّي عطَفك على األيتام؟! أفأصيب أبي مسلم؟!

)عاشوري(

دوم ــه  ــت ــب ــي غ وصــــــــارت  ــت  ــ ــال ــ ط آه آه  علوم  اشعندك  ابوي  من  عّمي  يا 

ــاي مـــحـــروم ــ ــم ــ ــن ال ــ وانــــذبــــح امـ وآه آه  القوم  بّيك  غدرت  عّمي  يا  قلها 
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ــه واألمـــــــــل فــيــك ــانـ ــكـ ــمـ ــه بـ ــ ــت ــ إن تقّله يا عّمي ان كان ابوي انقتل يفديك

ــيـــلـــة يــخــّلــيــك والـــــلـــــه لـــهـــالـــعـ عليك عـــيـــوّنـــا  عـــّمـــي  ــا  يـ ــت  ــّلـ وظـ

 فقال لها اإلمام لحسين Q: يا بنّية، لئن أصيب أبوك، فأنا أبوك، 
وبناتي أخواتك...

سّكتيها زينب  يــا  يــنــادي  ــدا  وغ عليها وحن  الحسين  ونها  سمع 

يعظم عالطفل  والــيــتــم  يتيمة  بحكيها قلبي  قّطعت  خويه  يا 

)لحن الفراق(

ــي ــال ــا غ ــ ــم ي ــل ــس ــا م ــ بـــويـــه ي مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

ــي ــال ــي ــا فــــــارق خ ــ ــالـــلـــي م يـ مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

ــي ويـــــــا دللـــــي ــ ــل ــ ــي ــ يـــــا دل مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

ــالــي ب عــلــى  دوم  صـــورتـــك  مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

ــس عـــنّـــك ســـؤالـــي ــ بـــــوي ب مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

ــوم الــلــيــالــي ــ ــج ــ وانــــشــــد ن مـــــــــــــــــا نــــــســــــيــــــتــــــك

وّدوك الــقــصــر  فـــوق  بـــوي  يــقــولــون 

ــقــاع ذّبـــوك ــل ــقــصــر ل ومـــن فـــوق ال

سحبوك األســـواق  في  بحبل  وتالي 
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فيَها ُح  ــرَّ ــب ــم ال الــوجــُد  ول  كـــاّل  َها بعمِّ ــوِق  ــوث ال عـــدُم  يبِكَها  ــْم  ل

ــا ــَه ــي ــا وأب ــَه ــمِّ ــمــســي يــتــيــمــَة ع ُت ــا ــه ــي مـــخـــافـــَة أّن ــك ــب ــا ت ــَه ــنَّ ــك ل

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ  إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثالث

القصيدة 

َحَباكا ــُه  اإلل والــُخــُلــِق  بالَخلِق  اَكـــــا  َدرَّ ــًى  ــت ف مـــن  َك  َدرُّ ــِه  ــل ل

ُبْشراكا ُخــْذ  عقيٍل  بَن  مسلُم  يا  عْت  َتجمَّ الطّيباُت  الِخصاُل  فيَك 

َهَداكا الــعــراِق  أرِض  إلــى  يوًما  ُمحمٍد  النبِي  ِسبِط  عن  نِْبَت  قد 

وّلكا األُلى  على  الحسيُن  وبِذا  َعِلَم الكفاءَة منَك في يوٍم الوَغى

َتلَقاكا ــْت  ــ أَب ــى  حــّت وقــلــوَبــهــا  رقاَبها  الرجاِل  ِصيِد  من  فملكَت 

ــاكــا ــُه قــد حــيَّ ــلـ ــا بــهــا والـ ــحــي َت تحيًة الحسيِن  يــاثــقــَة  فعليَك 

َدعاكا الخلوِد  ــي  داع إذا  حّتى  رسالٍة  خيَر  لَت  ُحمِّ مــا  ــَت  يـ أدَّ

َتْرعاكا لُِبعِدها  الحسين  عيِن  ِسوى  عوٍن  باِل  َمْظلوًما  وُقتِلَت 

وافاكا ما  لُعْظِم  الحسيُن  وَبَكى  ْفَتها  َخلَّ لطفلٍة  الحسيُن  فَبَكى 

َأبكاكا ــذي  ال ما  لي  قــْل  عــمُّ  يا  ها  عمِّ ِمــْن  ناشَدْت  اليتيمُة  وإذا 

أراكا الدموَع  ُتجري  أبي  وعلى  ناظري  عــْن  نــأى  أبــي  إنَّ  عــمُّ  يا 
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وِحنَّْت اْطواها  الَدَهْر  اْضلوعي  وِحنّْت اوناَحْت  ِحمِيَده صاحِت 

بِْينَه الِگَطـــع  ُابويه  ُمسلم  عَلْه  ِمَسْحِت اْدموعي بِجُفوفي وِحنّْت

)لحن أمانة هالوصّية(

ــه ــ ــيَّ ــ ــن ِه ــيـ ــسـ ــحـ تِــــــِصــــــْد لـ ــة  ــ ــيَّ ــ ــِح ــ ــتِ ــ ــْس ــ ــَدة ِم ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ِحـ

ــة ــيـ ــِفـ ـ ــشِّ ــى أبـــــوهـــــا الـ ــ ــل ــ ع ــه ِكـــــْل ســـاْع ــألـ ــِسـ تِــــِريــــْد اتـ

مــســلــم  مـــســـلـــم  مـــســـلـــم  آه  مــســلــم  مـــســـلـــم  مـــســـلـــم  آه 

ــه ــمـ ــيِّـ ِرَمـــــْقـــــهـــــا ُأبــــــــو الـ ــه ــّمـ ــارة َيـ ــ ــَتـ ــ ــْحـ ــ ــْت ِمـ ــ ــَشـ ــ ِمـ

ــه ـ ــمَّ ــى ِهـ ــصـ ــأقـ اَجــــْتــــَلــــه بـ ــا تِـــعـــالـــي ــ ــه ــ ــْل ــ ــِح ــ ــي ــ ــِص ــ ِي

مــســلــم مـــســـلـــم  مـــســـلـــم  آه  ــم ــِه ــم اْت ــِهـ ــم اْتـ ــِهـ ــارْت اْتـ ــ صـ

ولتِــــخــــفــــيــــلــــي اخــــبــــار ـــــار يــــا عـــــمِّ احـــكـــيـــلـــي اصَّ

ــه راَســـــــــه ِيـــــنْـــــدار ــ ــ ــوي ــ ــ ُأب ــْس  ــ ــاِس ــ ــي قـــلـــبـــي ح ــ ــ ــَران ــ ــ تِ

مــســلــم مـــســـلـــم  مـــســـلـــم  آه  ــم  ــيَّ حـــزنـــي خـــيَّـــم خـــيَّـــم خ

المصيبة

الله  )رضوان  عقيِل  بِن  مسلِم  حياِة  في  منيرٌة  كثيرٌة  محطَّاٌت  ثّمة 
فتنيُر  الفضائل،  منها  وَيْستِلهُم  الدروَس،  اإلنساُن  منها  َيْقتبُس  عليه(، 
 - ُبه إلى الله -عزَّ وجلَّ د منها بما يقرِّ له درَبه في حياتِِه اليومية، ويتزوَّ
- يكوُن بعبادتِِه  ورسولِِه وأهِل بيتِه R. والقرُب من الله -عزَّ وجلَّ
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وطاعتِه، والقرُب من الرسوِل P وأهِل بيتِه R يكوُن بطاعتِهم. 
ولَِبسالتِه  37هـــ،  سنة  يَن  صفِّ معركِة  في  عقيٍل  بُن  مسلُم  شــارَك 
مَع  المعسكِر  َميَمنِة  على   Q المؤمنيَن  أميُر  َجَعلُه  وشجاعتِه، 
على  الطيَّار،  جعفَر  بِن  اللِه  وعبِد  الّسالم،  عليهما  والحسيِن  الحسِن 
الرغِم من أنَّ ُعْمَر مسلٍم لْم يبلْغ آنذاَك الثامنة عشَر عاًما. وبعَد موِت 
الصلِح،  بنوِد  عن  معاويَة  وَتخلُِّف  لح،  الصُّ مدِة  وانقضاِء  معاويَة 
أرسَل اإلماُم الحسيُن Q مسلًما، في أواخِر شهِر رمضاَن سنة 60 
للهجرة، إلى أهِل الكوفِة بعد أْن َكتبوا إليه الُكتَب َيْشكون الحاَل، فأتى 
رَة، وصلَّى في مسجِد الرسول P ثمَّ غاَدَرها إلى  مسلٌم المدينَة المنوَّ
الثقفي،  عبيدَة  أبي  بن  المختاِر  داَر  َنزَل  الكوفَة،  وصَل  ا  ولمَّ الكوفة. 
يتردَّدون عليه بشكٍل علنّي، فأرسَل  ألًفا من أهِلها، وكانوا   18 وبايعه 
كتاًبا إلى اإلماِم الحسيِن Q، بتاريخ 12 ذي القعدة، مع عابِس بِن 

شبيٍب الشاكري، ُيخبُِره ببيعِة أهِل الكوفة لِه.
حاِل  من  يزيَد  إلى  أميَة  بني  أتباِع  من  جماعٌة  اشتكى  ذلك،  إزاء 
لعدِم  بتغييِرِه  وطالبوا  عف،  بالضَّ واتَّهموُه  بشيٍر،  بِن  النُّعماِن  الوالي 
يزيُد  فواَفَق  والَبْطش،  بالقوِة   Q عقيٍل  بِن  مسلِم  حركَة  مواجهتِه 
على  وليتِه  إلى  إضافة  عليها،  والًيا  زيــاٍد  بِن  اللِه  عبيِد  جعِل  على 
ُد  تِه، وأخَذ يهدِّ البصرة. فقِدَم ابُن زياٍد إلى الكوفِة، وَمَعه جمٌع من خاصَّ
ُر في النفوِس الضعيفة،  ُدهم. وأخَذْت سياسُة التهديِد تؤثِّ الناَس ويتوعَّ
َل مسلٌم Q إلى داِر هانِئ بِن ُعروَة، وصاَر الشيعُة يتحّولوَن  فتحوَّ
فخَرَج مسلُم  بُن عروة،  هاني  اعُتِقَل  أْن  إلى  َمْخفّي،  بشكٍل  داِرِه  إلى 
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بُن عقيٍل Q يوم الثامن من ذي الحّجة، فتخلََّف أهُل الكوفِة عن 
ُنصرتِه حّتى بقَي وحيًدا.

ه على  ِة الكوفة، ل يِجُد أحًدا يدلُّ أضحى مسلٌم وحيًدا يمشي في أزقَّ
ْت  فأحسَّ الدياِر،  إحدى  أماَم  َوَقَف  العطُش،  أنهَكه  أْن  وبعد  الطريق، 

صاحبُة الداِر بوجوِدِه، وكانت ُتدعى َطْوعة...
هالدروبَولنَّه وَحَده والوِكْت َوِكت الْغروب  َمنَْفذ  امنين  يعِرْف  َل  اْو 

اض الحروب  دْمِعَتهِغَمْد ِسيَفه او ِوَكْف خوَّ تِــْهــِمــل  ِغـــَدْت  لكْن  ــاب  ـ ابَّ

ــْت َهــَلــه  ــر اْبـــالـ ــكــْن حــاي ــاْب ل ــ ـ الهابَّ ــوِب  ث والحرايب  نفَسه  ُمــوْش 

اله  الباِب  امــِن  طِْلعِت  ُحْرمه  وْگفَِتهولــْن  ِشنْهي  الشخْص  هذا  اْتصيح 

الباب  عى  أشــوَفــَك  ياهذا  الجنْاباْتصيح  اْباب  ِف  توكَّ ِيحلَّك  وِمْن 

اجلواب  اعليه  ردَّت  او  عنها  جابتهِسَكْت  راحـــْت  مــاي  اريــــَدْن  َگال 

طلبَِتك  ــت  َگالـ ــاي  م ــَدْن  ــ اري وْگفَِتكَگال  ِشنهي  اْشــربِــْت  ه  هسَّ ماي 

ــْك  ــَت ــلِّ ــَرك َظ ــ ـــــاْب غ ــوْز ابَّ ــ حْسِرَتهمـــا جي وسِمَعْت  ر  واّتحسَّ ِصفْن 

ِوين  َهَلْك  ــْت  وگال ـــرَّ  واحْتَ احسينِصَفْن  طارش  ِدك  بالصِّ ُمسلم  َگلها 

ــَتــهَگالت ادُخْل عى الراِس او عى العن  وَجــيِّ احسين  ــارِش  ــط اب يــاَهــَلــه 

ــر  ــَتــك حَيُ ــه ويــامــرحــبــه بــَجــْي ــَل ــاَه ــري ُخ ــذُّ ــْرهــا وال ــَخ ــا َف ــْن هــاشــم ي ــبِ ي

ـــــاك الـــَغـــُدْر  ــان ويَّ ــوفـ لَِبْسَتهبـــيِّـــنَـــْت كـ ل  الـــذِّ او  الــهــا  ــوِب  ثـ ذاك 



221

بها  وإذا  ولُدها،  بأّنه  منها  ظنًّا  طوعُة  خرجت  الرواياُت:  تقوُل 
ماذا  اللِه،  عبَد  يا  قالت:  بيتها.  باِب  على  واقًفا  جلياًل  سيًِّدا  ترى 
بالماِء  لُه  فأتت  ماء؟  من  بَشربٍة  لي  هل  اللِه،  َأَمَة  لها:  قال  تريد؟ 
فشِرْب، ثمَّ دخلْت داَرها، وبعَد لحظاٍت عادْت إلى الباِب فوجَدْتُه 
بلى؛  قال:  الماء؟  شرْبَت  أَما  هذا،  يا  له:  قالْت  واقًفا،  يزال  ما 
مسلٌم  َسِمع  ا  لمَّ وعشيرتِك..  وبيتِك  أهِلك  إلى  اِمِض  إًذا  له:  قالت 
الزهراء،  فاطمَة  ر  تذكَّ أبي طالب،  بَن  َر عليَّ  تذكَّ والعشيرِة،  باألهِل 
لها،  عشيرُته.فقال  هي  هذه  الغريَب،  الحسيَن  َر  تذكَّ الحسَن،  َر  تذكَّ
هذا  في  لي  ليس  غريٌب،  أنا  اللِه،  َأَمَة  يه:  خدَّ على  تتحادُر  ودموُعه 
ر مصاَب  الِمْصِر أهٌل ول عشيرة. لسُت أدري لماذا بكى؟ هل تذكَّ

أْم ُغربَة علي بِن أبي طالب؟ فاطمَة، 
عــشــيــره ول  عــنــدي  ــل  ــ أه ل  ــره ــدي ــت ــس ــا وعـــيـــنـــه م ــه ــل ــگ ي

حيره ــرت  ج مــا  حيرتي  ومــثــل  ــي بــغــيــر ديــره ــام ــم ــب وع ــري غ

ــد نــصــيــره ــ ــاگ ــ ــف ــ ــم ال ــلـ ــسـ أنــــــا مـ

قال لها: هل لك بمعروٍف، ولعلَّي مكافُئِك يوَم القيامة؟ قالت له: 
بُن  أنا مسلُم  القيامة؟! قال:  يوَم  أنَت حّتى تكافَئني  الله، وَمن  يا عبَد 
بني هؤلِء  Q، كذَّ بِن علٍي  الحسيِن  أبي طالب، رسوُل  بِن  عقيِل 
وترُكوني  ينصروني،  ولم  َخَذلوني  ثّم  دياري،  من  وأخرجوني  القوُم 

وحيًدا!
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مع َهلِّيل اْفِرَحْت ُطوعه ومنْها الدَّ يل هالِّ ِضيف  وِعنِدْچ  ُمسلم  انه 

َعليَّه ــه  ــنَّ وِم ــل  اتــفــضَّ بِـــْســـرور  يل ه هالِّ على رحِب اوِسَعه والوجَّ

أدخلته َدارها، وبات ليلته بالصالِة والدعاِء إلى الفجر. وكان لهذِه 
داِرهم،  في  مسلٍم  بوجوِد  َعِلَم  عندما  زياد  ابِن  ماُل  ُه  غرَّ ولٌد  المرأِة 
فأخبَر عبيَد الله بَن زياد، فأرسَل الّلعيُن عدًدا من األعداِء، فحاصروا 
البيت. َأخَبرْته ُطوعُة بذلك، وقالْت له: ما رأيُتَك نِْمَت ليلَة أمس، قال 
ي أميَر المؤمنين، وهو يقوُل  لها: اِعلمي أنَّه قد َغَفْت عيني، فرأْيُت عمِّ

ل إلينا، وما أظنُّه إّل أنُّه آخُر أيامي. لي: الَعَجَل الَعَجَل، عجِّ
القتال.  على  عازًما  إليهم  وَخــَرَج  معروفها،  على  طوعَة  شكر 
فِرقٌة يضربوَنه  مْن كلِّ حَدٍب وصوب،  أخَذ األعداُء يجتمعوَن عليه 
أهِل  نساَء  إنَّ  الرواياُت:  تقوُل  والنبال...  هام  بالسِّ وفرقٌة  بالحجارة، 
سطوِح  على  من  بالحجارة  مسلًما  يضربن  وِصرن  اجتمعن  الكوفِة 
منازلِهّن َأْي وا مسِلماه! وَحَفُروا له ُحفرة، وَسَتروها بالتراب، وبينما 
فَحَمُلوا عليه من كلِّ جانٍب،  الحفرة،  َيْسُقُط في  به  يقاُتلهم وإذا  هو 
قيَّدوه وأخذوه إلى ابن زياد هذا وطوعُة تخاطُب مسلًما: كيَف أنظُر 

َأُتْقَتُل وأنت ضيفي؟! ك عليٍّ بن أبي طالب؟!  إلى وجِه عمِّ
ولساُن حالِها:

تِِسْحبوه ل  ــَكــرار  ال أخــو  ــَن  اب هــذا  ارُحــوه ُكوفان  ياِهْل  تنادهيم  َظلَّت 

أحميك أقَدْر  ما  وِضِعيفة  ُحرمة  وانا  صاحْت يا ُمسلم يا عظمها خجلتي بِيك 
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بكى مسلٌم، فقيل له: أومثُلك يبكي؟! قال: والله، ما لنفسي أبكي، 
لكْن أبكي ألهلي الُمقبلين! أبكي للحسين وآِل الحسين! يعني أبكي 

للحسين والعباس... أبكي لزينَب واألطفال...

)عاشوري(

حسين ــر  ــبِّـ ــخـ وَيـ مــكــة  ألرْض  آه آه  يــوَصــل بــالــن  الِـــذي  ــه  ــنَ وي

ــن ــعــي ِكـــْتـــفـــوه وظــــــْل يـــديـــر ال آه آه  ْمــِعــن  ــه  ال ــا  وم وحــيــد  ُمسلم 

 كأني بمسلٍم يقوُل حينَها:
خاَنوا اهِل الُكوفة بعد ما بايعوني تــُجــونــي ل  وا  ِردُّ حــســيــن  يــا 

ــاد ــَع ــي ْب ــنِّ ــي ع ــل وانـــَتـــَو يـــا َه سلِّموني ــاْد  زيـ ابـــِن  وللفاِجر 

قبل  عليه  وسّلم  وواساه   Q الحسين  ذكر  مسلم  مّرات  ثالث 
شهادته، كانت هذه المّرة األولى، والمّرة الثانية حين جاؤوا له بالماء، 
وقال:  يِدِه،  من  الكأس  رمى  دًما،  الكأُس  امتأَل  يشرَب  أن  أراَد  كلَّما 
الحمد لله، لو كان لي من الرزق المقسوم لشربته. نعم، واسى الحسين 

في شهادته، فأبى أن يموت إّل ظمآَن كسّيد الشهداء!
ْبُط َعْطَشاَنا َأْن َسَيْقِضي السِّ ا َدَرْت  َلمَّ َعَطًشا ــا  هَلَ ــاَرْت  ــَت اْخ َنْفُسَك  ــَا  ــَأنَّ َك

َحْمَراَنا بُن  َبْكُر  َساَقَها  َضــْرَبــٍة  ِمــْن  َظَمأٍ َعــْن  ــاَء  اَل َتِسْيَغ  َأْن  ُتطِْق  َفَلْم 

احشاه جمرة  اليطفي  ماي  طلب  ــاه وّيـ والـــقـــوم  للقصر  ــد  ــع َص

بالحين زياد  ابن  على  سّلم  وما  ثناياه ِسقطت  وبالقدح  سقوه 
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ًعا،  مودِّ عليه  وسّلم  الحسين  مسلم  فيها  ذكر  التي  الثالثة  والمّرة 
حينما صعدوا به إلى أعلى قصر اإلمارة وجراحاته تنزف والعطش قد 
الله(  )لعنه  زياد  ابن  وبين  بينه  جرى  أن  بعد  الله،  يذكر  وهو  به  أخذ 
محاورة قاسية، إذ لم يسّلم مسلم على ابن زياد، ورّد عليه شتَمه لعلّي 
والحسن والحسين R، قائاًل: أنت وأبوك أحّق بالشتم، فاقِض ما 

أنت قاٍض يا عدّو الله، فأمر ابن زياد )لعنه الله( بقطع رأسه.
فصّلى  ليصّلي،  استمهلهم  مشهوًرا،  السيف  مسلم  رأى  ولّما 
ركعتين، وقال: الّلهّم، احكم بيننا وبين قوٍم غّرونا وخذلونا وكّذبونا، 
وتوّجه نحو المدينة وصاح: السالم عليك يا أبا عبد الله، السالم عليك 

يابن رسول الله.
إمامي ــا  ي َحــيــاتــي  ــْر  آخـ وهـــاي  سالمي اليِّمة  َيبو  ابــعــْث  ــْك  إل

بيَّه م  الــظُّــالَّ وحــاَطــْت  ــد  ِوحــي ظامي يرموني  الَقِصر  فــوِق  من 

من  به  وَيرمون  ــه،  رأَس َيْقَطعون  بهم  وإذا  أجوركم!  الله  أعظم 
أعلى القصر، فوَقَع على األرض ُجثًَّة بال رأس! رحَم اللُه من نادى: 

وامسلماه! واغريباه!
الفجيعة العظمى عندما وصَل الخبُر إلى الحسين، فقد كان مصاب 
Q وزينب. وكانت  مسلم أوَل المصائِب التي أبكْت أبا عبِد الله 
ا دخلِت الخيمَة، تارًة تنُظُر  لمسلٍم ابنٌة ُتْدعى َحميدة، دعاها اإلمام لمَّ
إليها زينُب وتبكي، وتارًة تنظر إليها أمُّ كلثوم وتبكي، َجَعل ُيالطفها، 
عليها،  َوَيعطُف  رأِسها  على  بيده  يمسُح  وصاَر  ِحْجِرِه  في  َأْجَلَسها 
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فاستْشعرِت المصيبة، وقالت: يا عم، ما لي أراَك تعطُف عليَّ عطَفَك 
على اليتامى، فهل أصاَب والدي مكروه؟!

الُمصايب عالماِت  ِمــْن  ي  َيعمِّ هذا  ْبَمْسَحك عرايس تَِرْكِت الَقُلْب ذايب

ليَّه بعجْل  ْيَعوَده  والله  الغيبه  ِل  طــوَّ غايب  بَسَفر  ــوي  وابـ ع  تِـــروَّ َگلــبــي 

وَقْلها يا حميدة والِدك ما َظنِّتي ْيعود َضْمها ْلصْدره والدِمْع جيري باخلْدود

بالمنّيه تــفــاوِل  ل  ي  عمِّ يا  ونـــادْت  ِشْهَقِت ْوظلَّْت تنتِِحْب وْبروحها جْتُود

)طور الخضيب(

وعيني اْعلى درَبك ناطِرة تتمنَّى ُشوف اْخَطاك ُبويه ُيمسِلْم خاطري ِحيِل انِكَر بِْجفاك

فَركاك مانِحتِِمْل  َتــرا  اْعيالك  لتتِرْك  اْرباك آنه  متاجه  ابالُعمر  ْزَغرَّ  ُعمري 

آه مسلم  يــا  آه  مسلم  يــا  آه  مسلم  يــا   آه 

ِيْمَسْح على راسي واِحْس بعيونه الِْف َعْبرة ي انِْشَده ابِكْل وِكْت عنّك آنه اْبحْرة عمِّ

ي يجيني ابِكْل حِزْن جنَّه انِكَسر ظهره عمِّ اْشِكْثره  اْصَبْح  ه  مهَّ دمِعَته  اترِجْم  مْقَدر 

آه مسلم  يــا  آه  مسلم  يــا  آه  مسلم  يــا  آه 

َدلِْيُل  فِْيِه  أِس  ــرَّ ال َمْسُح  والُيْتُم  بَِرأِسَها  الُحَسيُن  َمَسَح  اْبنٌَة  وَلُه 

َطِوْيُل َعَلْيَك  ُحْزنِي  ــِدي  َوالِ َيا  أَل  َصَرَخْت  ُيْتَمَها  ْت  أَحسَّ ا  َلمَّ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الرابع

القصيدة

َجِليُل  ــلَّ  ــ َأَط ــْد  َقـ ــٌب  ــْط َخ ــِه  ــل لِ َوَوِصيَُّه ًدا  ُمَحمَّ َأَصــاَب  َخْطٌب 

َقِليُل النَّاِصُروَن  َحْيُث  بِالنَّْفِس  ــْن َفــاٍد َشــِريــَعــَة َأْحــَمــٍد ــِه ِم ــِدي َأْف

َبِديُل ــِزيــُد  َي َفــاطِــَمــٍة  اْبــِن  َوعــِن  ُسَميٍَّة اْبِن  إَِلى  َواْنَقَلُبوا  َخَذُلوُه 

َتُجوُل َعَلْيِه  ــْدًوا  َعـ َخْلِفِه  ــْن  ِم ــاَهــا َوالــِعــَدا ــْذ َأَت ــُه َطــْوَعــُة ُم آَوْتـ

ــوُل ــُص ــٌة َوُن ــنَّ ــَوْت َعــَلــْيــِه َأِس ــ َأْه َلُه ُصنَِعْت  بَِحِفيَرٍة  َهــَوى  َحتَّى 

َنِحيُل َماِء  الدِّ َنْزِف  ِمْن  َوالِجْسُم  بِِجَراِحِه ُمْثَخنًا  َفاْسَتْخَرُجوُه 

َقتِيُل َوْهَو  َسَحُبوُه  الثََّرى  َوَعَلى  البِنَا َأْعَلى  ِمــْن  ــْوُه  َرَم ُثــمَّ  َقَتُلوُه 

التَّْمثِيُل ــنِــي  َأَصــاَب َفــَلــْيــَت  فِــيــِه  َوَمثَُّلوا الِحَباَل  بِِرْجَلْيِه  َرَبُطوا 

ــُل ــِوي ــٌة َوَع ــ ــَم َرنَّ ــِل ــْس ــْقـــَداِن ُم فِـ ُمْذ َفاَجَأ النَّاِعي الُحَسْيَن َعَلْت َعَلى

َدلِيُل فِيِه  اِس  ــرَّ ال َمْسُح  َوالُيْتُم  بَِرأِسَها الُحَسْيُن  َمَسَح  اْبنٌَة  َوَلُه 

َطِويُل َعَلْيَك  ُحْزنِي  ــِدي  َوالِ َيا  َأَل  َصَرَخْت  ُيْتَمَها  ْت  َأَحسَّ ا  َلمَّ
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)شعبي(

لسان حال حميدة بنت مسلم:
عليَّه بكفك  تمسح  اليتامى  مثل  الغارضّيه غــريــب  يــا  كــرتــه  قلبي 

الله من هالحوال كنّي يتيمة الكافي  مّهال العن  ودمــع  رايس  عى  تسح 

جرّيه ــّدي  خ على  عبراتي  خّليت  واهلل يا عمي هاي ما كانت عى البال 

:Q جواب الحسين
عينه يدير  وحيد  وظل  الكوفة  غدرته  حزينه يا  مسلم  حال  عن  اخلرب  جان 

هدّيه للطاغي  راح  البطل  وراس  ساحبينه  جسمه  بالسواق  وبالبل 

جواب حميدة:
ــى الـــوالـــدهـــا لــمــالــيــش غــيــره عــل ــدة ولــــــن الـــبـــصـــره ــ ــاعـ ــ أنــــــا قـ

ــره ــيـ يــتــيــمــة صـــــرت وانـــــــا زغـ ــره حـ واهلل  يــمــســلــم  ــه  ــويـ ــبـ يـ

لسان حال مسلم لبنته حميدة: )لحن الفراق(
بمقامي الكوفة  ــدرت  غ حميدة  يا  ــي الــــول ســالمــي ــغ ــّل ــا حــيــدة ب يـ

ظامي ذبــحــونــي  بالقصر  حميدة  ــا  ي

جواب حميدة: )لحن الفراق(
جفوني بكفك  وامسح  مسلم  بوي  عيون بعينك  ــل  كــحِّ مسلم  بـــوي 

سبوني ــابــك  أحــب ويَّ  مــســلــم  ــوي  بـ
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المصيبة 

والسفير  العظيم  الّشهيد  مصيبة  لتالوة  ص  ُتخصَّ عادًة  الليلة  هذه 
طالب  أبي  بن  عقيل  بن  مسلم  وهو   Q الحسين  الله  عبد  ألبي 
لثورة  د  والممهِّ المظلوم  الغريب  الله،  إلى  الحوائج  باب   ،Q
دين أو بعضهم  الحسين Q. ومن المهّم أيًضا أن نشير إلى الممهَّ
الذين كان لهم دور في بداية ثورة اإلمام الحسين، وفي إيصال صوته 

إلى بعض المناطق اإلسالمّية، وهنا نذكر بعضهم:
1. سليمان بن رزين سفير اإلمام الحسين Q إلى البصرة، والذي 
أرسله اإلمام وحّمله رسالة إلى أهل البصرة وأعيانهم ووجوههم. 
يخرج  أن  قبل  زياد،  ابن  الله  عبيد  عليها  وكان  البصرة  إلى  وصل 
منها إلى الكوفة. أوصل سليمان هذه الرسالة، لكن وشى به بعض 
أوجه البصرة عند ابن زياد، فقبض عليه وقتله، وهو أّول الّشهداء 

.Q السفراء في ثورة اإلمام لحسين
Q إلى ابن عقيل  2. عبد الله بن يقطر الذي كان سفيًرا للحسين 
برسائل، وأيًضا كان يأخذ الجواب من ابن عقيل إلى الحسين، وقد 
قبض عليه الحصين بن نمير عند مشارف الكوفة، وجاء به إلى ابن 

زياد، فقتله.
ر الصيداوّي، سفير الحسين Q، جاء بكتاب من  3. قيس بن مسهَّ
ابن  فسأله  زياد،  ابن  إلى  به  وجيء  عليه  فُقبض   ،Q الحسين 
ق الكتاب،  زياد عن الكتاب وما فيه وإلى من ُأرسل )وكان قد خرَّ
بين  زياد  ابن  فخّيره  شيء،  بأّي  اإلفصاح  فرفض  ابتلعه(،  وقيل: 
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ابن  )الكّذاب  ويسّب  المنبر  يصعد  أو  الكتاب  تفاصيل  يذكر  أن 
الكّذاب( -يعني الحسين Q والعياذ بالله-. فأجابه قيس إلى 
الحسين بن علّي بن  إّن  النّاس،  أّيها  المنبر، وقال:  الثانية، وصعد 
فاطمة بنت رسول الله خير أهل األرض، وقد أرسلني إليكم، وهو 
 Q الحسين  على  أثنى  ثّم  فأجيبوه.  الرقَّة،  بطن  من  بالحاجر 
ولعن ابن زياد ونزل، فأمر به ابن زياد فقتلوه، وقيل: إّنهم رمْوه حيًّا 

من أعلى القصر، فتقّطع بدنه ومات )رضوان الله عليه(.
4. هانىء بن عروة، كان سّيًدا في قومه ووجًها من وجوه أهل الكوفة، 
وموالًيا ألهل البيت R، وكان له دور في التفاف النّاس حول 
بن عقيل  منزًل لمسلم  داره  البيعة. وكانت  بن عقيل وأخذ  مسلم 
ابن زياد بحيلة سياسّية بعد أن أعطاه األمان.  Q، وقد اعتقله 
فلّما َمُثل هانىء في مجلسه طالبه ابن زياد بمسلم Q، ثّم أهانه 
بعد.  ما  في  وقتله  ثّم حبسه،  أنفه،  م  وضربه على وجهه حّتى هشَّ
الكوفة. وقد  انتكاسة حركة مسلم في  أثر كبير في  وكان لعتقاله 
ربطوا الحبال برجليه ورجلي مسلم Q وجّروهما في أسواق 

الكوفة )رضوان الله عليهما(.
5. مسلم بن عقيل ابن عّم اإلمام الحسين Q الذي ارسله الحسين 
على  تحّثه  التي  الكثيرة  رسلهم  جاءته  بعدما  الكوفة  إلى   Q
القدوم عليهم، وقد كتب الحسين Q كتاًبا إلى أهل الكوفة مع 
مسلم، ومّما جاء فيه: وإّني باعث إليكم أخي وابن عّمي وثقثي من 
الحجا  أّنه قد اجتمع رأي ملِئكم وذوي  إلّي  فإن كتب  بيتي،  أهل 
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َقِدَمت به رسلكم وقرأُت في كتبكم،  والفضل منكم على مثل ما 
أقدم عليكم وشيًكا إن شاء الله...

هذا الكتاب، يبّين فضل مسلم بن عقيل، إذ إّنه شخصّية مرموقة في 
وثقته. وهذا  أخوه  بأّنه   Q اإلمام  R، وقد وصفه  البيت  أهل 
الوصف األخير يبيِّن أّن شخصّية مسلم Q إلى جانب صلة القرابة 
 Q وحال القرب المعنوّي من الحسين Q التي تربطه بالحسين
حّتى وصفه بأّنه أخوه، فهو شخصّية موثوقة مناسبة لهذه السفارة، ذو 
حنكة سياسّية ودراية تاّمة بثورة الحسين Q وأهدافها، ووعي تاّم 
في  عقيل  ابن  مسلم  أظهره  ما  وهذا  عاتقه.  على  الملقاة  للمسؤولّية 
إيمانه  عن  فضاًل  هذا  مختلفة.  ومناسبات  عديدة  مواقف  في  الكوفة 
 Q Q؛ لذلك نرى الحسين  الّشهداء  وإخالصه وولئه لسّيد 
يبكي في وداع مسلم، ويضّمه إلى صدره فيتعانقان، ثّم يقول له: وإّني 

ألرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الّشهداء يوم القيامة.
ومضى مسلم إلى الكوفة، ووصل إليها وبايعه النّاس حّتى أحصى 
ديوانه ثمانية عشر ألف مبايع، وقد أرسل بعد ذلك كتاًبا إلى الحسين 
بايعني من  أهله، وقد  يكّذب  الرائد ل  فإّن  بعد،  أّما  فيه:  Q جاء 
أهل الكوفة ثمانية عشر ألف مبايع، فأقبل حين يأتيك كتابي، والّسالم. 
ولكن أين كان هؤلء المبايعون لمسلم بن عقيل؟ فدخول ابن زياد إلى 
أهل  بشيعة  ُملئت  التي  وسجونه  ومالحقاته  وترغيبه  وترهيبه  الكوفة 
المعّقدة  الظروف  من  ذلك  إلى  وما  عروة،  بن  لهانىء  وحبسه  البيت 
التي عاشتها الكوفة وأهلها في تلك المرحلة قلَبْت األمور رأًسا على 
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عقب، حّتى وصلت األمور بمسلم الذي بايعه اللف إلى أن يمشي 
متلّدًدا في شوارع الكوفة، ل يجد من يدّله على طريقه.

نعم، نبكي دًما على مسلم، نبكي فيه أموًرا كثيرة؛ نبكي غربته، نبكي 
يوم  بعد  ضاعا  اللذين  وإبراهيم  محّمد  ولديه  نبكي  الغرباء،  أطفاله 
العاشر من المحّرم وُقتال بطريقة بشعة ومؤلمة، نبكي طفلته حميدة، 
نبكي وحدته وضياعه في أزّقة الكوفة، ل يهتدي ُسبل الخروج منها، 
تنَس  لم  التي  الموالية  المرأة  طوعة  باب  إلى  األمر  به  انتهى  أن  إلى 
الماء )وقد  لّما طلب منها مسلم  Q وعدله، والتي  حكومة علّي 
الّدار وجاءته  إلى  دارها( دخلت  باب  تنتظر عودة ولدها على  كانت 
وجدت  خرجت  ولّما  الّدار،  إلى  القدح  أدخلت  ثّم  فشرب،  بالماء 
مسلًما ما يزال جالًسا عند باب دارها، قالت له :يا عبد الله، ألم تشرب 
الماء؟ قال: بلى، قالت: إًذا ما جلوسك على باب داري؟! اذهب إلى 

أهلك وعشيرتك، فإّني ل أحّله لك.
عــشــيــره ول  عــنــدي  ــل  ــ أه ل  ــره ــدي ــت ــس ــا وعـــيـــنـــه م ــه ــل ــگ ي

حيره ــرت  ج مــا  حيرتي  ومــثــل  ــي بــغــيــر ديــره ــام ــم ــب وع ــري غ

ــد نــصــيــره ــ ــاگ ــ ــف ــ ــم ال ــلـ ــسـ أنــــــا مـ

قال لها: أمة الله، أنا مسلم بن عقيل، ليس لي في مصركم هذا أهل 
ول عشيرة.

نشدتك ما  مسلم  يا  ادري  ولون  عرفتك ــا  م غــالــي  ــا  ي صــاحــت 

 قالت له: أنت مسلم بن عقيل، لله دّر عّمك علّي بن أبي طالب! 



233

والتهّجد  بالعبادة  ليله  فقضى  تسكنها،  كانت  التي  غير  داًرا  أدخلته 
في   Q المؤمنين  أمير  عّمه  فرأى  قلياًل  اضطجع  القرآن،  وقراءة 
مسلٌم  أفاق  قريب.  عن  إلينا  صائر  أّنك  مسلم،  يا  يقول:  وهو  منامه، 
يقاتلهم  إليهم  وخرج  حربه  لمة  فلبس  الخيول،  حوافر  وقع  على 
ُروي  وقد  القتلى،  أكثر  حّتى  القتال  على  تشّجعه  خلفه  من  وطوعة 
بالنّبال،  يرشقونه  وكانوا  عليه،  فتكاثروا  بالجند،  أمّدهم  زياد  ابن  أّن 
سطوح  من  عليه  ويرمونها  القصب  بأطناب  النّار  ُيلِهب  وبعضهم 
ليستريح  وقف  إّنه  قالوا  حّتى  اعتقاله،  كيفّية  في  اخُتلف  وقد  الدور، 
ليقاتلهم،  عليهم  فشّد  يديه،  بين  من  وانكشفوا  حفيرة،  له  فحفروا 
فسقط فيها، فانتزعوا سيفه واستخرجوه منها. فدمعت عيناه، قيل له: يا 
مسلم، إّن الذي يطلب مثل الذي طلبت ل يبكي إذا نزل به مثل الذي 
نزل بك؛ فقال: والله ما لنفسي بكيت، وإّنما أبكي ألهلي المقبلين، 

لحسين وآل حسين!
احسين ــر  ــب ــخ وي ــاز  ــج ــح ال ألرض  ــد بـــالـــن ــصـ ــقـ ــن الــــــــذي يـ ــ ــ ويـ

ــيــن صــوب ــوم  ــ ــق ــ ال ــه  ــي ــل ع ودارت  ــن ــع ــم وحــــيــــد وللــــــــه م ــلـ ــسـ مـ

فـــي ويــــن راحــــــوا هــلــه الــطــيــبــيــن ــن ــع ــال ــر ب ــ ــدي ــ ــان ظــــــّل ي ــ ــوف ــ ــك ــ ب

بينهما  وجرى  زياد.  ابن  على  وأدخلوه  اإلمارة،  قصر  إلى  حملوه 
به  فصعدوا  مسلم،  عنق  بضرب  زياد  ابن  أمر  بأن  انتهى  حاّد،  حوار 
إلى أعلى القصر. استمهلهم لحظات، فصّلى ركعات، ثّم وّجه وجهه 
ثّم أدنوه من أعلى  الله،  أبا عبد  يا  الّسالم عليك  المدينة قائاًل:  ناحية 
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القصر وضربوا عنقه، ورموا بحّثته إلى األرض.
ــارة المـ مــن گصر  ــگــوم  ال ورمـــوه  اخباره وشاعت  گىض  والگدر  ويي 

ثّم ربطوا برجليه الحبال، وجّروه في األسواق.
زرود،  في  وهو   Q الحسين  إلى  الخبر  وصل  لّما  المصيبة 
اغرورقت عيناه بالدموع وبكى أصحابه حّتى ارتّج الموضع بالبكاء، 
ثّم التفت الحسين ونادى أخته زينب: أخّيه عليَّ بطفلة مسلم حميدة. 
اليتيمة، وضعها في حجره، جعل يمسح على  جاؤوا بحميدة الطفلة 
الله، ما لي أراك  أبا عبد  يا  بيتمها، قالت: عم  الطفلة  رأسها، أحّست 
تمسح على راسي كما يمسح على رؤوس اليتامى؟ هل أصيب والدي 

بشيء؟ فقال Q: بنّية لئن أصيب أبوِك فأنا أبوِك.

ــا بـــّيـــن عــلــيــنــاتـــقـــّلـــه يـــعـــّمـــي ابـــــــوي ويـــنـــه ــ ومـــــن زمــــــان م

لــيــنــه عـــــاد  ول  ــه  ــتـ ــرشـ طـ ــهمــــن  ــنـ ــيـ ــلـ ــاتـ ــن ابــــــــــوي قـ ــ ــك ــ ــم ــ ي

بايده الــدمــعــات  ويمسح  ــا حــمــيــدةشبقهه  ــرت لـــك يـ ــ ــا ص ــ ــو ان ــ أب

ــدة ــعــي ــة والـــــــدك صــــــارت ب ــوفـ شـ

أيًضا ثّمة عزاء آخر لمسلم، وذلك عندما جاؤوا بسبايا أهل البيت 
في  واستأذنت  أقبلت  طوعة  أّن  ُيروى  الخربة،  تلك  في  الكوفة  إلى 
الدخول على الحوراء زينبO، فقالت لها زينب: أخّيه من أنِت؟ 
 :Oقالت: أنا طوعة التي آوت ابن عّمك مسلم، فقالت لها زينب
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بلى، يا طوعة حّدثيني عن حالت ابن عّمي مسلم، قالت طوعة: لله 
 ...Q دّره، فلقد ذّكرهم في ذلك اليوم بشجاعة عّمه أمير المؤمنين

ثّم سألتها طوعة عن ابنة مسلم.
ــجــي اظـــعـــون الــيــتــامــى ــي مــســلــم مـــن ت ــانـ وّصـ

ــه حـــمـــيـــدة قــــــال أبـــّلـــغـــهـــا ســـالمـــه ــتـ ــنـ بـ

ــح بــكــفــي الــهــامــه ــ ــس ــ وعـــنـــه أضـــمـــهـــا وأم

ــه ــونـ ــبـ ــرقـ ــتـ تـ ول  ــا  ــ ــهـ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ امـ لــــنّـــــــــه 

العيـن ــت  ــاض وف ــا  ــوه أب ذكـــر  حــمــيــدة  سمعت 

ــي الــلــي تــطــلــبــيــهــا يــالــتــنــشــديــن ــ ــاحـــت أن وصـ

باثنين الـــدهـــر  فــجــعــنــي  الــلــي  الــيــتــيــمــة  ــي  ــ آن

ــه ــن ــي ــح ــي الـــلـــي ذاب ــ ــال ــ ــي وخ ــ ــوي ــ مــســلــم أب

جاءت حميدة تسأل طوعَة عن أبيها:
إشصار احكيلي  طوعه  يا  الــكــّفــارعّمه  بـــوالـــدي  دارت  مــن 

كبيره ــة  ــوف ــك ال لــي  ــون  ــول ــگ ــرهي ــي ــث ــا ك ــيـــهـ وعــــــدوانــــــه بـ

ــه حــيــره ــلـ ــه مــســلــم والـ ــوي ــب ــرت وآنــــا صــغــيــرهي ــ يــتــيــمــه ص

حاله لي  إحكي  طوعة  يا  ــى الــهعّمه  ــدّن ــت ــو ال ــاه مـــن طـــاح ي

ــاع شــالــه ــگـ ــنِّ الـ ــ ــه وعـ ــل ــسِّ بدالهغ عــّمــي  أرتــجــي  كنت  ــا  أن

يــــفــــيِّ عــــلــــّي وعــــلــــى عـــيـــالـــه
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ــْت ــَوَل ــد أع ــفــَلــٍة َلـــَك َق ــم طِ َقــاِدَحــهَوَكـ الَحَشا  فــي  َوَجــمــَرُتــَهــا 

ــجــِرِه ــي ِح ُزَهــا الــِســبــُط ف ــِه َفـــاِرَحـــهُيــَعــزِّ ــربِـ ــي ُقـ ــ ــُدو َوف ــغ ــَت لِ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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امللحقات الشعرّية

الشعر القريض

ي َدَما القصيدة األولى: ِلُمْسِلٍم َعْيَن الُهَدى ُسحِّ

ــي َدَمـــا ــحِّ ــْنَ اهلُــــَدى ُس ــ ــٍم َع ــِل ــْس ــالُِ ــي َضــَرَم ــا َحــَشــا اإِلْســــالِم ُشــبِّ َوَيـ

ــا ــَه ــاَلُك ــُه َأْم ــْت َلـ ــَك ــًى َب ــت ــِدي َف ــ ــَمــاَأْفـ ــأَلُ األَْعـــَلـــى َأَقــــاَم الــَمــْأَت ــَمـ َوالـ

يـــَعـــَة َأْحَــــٍد ــْن َفــــاٍد رَشِ ــ ــِه ِم ــ ــِدي ــ َمــاَأْف ــا َقـــْد ُحــرِّ ــُه َم ــنْ ــى اْســُتــبِــيــَح ِم َحــتَّ

ــْغــَرًمــا ــًى َيـــَرى الَــيــاَة َم ــت َمْغنََماَأْفــــِدي َف ــاَت  ــَم ــَم َوال الــُحــَســْيــِن  ــَد  ــْع َب

ــٍد ــمَّ ُمَ ــِن  ــ ِدي ُدوَن  َوَجـــــاَل  ــاَل  ــ ــاَص َم ــرَّ ــَج ــَرٍة ُم ــْفـ ــُحـ ــَوى بِـ ــ َحـــتَّـــى َهـ

ــراِح ُمــْثــَخــنـًـا ــاجِلـ ــوُه بِـ ــَرُج ــْخ ــَت ــاْس َماَف الدِّ ــْزِف  َن ِمــْن  الَمْشَي  َيْسَتطِيُع  َل 

َرَنـــا إَِل ــِه  بِـ ــْذ َصـــَعـــُدوا الــَقــرْصَ  ــاُمـ ــَم ــلَّ ــا َوَس ــًي ــاِك ــِن َب ــْي ــَس ــُح َنـــْحـــِو ال

ــُه ــاَم ــَظ وا ِع ُ ــاَرَمـــــــْوُه َحـــتَّـــى َكــــــرَّ ــَم ــَظ ــاَن َأْع ــ ــِل َك ــْب ــَح ــال ــُه بِ ــُب ــْح َوَس

ــا َقـــْد َرَأْتــــَك ُمــْســِلــًا ــَت َعــْيــنً ــْي ــا َل الَعَمى َي َنــاَلــَهــا  بِـــاألَْســـَواِق  ُتــْســَحــُب 
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البِنَا ــَى  َأَعـ ِمــْن  ــِه  ــي َراِم َدَرى  ــْل  ــىَأَهـ ــيِّ َقـــْد َرَم ــَوِصـ ــيِّ َوالـ ــبِ ــنَّ ــَب ال ــْل َق

اْنَقِلِعي ِجَباُل  ــا  َوَي اْبَلِعي  َأْرُض  َماَيا  السَّ ُشــْهــَب  ــُه  َل ــا  ــْزًن ُح ــِري  ــثِ ــَت َواْن

ُمْسِلِم
ْ
َسى َدْمًعا ِبَعْيِن ال

َ
ْجَرى األ

َ
القصيدة الثانية: أ

اْلُْسِلِم ــَعــْنِ  بِ َدْمــًعــا  األََســـى  ــَرى  ُمْسِلِمَأْجـ َمْقَتُل  يــِن  الــدِّ َقْلَب  ــَأَصــاَب  َف

َســابـِـًقــا َأْحــــَرَز  الــّشــهــداء  ُل  َأوَّ ِمُهـــَو  ــدَّ ــَق ــُر ُم ــْي ــَو َخ ــْه ــاَدِة َف ــَه ــشَّ ــْضــَل ال َف

ــْت ــ ُأْوِدَع ــْد  َق بَِفْضِلِه  ــْنِ  ــَس اْلُ ــَقــُة  ــِه َوَأْعـــظِـــِمثِ ــَديـ ــَقـــًة َلـ ــِه ثِـ ــ َأْكــــــِرْم بِ

ــًظــا َحــافِ ــَة  ــَغ ــي ــِل ــَب اْل ِرَســـاَلـــَتـــُه  ِمَأدَّى  ــالـــدَّ ــاِن َوبِـ ــَس ــلِّ ــال ــقَّ األََمـــاَنـــِة بِ َحـ

ــًة ــَع ــْي َب ــَم  ــَكـ ــَأْحـ َفـ ــاٍن  ــُكـــوَفـ لِـ ُتْفَصِمَواَف  َلــْم  اْلــَعــَمــى  َلـــْوَل  ــًة  ــوَق ــْوُث َم

ــًرا ــ ــَؤخَّ ــ ًمـــا َوُم ــُعـــوُه ُمـــَقـــدَّ ــاَيـ ــْد َبـ ــ ــِه َواْلــَغــْدُر َطــْبــُع اْلــُمــْجــِرِمَق َغـــَدُروا بِ

َغاُبُه ــَة  ــْوَع َط ــُت  ــْي َوَب َعَلْيِه  ــْوا  ــَط ْيَغِمَوَس الضَّ بَِقْلِب  لَِجْمِعِهْم  َفَسَطى 

اْلــِعــَدى ــَى  َع النَِّصِر  َعـــَدُم  ُه  رَضَّ اْلِمْخَذِمَمــا  َحــدُّ  اْلــَحــْرِب  فِي  َوَنِصيُرُه 

َفَرَمْتُه ــِه  بِ َأْوَدْت  َقــْد  ــَداُر  األَْقـ ــاِء بِـــَأْســـُهـــِمَلِكنََّا  ــَضـ ــَقـ ــْوِس اْلـ ــ ــ ِمــــْن َق

ــَرى بِــَحــِفــَرٍة ــثَّ ــِه ال ــَوى َعــَى َوْجـ ــَه اْلَقْشَعِمَف لَِصْيِد  ُنِصَبْت  َكْيِدِهْم  ِمــْن 

ْد َهَوى
َ
ِسي ِلَصِريع ٍق

ْ
 َنف

َ
ْهف

َ
القصيدة الثالثة: ل

ــْد َهـــَوى ــ يـــع ٍَق ــرَصِ ــَف َنـــْفـــِس لِـ ــ اإلَمـــاَرْههَلْ َقْصِر  ــْن  ِم ــاِف  ــَت األَْك ُمــوَثــَق 

ــَرًدا ــْفـ ــاُه َوِحـــيـــًدا ُمـ ــ ــَس ــ ََداَرْهَلـــْســـُت َأْن األَْعـــــَداُء  ــَجــَم  َه َقـــْد  ــه  ــْي ــَل َوَع



239

ــم ــَدا َجــــــاًرا هَلُـ ــ ــَغ ــ ــَواَرْهُمــــْذ َأَتــــاَهــــا َف ــ ِج اَلـــَقـــْوُم  َيــْحــَفــَظ  َأْن  ــى  ــ َوَأَب

ــُه ــَتـ ـ ــَقــا ِذمَّ ــُل الــشَّ ــ ــ ِذَمـــــــاَرْهَمـــا َرَعـــــى َأْه ــرِك  ــ ــشِّ ــ ال ــو  ــنُـ َبـ َوَل  َل 

ْ َوَل فِـــْهـــٌر  َقــــَعــــَدْت  ِلْ  ــاَراَعـــَجـــًبـــا  ــْدِرَك َث ــ ــْي ُت ــَرِع األَْســَيــاَف َك ــْش َت

ــْت ُمــْســِلــًا َبــــْنَ الــِعــَدى ــاَسـ ــنَـ ــًرا بِــالــِحــَجــاَرةَأَتـ ــْس ــِه َق ــي ــْرِم ــَســا َت والــنِّ

ــِه ــتِ ــَل ــْف ــَى طِ ــ ــي َعـ ــ ــاِئ ــ ــَش ــ ــرَّ َأْح ــ اْنِكَساَراَحـ ْبِط  السِّ َها  َعمِّ ِمْن  َرَأْت  ُمْذ 

َقْلبَِها َوِف  ــُه  ــنْ َع ــُه  ــَأُل ــْس َت ــاَراَفـــَغـــَدْت  ــ ــْد َغــــَدا ُيـــْضـــَرُم َن ــ الـــُحـــْزُن َق

ــا ــَه ــُم ــِل ــْع ــا ُي ــ ــْبــُط هَلَ ى الــسِّ ــرَبَ ــ ــاْن ــ ــِح ِمــنْــُه َواإلَشـــــاَرهَف ــِوي ــل ــتِّ ــال َعــنْــُه بِ

ــا ــَهـ ــْمـــَســـُح ِمـــنْـــَهـــا َرأَسـ ــَدا َيـ ــ ــَغ ــ ــى إَِشـــاَرهَف ــَل ــَا َأْج ــَه ــْالــُيــْتــم ِل َوْهـــَي بِ

القصيدة الرابعة: يا صاِحب العْصِر اْستِمْع ِلُمِصيبٍة

لُِِصيبٍة اْستِمْع  الــعــرْصِ  صاِحب  ــول الــلــِه قــْبــل ُوُقــوِعــهــايا  ــكــْت رُسـ أْب

ــًرا ــابِـ ــيٌّ صـ ــ ــا الـــــول ع ــُحــْمــِر ُدُمــوِعــهــاوبـــكـــى هلـ ــُه بِ ــُع ــرْت مــداِم وجـ

علْت حّتى  ــُه  ــُل وأْه ــســْنُ  الُ وْقِعهاوبكى  ــْن  ِم وُصــراُخــُهــْم  ــُهــْم  أْصــواُت

أْرُضُهم وماجْت  مْوِضُعُهم  ــّج  نْجمهاواْرت العِشيرِة  فــْقــِد  على  ــا  ــْزًن ُح

غدا ــْد  ق ــْن  م ُمــْســِلــٍم  ُمِصيبة  ــنِــي  لِقضاِئهاأْع مــْقــصــًدا  ــِج  ــواِئ ــح ال اب 

الوغى ُســـوِح  ِف  ــداُم  ــْق الِ ــك  ذلِ وسِفيرهابــو  ــٍة  ــوف ــُك لِ ــِن  ــُحــســْي ال ِقـــُة 

ــهــا ــطــْوِع بِ ــُه  ــْت ــع ــاي ب إِْذ  هلـــا  ــٌل  ــ ُعُهوِدهاوْيـ جِمْيع  نكثْت  ــِه  بِ غــدرْت 
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وظــاِمــًئــا يـــاِر  الـــدِّ ِف  ــا  ــًب غــِرْي ــُه ِمــْن أْعــلــى الــبِــنــاِء أِلْرِضــهــافقىض  ــْت ورم

ــي له ــِف ــا هلْ ــِه ي ــْي ــل ــْن ِرْج بُِسوِقهاســحــبــْتــُه ِمـ ــهــاِر  الــنّ ُطـــول  ــيٍء  ــانِ ه مــع 

ــيـــدة بــْعــدمــا ــِفـــي لِــطِــْفــلــتِــِه حِـ ُيْتِمهاهلْـ ِمـــْن  تْشتِكي  أبــاهــا  فــقــدْت 

ــِحــْجــِرِه ــْنُ بِ ــس ــُفــهــا الُ ــافــغــدا ُيــالطِ ــه ــرْأِس ــاُم بِ ــ ــ ــِه مــســح اإِلم وبِــكــفِّ

ُمْشِفًقا ــنــب  زْي ــْوراِء  ــح ــْل لِ ــوُل  ــُق ــــي أُبـــوهـــا وخــالِــهــاوي ُقـــولِـــي لــهــا إِنِّ

ــٍب والِـــــٍه ــْلـ ــقـ ــا قـــالـــْت بِـ ــ ــأّن ــ وهْبتهاوك ــُن  ــســْي ُح ــا  ي األُُبــــــّوُة  ــم  ــْع نِ

ــا ــِدك أّنـ ــْقـ ــفـ ــى بِـ ــشـ ــي أْخـ ــنِ ــنّ ــِك ــال ــه ــيِّ ــا وولِ ــه ــالِ ــمــة خ ــي ــتِ تـــْغـــُدو ي

القصيدة الخامسة: قْد خاض بْحر المْوِت ِفي حمالتِه

حالتِه ِف  ــْوِت  ــ ال بــْحــر  ــاض  خ ــْد  ــُمق ــالطِ ــت ــْم ُم ــِه ــاِح ــف ــِص وُعـــبـــاُبـــُه بِ

الــوغــى ِف  الــثــنــايــا  ــاّلع  ــ ط ــُه بــاِســُموتـــــراُه  ــن ــدى والــثــغــُر ِم ــِع تــْبــِكــي ال

لِـــغـــْدِرهـــا أمــــان  ول  آمـــنـــْتـــُه  ــْد  ــ ــنُّ عــالِئــُمق ــِجـ ــُه ِمـــّمـــا ُتـ ــ فـــبـــدْت ل

ــدى ــت ــِه ُثـــّم اْغ ــْربِـ ــة حـ ــاِشـــُمســلــبــْتــُه لمـ ــوٌم غـ ــ ــُل ــ ــًرا فِـــيـــِه ظ ــ ــأمِّ ــ ــت ــ ُم

الّظا ِمـــْن  الــُفــؤاِد  ُمْلتِهب  ــُه  ــٌع ســاِجــُمأستـ دْمـ الــوجــنــاِت  ولـــُه على 

لُه نــفــٍس  ــْن خـــْوٍف عــى  ِمـ ــِك  ــْب ي ــاِدُملْ  ــ ــ ــاُه رْكـــــــٌب ق ــ ــكـ ــ لـــِكـــنّـــُه أْبـ

لقى مــا  ــالقــي  ُي أْن  ُحــســْيــنًــا  ــنــُه مــحــاِرُميــْبــِكــي  ِمـــْن غـــْدِرِهـــْم فــُتــبــاُح ِم

ــذي ــقــرْصِ اّل ــن ال ــُمفــرمــْتــُه مــْكــُتــوًفــا ِم قــواِئ ِمــنــُه  ــْغــيــاِن  الــطُّ قــامــْت على 



241

ِمـــن ال ُيــْرمــى  ــٍم  ــِل ــْس لُِ ــاُه  ــت ــف هلْ ــُموا  راِح يْحنُو  وليس  المُشوِم  قْصِر 

ــرُّ ِف األْســـواِق جــْهــًرا ِجــْســُم من ضــراِغــُمجُي ــراِح  ــصُّ ال لـِـلــّشــرِف  ُتنِْميِه 

ال فأْسبل  ــســن  الُ مْقتُلُه  ــّد  ه ــْد  كاظُِمق الُمِلّمِة  ــدى  ل ــو  وُه عــبــراِت 

ى اْبِن َعِقيِل
َ
اِئْي َعل

َ
 ُبك

ٌ
ليل

َ
القصيدة السادسة: ق

ــِن َعــِقــيــِل ــ ــٌل ُبــَكــاِئــْي َعـــَى اْب ــي ــل َمــِســيــِلَق ــلَّ  ــ ُك َدْمـــِعـــَي  َســــاَل  وإْن 

ــاَلل ــضَّ ــِدي ال ــَأْيـ ا بِـ ــفــِس َأِســـــْرً ــنَ ُلـــوِلبِ ــوَد الـــذَّ ــ ــوِت َق ــَم ــل ــاُدْوُه لِ ــ ــَق ــ َف

َقـــْلـــبِـــِه ِف  َكـــــان  َمــــا  النَّبيِلَوَأْعـــــَظـــــُم  ــِن  الــُحــَســْي ِذكـــُر  ــمِّ  ــَه ال ِمـــَن 

الُـــَســـْنُ َيـــــــذْوَق  أْن  ــْوِلُمَـــــــــاَذَرًة  ــُغ ــنُّ ــاِء ال ــَفـ ــا َذاَقـــــُه ِمـــْن َجـ ــَم َك

ُســْوِل ــَط الــرَّ ــْب ــَك ِس ــَصــاُب ــى ُم ــَك ــْوِلألَب ــ ُس ــرَّ ــ َوكـــــاَن ُبـــَكـــاُه بِـــَعـــْيـــِن ال

َأَراَك بِــــــــــأّنْ  َعـــــــيَّ  ــُذْوِلَيـــــِعـــــزُّ  ــُخـ ــَر الـ ــْي ــثِ ــَل الــنَّــصــيــِر َك ــْي ــِل َق

ــبَّ ــُع َت َل  َأْن  ــَت  ــ ــْي ــ َوآَل ــِلَظــِمــْئــَت  ــْي ــبِ ــَس ــل ــسَّ ال ــِر  ــوَثـ ــَكـ الـ ِمــــَن  إلَّ 

ــيِّ ــبِ ــنَّ ال بِــنــِت  اْبــــَن  أنَّ  ــَك  ــِم ــْل ــِع ــِللِ ــْي ــِل ــَة َصــــاِدي الــَغ ــيَّ ــنِ ــَم ــى ال ــَق ــْل َي

ــٍل ــْت ــَق ــاًل بِ ــْتـ ــِه َقـ ــيـ ــواِسـ ــرِّ َغـــِلـــْيـــِلَفــُكــنــَت ُتـ ــ ــَح ــ َوَحـــــــرَّ َغـــِلـــْيـــٍل بِ

ــاِء ــنَ ــايِل الــبِ ــوِق َعـ ــن َفـ ــَك ِم ــْوُط ــُق ــن َنــــَزَواِت الــُخــُمــْوِلُس ــَك َع ــاُع ــَف ارتِ

ــاِل ــ ــَب ــ اِل َشـــــدُّ  ُفــــــــؤاِدي  ــَة الــُمــســَتــنـِـْيــِلَأَراَع  ــَي ــغ ــا ُب ــَك َيـ ــْي ــَل ــِرج بِ

ــْنَ األََنـــاِم َبـ ــْوِق  ــسُّ ــَك ِف ال ــُب ــْح ــوِلَوَس ــُح ــنُّ ال َداَء  ــَي  ــِم ــْس ِج َأْوَرَث 
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القصيدة السابعة: ل

ــُع لِــلــعــلــْيــِل َغــلــيــُل ــَف ــنْ ــْو َكــــاَن َي ــ َفـــاَض الــُفــَراُت بِــَمــْدَمــِعــي والــنِّــْيــُلَل

ُمصْيَبِة َبــعــَد  ــيــَس  وَل ــُلــوُّ  الــسُّ َمْعُقْوُل؟َكــيــَف  َوَل  َجَلٌد  لي  َعِقْيل  ــِن  اْب

ُمْسِلٍم ِف  ــَرى  َجـ بِـــَا  ــُه  ــ اإِلَل ــَم  ــَك ــُلَح ــِدْي ــب ــَس لِــُحــْكــِمــِه َت ــْيـ والـــلـــه َلـ

ــٌب َأَصــــاَب ُمَـــّمـــًدا َوَوِصـــيَّـــُه ــْط ــُلَخ ــْي ــِل ــْد َأَطـــــلَّ َج ــ ــٌب َق ــْطـ ــِه َخـ ــل ل

ُسَميٍَّة اْبـــِن  إل  ــْوا  ــُب ــَل وانــَق ــُلَخـــَذُلـــْوُه  ــدْي ــٍة َيــزيــُد َب ــم ــاطِ ــِن َف ــ َوَعــــِن اْب

َتْفِصْيَلُه وَدْع  مُجَــاًل  َجــَرى  َمــا  ــْل  ــفــِصــْيــُلَس ــه الــتَّ ــِص ــْح ــُه َلـــْم ُي ــُل ــْي ــِل ــَق َف

البِنَا َأَعـــَى  ِمـــْن  َرَمــــْوُه  ُثـــمَّ  ــْوُه  ــُل ــَت َقتِْيُلَق َوْهـــَو  َسَحُبوُه  ــَرى  الــثَّ َوَعــَلــى 

ــْوا ــُل ــثَّ ــِه اِلــَبــاَل وَم ــْي ــَل ــِرْج ــْيــُلَرَبـــُطـــْوا بِ ــْمــثِ ــَت َأَصـــاَبـــنِـــي الــتَّ ــْي ــَل فِــْيــِه َف

ــَرأِســَهــا ــُن بِ ــَس ــَســَح الُ ــٌة َم ــنَ ــُه اْب ــُل وَلـ ــْي ــِه َدلِ ــْي أِس فِ ــرَّ ــ ــُح ال ــْس ــُم َم ــْت ــُي وال

َخــــْت أَل ــْت ُيــْتــَمــَهــا َصَ ــا أَحــسَّ ــُلَلَّـ ــِوْي ــي َعــَلــْيــَك َط ــْزنِ ــا َوالِــــِدي ُح َي

الشعر الشعبي

: األبو ذّيات
ً

أّول

1. القدر كل عام عام الفرح يا عم
ــام الــفــرح يــا عم ــام ع عمالــقــدر كــل ع يــا  يــكــون  كله  المسكون  على 

عم يـــا  ــن  ــك ــب ت ل  الـــنـــوح  ــّد عــلــّيــهبــطــي  ــت ــش ــزن ي ــحـ أشـــوفـــك والـ
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2. عدّوك كيف يا مسلم تجاره
تجاره مسلم  ــا  ي كيف  تجارهعـــدّوك  يشدونه  جسمك  ابحبل 
ــع عــيــنــي تــجــاره شجّيهلــمــصــابــك دمـ مسلم  يا  ــروح  ال وعليك 

3. بنت مسلم قضى بوها ومالها
ومالها بوها  قضى  مسلم  واملهابنت  رادتـــهـــا  وانـــت  ــرك  غــي

لها ومــا  عمها  ــا  ي ــدهــر  ال فّيهذبــهــا  ايـــدوم  العليها  ــي  والـ ول 

4. مسلم من وگع والسيف طرفاه
طرفاه والسيف  وگع  من  على احسين أبو اليّمة ايدير طرفاهمسلم 

الزكّيةيــنــظــر يــمــيــنَــه ويـــســـراه طــرفــاه يابن  تجي  ل  ــادي  ــن اوي

5. گلبي امن الحزن شايل عالمه
عالمه شايل  الحزن  امــن  عالمهگلبي  ــي  راس على  ــدك  اي تحط 

ــذي عــالمــه ــ ــي لــلــيــتــم ه ــّم ــع بّيهي وانگطع  انگتل  عودي  وظن 

6. أنه مسلم وعندك ضيف هالليل 
هالليل ضيف  وعندك  مسلم  هليلأنه  الدمع  ومنها  طوعة  فرحت 
هاليل والوجه  علّيهعلى رحب وسعه  ومــنّــه  ــّضــل  ــف ات بــســرور 

7. عمل كوفان هد حيلي وهاني
وهاني حيلي  هــّد  كوفان  وهانيعمل  طّيب  صفى  شربي  ول 

ــل مــســلــم وهــانــي سوّيهيــوســفــه رجـ جــروهــن  بالسوق  بحبل 
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8. دليلي لمسلم امن القهر ينـذاب 
ــن الــقــهــر يــنــذاب ــي لــســلــم امـ ــي ــال يــنــذبدل ــه فـ ــن ــن ع ــي ــس ســفــيــر اح

ينذب ــألرض  ــ ل ــرص  ــق ال ــايل  عـ الــوطــّيــهمــن  فـــوق  ابــحــبــل  يــجــرونــه  او 

 ثانًيا: القصائد واألبيات

1. بمسحك على راٍس تركت القلب ذايب
المصايببمسحك عى راٍس تركت القلب ذايب عالمات  من  عمي  يا  هذا 

غايب بسفر  بويه  حيث  ع  ــروَّ ت لّيهقلبي  بعجل  الله  ْيــُعــوده  الغيبة  ل  طــوَّ

باخلدود والدمع جيري  يا حميدة والدك ما ظنتي يعودضمها بصدره  وقلها 

بالمنّيهشهقت وظلت تنتحب وبروحها جتود تــفــاول  ل  عمي  يــا  ونـــادت 

2. يا مسلم وين ذاك اليوم 
ــوم ــي ال ذاك  ويــــن  ــم  ــل ــس م ــا  بدمَّكيـ غــارق  يعاينك  يجيك  ك  عمَّ

ك يمَّ الناس  من  حد  ل  مسلم  معينيا  ــك  لـ ــا  مـ ــبــلــد  بــهــال غـــريـــب 

3. وسَفه على مسلم يقتلونه
يقتلونه مــســلــم  عــلــى  ـــونـــهوســـَفـــه  ــن الـــقـــصـــر وســـفـــه يـــذبَّ ــ م

ــه ــرون ــج ــم ي ــل ــس ــال م ــبـ ــاألحـ ــهبـ ــ ــف دون ــ ــي وقـ ــلـ ــا واحــــــد الـ ــ م

ــون ويـــشـــوفـــونـــهشـــاويـــن أخـــوتـــه مـــا يــجــونــه ــ ــج ــ ــم ي ــهـ ــونـ لـ
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4. يا ليت هالدم الذي يجري على الگاع
الگاع عى  جيري  الذي  هالدم  ليت  مسفوح بين ايديك يا مكسور الضالعيا 

اوداع ابساعة  احتضيت  ما  حيف  البينيا  ــرق  ف حبيبي  يــا  وبينك  بيني 

5. واقف على بابي ودمع العين سايل
سايل العن  ــع  ودم بــاب  عى  ــف  رسايلواق عندك  لو  السّؤال  من  سائل 

وسايل ــوا  كــان ــذي  الـ مــن  كنّك غريب بهالبلد ول لك اصحابشوفتك 

الغرايب دون  وغربتي  غريب  حبايبگلها  حّصل  بغربته  غريب  من  كم 

قــرايــب ــال  ب بقيت  ــرة  ــدي ــال ب بالترابوانـــا  البيعة  داســوا  والبايعوني 

6. من اجت عد عمها حميده 
ــده ــي ــدهمــــن اجـــــت عــــد عـــمـــهـــا ح ــديـ ــون وّنـــــــه شـ ــ ــ ــدت ت ــ ــع ــ گ

ــه صــــارت بــعــيــدهتـــگـــلـــه يـــعـــمـــي ابـــــــوي أريــــــده ــرت ــف أشــــوف س

ــگ بـــإيـــده ــف ــص ــا وبـــگـــه ي ــه ــل ــگ بــالــكــوفــه ابـــّيـــك بــگــه وحــيــدهي

ــدر گـــطـــعـــوا وريـــــده ــ ــغ ــ وأهــــــل ال

7. گلبي كسرت يا غريب الغاضرية  
الغاضرية  غريب  يــا  كسرت  عليهگلبي  بكفك  تــســح  الــيــتــامــى  مــثــل 

كني يتيمه الكاف اهلل من هالحوالتمسح على راسي ودمع العين هّمال

يا خال الفعل من گبل  جريهما عودتني بها  خـــدي  ــى  ع ــايت  ــع دم خليت 

هذا يعمي من عالمات المصايبتمسح على راسي ودمع العين سايب
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8. يعمي اعله ابويه أرد أنشدك
ــه وآنـــــــه عـــنـــدك  ــ ــنّ ــ ــي ع ــلـ ــفـ ــولـ سـ أنــشــدك أرد  ــه  ــوي اب ــه  اعــل يعمي 

ــّدك  ــ ــه وحــــــگ جـ ــ ــأّنـ ــ مـــقـــتـــول كـ ــر مـــنّـــه مــهــيــضــدك ــب ــن خ ــوفـ أشـ

ــه  ــر عــنّ ــب ــخ ــا جـــانـــي ال ــهـ وگـــــال اِلـ ــه  ــ ــا جـــــذب وّن ــه ــع ــم لـــّمـــن س

ــه ــت مــنّ ــ ــس ــ ــه وأّي ــ ــّرج ــ ــت ال ــع ــط وگ مـــقـــتـــول بـــالـــكـــوفـــه أظـــنّـــه 

9. مسلم ظل يدير العين 
مـــــــــن خــــــانــــــتــــــه انـــــــصـــــــاره ــم ظــــــل يـــــديـــــر الـــعـــن  ــ ــل ــ ــس ــ م

بـــــــــس يــــــــجــــــــول بـــــفـــــكـــــاره ــن ــ ــ ــه لوي ــ ــ ــوج ــ ــ ــا يـــــــــدري ال ــ ــ م

ــب ادمــــــوعــــــه ــ ــكـ ــ ــسـ ــ قـــــــــام وتـ يـــمـــي وفــــلــــك فــــكــــره ايــــــدور

ــه ــوعـ ــلـ ــضـ ونــــــــــار الــــهــــضــــم بـ ــره ــ ــقـ ــ بـــــــــآيـــــــــات الـــــــصـــــــرب يـ

ــره طـــوعـــه ــ ــ ــاه ــ ــ ــط ــ ــ الــــــــــــدار ال ــه ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لــــــــــن جـــــــابـــــــتـــــــه رجـ

ــاي ــ ــش ــ ــش فـــــت اح ــ ــط ــ ــع ــ حـــــر ال ــاي  ــ ــ ــا اريــــــــــــــــدن م ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ قـ

ــرب ــشـ قــــــــام امــــــــن الــــــقــــــدح يـ مـــــاي ب  قــــــــــدح  ــه  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ جـ

ــاره ــ ــت ــ ــح ــ ــه الـــــــــــــــــروح م ــ ــــ ــ ــنـ ــ ومـ

واظــــــــنــــــــك مــــــــا تـــعـــرفـــيـــنـــي قـــــالـــــلـــــهـــــا غــــــــريــــــــب آنــــــه

عــــــــنــــــــدك مـــــــــن تـــخـــلـــيـــنـــي ــوم ــ ــي ــ وجـــــــازيـــــــك ابـــــــــــذاك ال

گـــــالـــــتـــــلـــــه لــــتــــجــــازيــــنــــي يـــــنـــــور الـــــعـــــن يـــــاهـــــو انـــتـــه
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ــن ــيـ ــسـ ــم وبــــــــن عــــــم احـ ــ ــل ــ ــس ــ م جــــــــاوبــــــــا اوهتـــــــــــــل الــــعــــن

ــه ــ ــوف ــ ــك ــ ــي ال ــ ــت ــ ــع ــ ــي ــ ــت ب ــ ــ ــان ــ ــ خ الــــصــــوبــــن دارت  عــــلــــيــــه 

ــت غــــــــــّداره  ــ ـــ ــ ــح ــ ــب ــ وكــــلــــهــــا اص

10. حميدة من تشوف احسين 
ــا ــه ــم ــي ي ــ ــج ــ ابـــــــو الــــيــــّمــــه ي ــوف احـــســـن ــ ــش ــ ــن ت ــ ــدة مـ ــ ــي ــ ح

ــه عـــمـــهـــا ــ ــ ــوج ــ ــ دمــــعــــتــــهــــا ب ــل ــ ــي ــ ــس ــ ــا وت ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــر بـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ تـ

وشـــــوفـــــنـــــك يــــهــــل دمـــعـــك يــــعــــّمــــي والــــــــــــدي غـــايـــب 

ضلعك ــى  ــن ــح ان حـــالـــي  وعـــلـــى  رايس عـــــــى  ــح  ــ ــسـ ــ تـ وشـــــــــو 

ــت وضــعــك ــفـ ــه مــــن شـ ــتـ ــرفـ عـ ــول ــتـ ــقـ يــــعــــّمــــي والـــــــــــدي مـ

ــاي الــعــيــن ــ ــم ــ ابــــــــوي انــــــت ي حسن يــعــّمــي  بـــراســـك  الــبــقــا 

ــه ــل ك ــر  ــ ــب ــ ــص ــ ال ذاك  ــب  ــ ــق ــ ع ــن  ــبـ ــف ويـــــــــاي الـ ــ ــصـ ــ ــا أنـ ــ ــ م

ــن ــي ــب ــن ال ــ ــي خـــايـــفـــه م ــدنـ ــعـ وبـ ــا ــه ــم ض ــر  ــ ــ ــده ــ ــ ال هـــــــاي  إيل 

ــن ــي ــس اح عـــّمـــي  راس  يــســلــم  ــون  هتــــــون امـــصـــيـــبـــتـــي بــــس كـ

ــن ــ ــل وي ــصـ ــحـ لكـــــــن هـــــــاي تـ اهلل مــــــن  طـــلـــبـــتـــي  هــــــــــاذي 

ــا ــ ــاه ــ ــرع ــ ــن ي ــ ــي ــ ــس ــ ــا ح ــ ــه ــ ــم ــ ع حــــــيــــــده كــــــــــان رجــــــواهــــــا

ــم ــلـ ــسـ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ يــــتــــيــــمــــة بـ تـــــــــــايل الــــــــدهــــــــر خــــالهــــا

ــا ــهـ ــمـ ــّتـ ــن يـ ــ ــي ــ ــس ــ ــا ح ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وعـ
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11. صاح الدعي ابن زياد فيهم ال تِمهلوه
تِهلوه ل  فيهم  زياد  ابن  الدعي  ــوهصاح  ذب للگاع  القصر  مــن  بالعجل 

الدينگطعوا كريمه واجلسد بالسوق سحبوه فجعة  وا  المال  بين  ما  بالحبل 

12. صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين 
توجه بوجهه للحجاز يخاطب حسينصعدوا بمسلم والدمع جيري من العن

جتــون ل  ردوا  مــقــتــول  أنـــا  بايعونيحيــســن  ما  عگب  كوفة  أهل  خانوا 

سلمون كلهم  زيـــاد  ــن  اب بعيدينوللكافر  عني  هلي  يــا  ــتــوا  وان مفرد 

13. صعد للقصر والقوم وياه 
ــاه ــ احشاهصـــعـــد لــلــقــرص والــــقــــوم وي جــمــرة  اليطفي  ــاي  م طلب 

ــدح ِســقــطــت ثــنــايــاه ــق ــال ــوه وب ــق بالحسينس ــاد  زي ابــن  على  سّلم  ومــا 

14. تگله من گطع راسك ابسيفه
ابسيفه ــك  ــ راس گــطــع  مـــن  حيفهتــگــلــه  ــذ  واخ اعظامك  هّشم  ــن  اوم

كيفه ــه  ــل اع سلبنه  ــش  ــي اجل ــوط عـــدوانـــك تـــوّرميــبــويــه  ــس ــنــي اب اومــت

15. يعّمي گّلي بويه وينه 
ــه ــنـ ــه ويـ ــ ــويـ ــ ــي گـــــــّي بـ ــ ــّم ــ ــع ــ ــا بـــّيـــن عــلــيــنــه ي ــ امـــــن ازمـــــــان م

ــه ــن ــي ــه مــــــا جت ــ ــنّـ ــ ــن يــعــّمــي لــبــيــّي گــاتــلــيــنــه واخـــــــبـــــــار مـ ــك ــم ي
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16. يحسين انا مگتول رّدوا وال تجوني
جتون ول  رّدوا  مگتول  ــا  ان بايعونيحيسن  ما  عگب  كوفان  اهل  خانوا 

سّلمون كّلهم  ــاد  زي ــن  اب بعيدينوللفاجر  عني  هلي  يــا  ــتــو  وان مــفــرد 

17. المگدر گضى وشاعت اخباره
ــارةالـــگـــدر گـــىض وشـــاعـــت اخــبــاره ــن گــصــر المـ ــوم م ــگ ــوه ال ــ ورم

داره ــگــت  وب عقبه  انــقــتــل  يصلهاوهـــان  واحــــد  ــعــد  ب ول  مــظــلــمــه 

األجيال اتــصــدع  مصيبة  األطفالمصيبتهم  اتشيب  الشيب  قبل  ومــن 

ــال ــب ــال ــه ب ــ ــرون ــ مثلهاشـــفـــت مـــيـــت جي ــر  ــايـ صـ تــظــن  ل  يــنــاعــي 
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المجلس األّول: مجلس األنصار

القصيدة

اّللَواِحي َتُقوُل  َبَما  َيْصُحو  َراِحكْيَف  أَنــَكــَد  الــُهــُمــوُم  َسَقْتُه  َمــن 

َوَقْلبِي الــحــَيــاُة  ُتْهنِينَِي  َبْعَد َقْتَلى الطُُّفوِف َداِمي الِجَراِح؟!كــْيــَف 

ُحَسيٍن ــاَء  ــَق لِ ــَرْوا  َشـ ــْن  َم ــي  ــَأبِ َواألَْرَواِحبِ ــوِس  ــُف ــنُّ ال بِـــِفـــَراِق 

الَعَوالِي ُسْمَر  َيـــْدَرؤوَن  ــاِحَوَقُفوا  ــَب ــَة األْش ــَف ــَل َوْق ــْب ــنَّ ــُه وال ــنْ َع

ال بِالنُُّحوِر  َبا  الظُّ بِيَض  َباِحَفَوَقْوُه  الصِّ بِالُوُجوِه  والنَّْبَل  بِيِض 

ــاًل ــْي َل ــقــُع  ــنّ ال ــاَوَر  ــعـ َتـ إْن  ــٌة  ــَئ َماِحفِ الرِّ ُشْهَب  َسَماُه  في  أْطَلُعوا 

َوَطــاَفــْت ــُيــوُف  الــسُّ َغــنَّــِت  أْكُؤُس الَمْوِت واْنَتَشى ُكلُّ َصاِحوإذا 

والَمَواِضي ُقْربِِهم  َبْيَن  واألَْرَواِحَباَعُدوا  ــَداِء  ــ األْع ــوِم  ــُس َوُج

ِعيٍد ــَر  ــَب أْك بالُحَسْين  ِمنَى الطُُّفوِف أَضاِحيَأْدَرُكــــوا  َفَغَدْوا فِي 

الَمناَيا َحــْوَض  ــَواِرُدوَن  الـ الُمَباِحبِأبِي  الُفَراِت  َعِن  ِذيــُدوا  َيــْوَم 

الثِّياِب ُحــْمــَر  الــاّلبِــُســوَن  ــاِحبـِـأبـِـي  ي ــرِّ ــاُت ال ــَي ــافِ َزتــُهــنَّ َس َطــرَّ

 الليلة السادسة
Q أنصار اإلمام الحسين
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)شعبي(

مطروح الگاع  حّر  اعله  هذا  ايفوحغــدوا  منحره  اودم  ايعالج  اوذاك 

بيه روح ما بگت  الطعن  امن  تخّذماو هذا  جسمه  الطبر  امــن  اوذاك 

ــح بـــّفـــاده تــثــنّــه ــرمـ ــذا الـ ــ ــي ه ــ ــاب رّنــــهوي ــّشـ ــنـ ــلـ ــه لـ ــيـ وهـــــــذا بـ

ــه ــنّ ــدره ررضض ــ ــل ص ــي ــذا اخل ــ ــوّزروه ــ م ــدي  ــن ــه ــال ب وذاك  ــذا  ــ وهـ

)فايزي(

يطيبن كلكم  الوغى  أنصار  يا  وما گلتوا ظل وحده بال ناصر ول امعيننمتوا 

فرسان آيا  حسافه  الغربه  عى  وارسومكم غّطاها دم مخلوط ترباننمتوا 

حران ودّليل  ابكربله  وحيد  نمتوا ول گلتوا اشيصير بحالة حسينوآنــه 

النومه إلكم  ِحَلت  شو  النشامه  اهمومهآيا  والله  عليه  ثگلت  اوليكم 

الومه بساحة  إلــه  منكم  بگى  وعّباس يم المشرعه امگطع الچفينمد 

)أبو ذّية(

لونكم ــون  ات ــي  روح او  احّشمكم  لونكم يــصــحــاب  ــدر  ــگ ال ــوف  ــف اچ

بّيه ــدوان  ــعـ الـ ــت  ــاط ح او  ــد  ــي وح لــونــكــم ــون  ــوف ــش ت او  تــنــهــضــون 

المصيبة

العاشر من المحّرم تقّدم عمر بن سعد نحو عسكر  أّنه يوم  يروى 
أبي عبد الله، ورمى بسهم قائاًل: اشهدوا لي عند األمير أّني أّول من 



253

رمى، ثّم رمى الناس، فلم يبَق من أصحاب الحسين أحد إّل أصابه من 
Q ألصحابه: قوموا -رحمكم الله- إلى الموت  سهامهم، فقال 

الذي ل بّد منه؛ فإّن هذه السهام رسل القوم إليكم.
فحمل أصحابه حملة واحدة، واقتتلوا ساعة، فما انجلت الغبرة إّل 
عن خمسين صريًعا منهم، وأخذ أصحاب الحسين Q بعد أن قّل 
عددهم وبان النقص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل، فأكثروا القتل في 
أهل الكوفة، فصاح عمرو بن الحّجاج بأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ 
تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوًما مستميتين، ل يبرز إليهم 
بالحجارة  إّل  ترموهم  لم  لو  والله  قّلتهم،  على  قتلوه  إّل  منكم  أحد 
لقتلتموهم! فقال ابن سعد: صدقت، الرأي ما رأيت، أرسل في الناس 
من يعزم عليهم أن ل يبارزهم رجل منكم، ولو خرجتم إليهم وحدانا 

ألَتوا عليكم.
صاحوا رخيصة الروح لبن الزكّيهنزلوا احباب حسين لرض المنّيه

أميروسافه تروح نفس وحده ضحّيه يا  لّبيك  الفخر  وبصوت 

ثّم حمل عمرو بن الحّجاج من نحو الفرات، فاقتتلوا ساعة، وفيها 
قاتل مسلم بن عوسجة، وما انجلت الغبرة إّل ومسلم صريع وبه رمق، 
Q ومعه حبيب بن مظاهر، فقال له الحسين  فمشى إليه الحسين 
ن يَنَتِظُرۖ َوَما  ن قََضٰ َنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ Q: رحمك الله يا مسلم! ﴿فَِمۡنُهم مَّ
لُواْ َتۡبِديٗل﴾، ودنا منه حبيب، وقال: عّز عليَّ مصرعك يا مسلم! أبشر  بَدَّ
بالجنّة، فقال بصوت ضعيف: بّشرك الله بخير، قال حبيب: لول أّني 
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أعلم أّني في األثر لحق بك ألحببت أن توصيني إليَّ بكلِّ ما أهّمك، 
تموت  أن   -Q الحسين إلى  -وأشار  بهذا  أوصيك  مسلم:  فقال 

دونه، قال: أفعل ورّب الكعبة، وفاضت روحه بينهما.
ــي ــت ــي ــك بــعــيــالــي وب ــ ــي ــ ــا وّص ــ م ــر مــنــيــتــي ــ ــاه ــ ــن ظ ــبـ ــت يـ ــ ــل ــ وص

ــيــتــي ن ــل  ــثـ مـ نـــيـــتـــك  كــــــان  إن  ــي ــت ــي ــن وث أولدي  حتـــفـــظ  ول 

ــي ــت ــي ــه وص ــالـ ــيـ ــن وعـ ــي ــس ــح ــال ب ــد ســـويـــتـــي ــ ــاهـ ــ اريــــــدنــــــك جتـ

ووقف عابس بن أبي شبيب الشاكرّي أمام الحسين Q وقال: 
يا أبا عبد الله، والله ما أمسى على ظهر األرض قريب ول بعيد أعّز 
عليَّ ول أحّب إلّي منك، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل 

بشيء أعزَّ عليَّ من نفسي ودمي لفعلت.
فأخذ  جبينه،  على  ضربة  وبه  سيفه،  مصلًتا  القوم  نحو  مشى  ثّم 
في  ينادي  مناديهم  وأخذ  عنه،  فأحجموا  لرجل؟  رجل  أل  ينادي: 
الصفوف: أّيها الناس، هذا أسد األسود، هذا أشجع الناس، هذا ابن 
أبي شبيب، ل يخرجنَّ إليه أحد منكم، فصاح عمر بن سعد بالناس: 
أرضخوه بالحجارة؛ فُرمي بالحجارة من كّل جانب، فلّما رأى ذلك 
إّنهم  ثّم  يديه...  بين  الناس فهزمهم  ثّم شّد على  ألقى درعه ومغفره، 

هجموا عليه من كّل جانب حّتى قتلوه واحتّزوا رأسه!
البطال وين  ونادى  عابس  خلها بساح الحرب يّمي الرجالنزل 

آجال العشگ  بفنون  درعه  المنيرنزع  بالوجه  انا  جنّيت  وصاح 
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ورمى نافع بن هالل الجملّي بنبال مسمومة قد كتب اسمه عليها... 
جّرد  سهامه  نفذت  ولّما  المجروحين،  سوى  رجاًل  عَشر  اثني  فقتل 

سيفه، وحمل على القوم، وهو يرتجز ويقول:
الَجَمِلي  الــَيــَمــنـِـيُّ  ــاَلُم  ــُغ ال َوَعِليَأَنـــا  ُحَسْيٍن  ِديــِن  َعَلى  ِدينِي 

َأَمــِلــي  ــَذا  ــَه َف ــْوَم  ــَي ال ــِل  ــَت ُأْق َعَمِليإِْن  َوُأَلِقــــي  ــي  ــ َرْأِي َوَذاَك 

فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حّتى كسروا عضديه وأخذوه 
أسيًرا، فأمسكه الشمر ومعه أصحابه يسوقونه إلى عمر بن سعد، فقال 
له ابن سعد: ويحك يا نافع! ما حملك على ما صنعت بنفسك؟! فقال 
له  فقال  ليقتله،  الشمر سيفه  وانتضى  أردت...  ما  يعلم  رّبي  إّن  نافع: 
نافع: أما والله يا شمر، لو كنَت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى 
ثّم  خلقه،  شرار  يد  على  منايانا  جعل  الذي  لله  فالحمد  بدمائنا،  الله 

ضرب الشمُر عنَقه! 
وحمل برير بن خضير سّيد القّراء على القوم، وهو يقول: اقتربوا 
منّي يا قتلة المؤمنين، اقتربوا منّي يا قتلة أولد البدرّيين، اقتربوا منّي 
يا قتلة أولد رسول رّب العالمين وذّرّيته الباقين... واجتمع أكثر من 

واحد عليه حّتى قتلوه. 
مّمن  كبيًرا صحابيًّا  الكاهلّي، وكان شيًخا  الحارث  بن  أنس  وبرز 
رأى النبّي P وسمع حديثه وشهد معه بدًرا وحنينًا، وكان قد سمع 
ُيقَتل  هذا  ابني  إّن  حجره:  في   Q والحسين  يقول   P النبّي  من 

بأرض من العراق، أل فمن شهده فلينصره.
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فلّما رآه الشيخ في طريقه إلى العراق، جاء معه إلى كربالء لينصره، 
فجاء ووقف أمام الحسين Q يستأذنه في النزول إلى الميدان، وقد 
ليرفع  جبينه  على  عصابًة  ووضع  ظهره،  ليستقيم  بعمامته  وسطه  شّد 
بكى،  الهيئة  بهذه   Q الحسين  إليه  نظر  فلّما  عينيه،  عن  حاجبيه 

وقال: شكر الله سعيك يا شيخ!

)لحن الفراق(

المنّيه نلگه  لو  والله  نعوفك  ما  الغاضرّيه غريب  يا  نعوفك  ما 

الزجّيه ضلع  وحــگ  ل  نعوفك  ــا  م

سيوفه سل  دهرنه  لو  نبقى  نبقى  نعوفه ما  نهجك  إعله  نبقى  نبقى 

وچفوفه عــبــاس  وحـــگ  نبقى  نبقى 

ويقول:  فيوّدعه   ،Q الحسين  يأتي  القتال  أراد  من  كّل  وكان 
وعليك   :Q الحسين  فيجيبه  الله،  رســول  يابن  عليك  السالم 
َنَۡبُهۥ  قََضٰ  ن  مَّ ﴿فَِمۡنُهم  قوله -تعالى-:  ويقرأ  السالم، ونحن خلفك، 

لُواْ َتۡبِديٗل﴾. ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ َوِمۡنُهم مَّ
ولّما نظر الحسين Q إلى كثرة من ُقتِل من أصحابه، قبض على 
شيبته المقّدسة، وقال: اشتّد غضب الله على قوم اّتفقت كلمتهم على 
قتل ابن بنت نبّيهم. أما والله، ل أجيبهم إلى شيء مّما يريدون حّتى 
ألقى الله وأنا مخّضب بدمي! ثّم صاح: أما من مغيث يغيثنا؟! أما من 

ذاّب يذّب عن حرم رسول الله؟!
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سّيدي أبا عبد الله، إْن كاَن َلْم ُيِجْبَك َبَدنِي ِعنَْد اْستِغاَثتَِك َولِسانِي 
ِعنَْد اْستِنْصاِرَك، َفَقْد َأجاَبَك َقْلبِي َوَسْمِعي َوَبَصِري...

هكذا لبَّوا رجالنا وشبابنا نداء الحسين Q في ساحات الجهاد، 
)شباب بعمر الورد(

مــجــروح ورد  ــايـــف  شـ ــره وتـــنـــامهـــم  ــ ــّف ــ ــع ــ شــــبــــاب م

ــال ــ ــه مــــــوّذره األوصـ ــاف ــس ــم أراضـــــــي الـــشـــامح ــه ــي ــك ــب ت

مــلــگــى ــد  ــعـ بـ ول  كـــــــّل الـــــــــــدور تـــنـــعـــاهـــمراحــــــــوا 

ــوم ــمـ ــا نـــعـــيـــش هـ ــ ــون ــ ــل ــ ــاهـــمخ ــيـ ــكـ َحـ دوم  نــــذكــــر 

ــمواّيـــــــــــام الـــســـعـــد َوّلــــــت ــاهـ ــايـ ــنـ ِمـــــــن َحـــــّلـــــت مـ

ــرب هـــّمـــه ــ ــِح ــ ــل ــ الــحــضــرهشـــــــــّدوا ل ــحــفــظــوا  ي ورادو 

ــه مــصــيــوبــه ــ ــون ــ ــي ــ ــدرههـــــــذا ع ــصـ بـ تــــّصــــوب  وذاك 

ــرهوزيــــنــــب حــــاضــــره تــنــعــى ــ ــا زهـ ــ ــمـــن نـــــــادى يـ ــلـ كـ

قتلوا  حّتى  المنّية  إلى  يتسابقون   Q الحسين  أنصار  زال  وما 
بأجمعهم، وكأّني بالحسين Q ينظر إليهم، وهم ما بين من صافح 
أنينه، فصار يناديهم بأسمائهم: يا حبيب  التراب جبينه وقطع الحمام 

بن مظاهر، يا زهير بن القين، يا حّر الرياحي... يا فالن يا فالن...
يحبيب يمسلم  عابس  يا  غريبليش  تخّلوني  يخوتي  ليش 

مجيب اسمع  ول  اناديكم  وفرسانهاليش  خيلها  حاطت  وبيه 
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تسمعون،  فال  أناديكم  مالي  الهيجاء،  وليوث  الوغى  فرسان  يا 
وأدعوكم فال تجيبون؟ أنتم نيام؟ أرجوكم تنتبهون؟ أم حالت نومتكم 
بينكم وبين إمامكم؟ فقوموا من نومتكم أّيها الكرام، وادفعوا عن حرم 
المنون،  الّلئام، ولكن صرعكم -والله- ريب  الطغاة  الرسول هؤلء 
فإّنا  الخؤون، وإّل لما كنتم عن نصرتي تقّصرون،  الدهر  وغدر بكم 

لله وإّنا إليه راجعون.
الندا تجيبون  اومــا  ــادي  أن العداليش  عليه  اوحارت  عنّي  رحتوا 

الــردا حــال  وبينكم  بيني  عــدوانــهادري  اشمتت  بيه  وبــعــدكــم 

َأَصاَبُكم الِحَماِم  َغْيَر  َلْو  َعتِْبُت َوَلِكْن َما َعَلى الَمْوِت َمْعَتُبَأِحبَّاَي 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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القصيدة

ــاُم ــ ــاُن وجــــــاَرِت األّيـ ــزمـ ــاَر الـ ــ ــِت األقـــواُمج ــجَّ ــوَم الــطــفــوِف وض يـ

نبيِّهْم بنِت  ابــَن  يــدعــوَن  ــاُمللحرِب  ــه ــْم إس ــِه ــافِ ــط ــُم فــي أع ــل ــظ وال

وصحبِِه ــاِم  اإلم عن  الفراَت  ــاُممنعوا  ــعـ ــي مـــاِئـــِه األنـ وتـــمـــتَّـــَعـــْت فـ

أسياَفُهْم وجــــّرُدوا  ــوَل  اخلــي وا  ــرُّ اُمكـ ــوَّ ــ ــِه قـ ــابِـ ــحـ ــي أصـ والـــســـبـــُط فـ

ــٌة ــلَّ ــِة ث ــيَّـ ــنـ ــاُموتـــســـابـــَقـــْت نـــحـــَو الـ ــه هــا اإلل ــشــدُّ ــردى وي ــ ــهــوى ال ت

حائًرا فيهم  السبُط  ــاُم  اإلمـ ــلــهــاُميمي  ــاًل فـــي خـــطـــِوِه اســت ــاق ــث ــت م

ــْم ســائــاًل ــُه ــن ــواَت م ــ ــ ــُد األم ــالُميــتــفــقَّ ــ ــِه إي ــاِقـ ــمـ ــي أعـ ــرُح فـ ــ ــج ــ وال

أبطاهِلَا مــن  الــطــفِّ  ألرِض  الــضــرغــاُمعجبي  رمــضــاِئــَهــا  على  يــهــوي 

صــغــاُرُهــْم يــضــجُّ  ثكى  ــْم أيـــتـــاُمونــســاُؤُهــم  ــُهـ ـ ــلُّ ــيـــاِم وكـ عـــنـــَد الـــخـ

ــوُل ف وســـِط الــســبــايــا زيــنــٌب ــ أصناُموجت رجــاُلــُهــْم  الصفوَف  ــْفــري  َت

ــْم ــوُرُه ن يبهُر  ــاِر  ــه األط عــى  ــاُم تــمــضــي بـــعـــَدُه األعــــواُمهلفي  ــعـ والـ

أعاِقنَا ــْن  م الــصــدُق  الــســالُم  ــالُملكُم  ــ ــَرْت أق ــ ــبَّ ــ ــا ح ــا لـــكـــْم مـ ــبًّـ ُحـ
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)شعبي(

ــا حبيب ــر وي يــا زه ــا مسلم  ــال وي يــا ه ــاح  ص
غريب وحيد  وتركتون  تركتون  كلكم  صحبتي 

النحيب من  دّوبـــون  هاليتامى  شوفوا  قوموا 
نخوته مــن  وتــضــطــرب  تــوج  اجثثهم  ظــّلــت 

مــّزريــن احــنــا  ــرى  ت سكنه  يبو  سامنا  تصيح 
ــذا طعن ــ ــرى وه ــث ــال ــذا مــقــّطــع ع ــا هـ شــوفــن

مــّزريــن الصعيد  عــى  يــالــي  مــعــذوريــن  ــاح  ص
دمعته ــت  هــّل وغــصــب  للنسا  ويـــي  ــا  ي ورد 

)أبو ذّية(

سرى في عروقنا ويالّدم حّسيناهحّب حسين في المرضع َحِسينْاه

ُحسيناه ننسى  ــا  م ــه  ــل وال الزكّيهأبـــد  ــن  اب ــا  وّي نموت  نعيش 

َنَۡبُهۥ  قََضٰ  ن  فَِمۡنُهم مَّ َعلَۡيهِۖ   َ الَّ َما َعَٰهُدواْ  الُۡمۡؤِمننَِي رَِجاٞل َصَدقُواْ  ﴿ّمَِن 
لُواْ َتۡبِديٗل﴾. ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ َوِمۡنُهم مَّ

استشهاد  المباركة عند  الية  يتلو هذه   Q الحسين  اإلمام  كان 
حينما  شهادة  بــأروع  لهم  شهد  الذين  بيته  وأهل  وأصحابه  أنصاره 
أعلم  ل  فإّني  بعد،  أّما  لهم:  قال  المحّرم،  من  العاشر  ليلة  جمعهم 
أصحاًبا أوفى ول خيًرا من أصحابي، ول أهل بيٍت أبّر ول أوصل من 
أهل بيتي، فجزاكم الله جميًعا عنّي خيًرا! أل وإّني ألظّن أّن يومنا من 
هؤلء األعداء غدا، أل وإّني قد أذنت لكم جميًعا؛ فانطلقوا في حّل، 
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فاّتخذوه  غشيكم،  قد  الليل  وهذا  ذمام،  ول  منّي  حرج  عليكم  ليس 
جماًل، ثّم ليأخذ كّل رجٍل منكم بيد رجٍل من أهل بيتي، وتفّرقوا في 

سواد الليل، وذروني وهؤلء القوم، فإّنهم ل يريدون غيري.
قولهم:  وخالصة  هاشم،  بنو  الليلة  تلك  في  أجابه  من  أّول  وكان 

لنبقى بعدك؟! ل أرانا الله ذلك أبًدا...
وبدأ األصحاب يعّبرون عّما في أعماقهم، من جملة ما قاله مسلم 

بن عوسجة: وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حّقك؟!
ُأقتل فيك، ثّم ُأحيا،  سعيد بن عبد الله قال: والله، لو علمت أّني 
ثّم ُأحرق حيًّا، ُيفعل بي ذلك سبعون مّرًة لما فارقتك أبًدا، حّتى ألقى 

حمامي دونك!
وقال زهير بن القين: َلودْدُت أّني ُقتلت، ثّم ُنشرت، حّتى ُأقَتل فيك 
أنفس  وعن  نفسك  عن  القتل  بذلك  يدفع  الله  وأّن  مّرة،  ألف  هكذا 

هؤلء الفتية من أهل بيتك.
وهكذا، بدأ كّل واحد من األصحاب ُيعّبر بكلمات تدّل على مدى 
باإلمام  وتعّلقهم  الكامل  إيمانهم  مدى  على  تدّل  وصدقهم،  وفائهم 
Q، وعلى مدى سرعتهم وشوقهم إلى لقاء الموت في  الحسين 

سبيله...

المصيبة

أّول رجٍل خرج لحربه  الله،  أبا عبد  الله  داعَي  وكان مّمن أجاب 
وقتاله، وهو الحّر بن يزيد الرياحّي، الذي عندما رأى عزم القوم على 
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رآه  يفّكر،  القوم  بعيًدا عن معسكر  راح   ،Q الحسين  اإلمام  قتال 
صاحبه يرتعد ويرتجف، قال له: يا حّر، ما هذا الذي أراه منك؟! ولو 
سئلُت: َمْن أشجُع أهل الكوفة؟ ما عدوتك، قال الحّر: إّني أخّير نفسي 
قت. بين الجنّة والنار، فوالله ل أختار على الجنّة شيًئا، ولو ُقّطعت وُحرِّ
ترسه،  قالًبا  منّكًسا رمحه،  الحسين،  نحو معسكر  بفرسه  وضرب 
واضًعا يده على رأسه حياًء من آل الرسول... وهو ينادي: جعلني الله 
فداك يابن رسول الله، يا أبا عبد الله، إّني قد جئتك تائًبا إلى الله مّما 
كان منّي، مواسًيا لك في نفسي، حّتى ُأقتل بين يديك، فهل تجد لي 

من توبة؟!
قال الحسين Q: نعم، يتوب الله عليك فانزل...

أكون  أن  أّوَل من خرج عليك، فاسمح لي  إن كنُت  قال: سّيدي، 
ك في القيامة. أّول قتيٍل بين يديك، لعّلي أكون مّمن يصافح جدَّ

فأِذن له الحسين Q، نزل الحّر إلى الميدان، قاتل قتال األبطال، 
حّتى ُعقرت فرسه، وتكاثرت عليه الرّجاله فصرعوه! حمله أصحاب 
Q، وقف عنده، مسح الدم  الحسين إلى المخّيم، فجاء الحسين 
والتراب عن جبينه، وقال: أنت الحّر كما سّمتك أّمك، وأنت الحّر في 

الدنيا وسعيٌد في الخرة.
وكان اإلمام الحسين Q قد قّسم الرايات يوم عاشوراء، وأبقى 
شهم  أنت   :Q اإلمام  له  قال  رجل،  لها  تقّدم  كّلما  واحدة،  رايًة 

كريم، ولكن يأتي صاحبها...
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وإذا بغبرٍة ثائرٍة من ناحية الكوفة، وصل حبيب صاحب هذه الراية، 
قّبَل األرض بين يدي أبي عبد الله، وهو يقول: السالم عليك يا أبا عبد 

الله، السالم عليك يابن رسول الله!
 وصل خبر مجيء حبيب إلى الحوراء زينب، فقالت: بّلغوا حبيًبا 

سالمي.
طلع عّباس البطل بولد اخوه يستقبلهماحى ذيك الشايل يوم طّب الكربال

هال تقّله  وزينب  الشهيد  يقّله  وصل مستبشر لبو سكنه وتناول رايتهمرحبا 

واقبل يسّلم على الحورا وعلى ذيك العيالجاه من زينب سالم ومدمعه بالال سال

وحّيته باحسن تحّيه وسر قلبها بنخوتهصاح يا وسفه يا زينب تركبن عى اجلال

ومن  أنا،  من  وقال:  وجهه،  على  حبيب  لطم  سالمها،  بّلغوه  لّما 
أكون، حّتى تسّلم علّي بنُت أمير المؤمنين؟!

ــّي ــ ــم ع ــ ــّلـ ــ ــسـ ــ ــن وتـ ــ ــن ــ الحمّيةأنـــــــا م حــامــي  الــمــرتــضــى  بــنــت 

ــّي ــة عــــّبــــاس هـ ــ ــل ــ ــدّل ــ ــّص الــكــتــابهــــــاي م ــنـ ــزل ويـ ــ بــحــقــهــم ن

ثّم استأذن حبيب من أبي عبد الله ليسّلم عليها، فجاء ووقف بإزاء 
بِك  كأّني  المؤمنين،  أمير  بنت  يا  عليِك  السالم  وقال:  النساء،  خيمة 

وأنِت ُتحملين على بعيٍر ضالٍع من بلد إلى بلد...
أصحاب  وبقّية  حبيب  يحمله  كــان  ــذي  ال الهّم  هو  هــذا  نعم، 
الحسين Q، َهمُّ سبي زينب والنساء؛ لذلك عندما نزل حبيب إلى 
الميدان يوم عاشوراء، سرعان ما رجع إلى أبي عبد الله Q باكًيا، 
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الواقفة خلفك،  فيسأله الحسين عن سبب بكائه، فيجيبه: أبكي لهذه 
وما يجري عليها من بعدك.

ــةزيــــــــــــــنــــــــــــــب هــــــنــــــا ــب ــي ــج ــال والـــــلـــــه ع ــ ــربـ ــ كـ

ــةزيــــــــــــــنــــــــــــــب هــــــنــــــا ــب ــنــجــي ــرا ال ــ ــزهـ ــ بــضــعــة الـ

ــةزيــــــــــــــنــــــــــــــب هــــــنــــــا ــب ــمــصــي مــــا أصــــــــّدگ هــال

وصار  الله،  رسول  حرم  عن  يذّب  الميدان،  إلى  حبيب  عاد  ثّم 
يقاتلهم وحيًدا فريًدا، عّظم الله أجوركم!

روحي ومالي واألهل كلها فدالكوالله يبو السّجاد ما فارگ جمالك

جرّيهكل شيعك تنفنى ول تهتك عيالك وعبراته  لصحابه  والتفت 

وبرزت شجاعة حبيب على كبر سنّه، وقتل منهم مقتلة، وهو يرتجز ويقول:
ــُر ــاه ــظ ــٌب وأبـــــي م ــي ــب ــٌث َقــســوُرأنــــا ح ــي فـــارُس هــيــجــاٍء ول

وأكـــثـــُر عــــــّدة  ذو  أصبُروأنــــتــــُم  الحروِب  في  منكْم  ونحُن 

جاء  قتلوه...  حّتى  عليه،  وتكاثروا  مكان،  كّل  من  احتوشوه  ثّم 
الحسين Q إليه، وقف عنده ينعاه.

نسيُبأحبيٌب، أنت إلى الحسين حبيُب فأنَت  نسٌب  َينُْط  لم  إْن 

)أبو ذّية(

ودعاه حسين  الشهيد  عنده  ودعهقعد  قوم  حبيبك  اقعد  حبيب 

ــض عــيــونــه وودعـــه ــّم ــام وغ جرّيهقـ ودمــوعــه  للخيم  ــع  ورج
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حّر قلبي لك أبا عبد الله وحيًدا فريًدا، ل ناصر لك ول معين! ينظر 
إلى أصحابه، وهم ما بين من صافح التراب جبينه، وقطع الحمام أنينه، 
فراح يناديهم بأسمائهم: يا حبيُب بن مظاهر، يا زهيُر بن القين، يا حّر 

الرياحّي، يا فالن، يا فالن...
يا هالل الوغى وانوى على المغيبيا علي الكبر يا جاسم يا حبيب

بعد من يحمي الحرم وخدورهاليش انادي وما حصل منكم مجيب

تونون  ل  بالله  ــان  شــّب ــا  ي ــه  ــل ــون وال ــون ــن ت تــصــدعــون گــلــبــي مـ

ينامونشـــّبـــان مــثــل الــــــورد يــزهــون  الــغــبــره  ــى  ــل اوع يــوســفــه 

تسمعون،  فال  أناديكم  لي  ما  الهيجا،  وليوث  الوغى  أبطال  يا 
وأدعوكم فال تجيبون؟! أنتم نيام، أرجوكم تنتبهون! أم حالت نومتكم 
عن  وادفعوا  الكرام،  أّيها  نومتكم  من  فقوموا  إمامكم؟!  وبين  بينكم 
حرم الرسول هؤلء الطغاة اللئام! )لّبيك يا حسين، لّبيك يا حسين(، 

ثّم اعتذر عنهم قائاًل:
ولكن صرعكم -والله- َرْيُب المنون، وغدر بكم الدهر الخؤون، 

وإّل لما كنتم عن نصرتي تقّصرون، فإّنا لله وإّنا إليه راجعون!

سوى لهْم  مياَه  ول  لين  األحــشــاِءومغسَّ ِة  ــرَّ حـ ثكلى  ــراِت  عــب

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثالث:  مجلس َعمرو بن جنادة ووهب النصرانّي

القصيدة

رغُديا صاِحب األْمِر أْدِرْكنا فلْيس لنا لنا  عْيٌش  ول  هنِيٌء  ِوْرٌد 

فهْل اِلْنتِظاِر  لياِلي  علْينا  غُدطالْت  اِلْنتِظاِر  لِلْيِل  الّزكيِّ  ياْبن 

ُمقاًل لنا  الغّرا  بِطْلعتِك  الّرمُدفاْكِحْل  إِْنسانِها  على  يْأتِي  يكاُد 

ك قْد عدُدهْب أّن ُجنْدك مْعُدوٌد فجدُّ لُه  ما  جْيًشا  بِسْبِعين  لقى 

نفًرا ــِه  ــداِئ أْع ــْن  ِم جاهد  ــداة  واْجتهُدواغ اللِه  ُنوِر  بِإِْطفاِء  وا  جدُّ

ُمنْفِرًدا الُمْختاِر  رْيحانُة  عُضُدوعــاد  ول  حاٍم  لُه  ما  الِعدى  بْين 

فيْهِزُمُهم بِماِضيِه  فِيِهْم  ُمنْفِرُديِكرُّ  وْهــو  أْلًفا  ثالُثون  ــْم  وُه

ما كان يْثُبُت ِمنُْهُم فِي الوغى أحُدلْو ِشْئت يا ِعّلة الّتْكوْيِن مْحوُهُم

ُمْحتِسًبا اللِه  أِلْمِر  صبْرت  نكُدلِكْن  الِعدى  بْين  ما  والعْيُش  إِّياُه 

ُعُيوُنُهْم شِهُدوا ِمنْك اّلِذي شِهُدواحّتى مضْيت شِهْيًدا بْينُهم عِميْت

وقْد يــراك  أْن  عِزيٌز  النّبِيِّ  شفى بِمْصرِعك األْعداُء ما حقُدواعلى 

ُقّرتها الــّزْهــراِء  أْعُيُن  ترى  والنّْبُل فِي ِجْسِمِه كالُهْدِب ينْعِقُدولــْو 

ُمقٌل واْنهمْت  وأّنْت  لحنّْت  كبُِدإًِذا  األسى  بِنِيراِن  وحّرْت  ِمنْها 
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)شعبي(

ــم غــّســلــوه  ــك ــن ــب ــوا ل ــالـ ــعـ يـــابـــه جيــــــّدي تـ
ــن وّيــــــــاكــــــــم دجـــــيـــــبـــــوه  ــ ــ ــف ــ ــ ــك ــ ــ وال

ــوه ــفـ ــّشـ ــرح نـ ــ ــج ــ ــل ــ ــن ل ــ ــط ــ وجــــيــــبــــوا گ
ــن شـــيـــلـــوه  ــ ــس ــ ــم ل ــ ــك ــ ــاف ــ ــت ــ وعـــــــى اك

جيــــــــــّدي مــــــــات مّــــــــد وگــــــــف دونــــــه
ــه ــ ــون ــ ــي ــ ع ــه  ــ ــل ــ ــض ــ ــم ــ غ نـــــــّغـــــــار  ول 

لـــونـــه مـــنـــخـــطـــف  او  يـــعـــالـــج  وحــــيــــد 
ــر ــط گ مــــــــاي  بـــحـــلـــگـــه  واحــــــــــد  ول 

جيــــــــــّدي مــــــــات مــــــد مــــــــــّدد ايــــديــــه
رجـــلـــيـــه عــــــــّدل  جيــــــــّدي  واحــــــــد  ول 

ــه ــي ــس مّــــــد گــــــرب ل ــمـ ــشـ ــالـ يـــعـــالـــج بـ
ــر ــ ــه اظــــــــالل جيــــــــّدي امـــــــن ال ــ ــل ــ ــّط ــ حي

المصيبة

لّما أصبح يوم العاشر من المحّرم، عّبأ عمر بن سعد جيشه لقتال 
الحسين Q، ثّم صاح: يا دريد، أْدِن رايتك، فأدناها، فوقف تحتها، 
الحسين،  معسكر  نحو  ورماه  قوسه،  كبد  في  ووضعه  سهًما  وأخذ 
على  الجيش  فتبعه  رمى  من  أّول  بأّني  األمير  عند  لي  اشهدوا  وقال: 
ذلك فلم يبق أحد من أصحاب الحسين إّل وأصابه من تلك السهام 
كرام  يا  قوموا  الله،  رحمكم  قوموا  ألصحابه:  الحسين  فقال  شيء، 
فحمل  إليكم،  القوم  رسل  السهام  هذه  منه،  بّد  ل  الذي  الموت  إلى 
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أصحاب الحسين حملة واحدة واقتتلوا مع القوم، فما انجلت الغبرة 
.Q إّل عن خمسين صريًعا من أصحاب الحسين

ُهْم َفَكَأنَّ الَوَغى  إَِلــى  ــُطــوِن بـِـَطــاِحَيَتَساَبُقوَن  ــي ُب ــَق فِ ــَدفَّ َســْيــٌل َت

بِنُُفوِسِهْم َما  السَّ َربَّ  َتاَجُروا  األَْرَبـــاِحَقْد  بِــَأْغــنَــِم  ــِه  ــَدْي َل َفَحُظوا 

ُقتَل،  َمن  الَحملة  هذِه  الحسيِن Q في  أصحاِب  من  ُقتَل  ا  وَلمَّ
صاَر يبُرُز الرُجُل والرجالِن، ويستأذنوَن الحسين Q ويقاتلون ثّم 

ُيقتلوَن...
آخر،  بعد  واحًدا  المنّية  إلى  يتسابقون  الحسين  أصحاب  زال  وما 
وأقبَلْت أّم َعمرو إلى ولدها َعمرو بن جنادة األنصارّي الذي لم يبلِغ 
الحملة األولى،  أبوه في  ُقتِل  الُحلم، وعمره إحدى عْشرة سنة، وقد 
فألبَسْته لمَة الحرب، وقّلدته سيف أبيه، وقالت: ُبني َعمرو، ُقم وقاتِل 

بين يدي ابن رسول الله.
النزول  في  مستأذًنا   ،Q الحسين  يدي  بين  وقف  الغالم  جاء 
إلى الميدان، فأبى الحسين أن يأذن له، وقال: هذا غالم ُقتل أبوه في 
أّمي هي  إّن  َعمرو: سّيدي،  فقال  تكره خروجه!  أّمه  ولعّل  المعركة، 
التي ألبستني لمة حربي وقّلدتني سيف أبي! قال: بنّي، عد إليها لعّلها 

تأنس بك.
رجع الغالم إلى أّمه، فأقبلت أّمه إلى الحسين، وهي تقول: سّيدي 
فقال  بولدي؟!  ُأثكل  ول  بولدها  الزهراء  أّمك  َأفُتثَكُل  الله،  عبد  أبا 
اإلمام Q: ُجزيتم عن أهل بيت نبّيكم خيًرا، ثّم أِذن له في النزول 
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إلى الميدان، فنزل الغالم، وهو ينشد قائاًل:
ــَم األَِمــيــِر ــْع ــِري ُحــَســْيــٌن َونِ ــي ــَؤاِد الــَبــِشــيــِر الــنَّــِذيــِرَأِم ــ ــُروُر ُف ــ ُس

ــٌة َوالِــــــــَداُه ــ ــَم ــ ــاطِ ــ َنظِيِر؟!َعـــِلـــيٌّ َوَف ــْن  ِم ــُه  َل َتْعَلُموَن  َفَهْل 

به نحو معسكر  ُقتل، واحُتّز رأسه، وُرمي  أن  إلى  القتال  وجّد في 
أّمه، أخذته في حجرها، راحت تمسح الدم  Q، جاءت  الحسين 
سرور  يا  أحسنت  عيني،  نور  يا  أحسنت  تقول:  وهي  عنه،  والتراب 
الزهراء فاطمة  عند  وجهي  بّيضت  كما  وجهك  الله  بّيض  فــؤادي، 

O، ثّم أخذت عموًدا من الخيمة، وبرزت تقاتلهم قائلة:

َضعيَفة النِسا  فــي  َعــجــوٌز  ــةأَنــا  ــَف ــي ــِح ــٌة َن ــ ــَي ــ ــالِ ــ َخـــــاِوَيـــــٌة َب

ــٍة َعــنــيــَفــة ــرَبـ ــَضـ ــم بِـ ــُكـ ــِرُبـ الــَشــِريــَفــةأضـ ــِة  ــَم ــاطِ َف ــي  ــنِ َب ُدوَن 

فجاء الحسين Q ورّدها إلى المخّيم.
وكذلك وهب بن عبد الله النصرانّي، فاز بنصرة أبي عبد الله في 
كربالء، ومعه أّمه وزوجته، قالت له أّمه: يا وهب، قم وانصر ابن بنت 
رسول الله، قال: نعم يا أّماه، أفعل ول أقّصر إن شاء الله؛ فنزل وهب 
إلى الميدان، قاتل حّتى قتل عدًدا من الرجال، ثّم عاد إلى أّمه، وقف 
بين يديها، وقال: يا أّماه، هل رضيِت عنّي، قالت: ل والله، ل أرضى 
عنك حّتى ُتقَتل بين يدي أبي عبد الله؛ فتعّلقت به زوجته، وقالت: يا 
وارجع  قولها،  عن  أعزب  أّمه:  له  فقالت  بنفسك!  تفجعني  ل  وهب 

وقاتل بين يدي أبي عبد الله، تنل شفاعة جّده يوم القيامة.
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عاد وهب إلى الميدان، قاتل حّتى ُقطِعت يداه! وبينما هو يقاتل، 
إذا به يسمع زوجته تناديه من خلفه: يا وهب، قاتل دون الطّيبين، ُحرِم 
عن  تنَهْينني  كنِت  الن  قال:  حالها!  من  وهب  تعّجب  الله!  رسوِل 
القتال، ما الذي جرى؟! قالت: يا وهب، ل تلمني إّن واعية الحسين 
كسَرْت قلبي! فقال لها: وما الذي سمعتِه منه؟ قالت: رأيته واقًفا بباب 

خيمته، وهو ينادي: واقّلة ناصراه!
تمنعيني  كنت  هالساعه  تشجعينييگلها  ولفيتي  الــحــّره  يهل 

ونيني  زيــد  بالحرب  وعلى الخدين سالت دمعة العينوصوتك 

هم  ــو  ل الگلب  تــلــوم  ل  يحگ لحسين تجري دموعنا دمتگله 

امعينوالله ابو السجاد شفت بباب الخيم بكربال  حصله  ول  ينادي 

معين مـــالـــك  يــعــيــنــك  مطاعينالـــلـــه  الغبره  على  وقــومــك 

منين المرتضى  اجيب  منين  ــه غــبــت ويــنأنا  ــوي ــال ب ــرب عـــن ك

اثنين واحــد  تفقد  الناس  سبعينيبويه  نـــاس  ــا  ي ــدت  ــق اف ــا  وانـ

يرحمِك  النساء،  إلى  ارجعي  لها:  وقال  كثيًرا،  بكاًء  وهب  فبكى 
الله! فأبت أن ترجع، قال: سّيدي أبا عبد الله، رّدها إلى الخيمة، فقال 
-رحمِك  ارجعي  خيًرا،  بيٍت  أهل  من  الله  جزاكم   :Q الحسين 

الله- إلى النساء.
إلى  وهب  زوجة  أرجعَت  الذي  أنت  الله،  عبد  أبا  سّيدي  أقول: 
خيمة النساء، ولم تتركها تواجه األعداء، لكن سّيدي من الذي أرجع 
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نساءك وبناتك وأخواتك، عندما سقْطَت عن جوادك صريًعا، وهجم 
القوم على مخّيمك!

يقول الراوي: خرجت الحوراء زينب، وجاءت إلى التّل المشرف 
على المعركة، التّل الزينبّي، صاحت: يابن أّمي يا حسين! نور عيني يا 
حسين! إن كنَت حيًّا فأدركنا، فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت 

ميًتا فأمرنا وأمرك إلى الله!
يـــــا غــــريــــب الـــغـــاضـــرّيـــهمــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك
ــّيـــهمــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك ــا طـــريـــح عـــلـــى الـــوطـ ــ ي
ــهمــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك ــّي ســب ــي  ــشـ امـ راح  ــه  ــويـ خـ
ــّيـــهمــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك ــا حــبــيــب اّمــــــي الـــزكـ ــ ي
ــه عــلــّيــهمــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك ــمـ ــيـ ــت خـ ــنـ ــكـ ــالـ يـ
ــهمــــــــــــالــــــــــــي غـــــــيـــــــرك ــرّيـ ــجـ يــــا دمـــــع عـــيـــنـــي الـ

قالوا: كّلما حاول الحسين أن ينهض ليدافع عن حرمه، لم يتمّكن، 
وسقط إلى األرض! ولّما أيَسِت الحوارء من نهوضه لنجدتها، إلى َمن 

تتوّجه؟ بمن تستغيث؟

)نّصاري(

تثنّه ــاده  ــّفـ بـ الـــرمـــح  رّنهيـــجـــّدي  للسيف  اوبالوجه  يجّدي 

تحنّه ــه  ــدّم اب اوشــيــبــه  ــّدي  ــج تعّفري خـــّده  اوبــالــرمــل  يــجــّدي 

لفوها ل  او  يهلنا  أبوهاتــنــاديــهــم  ول  يجاوبها  جدها  ول 

اخوها من  ظنها  وانگطع  العسكرحنّت  صّول  علخيم  اوشافت 
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ــا فــاطــمــه ــِه يـ ــلـ ــوَل الـ ــ ــ ــا رس المرتضىيـ المؤمنيَن  ــَر  أمــي ــا  ي

ــَمــْن ــَر بِ ــ ــُه لـــَك األج ــل ــَم ال ــظَّ قضىع حّتى  الظما  أحشاُه  قــضَّ 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الرابع: مجلس سعيد بن ُمّرة التميمّي

القصيدة

أجُم والقنا  فِيها  المْوت  فصارُعوا  هلا الّضارياِت  مْي  الْرِب  إل  مشوا 

تْلتطُِم الهاماِت  فِي  البِيُض  أْمواُجها  ــار الــــْوِت طــافـِـحــًة  ــن ِغـ ــِض ــاِئ وخ

قدُم لُهْم  تْثُبْت  ــْم  لِ بِهْيجاء  صــْبــًرا  ُقتُِلوا  إْن  الّطفِّ  ــْوم  ي غضاضة  ول 

كــرُم ــُؤُه  ــْل ِم وِرداُهــــُم  مــضــْوا  حّتى  كرًما الّضبا  حْتــت  ُهــْم  صــرْبُ أْفناُهُم 

ُجُم السُّ ــُع  ــ األْدُم وإّل  ــاُء  م ــدِّ ال إّل  مضاِجعُهم ُتبِلْل  لْ  لِثاِوين  سْقًيا 

حّرى الُقُلوِب على وْرِد الّردى اْزدحُموا تنُْظُرُهم  الــّرْمــضــاِء  عى  ُمــوّســِديــن 

اّللْحُم عْزمها  ُيكْفِكْف  لْم  ُرؤوُسها  رِكبْت إْن  اخلْيِل  لِــعــواِدي  أْبِكيهُم 

هجُموا ِخــْدرهــا  علْيها  غــداة  ُرْعــًبــا  أْعُينها  الـــقـــْوُم  ــار  أطـ ــراٍت  ــاِئـ وحـ

ــْم حــرُم ِه ــزِّ ــُه ِمــْن ِع ــ ُســراِدًقــا أْرُض رضبْت  قْوُمها  علْيها  بِحْيُث  كانْت 

ــْم خــدُم ــُه ــُك لـــْول أّن حــّتــى الــمــالِئ ــِه بِ يــُطــوف  أْن ل  هــْيــبــٍة  ِمـــْن  يــكــاُد 

تْعتِصُم ــِه  ــي فِ مـــْن  ــس  ــْي ول ــْســبــى  ُت حــاِسًة القْوِم  ــِدي  أْي بْن  فــُغــوِدرْت 

ــُؤُه ضـــرُم ــ ــل ــ ــا ِم ــاه ــش ــا وح ــه ــْوم ق هاتِفًة  بِالعْتِب  ِجيدها  ــوْت  ل نعْم 



276

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

)شعبي(

أهلنه عــگــب  مـــن  ــر  ــم ــش وال ــه  ــّولـ وخـ زجـــر 
ــه  ــنــســبــي وحيـــــدي ابــظــعــنّ ــن گــــال بــــاهلل ن مـ

ــة اخلـــادمـــهـــا جــربيــل ــم ــاط ــه ف ــي ــزك ــه ال ــنـ وامـ
الــكــون جدنا ــد  ــّي اهلــظــيــمــة واحــنــه س ــاي  هـ

ــال ــوگ اجلـ ــ ــاره ف ــسـ ــايل يـ ــ ــدر ت ــ ــب اخلـ ــگ ع
الـــبـــال ــى  ــ ع ــو  ــ الـ ــة  ــب ــي ــص ال ــاي  ــ هـ ــا  ــ ي اهلل 

ــم مــگــاتــيــل ــه ــت ــّل ــت عــنــهــم اوخ ــش حــقــهــا م
ــال  ــع مّهـ ــدمـ ــكــي ابـ ــب ــرم عــالــولــيــان ت ــ ــ وال

غسلها والـــــدم  ــن  ــ دف ــال  ــ اب ــا  ــرايـ عـ ــى  ــ صع
أهلها اجــســوم  تــعــوف  او  التمي  واشــحــاهلــا 

ــت صــلــح بـــن ســـال اخلــيــل ــّل ــن مـــا خ ــس وح
كفلها ــي  ــ ال ذاك  ــروح  ــطـ مـ ــر  ــه ــن ال ــى  ــ واعـ

 )أبو ذّية(

صيح ــا  وأن ــم  راح شفت  ما  أبــد  زجر كل ساع يزجرني وأنا صيح

علّيه واحـــد  جسر  ــان  ك مــا  ــد  أب صيح ــا  وأن يخوي  حاضر  لــون 

المصيبة

ورد عن اإلمام المهدّي | في زيارة الناحية الشريفة، وهو يزور 
أنصار الحسين وأصحابه الّشهداء معه: الّسالم عليكم يا خير أنصار، 
الله مبّوأ األبرار.  بّوأكم  الدار!  الّسالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
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لكم  وأجزل  الوطاء،  لكم  ومّهد  الغطاء،  لكم  الله  كشف  لقد  أشهد 
العطاء، وكنتم عن الحّق غير بطاء، وأنتم لنا فرطاء، ونحن لكم خلطاء 

في دار البقاء، والّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الذين لم يسبقهم سابق، ولم يلحق  هؤلء الصفوة من أولياء 
يزيدوا  ولم  رجاًل  ينقصوا  لم  دينه،  لنصرة  الله  اختارهم  لحق،  بهم 
عّباس  ابن  يقول  كما  شهودهم،  قبل  من  بأسمائهم  معروفون  رجاًل، 
الحنفّية: وإّن  يعّبر عنهم محّمد بن  في حّق أصحاب الحسين، وكما 
فخًرا  ويكفيهم  آبائهم.  وأسماء  بأسمائهم  لمكتوبون  عندنا  أصحابه 
شهادة اإلمام الحسين بحّقهم عندما قال: إّني ل أعلم أصحاًبا أوفى 
حين   Q المؤمنين  أمير  ذكرهم  وقد  أصحابي...  من  خيًرا  ول 
مناخ ركاب ومصارع   ... قائاًل:  الّشهداء  بمصارع  بكربالء وصار  مّر 
شهداء، ل يسبقهم من كان قبلهم، ول يلحقهم من كان بعدهم. بّشرهم 
رسول الله P بشهادتهم وفوزهم بأعلى الدرجات، حين ذكر لولده 
الحسين Q مصرعه في كربالء، فقال: ... ويستشهد معك جماعة 
من أصحابك ل يجدون ألم مّس الحديد، وتال قوله -تعالى-: ﴿قُۡلَنا 
 Q إِبَۡرٰهِيَم﴾... وقد وصفهم اإلمام الحسين ٰٓ َيَٰناُر ُكوِن بَۡرٗدا وََسَلًٰما َعَ
O، فقال: أما والله، لقد نهرتهم وبلوتهم،  ألخته الحوراء زينب 
وليس فيهم إّل األشوس األقعس، يستأنسون بالمنّية دوني، استئناس 

الطفل بلبن أّمه.
والنطالق  بالنصراف   Q الّشهداء  سّيد  لهم  أذن  وعندما 
العيش بعدك...  الله  الواحد منهم يقول: قّبح  وجعلهم في حّل، كان 
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ُيفعل  ثّم أذّرى،  ثّم ُأحرق،  ثّم ُأحيى،  ُأقَتل،  أّني  أما والله! لو علمُت 
ذلك بي سبعين مّرة، ما فارقتك حّتى ألقى حمامي دونك، فكيف ل 
أفعل ذلك وإّنما هي قتلة واحدة؟! ثّم هي الكرامة التي ل انقضاء لها 
أبًدا... لذلك استحّقوا أن يكشف اإلمام الحسين Q عن أبصارهم 
ليلة عاشوراء، ويريهم منازلهم في الجنّة، ويبيتوا معه تلك الليلة في 
العبادة ولهم دويٌّ كدوّي النحل، ما بين راكٍع وساجد وقائٍم وقاعد... 
من أصحاب الحسين Q الذين كانت لهم تلك الكرامة ونالوا 
المحّرم،  من  العاشر  اليوم  في  الّشهداء  سّيد  وأدركوا  الرتب،  أعلى 
سعيد بن مّرة التميمّي. كان من أهل البصرة إذ كاتب اإلماُم الحسين 
أجابه،  من  فأجابه  نصرته،  إلى  ودعاهم  ورؤساَءها،  أشراَفها   Q
Q والشهادة بين يديه،  ولكّن الكثيرين منهم فاتتهم نصرة اإلمام 
حيث خرجوا من البصرة مّتجهين إليه، فوافاهم خبر مقتله في بعض 

الطريق، فرجعوا خائبين عن نصرته. 
أّما اّلذين ُسِعدوا وُرِزقوا الشهادة منهم فهم سّتة -كما ذكرهم أهل 
الله الفقعسّي وكان شيًخا كبيًرا طاعنًا في السّن،  المقاتل- أّولهم عبد 
ثّم أولده األربعة، والسادس هو سعيد بن مّرة التميمّي. هذا الرجل كان 
شابًّا حديث الزواج، له من العمر تسَع عْشرَة سنة. لّما سمع بأّن الحسين 
ه في صبيحة  Q يستنصر أشراف أهل البصرة في كتبه، أقبل إلى أمِّ
عرسه، ولم يلتفت إلى فراشه الجديد وزينة عرسه وما حوله مّما يعّلقه 
وفرسي،  حربي  بالمة  علّي  أّماه،  قائاًل:  أّمه  إلى  مباشرة  توّجه  بالدنيا، 
قد  أّماه،  قال:  بها؟!  تصنع  وما  عيني،  نور  يا  تنادي  لك  ما  له:  فقالت 
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ضاق صدري وأريد أن أمضي إلى خارج البساتين، فقالت له: ولدي، 
ذلك.  يسعني  ل  أّماه،  يا  فقال:  ولطفها،  وزوجتك  دارك  إلى  انطلق 
وبينما هما كذلك، إذ أقبلت زوجته، وقالت له: إلى أين تريد يابن العّم؟ 
فقال لها: أنا ماٍض إلى من هو خيٌر منّي ومنك، فقالت: ومن هو؟ فقال 
لها: سّيدي ومولي الحسين بن علّي L، الحسين يطلب النصرة...
بكت أّمه وكذلك زوجته، وانطلق سعيد حاماًل لمة حربه متوّجًها إلى 
ه تناديه: بني سعيد، قف لي هنيئة؛ فوقف سعيد،  فرسه، سار قلياًل، وإذا بأمِّ
عندي  لكن  خيًرا!  الحسين  عن  الله  جزاك  ولدي،  قالت:  إليه،  جاءت 
بني، حملُتك في بطني تسعة  أّماه؟، قالت:  يا  إليك، قال: ما هي  وصّية 
أشهر، سهرت عليك الّليالي وفي تربيتك... قال: بلى يا أّماه، قالت: بني، 
أدركت سّيد شباب  إذا  بني،  القيامة...  يوم  الزهراء  فاطمة  فاذكرني عند 

أهل الجنّة، فاقرأه عنّي الّسالم، وقل له: فليشفع لي يوم القيامة!
خلها عله بالك من تصل لبن الزجّيه أوصيك يبني او يا بعد عيني بوصّيه 

واتگول أريد هناك تشفعلي يالحسين هّيه  اهواي  عليك  اتسلِّم  أّمي  گله 

آخذ سالمك لو رحت لحسين وّياي ناداها يّمه او يا لسهرتي اّلليل برباي 

أّدي وصيتي يا عزيز الروح والعين گالتله يبني او ما أكلفك غير بس هاي

 فقال لها: يا أّماه، وأنا أوصيِك بوصّيه، قالت: ما هي نور عيني؟ 
اذكري  بعرسه،  يهنأ  لم  وعريًسا  بشبابه  يهنأ  لم  ا  شابًّ رأيِت  إذا  قال: 

عرسي وشبابي!
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بيها  اخرب احسن  راح  عليهاگلها وصيتك  أكلفنك  وارد  وصّيه  اوعندي 

ذكري شبابي او عرسي يّمه او موش تنسينلو شفتي مثي شاب واّمه اعليه بكيها 

يومه  مصباح  اوهــل  بــّن  لو  والشاب لو شفتي لبس زينة اهدومهوالعيد 

تبكينهم اذكريني وشبِّهي ارسومي ارسومه  تردين  من  يّمه  لشبابي  وابكي 

والنهار،  اّلليل  في  السير  يجّد  البصرة،  من  خارًجا  سعيد  انطلق 
كربالء،  نزل  قد   Q الحسين  اإلمام  أّن  الطرق  ببعض  واستخبر 
فتوّجه مسرًعا حّتى وصل إليها في يوم عاشوراء بعد الظهر. نظر إلى 
جهة،ٍ وإذا جيوش وعساكر وسواد متراكم، ونظر إلى جهٍة ثانية وإذا 
الخيام  هذه  أّن  أظّن  قال:  أعوان،  ول  رجال  حولها  ليس  قليلة  خيام 
يدنو  فجعل  عليه،  ُيقبض  أن  ولكن خاف  الحسين.  القليلة هي خيام 
من مخّيم اإلمام الحسين قلياًل قلياًل، حّتى وقف بالقرب منها، وصاح 
بأعلى صوته: الّسالم عليكم يا أهل البيوت؛ فخرجت العقيلة زينب 
المسلِّم علينا في هذا  ها  أيُّ الّسالم، من أنت  Q، وقالت: وعليك 
نفسها.  عن  فعّرفته  أنــِت؟  من  أخبريني  الله  أمة  أّوًل،  قال:  اليوم؟ 

)الّسالم عليِك يا زينب الكبرى(
ــي  ــون عــنّ ــك ــح ــي ــا زيـــنـــب ل ــ سلنّيأن ــا  م الــمــصــايــب  سليت 

سنّينِــْزلــن عــلــى عــيــونــي وِعــمــنّــي صغر  من  تمرمرت  ماني 

سّيدي  لنصرة  البصرة  من  جئت  مّرة،  ابن  سعيد  أنا  سّيدتي،  قال: 
كنت  إن  سعيد،  يا   :O فقالت   ،Q الحسين  اإلمام  ومولي 
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كذلك، فذاك سّيدك اإلمام الحسين وحيًدا فريًدا يطلب الناصر؛ فأقبل 
سعيد إلى الميدان، وهو ينادي: لّبيك لّبيك سّيدي أبا عبد الله، لّبيك 
أبا عبد الله؛ لّما رآه الحسين Q قال: يا سعيد، مرحًبا بك، ما قالت 

لك أّمك؟
العين  تهمل  او  ــي  أم احسينگالتلي  التوصل  حين  يوليدي 

الطّيبين  ابـــن  ــي  ــالم س الكّفينبــلــغــه  ــل  ــّب وق ــه  ــدام أق ــل  ــّب وق

الخواتين  اعله  يبني  الصواويناوسّلملي  اوحامي  دونه  اوذّب 

الّسالم،  وعليها  عليك  فقال:  الّسالم،  تقرؤك  أّمي  سّيدي،  قال: 
يا  الحسين:  اإلمام  له  قال  ثّم  لهما(،  )هنيًئا  الجنّة  في  أّمه  أّن  وبّشره 
القوم  على  فحمل  الله؛  رسول  بنات  عن  ودافع  سيفك  خذ  سعيد، 

وصار يقاتل حّتى قتل جمًعا كثيًرا، إلى أن أردوه صريًعا!
تنضامويلي قضوا حق لعليهم دون الخيام  حسين  ــوات  خ خّلوا  ول 

الهام  منهم  تفايض  طــاحــوا  خرلما  من  النجم  مهوى  مثل  تهاووا 

 ،  Q الحسين  اإلمام  مصرعه  إلى  مشى  سعيد،  ُقتِل  لّما    
جلس عنده، أخذ رأسه وضعه في حجره وجعل يمسح الدم والتراب 
عن وجهه قائاًل: أنت سعيد، كما سّمتك أّمك، سعيد في الدنيا وسعيد 

في الخرة.
ــد يــّمــه ــع ــه وق ــال ــن دّمهمـــن طـــاح اعــت ومسح  ابحضنه  ــه  راس خــذه 

اليّمه أبــو  ايگله  ــره  آخـ او  اّمــكدنــيــه  خابت  مــا  ــاإلســم  وب سعيد 
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الزجّيه  ــن  اب اويگله  دّمــه  هّيهيحّس  خــطــت  ــا  م السمتك  سعيد 

المنّيه  اولگــيــت  عرسك  دّمكعفت  سال  اجفوفك  حنّت  واعله 

 هكذا كان اإلمام الحسين كّلما استشهد واحد من األصحاب يقف 
الذي وقف  القرآن. ولكن من  بآية من  أو  بكلمة  ويؤّبنه  عند مصرعه 
عنده Q عندما سقط عن ظهر جواده إلى األرض؟! نعم، وقفت 
عليه األعداء وهي تنوشه ضرًبا بالسيوف وطعنًا بالرماح ورمًيا بالسهام 

ورضًخا بالحجارة!
بِالقنا طْعنًا  الــّطــفِّ  ــْوم  ي وُمهنِّدقتُلوُه  صـــاِرٍم  أْبــيــض  ــلِّ  ــُك وبِ

ــا نــــاداُهــــم بِـــكـــالِمـــِه  ــم ــال ــط ي النّبيُّ خِصيُمُكْم  فِي المْشهِدل جدِّ

تَر  لم  الساعة،  تلك  في   ،Q زينب  الحوراء  قلب  الله  ساعد 
ولم  تغّير  قد  الكون  ترى  وهي  صوًتا،  له  تسمع  ولم  شخًصا  ألخيها 
تعلم ما جرى على أخيها الحسين Q، وبينما هي في تلك الحال، 
بدم  ناصيته  خّضب  وقد  عالًيا،  صهياًل  يصهل  أقبل  قد  بالجواد  وإذا 

...Q الحسين
فقومي  أبــوك،  عاد  لقد  عّمة،  قالت:  سكينة،  إلى  زينب  نظرت 
لستقباله، خرجت سكينة، فإذا بها ترى الجواد مخزّيا والسرج عليه 

ملوّيا، صاحت: عّمة زينب، ُقتل -والله- والدي الحسين!
بالمذّله ــادت  اونـ سكنه  عّلهبچت  بالقلب  حط  المهر  يعّمه 
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تگّله زيــنــب  ــه  ــارخ ص خرطلعت  احسينا  ويــن  احسين  يمهر 

گّلي  احسين  وينه  حسين  ابذّلييمهر  تصهل  جيتني  أشــوفــك 

اوّلي وين  گّلي  احسين  يمكّدرعگب  گلبي  رّوعــت  اشمالك 

لينه ظنّيت  مــا  احسين  ولينهيمهر  بالحومة  واتــعــوف  تجي 

يعينه مــا  قلبه  ــواب  اصـ قومهيگلها  بيه  ما  شفت  من  واجيتك 

حسيٌن ــَن  أي الحسيِن  جــواَد  ظِالليا  عماًدا  لي  كــاَن  ــْن  َم ــَن  أي

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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امللحقات الشعرّية

الشعر القريض

 العمِر في ما ليَس َينفُعه
َ

القصيدة األولى: يا منِفق

َينفُعه  ليَس  ما  في  العمِر  منِفَق  َترَتِحُليا  كالماضيَن  فإنَّك  ــْق  َأفِ

له  نــفــاَد  ل  زاًدا  لنفِسَك  َتنتِقُلوُخـــْذ  فيه  ــوٍم  ــي ل الــمــعــاِد  إلــى 

وقْد  العباِد  ربَّ  لقًيا  تُكْن  ُيْحتَمُلول  ليس  ثقياًل  وزًرا  َحَمْلَت 

نفٍر  على  إّل  بــاكــًيــا  تــكــْن  َبذُلواول  له  وأرواًحــا  ُحسينًا  واَسوا 

منفِرًدا  اللِه  رســوِل  لسبِط  ُقتِلوالْهِفي  قد  الطَِّف  في  أحبََّتُه  َيرى 

َينُْصُرنا  َيِصُلدعا أَما ِمْن ناصٍر في الله  ِمْن ُمغيٍث ُمعيٍن نحَونا  هْل 

حِب ُمنحنًيا  تنهِمُلوجاَء نحَو ُجسوِم الصَّ العيِن  ــوُع  ودم يدُعوُهُم 

ِمَن الُخطوِب وباألرواِح ما َبِخلوايا خيَر َصحٍب َفَدوا بالطِف سّيَدهم 

َنَكثوا  َمْن  بين  وحيًدا  َعْهَد اإللِه وآَل المصطفى َخذلواَخلَّْفتموني 

قائلًة  ــداُن  ــ األب ــِت  ــفَّ َخ يابَن الِكراِم األُلى بالحقِّ قد ُعِدلواهــنــالـِـَك 
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سّيَدنا  األرواَح  َنْبُذِل  ُنطِْع  َتشتِعُلُمْرنا  بالحرِّ  وُمهجُته  ــادى  ن

سّيِدكم  ــقَّ  ح وَقضيُتم  َأرتِحُلوفــْيــُتــُم  سوَف  قريٍب  عن  وإنَّني 

ُه ِمْن َمْوِقٍف
َ
 الُحَسْيُن َوَيا ل

َ
ف

َ
القصيدة الثانية: َوق

َمْوِقٍف  ِمْن  َلُه  َوَيا  الُحَسْيُن  َتِليُنَوَقَف  ُخوِر  الصُّ ُصــمُّ  َوْقــِعــِه  ِمــْن 

ــُم  ــَراُه َوَي فـِـْتــَيــًة  ــُدُب  ــنْ َي َراَح  َأنِــيــُنإِْذ  ــُهــنَّ  َل الــَغــْبــَرا  َعــَلــى  ُجَثًثا 

َوتِينَُه  الِحَماُم  َقَطَع  َمْن  َبْيَن  َجبِيُنَما  ِمنُْه  ْمَضاَء  الرَّ َصاَفَح  َأْو 

ًعا ُصرَّ َتــَهــاَوْوا  َحتَّى  َهــاَدُنــوا  ــُنَما  ــي ــيــِهــُم َوَرنِ ــٌع فِ ــ  لـِـْلــبِــيــِض َوْق

ٌق  ُمــَخــرَّ ـــلـــَواُء  َوالِّ َحبِيٌب  َطِعيُنَفُهنَا  َوالــُفــَؤاُد  ُمْسِلٌم  َوُهنَالَِك 

َجْيِشِه  َقاِئُد  الَماِء  َحــْوَل  َيِميُنَوُهنَاَك  ِمــنْــُه  ــذَّ  ُج ِريَعِة  الشَّ ِعــنْــَد 

َحْسَرًة  َيْطَفُح  ْوُت  َوالصَّ ــَه َشــًجــا َوَحــنـِـيــُنَناَداُهُم  ــَرَت ــْب َوَيــُلــفُّ َن

ُيِعيُنَمْن َبْعَدُكْم َيْحِمي الِحَمى َوَيُذوُد َعْن  َلُهنَّ  َوَمــْن  النِّساِء  ــِذي  َه

َراُم 
َ
ِجيِّ غ

َّ
ِبي الش

ْ
ل
َ
ْد َهاَج ِفي ق

َ
ق

َ
القصيدة الثالثة: ل

َغَراُم  ِجيِّ  الشَّ َقْلبِي  فِي  َهاَج  َأَقاُمواَلَقْد  الَغنِيِم  بَِجْرعاِء  لـِـَرْكــٍب 

َمِسيِرِهْم  إِْثَر  ْمَع  الدَّ َفَأَذْلُت  ِسَقاُمَسَروا  َعـــَراُه  ِمنِّي  َوالَحَشا  ــا  َدًم

لَِوْصِلُكْم َسبيٍل  ِمَن  َهْل  ــاُمَأَأْحَباَبنَا  ــَي ــِه ُه ــي ــجَّ فِ ــَؤاٌد َلـ ــ ــا ُفـ ــْحــَي ــَي َف

ُسَوْيَعًة  الِفَراِق  َبْعَد  َنْلَتِقي  ُأَواُمَوَهْل  ِجيِّ  الشَّ الَقْلِب  ِمَن  َفُيْطَفى 
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باَبَة والَهَوى َأَقاُمواَفيا َسْعُد َدَع َعنَْك الصَّ بِالطُُّفوِف  َمْن  َعَلى  ْج  َوَعرِّ

َهاِشٍم  ُساَلَلِة  ِمْن  ِكَراًما  ِكــَراُمَوَحيِّي  األَثِيِل  الَمْجِد  إلى  َنَمْتَها 

َهاِشِميًَّة  ــَرًة  ُأْسـ َأْفـــِدي  َمقاُمبِنَْفِسَي  َماِك  السِّ َفــْوَق  َسما  َقْد  َلَها 

ــٍة  ــيَّ ُأَم ــَن  ــْي َب الله  ِديـــَن  َأنَّ  ــاُمَرَأْت  ــَغ ــاُء طِ ــَش ــا َت ــِه َم ــي ــُب َف ــالَع َت

يِن ُفرَساُن َغالٍِب  ِوَساُمَفَقاَمْت لِنَْصِر الدِّ ديِد  الشَّ الَبْأِس  ِمَن  َعَلْيها 

ٍع  ــاُمإَلى َأْن َثَووا فِي التُّْرِب َبْيَن ُمَبضَّ ــَر َهـ ــاَي ــط َوُمــنْــَعــِفــٍر ِمـــنْـــُه َت

ُمناِدًيا  ُســوِل  الــرَّ ِسْبُط  ــاُم َحــراُمَفَجاَءُهْم  ــوا َفــالــَمــنَ ــبُّ َأِحــبَّــاَي ُه

َوَأنُتُم  َوِحيًدا  َأْبَقى  بِأْن  نَِياُمَرِضيُتْم  ِعيِد  الصَّ َوْجِه  َعَلى  َضَحاَيا 

ْعِذلِني ِزْدُت َنِحيَبا
َ
َما ت

َّ
ل
ُ
القصيدة الرابعة: ك

ــا  ــِحــيــَب َن ِزْدُت  َتــــْعــــِذلِن  ــَا  ـ ــلَّ َحــبـِـيــَبــاُكـ َذَكــــــْرُت  إِْن  ــيَّ  ــَل ــي ــِل َخ ــا  َيـ

َمــْهــَا  ُرْزُؤَك  ــوِب  ــُل ــُق ال َحــبِــيــَب  ــا  ــاَي اُثـــوَن َشـــقَّ الــُقــُلــوَب َذَكـــَرْتـــُه الـــرَّ

َوِحــيــٍد  ُدوَن  ــَت  ــْي ــاَم َح َوِحــيــًدا  ــا  ُمِجيَباَي َأْو  ُيـــَرى  ــًرا  ــاِص َن َل  ــُث  َحــْي

اَهــا  ــًة َفــاْشــرَتَ ــَس ــَي ــِف ــا َن ــًس ــْف ــَت َن ــْع ُطوَبابِ ــُح  َب ــرِّ َوال ِمنَْك  الَخْلِق  َبـــاِرُئ 

َعِجيٍب َغـــْرُ  ــَن  ــَس الُ َت  َنـــرَصْ الَعِجيَباإِْن  َكـــاَن  ــُه  ــنْ َع ــْفــَت  تــخــلَّ إِْن 

ــْزَت َمــَقــاًمــا  ــ ــاَيــا َوِزيــــَر الُـــَســـْنِ ُح ــَب ــي َوطِ ــا  ــْرًفـ َعـ َيـــــــْزَداُد  آٍن  ــلَّ  ــ ُك

ُكُروًبا  َكَشْفَت  ــْد  َق ْبِط  السِّ عــِن  ُكُروَبا؟!َكــْم  َحبِيُب  َيا  َلِقيَت  َقْد  َبْعَدَما 
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ــْوٌم ــَيـ َلـ ــِه  ــْيـ فِـ ُأِصـــْبـــَت  ــا  ــْوًمـ َيـ ــى َقـــْد ُأِصــيــَبــاإِنَّ  ــَض ــْرَت ــُم ــِه َطـــَه َوال ــي فِ
ــَب ُحــَســْنٍ ــْل ــا َأَصــــاَب َق ــَصــاًب ــا ُم َيـــُذوَبـــا؟َي ــْن  َلـ لِـــِذْكـــِرِه  َقــْلــٍب  َأيَّ 

َها
ُ
ٍد َساَحات القصيدة الخامسة: َهِذي ُرُبوُع ُمَحمَّ

ــا ــٍد َســاَحــاهُتَ ـ ــمَّ ــوُع ُمَـ ــ ــ َأعاَلُمَهاَهــــِذي ُرُب َواسَتْوَحَشْت  َأقــَفــَرْت  َقد 

َخاِئًفا  ُموَسى  ُخــُروَج  الَُسُن  ــاَخــَرَج  ــَه ــاُم ــَئ ــُه لِ ــَرتـ ــَمـ ــا َأضـ ــًبــا َمـ ُمــَتــَرقِّ

ــٍد َأْحَـ ــِة  ــ ِذمَّ ــِظ  ــْف ــَدْت ِف ِح ــاَه ــَع ــَت ــاَف ــَه ــَراُم ــاِر اإِلَلــــِه ِك ــَصـ ــاَداُت َأْنـ ــ َسـ

َزْت  َوُطـــرِّ الِقَباَب  ــوا  ُب رَضَ إَِذا  ِخَياُمهاَحتَّى  ــاِق  َق ــرِّ ال َوالبِيِض  ْمِر  بِالسُّ

ــا ــَأنَّ ــْحــَصــنــاِت َك ــوُط اُل ــ ــَت حَتُ ــاَم ــاُب ُأَجــاُمــهــاَق ــَب ــقِّ ــَك ال ــي ــاتِ ُأْســـٌد َوَه

ــو َبـــَأْن  ــْرُج ــٍة َت ــيَّ ــوُش ُأَم ــُي ــْت ُج ــَأَت ُهَماُمَهاَف ــاَد  ــَي ــِق َوال ــَة  ــَذلَّ ــَم ال ُيْعطِي 

ُتــَرى  َأْن  إِلَّ  ــِم  ــْي ــضَّ ال َأِبُّ  َقتاُمهاَفــَأَبــى  ــُجــوِم  ــالــنُّ بِ ــْلــَحــُق  َي َشــْعــَواَء 

ِحَفاُظها  ــَراِم  ــِك ال ــَن  ِم َبـــاَن  ِضَراُمهاَفــُهــنــاَك  اْسَتطاَر  َقْد  الُحُروِب  َوَلَظى 

ــْت  ــَل ــلَّ هَتَ اَلـــنُـــوُن  ــَس  ــَب َع إَِذا  ــْوٌم  ــ َأْحاَلُمهاَق َتطِْش  ــْم  َوَل الــُوُجــوُه  تِْلَك 

َدى ــِة الـــرَّ َع ــْرَ ــاَيــَتــَســاَبــُقــوَن لِـــوْرِد َم ــَه ــَراُم ــاَة َم ــَي ــَح ــَع ال ــَط ــا َق ــَم ــَأنَّ ــَك َف

دِحُم
ْ
 المْوِت يز

ُ
 جْيش

ُ
 حْيث

ْ
القصيدة السادسة: ِإْن لْم أِقف

قدُمإِْن لْ أِقْف حْيُث جْيُش الْوِت يْزدِحُم الُعال  ــْرِق  ُط فِي  بِي  مَشْت  فال 

نَضْت  إِْن  الْوت  ُيْقِعُدون  األُل  بِِهْم لدى الّرْوِع فِي وْجِه الظُّبا الِهمُمياْبن 
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حــِديــدُتــُه تــْصــدا  أْن  سْيَفك  ــُذ  ــي الُغمُمُأِع هــِذِه  ُتْجلى  فِيِه  تُكْن  ــْم  ول

ُفِلَقْت هــاُمــُه  بُِظباُكْم  فمْن  يْحتِكُمنـْـًضــا  اليْوَم  فِيِه  يِن  الدِّ على  ضْرًبا 

ُتًقى  اْبِن  عى  ِمنُْكْم  أْسياُفُهْم  ُتْبِق  لُهُملْ  أًبـــا  ل  علْيِهْم  ُتــْبــِقــي  فكْيَف 

ــَك صــاِرخــًة ــْت ــْد واف ــذا اُلــحــّرُم ق ــُه الــُحــُرُمه ــاُمـ ــوا بِـــِه أّيـ ّمـــا اْســتــحــلُّ

هــا  نــاِصُ غـــاَب  ِدمـــاًء  ــك  ــْي إِل علُمتنْعى  لُكْم  ُيــْرَفــْع  ولــْم  ُأِريــَقــْت  حّتى 

اْستِغاثتِها  ِعنْد  ــْب  جُت لْ  األلـــُممْسُفوحًة  ــهــا  شــفَّ ثــْكــلــى  بِـــأْدُمـــٍع  إِّل 

ــْت ــٌة رِشَبـ ــي ــْت ــا فِ ــدهْي ــْن ي ــْت وبـ ــنَّ الُخُذُمح الظُّبا  عْينْيها  ُنْصب  نْحِرها  ِمْن 

تنُْظُرُهْم الــّرْمــضــاِء  عى  حّرى الُقُلوِب على ِوْرِد الّردى اْزدحُمواُمــوّســِديــن 

طافِحًة ــْوِت  ــ ال ِغـــاَر  ــِضــن  تْلتطُِموخــاِئ بِالهاماِت  البِيُض  َأْمواُجها 

هلا  الّضاِرياِت  مْيَ  الْرِب  إِل  ُأُجــُممَشْوا  والقنا  فِيها  المْوَت  فصارُعوا 

ُقتُِلوا إِْن  الّطفِّ  يــْوم  غضاضَة  قــدُمول  لها  تْثُبْت  ــْم  ل بِهْيجاَء  ــًرا  صــْب

فلقْد  ِبــا  مــاُتــوا  إِْن  تْعلُم  الِهمُمفــالــْرُب  ل  األْسيُاف  ِمنُْهُم  بِها  ماَتْت 

 تشّرفْت
ُ

وف
ُ
ف

ُّ
القصيدة السابعة: يا صاِحب العْصِر الط

تّرفْت الطُُّفوُف  العرْصِ  صاِحب  ــّورْتيا  ــ ــُن ون ــهــا نـــزل الــُحــســْي لــّمــا بِ

البال ــزل  نـ ــكــْربــال  ــبِ ف ــزا  ــع ال ــُم  ــُك تصّورْتل مــاِء  ــالــدِّ بِ الــّشــهــادُة  حْيُث 

ــاِرُع ِعــــــرْتٍة عــلــِوّيــٍة ــ ــص ــ ــا م ــه ــبِ رْتف ُقـــدِّ ــالــكــرامــِة  بِ أْحــمــد  آِل  ِمـــْن 



290

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

ــْوا ــْرِ أْصــحــاٍب وف ــا مــصــاِرُع خ ُأْعطِيْتوِب ــْذ  ُم ــُعــُهــوِدِهــْم  بِ مــاِمــِهــم  إِلِ

رِخيصًة بِالنُُّفوِس  وجــاُدْوا  غلْتصدُقْوا  مْهما  ــِه  ــِل وأْه الُحسْيِن  ُدون 

ُجــوا ورُضِّ الّصِعيِد  فْوق  هــوْوا  ُقطِّعْتحّتى  قــْد  وُجــُســوُمــُهــْم  بِــِدمــاِئــِهــْم 

بِــبــســالــٍة أْعــــداءُهــــْم  ــُدوا  ــاهـ جـ سّطرْتْم  الــمــالِحــِم  خْير  كوُبُطولٍة 

ــتــوبــة بِ ــداء  ــ ــنّ ــ ال لــّبــى  إِْذ  ــرِّ  ــالُـ تطّهرْتكـ ــاِء  م ــدِّ ــال بِ ُذُنـــوًبـــا  غسلْت 

ــاِة عــِزيــزهــا ــي ا ِف ال ــرًّ ــ تخّلدْتقـــْد كـــان ُح الِجناِن  فِــي  الّسعادُة  ــُه  ول

ــِذي ـــك الــبــطــُل اّلـ ــذا ُزهــــْرٌ ذلِ ــدْتوكـ ــُه ب ــُت ــْرح ــُط ف ــْب ــسِّ ــاُه ال ــ لــّمــا دع

ِه ــاز بِـــنـــرْصِ ــ ــُه وفـ ــ ــوت ــ ــاب دْع ــ ــن اْهــتــدْتأجـ ــداُه بِــنــْفــِســِه ِحــْي حــّتــى فـ

ــواُر يـــْقـــِي نــْحــبــُه ــ ــْغ ــ ــٌد الِ ــي ــِع ــْتوس ــام كــمــا أت ــه ــسِّ ــُه ال ــنْ ــًيــا ع ُمــتــلــقِّ

ــٍد ــّم ــاًل أوفـــْيـــُت يـــاْبـــن ُم ــاِئ ــس ــت تفّتحْتُم ــاُن  ــن ــِج ال هـــِذي  ــُه  ــُب ــي ــِج ُي

ــْت أْنـــاُرهـــا ــلـ ــواصـ ــا وتـ ــ ـ ــواُبُ ــ ــْتأْبـ ــُة قـــْد دن ــّي ــنِ ــم أْنـــُتـــْم أمــاِمــي وال
ُ
القصيدة الثامنة: وقضى شِهيًدا ِبالِنزاِل ُجنادة

ــادُة ــن ــالـــنِـــزاِل ُج ــًدا بِـ ــي ــِه الِعيِنوقـــىض ش ُحــوِر  ِعند  ــارت  ص والـــُروُح 

كـــأّنـــا هتِــــــبُّ  ــه  ــ ــتِ ــ ــزوج ــ بِ ــِنوإذا  ــلــيــٍث عــِري ــِجــعــت بِ ــوٌة ُف ــب ِهـــي ل

حبِيبها ــاُة  ــغ ــُط ال ذبـــح  وقـــد  مشُحوِنقــالــت  بِــالــردى  ســيــٍف  حــدِّ  فــي 

لُِقلتِي وأنـــت  ولـــدي  ــا  ي عــمــُرو  ــا  ــالِك الـــُدجـــى يــهــِديــنـِـيي ــأحـ ُنــــوٌر بِـ

لِلُهدى واغــضــب  ــداِن  ــي ال إل  ــيهيا  ــونِ غــضــًبــا ُيـــوفِـــي لِــلــُحــســيــِن ُدي
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واِجـــٌب حــقٌّ  عليك  الــســِن  ــينــرُص  ــن ــكــِوي ــُه ي ــابـ ــصـ قـــاتِـــل فــــإن ُمـ

كــأنــُه الــِقــتــاِل  إل  ــالُم  ــُغـ الـ ــرج  مكيِنخـ ــُر  ــي غ ــد  ــِزنـ الـ ــأن  ــ وك ــٌم  ــه س

ــُر ُمـــراِهـــٍق ــو غـ ــٌر وهـ ــغ ــن األعــــــواِم تِــســُع ِســنــيــِنطِــفــٌل ص ــُه ِمـ ــ ول

ــٍر ــاِج ف الـــيـــداِن رضبــــُة  ــُه ف  ــت ــال ــِنن ــي ــل ــالِ ــم بِ ــِس ــت ــم ت ــوٍة لـ ــسـ ــي قـ فـ

بِالِدما يشخُب  والُعنُق  الفتى  ُأمـــــــاُه يـــا ُأمـــــــاُه قـــد ذبـــُحـــونِـــيصاح 

ــت بِــمــقــتــِلــِه لقد ــِرح ــنِــيقــالــت وقـــد ف ــرِضــي ــذي ُي ــ ــذا ال ــنــي هـ أفــرحــت

تــرى فــغــًدا  ــا  ــًئ ــانِ ه حبيبي  يــا  كحنِينِينــم  ــهــا  حــنِــيــنُ الــحــســيــِن  ُأم 

َها أو َصُبوَرا 
َ
ن َجاِزَعا ل

ُ
ك

َ
 القصيدة التاسعة: إْن ت

ــوَرا ــُب َص أو  ــا  هَلَـ َجـــاِزَعـــا  ــن  ــُك َت َتـــُجـــوَراإْن  أْن  ــا  ــَه ُحــكــُم ــَك  ــي ــالِ ــَي ــَل َف

ــوِر الــــذي َقـــد أَرانــــا ــ ــاُش ــ ُكـــــلَّ َيــــــوٍم ُمـــصـــاُبـــُه عـــاشـــوَرايــــوُم َع

ــاٌل ــ ــيِّ ِرَج ــبِ ــنَ ــِن ال ــاب ــت ب ــفَّ ــوَم َح ــ ــراَي ــُدروَع َبـــأَســـا َوخــي ــ ــ ــوَن ال ــئ ــمــَل َي

ــى َكــَســا ــت ــفِّ َح ــَط ــال ْت ب ــا َتـــَعـــرَّ َوَحِريراَمـ ُسنُدَسا  الُخلِد  في  اللُه  َها 

ــى ــَس أم َيـــــوَم  ــا  ــهـ ــَداُمـ أقـ ــر  ــُث ــع َت ُعثورال  الــنُــفــوِس  ــي  فِ ــوِت  ــَم ال ــَدُم  َقـ

ــا ــدعــوَه ــأُس َي ــَبـ ــَا الـ ـ ــأنَّ ــقــلــوٍب َكـ ــي ُصــخــوَراب ــونِ ــرِع الــُخــطــوِب ُك ــَق بِ

أنَشَقتُهم ــي  ــتِ ال ــاَدَة  ــَغـ الـ ــوا  ــُق ــِش ــاَر َعــبـِـيــراَع ــث ــُم ــقــَع ال ــنَ ــَذاُه ال ــ ِمـــن َشـ

ــَا َوَغـــابـــوا ُبــــُدورا ــُجـ ــُحــوراَفــَجــَثــوا أنـ ــال َوَغـــاُضـــوا ُب ــُب َوَهــــَووا َأْج
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ــُه ــت ــَل ــسَّ ــــٍل َغ ــن َصيــــــٍع ُمــــَرمَّ ــ ــوَراِم ــُه ــاء َط ــاُه الــســيــوُف َمـ ــ ِمـــن ِدَمـ

ــُه ــت ــنَ ــفَّ َك الــــَثــــَرى  ف  الُمسَتثِيراَوُمـــــَعـــــّرى  َنــقــَعــهــا  الـــَحـــرُب  ــــُه  ُأمُّ

ــٍه ــلَّ َوجـ ــ ــم ُك ــُه ــن ــَر الـــــرُتُب ِم ـ ــفَّ ُينِيَراَعـ َأْن  ــى  ــُدَج ال ــي  فِ ــدَر  ــَب ال ــَم  َعــلَّ

ٌ
القصيدة العاشرة: صحبته من خير الرجاِل عصابة

عصابٌة الرجاِل  خير  من  غرَّ فطاب الصحُب والمصحوُبصحبته 

ــم غــابــٍة ــراغ ــاد مــلــحــمــٍة ض ــ ــِة الــوغــى تــرحــيــُبآس ــازل ــن ــُم ب هـ

على قامت  بهم  كم  حرٍب  ــٌع وحـــروُبأبطاُل  ــائ أهــل الــنــفــاق وق

يت األفــعــاِل  ــر  زاخ زهيُر  ــٌم وحــبــيــُبمنهم  ــل ــس ــعــه بـــريـــٌر وم ب

وجهُه تجهم  وقد  المساء  عصيُبوأتــى  البالء  محتشد  والــيــوم 

المطلوُبقال اذهبوا وانجوا ونجّوا أهل بي ــا  أن وحـــدْي  ــي  إن تــي 

ذا عند  ــة  ــّي األب نفوسهم  ويئيبوافــأبــت  ــعــدا  ال مــع  يــتــركــوه  أن 

ونقوله ــورى  الـ لنا  يــقــول  مجيُبمـــاذا  يجيُب  عــنّــا  ــن  وم لهم 

ــا ــن ــام ــا شــيــخــنــا وإم ــن ــرك ــا ت ــ مقروُبإن وحساُمنا  العدى  بين 

ــُه ــاُم أّي فبّحت  بــعــدك  مرغوُبفالعيش  محّبب  فيك  والموت 

بينهم مــا  أمــامــهــم  وبـــات  ونــحــيــُببــاتــوا  ــه  ــول ح دويُّ  ــم  ــه ول

العدى زمُر  فاقبلت  الصباح  حبيبوبدا  الضالل  لها  الحسين  نحو 

مس ــران  ــألق ل ــار  ــص األن شبوبفتقدم  الــعــوان  وللحرب  رعــة 

نــبــّيــهــم وآل  يــبــقــوا  تريُبيـــأبـــون  الصعيد  ــه  وج على  ــلُّ  ك
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تنوُبأن فاستقبلوا ضرب السيوف بأوجٍه النجوم  ُزهــر  عــن  ــّراء  غـ

كأّنهم الصعيد  فوق  هــووا  ــوُبحتى  ــدمــاء ُرُسـ ــمٍّ فــي ال أقــمــاُر ت

الشعر الشعبّي

: األبو ذّيات
ً

أّول

1. عفنا اديارنا لجلك واهلنه
واهلنه لجلك  اديـــارنـــا  وهالنهعفنا  بعدك  يلذ  الما  العيش 

واهلنه قصدناهن  الهن  المنّيهالمنايا  عــدنــه  كالشهد  ــك  دونـ

2. بالطف لهيب الشمس والحّر
والحّر الشمس  لهيب  والحّربالطف  العبد  دم  ــال  اوسـ ذاب 

والحّر الليث  وحبيب  ــالل  الوطّيهوه اعلى  النجوم  مثل  هووا 

3. يبو اليمه شرف حبك شملنا
شملنا حبك  ــرف  ش اليمه  اشكتبنا على القلب تدري شملنايبو 

شملنا جامع  ــذي  ال ــي  رب للموت ما نعوفك يبن حامي الحمّيهوحــق 

4. على األحباب دمعي فاض وجره 
ــرهعلى األحباب دمعي فاض وجره وج ــران  ــي ن بالقلب  عليهم 

وجره اوياي  عملها  عمله  بّيهالدهر  قطع  او  األحــبــة  مني  ــذ  أخ
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5. الفزع يهل الوفى عليه تراكم 
تراكم عليه  الــوفــى  يهل  تراكمالــفــزع  نمتوا  الــثــرى  على  حين 

ــي تــراكــم ــون ــر كــيــف وعــي ــب الحمّيهاص يــفــرســان  كلكم  گــتــل 

6. تناخت والثلث تنعام منها
منها ــام  ــع ــن ت والـــثـــلـــث  ــت  ــاخ ــن منهات ــرد  ــ ف ــهــا  كــل ــاك  ــ ويـ تـــمـــوت 

منها تقول  ــْي  ه لــو  للناس  بالغاضرّيةاشنقْل  ــم  ت وحــســيــن  الجـــت 

7. وحق أنصار أبو السّجاد والحّر
ــصــار أبــو الــســّجــاد والــّر والــحــّروحــق أن العبد  بالغاضرية  انــعــرف 

والــّر العطش  رغــم  ــوت  الـ ــةرغــم  ــّي ــزك ــن ال ــ ــم لب ــ ــه ــ فــــدوا أرواح

8. بالطف من لهيب الحرب والحـّر
ــّر ــن هلــيــب الـــرب والـ ــّربــالــطــف م ــح وال ــعــبــد  ال دم  اوذاب  ســـال 

ــّر ــ وال ــث  ــي ــل ال ــر  ــ زه أو  ــد  الوطّيهســعــي اعــلــه  الــنــجــوم  مثل  ــووا  هـ

9. َمْكتوِب الذبِْح َلحسين ِمْنصار )انولد(
ِمنْصار)انولد( َلسن  الذبِْح  وِمثْل آلَمه ماِيحَصل وِمنَْصار )ما صار(َمْكتوِب 

اَنه وِمنَْصار )منا انصار( المنّيهإلك حَيسن عوَّ ــْمــنــا  ــِه مــاْت يصيح  ــيــِب  ــب ِح



295

ثانًيا: القصائد واألبيات

ع الوالي  1. ُكوَمْن يا َبناِت حسين َخْلنا ْنودِّ
ع الوايل  ِيْحالليُكوَمْن يا َبناِت حسن َخْلنا ْنودِّ اليوْم  هذا  والنُّوح  والسهْر  ُحْزني 

رايْح للحُرْب والگوم مابيُهم ولرحمةاْبُن امي واخويه اْهنا يودِّع عيلَته َكَبايل 

َأبوِجْن ِمنِّي راَح ايروح ماِمنَّه بعد َجيَّهياِسْكنة َدُكومي وَياي جيبي بيِدِج رَقيَّه 

ْت ماكو قطرٍة اميَّه  ِشِفْت دْمَعة ابوَسط عينه ِريْت اعيوْنُهم تِْعَمهْشفاَفه اْمِن الَعطْش َجفَّ

على عباْس واألكبر والقاسم وعاألَصحابَقْلَبه هاْلِصَفه َمليان ْجروح وهُظم عاألحباب 

هصاروا ِكْلُهم اْمطاعن وابلحظة ِصَفوا ِغيَّاب  ه ويِشمَّ راْح لكل َجَسْد ِمنْهم ِيْمَسح دمَّ

ي زينب فدوه الِچ ُعمري وحياتي 2. عمِّ
ه زينب فدوه الِچ ُعمري وحياتي ي زينب خادِمچ وارضى بمماتيعمِّ عمِّ

ــه َبــاتــي ــاح ــرَت ــنــب بــالــِخــَيــم م ــي زي عــمِّ

فِداُكم واْصحابي  انه  زينب  ي  نِساكمعمِّ ِكْلَمْن  َشِهْم  مو  زينب  ي  عمِّ

ــواكــم ــه يـــرفـــِرْف لِ ــنَ ــوْگ ــنــب ف ــي زي عــمِّ

ُمظاهر ــِن  بـ حــبــيــِب  ــا  ي ــه  ــت الُمناِصرجــاوب خــيــِر  يــا  ــي  عــمِّ جاوبته 

ــْع َعــْلــوْجــنَــه هـــاِدر ــ ــدِم ــ ــه وال ــت ــاوب ج

َسعَيك المعبود  ــِر  ــَك َش َجمَعكجــاوبــتــه  وعــِزْم  انــَت  ي  عمِّ جاوبته 

ــَعــك ــشــْف ــره ت ــ ــزه ــ ــــــِي ال جـــاوبـــتـــه أمِّ
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3. يجري دَمَعه والله ُمو سهَله الُمصيبة
اُلصيبة سهَله  ُمــو  واهلل  دَمَعه  حَبيَبهجيــري  مــفــاِرْق  عــاِشــِق  دَمــَعــه  يجري 

الِغريبه ــوِب  ص يلتِِفْت  دَمــَعــه  يجري 

َضحايا اَصحاب  ــَو  راَح ِزينب  ظِماياِيِقْلها  مــاَتــوا  عالنََّهر  ِزيــنــب  يِقْلها 

ِسبايا ــر  ــاِك ب ــزي  ــهِّ ــَج اْت ــنــب  ِزي يِقْلها 

ــه ــغــارِضي ــوِث ال ــي ــا ل ــايل نــــاِصْ ي عالوطِيَّهمـ ِكلُكم  َصرْعى  ناِصْر  مالي 

هالِمسيَّه بالطف  ــِدي  وْح ناِصْر  مالي 

الِغريْب حسِن  ِيــنــرِص  ــِعــن  اْل ــِن  وحبيبوي وْهـــالِل  نافِع  الْمِعين  ــِن  وي

ُمجيب ِمــن  هــْل  اناديُكم  الْمِعين  ويــِن 

الغارضيه بسوِح  وحدي  الغريْب  الِحِميَّهانه  َيهِل  ْمُكم  احشِّ الغريْب  انه 

الزكيه ــِن  ابـ يــنــِصــِر  مــن  الــغــريــْب  انــه 

4. ما صار في األنصار مثل حبيب معلوم 
جسمه مجدل في الثرى مخضب بالدمومما صار ف األنصار مثل حبيب معلوم

هالغريبويوص عى مسلم جياهد عن الظلوم في  الله  الله  مسلم  يا  يقله 

5. وحبيب واقف من ورا خدر المصونة 
الصونة خدر  ورا  من  واقف  والسكينةوحبيب  ــالــوقــار  ب عليها  ــم  وســّل

هتونه بعربه  زينب  سالمه  خيَّالوردَّت  اليوم  لقانا  باللي  هال  ونــادت 
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حبيب يا  وتصيح  دموعها  هتل  هالغريبظلت  في  الله  الله  الحمية  ياهل 

يطيب قلبك  اهلاشمية  بنت  يا  واألمــوالقلها  عفناها  واألولد  الــديــار 

ــل ســالمــه ــم ــا ك الــعــمــامــةســمــعــهــا وبــعــد مـ وذبِّ  ــا  ــه ــدام ق ــتــخــى  ان

عزمهنــــادت يـــا هـــال بـــراعـــي الــشــهــامــة ــدوان  ــعـ الـ بــالــيــرهــب  ــال  وهـ

ــْخــِوَتــه نِ لَّــن  يمها  عـــاألرض  غ  ــرَّ مــوتــهتـ ــف  ألـ أمـــوتـــن  حــســيــن  دون 

ــة واخـــوتـــه ــم ــي ــو ال ــب ــدوة ل ــ ــا قـ ــ مظلمةأن لخليها  الـــعـــدوان  عــلــى 

6. اتناول العلم حبيب العلم من كّفه الشفّيه
المنّيةاتناول العلم حبيب العلم من كّفه الشفّيه ظامي  اوگــال  ابيمنه  اوهـــّزه 

لوگّطعون النبي  بنت  يــابــن  احرگونيواهلل  بالنار  او  والخطي  بالسيف 

عليهاو ذّروا عظامي باهلواء اوتايل انرون يــجــري  هالفعل  مـــّرة  سبعين 

7. وگف ودموع عينه اتهمل من دم

دم مــن  اهتــمــل  عينه  ــوع  ودمـ ــف  الهموگ ايصارع  المصيبه  عظم  اومــن 

ــا حــبــيــب انــــــدم حــيــي ــ دليلينــــــاده ي ــدك  ــگ ف ألـــم  مـــن  اوذايـــــب 

ليي مــثــل  ــعـــدك  بـ أظلمنـــــاري صــــار  ابعيني  كله  هالكون  السبب 

ــا شــيــخ النــصــار ــا ي ــوف ــي ال ــا راعـ يــلــعــفــت األهــــل لــجــلــي ولــديــاري

ــار ــت ــا آنـــــه ظــلــيــت م ــ كالسمإگـــعـــد ه ــدت  غ عينك  بعد  وحياتي 
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8. إجاه احسين شافه ودمه مسفوح 

مسفوح ودمه  شافه  احسين  وعاين بيرقه على الرض مطروحإجاه 

الــروح منشورجــذب ونــه ومنه راحــت  العين  ودمـــع  عنه  بعد 

9. أوصيك يا عمي بالحسين 
بالحسين عــمــي  يـــا  قليلينأوصـــيـــك  بــيــتــه  ــل  ــ واه ــاره  ــصـ انـ

ــت الــبــيــن ــم ــج ــن ه ــة مـ ــف ــاي والحسينخ عمي  يا  العّباس  على 

10. وّدع العيلة حبيب ودمعه بخده يسيل 
العيلة حبيب ودمعه بخده يسيل صاح بيهم وداعة الباري ترى حان الرحيلوّدع 

بطلب طلوب المفاخر وبشتري فيها وببيعوانه يبني ارد اروح كربالء الليلة سيع

 11. أويلي من گرب حتفه او تدانه 
تدانه او  حتفه  گرب  من  ابزانهأويلي  ابگلبه  الــعــده  صــابــوه  او 

اركانه انهدت  النبي  وابــن  دورهــوه  كل  المنصور  البيرق  وطاح 

ثاير الخيل  عــج  او  عينه  فايرشبح  األرض  اعله  يسفح  دمه  او 

معفوراو گلبه امن العطش والطعن طاير ظل  او  روحه  رفرفت  لما 

12. دون احسين بذلوا ذيك األرواح 
األرواح ذيك  بذلوا  احسين  اويلي او گضوا كلهم فرد مصباحدون 

عگبهم ويل گلبي او تهمل العيناو تم احسين مفرد يصفگ الراح



299

الوطيه على  يويلي  كلهم  المنيههــووا  لسهام  هــدف  صــارت  او 

وخليه وحشه  بگت  المزهريناراضيهم  البدور  عگب  اظلمت 

13. ليش يا عابس يمسلم يحبيب 
يحبيب يمسلم  عابس  يــا  غريبليش  تخلوني  خوتي  يا  ليش 

مجيب أسمع  ول  اناديكم  وفرسانهاليش  خيلها  حاطت  وبيه 

14. هاشم شدوا اعلى الخيل 
وتـــــــوّلـــــــمـــــــوا لــــلــــغــــارةهــاشــم شــــدوا اعــلــى الــخــيــل

ــد ابـــــو الــســجــاد  ــنـ ــارهلكـــــن عـ ــ ــص ــ راحـــــــت تـــشـــكـــي ان

ــد صـــيـــوانـــه  ــ ــع ــ ــهراحـــــــــت ل ــدامـ ــا اوقــــفــــت جـ ــهـ ــلـ وكـ

ــث جـــادمـــهـــا ــيـ ــلـ ــهحـــبـــيـــب الـ ــامـ ــصـ ــمـ ــاه صـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وبـ

ــده  ــ ــت تـــحـــب ايـ ــ ــام ــ ــي ق ــ ــهشـ ــدام ــت عــلــى اج ــاح ــي ط وشـ

ــم ــ ــم وسـ ــ ــضـ ــ ــهـ ــ ــا واعـــــتـــــالهـــــم هــملكـــــــــن الـ ــ ــه ــ ــي ــ ب

ــل يـــتـــكـــلـــم  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ هــمــهقـــــــــام الـ ــثـــر  كـ ــن  ــ م او  حــبــيــب 

ــر بـــالـــقـــلـــــــب نـــــــــــاره ــعـ ــــ ــسـ تـ

ــل ــي ــس ــوع ات ــهيـــقـــلـــه والــــــدمــــ ــ ــن ــ ــي ــ ــوال ــ ــه وي ــ ــ ــزن ــ ــ ــا ع ــ ــ يـ

ــه ــ ــن ــ ــل ــ ــالي ــ ــهطـــــّلـــــقـــــنـــــه ح ــن ــي ــه اديـــــارنـــــه وج ــنـ ــفـ وعـ

ــا ــاهـ ــنـ ــفـ ــك يـــبـــو اســكــيــنــهكـــــــل األهـــــــــــل عـ ــونـ ــيـ ــعـ لـ
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ــوت جـــدامـــك ــ ــمـ ــ ــد انـ ــ ــري ــ ــكن ــام ــي ــى خ ــلـ ــظ عـ ــ ــاف ــ ــح ــ ون

ــك ــ ــدام ــ ــوف خ ــ ــيـ ــ ــا ابــــعــــونــــة الــــبــــاريهـــــــاي سـ ــهـ ــيـ بـ

ــيـــاره ــنـ ــــ ــــ ــه الــــديـــــــــن شـ ــــ ــلـ ــعـ يـ

15. طلعت زينب اونادت
ــب اونـــــــادت ــ ــن ــ سكابطـــلـــعـــت زي ــع  ــدم ال ــا  ــده ع ــن  م او 

ــي ــونـ ــرفـ ــعـ ــفـــرســـان الـــحـــرب يــطــيــابيـــــا هـــــي آنـــــــه تـ يـ

ــي ــ ــابآنـــــــــه الــــــطــــــاهــــــرة أمـ ــب ــي داحـــــي ال ــل وبـــــوي ع

ــذل اولنــــــي لــلــهــضــيــمــة احــمــلمـــانـــي امـــعـــوده اعـــلـــى الـ

ــا ايــهــل ــه ــع ــي الـــلـــي دم ــواتـ ــاريخـ ــ ــب ــ ــة ال ــ ــذمـ ــ ــي ابـ ــ ــراهـ ــ تـ

ــا ــه ــم ــاغ ــي ض يـــــــا  ــم  ــــ ــكـ ــمـ ذمـ او 

16. زينب إجت يم احسين
ــم احــســيــن ــ ــت ي ــ تـــعـــثـــر زيـــنـــب إجـ او  تـــــمـــــشـــــي 

ــارب الـــعـــدوان  ــ ــح ــ ــا تــقــّلــه ات ــهـ ــمـ ــالـ ــسـ ــك لــــــو تـ ــ ــت ــ ــي ــ ن

ــيـــن ــور الـــعـ ــ ــنـ ــ ــه يـ ــ ــل ــ ــت ــ ــال ــ ــونق ــل ــه اش ــوي ــخ ــارك ي ــ ــص ــ وان

ــكــونهــــــــّم اعــــــرفــــــت نــيــتــهــم  ــال ــف ب ــزحـ ــار الـ ــ ــو ص لـ

ــّدة  ــ ــش ــ ــوناخـــــــاف ابـــســـاعـــة ال ــخـ ــيـــك اتـ ــوم بـ ــلـ ــظـ يــــا مـ

ــاد ــج ــس ــلـــم يــبــو ال ــراد وانـــتـــه اعـ ــ ــن ــ مـــــر الـــــمـــــوت مـــــا ي
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واولد ــرم  ــ ح عـــدهـــم  ــم  ــ ــوف الــمــوتوه ــش وخــافــن مــن ت

مــــــا تـــــرضـــــى تــيــتــمـــــهــــــــــــــا

ــهــم  ــي ــا اخـــطـــبـــت ب ــهـ ــلـ ــالـ ــت بــضــعــونــيقـ ــيـ ــطـ بـــــس حـ

ــيوالــــهــــم رّخــــصــــت يــخــتــي ــون ــوف ــع ــا رضــــيــــوا ي ــ ــ اومـ

ــا ــيـ ــدنـ ــي عـــــافـــــوا الـ ــلـ ــجـ ــيلـ ــ ــون ــ ــواس ــ ي ــم  ــهـ ــتـ ــيـ نـ او 

ــن ــي ــع ــور ال ــ ــن ــ ــيــنوانـــــصـــــاري ي ــب اهــــل ديــــن اّوفــــــا اوطــي

ــن ــدي ال ــذا  ــ ه دون  او  تــــــود اعـــــــــداي الــــــف مـــرةدونــــي 

ــا  ـــ ـــ ـــ ــه ـــ ــذم ــخ ت او  تـــحـــــــيـــيـــهـــا 

17. تعّنه احسين وّصل للمعاره 
للمعاره ــل  وّصـ احسين  يتجارهتعنّه  ــه  دمـ امــطــرحــه  لــقــاهــه 

دمجذب حسره وتوّسف على انصاره مــن  بدمع  عليه  يعتب  ــده  غ

مهموم بقلب  عليهم  يعتب  النومغده  الوغى  الكم يفرسان  يطيب 

هالقوم بــيــن  ــدا  ــي وح ــداي لــلــغــارة تــّؤلــمتخلوني  ــ وجــيــش اع

18. وقف ما بينهم والدمع سّكاب 
سّكاب والدمع  بينهم  ما  ياألحبابوقــف  تاليكم  هــاي  يــنــادي 

وعند الموت كل شي موش ميسوريصير اعتب وأنا أدري ما من أعتاب
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19. حبيب تريد من عندي وصّيه 
وصّيه عندي  مــن  تريد  المنّيهحبيب  اعــلــيَّ  حــالــت  اشــبــيــدي 

الغاضرية ابــغــريــب  تكصرونأوصــّيــك  ل  عــنّــه  حسين  ــذا  ه

20. غدوا هذا اعلى حّر األرض
ــدوا هــذا اعــلــى حــّر األرض اوذاك ايعالج او دم منحره ايفوحغـ

تخذموهذا من الطعن ما بقت بيه روح جسمه  الضرب  من  وذاك 

مالوم بقلب  عليهم  يعتب  النومإذا  الوغى  الكم يفرسان  يطيب 

هالقوم بين  وحــيــد  تقدموتخلوني  قــتــلــي  لــعــد  مــنــهــم  ــل  وكـ

تنام الوفا  يهل  عيونكم  بالخياماشلون  لجت  الحرم  وتسمعون 

المحتمقامت تضطرب عالگاع األجسام لــول  تنهض  ورادت 

21. بعد هيهات دهري بيكم يعود 
يعود بيكم  ــري  ده هيهات  اردودبعد  بيكم  ــي  راس اشيل  ورد 

للزنود فاضل  أبو  اكفوف  األكبروتــرد  ــروح  اج النوب  وتتاليم 
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 الليلة السابعة
L العّباس بن أمير املؤمنين

المجلس األّول

القصيدة

لَِواِئي ــَراِت  ــُف ال َعَلى  ــرَّ  َخ ـــاُه  ِدَماِئيُأمَّ بَِفْيِض  َمْخُضوًبا  َوَهَوْيُت 

ــنِــي  َأَمــضَّ ــنِــيــِن  الــَب ُأمَّ  َيــا  ــــاُه  بِإَزاِئيُأمَّ َجثا  ــْد  َوَق الُحسيِن  َحــاُل 

لَِمْصَرِعي  ُأِريَع  َوَقْد  َعَلْيِه  ــاَل َأْدُمــَعــُه َعــَلــى َأْشــالِئــيَلْهِفي  ــَأس َف

َجناَزتِي  ِعنَْد  ُكنِْت  َلْيَتِك  ــاُه  بِِدَماِئيُأمَّ َدْمــَعــُه  َيــْمــُزُج  َوُحَسيُن 

َأِخي َيا  منِّْي  الظَّْهَر  َكَسْرَت  َعَزاِئيَيْدُعو  ــْوُت  َص ُأمُّ  َيا  نِي  َهدَّ َقــْد 

َجَرى  َما  َقــْســَوُة  ُأمُّ  َيا  نِي  َهدَّ الّشهداءَما  لِسّيد  ــُت  ــَكــْي َب ــْن  ــِك َل

َمْصَرِعي  َتنُْدُب  ْهــَراُء  َوالــزَّ ــاُه  ــِه َوُبــكــاِئــيُأمَّ ــاِئ ــَك ــَن ُب ــْي َوَتـــنُـــوُح َب

ا َأْن َهَوْيُت َعَلى الثََّرى  َأْحَشاِئيَلْم َأْنَس َلمَّ فِي  َيُفتُّ  الَبُتوِل  َنــْدَب 

َتُذْق  َوَلْم  ُقتِْلَت  َوَلِدي  َيا  النَّاِئيَعبَّاُس  الَغِريَب  َفــَواَســْيــَت  ــاًء  َم

َفَجاَءنِي ُأَخيَّ  َأْدِرْكنِي  َوُبَكاِءَفَصَرْخُت  َشًجى  فِي  َوَيْعُثُر  َيْعُدو 

َجَواِرِحي  َبْيَن  َتْسَتِعراِن  ــاَراِن  ْهــَراِءَن الــزَّ ــُة  ــْدَب َوَن الُحَسيِن  ــْزُن  ُح

َزْينٍَب  اْستَِغاَثِة  ِمَن  َيُشبُّ  ــْرِد الــَمــاِءَوَلًظى  ــَب ــيــِن َأْشــُبــِلــَهــا لِ َوَحــنِ

بَِهاَمتِي  الَعُموُد  َفــَعــَل  َمــا  ــاُه  ـ ِسَقاِئيُأمَّ لَِقْتِل  ُحْزنِي  ِمــْن  بـِـَأَشــدَّ 
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)شعبي(

اضعون يالكافل  الغرة  يبو  يسبونيخويه  عدواني  الروح  يبعد  عگبك 

مرمّيه تبقى  ل  ــة  ــراي ال ارفـــع  ــوم  محامّيهگ ينطر  اهناك  اليتامى  ضعن 

الــّيــه منتظرة  ــان  ــع ــرض وال ينشدونيلــطــفــال  عنّك  الجود  يراعي  كلهم 

يــنــادون ــن  ّل آهـــات  أجـــري  عيونيظّليت  دمه  تهمل  عّباس  البطل  وين 

وّياي  للخيم  رد  انخاك  واريد   شو ما ترّد اجواب يااغلى من عينايجيتك 

يأسرونيماريد أظل هاليوم وحدي بقهر دنياي بــاچــر  ــداي  اعـ متنطرين 

حترضون ماظن  اسكينه  ــو  وأب بمتونيأنــت  يضربني  بالسوط  شمر  لمن 

)أبو ذّية(

وعينك بينه  گطع  جــودك  وعينكسهم  أنضر  الخيم  من  يخويه 

وعينك اوّديلك  جفوفي  هدّيهوأريــد  عيني  اخــذ  عينك  ــدل  وب

المصيبة

وألَميِر  ولرُسولِِه  لله  الُمطيُع  الصالِِح  الَعبـُد  ها  أيَّ َعَليَك  الّسالم 
َوبركاُتُه  اللِه  وَرَحَمُة  عليَك  الّسالم  والُحسـيِن،  والَحَسن  المؤِمنين 

وَمغفَرُتُه ورضواُنُه، وعلى ُروِحك وَبَدنَِك.
كانت للعّباس Q منزلة خاّصة عند أمير المؤمنين وعند اإلمام 
الحسين وعند السّيدة زينب O، وفي الخرة له منزلة يغبطه عليها 
جميع الّشهداء، كما يعّبر اإلمام زين العابدين Q: رحم الله عّمي 
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العّباس، فقد آثر وأبلى وفدى أخاه الحسين بنفسه حّتى ُقطَِعت يداه، 
الّشهداء  جميع  عليها  يغبطه  القيامة،  يوم  منزلة  العّباس  لعّمي  وإّن 

والصّديقين. 
كيف ل يكون كذلك؟ وهو الموصى من والده أمير المؤمنين بأن 
يفدي الحسيَن بنفسه، وأن يكون الكافل لزينب O. كيف ل يكون 

...O كذلك، وهو الموصى من مولتنا أّم البنين بكفالة زينب
نعم، لّما دنت الوفاة من أمير المؤمنين Q راح يوصي بوصاياه، 
أوصى الحسن، أوصى الحسين... ثّم نادى ولده العّباس Q: بنّي، 
الحوراء في يمين  إلّي، أخذ يمين  إلّي  بنّية زينب  ثّم صاح:  إلّي،  إلّي 

العّباس، ثّم التفت إليه، وقال: بنّي عّباس، هذه وديعتي عندك.

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

خل عينك على زينب
لو نزلت طفوف حسين

أمانة يبني يا عّباس
خليها بجفون العين

حيدر يوصي العّباس
وجفنه بمدمعه سايل

الوديعة بشيمتك يبني
خلها يا أبو فاضل
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أمانة بيها وّصيتك
وانت لزينب الكافل
كفو انت بيوم الطف

يبو الغيره أِعْرَفك زين
يگله زينب بعيني وبالطف ليها انا خّيال

أخّليها برموش العين
وما ينشاف اليها خيال

أموت آنه إذا خيتي
عالخدين دمعها سال

ما دام النفس بّيه
أفديها بچفوف وعين

وكأّني بزينب، يدها في يد العّباس!
يگلها

ي العين يا زينب قرِّ
سبع الگنطرة موجود

بالطف كافلك انه
وحق حيدر انا الموعود

أسگي الماي لالطفال
العلم بيدي وبيدي الجود
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لكن يختي اعذريني
لو منّي انگطع چّفين

حاضًرا  كنت  ليتك  المؤمنين،  أمير  يا  للعّباس!  نفسي  لهف  لكن 
يوم العاشر من المحرم!كأّني بالعّباس لّما رأى كثرة القتلى من أهله، 
 Q الحسين  وبقي  واألبناء،  واإلخــوة  األصحاب  استشهد  وقد 
وحيًدا، ل ناصر له ول معين، واألطفال تنادي: العطش العطش، ما 
تحّمل صراخهم! تقّدم من أخيه الحسين Q، يستأذنه في النزول 
 Q إلى الميدان، ألّح عليه بأن يسمح له بالبراز، واإلمام الحسين
يجيبه: أخي، أنت صاحب لوائي، إذا مضيت تفّرق عسكري! ولكن 
بّد من  Q: إن كان ل  العّباس، أجابه اإلمام الحسين  أمام إصرار 

النزول، فاطلب لهؤلء األطفال قلياًل من الماء.
الفرات،  نحو  وقصد  القربة،  حمل  فرسه،   Q العّباس  ركب 
عليهم  فحمل  بالنبال،  ورموه  بالفرات  موكلين  كانوا  من  به  فأحاط 
أمير  أبيه  بحمالت  ذّكــرهــم  عظيمة،  مقتلة  منهم  وقتل  العّباس 
المؤمنين Q، وفّرقهم عن الماء، ثّم دخل الماء، مّد يده إلى الماء، 
لّما أحّس ببرودة الماء، تذّكر عطش أخيه الحسين، رمى الماء من يده، 

وجعل يقول:
ــِد الـــســـِن هــون ــع ــُس ِمـــن ب ــف ــييـــا ن ــون ــك ت أو  كـــنـــِت  ل  وبـــــعـــــَدُه 

اَلــــنــــوِن واِرُد  ــٌن  ــ ــس ــ ح ــذا  ــ ــ ــَن بـــــــــارَد الـــمـــعـــيـــِنه ــ ــي ــ ــرب ــ ــش ــ وت

ــي ــن ــاُل دي ــ ــعـ ــ الــيــقــيــِنَتـــلـــلـــِه مــــا هـــــذا فِـ صــــــــادِق  ــاُل  ــ ــعـ ــ فِـ ول 
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وصاح  الكتائب،  فاستقبلته  المشرعة،  من  وخرج  القربة،  مأل  ثّم   
ابن سعد: اقطعوا عليه طريقه، ثّم حمل عمر بن سعد، وقال: ويلكم 
الحسين  مخّيم  إلى  الماء  وصل  لئن  فوالله،  بالنبل؛  القربة  ارشقوا 
ألفناكم عن آخركم؛ فتكاثروا عليه، وأحاطوا به من كّل جانب، فجعل 

يحاربهم محاربة األبطال، وهو يقول:
ــا  َزَق اَلـــْوُت  إَِذا  اَلـــْوَت  ــُب  ــ َأْرَه لَِقال  الَمَصالِيِت  ــي  فِ ُأَواَرى  َحتَّى 

ِوَقا ْهِر  الطُّ اُلْصَطَفى  لِِسْبِط  َقاَنْفِس  بِالسِّ َأْغــــُدوا  الــعــّبــاس  ــا  َأَنـ ــي  ـ إِنِّ

الــُمــْلــَتــَقــى  ــْوَم  ــ َي ــرَّ  ــَش ال َأَخــــاُف  َول 

فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة، وأعانه حكيم بن الطفيل، 
فضربه على يمينه فبراها، فأخذ السيف بشماله، وهو يرتجز ويقول:

ــي  ــنِ ــي ــِم َي ــُم  ــُتـ ــْعـ ــَطـ َقـ إِْن  ــيواهللِ  ــنِ ــْن ِدي ــ ــــي ُأَحـــاِمـــي َأَبـــــًدا َع إِنِّ

ــِن ــِق ــَي ــاِهــِر األَِمـــيـــِنَوَعــــــْن إَِمـــــــاٍم َصــــــاِدق ال ــيِّ الــطَّ ــبِ ــنَّ َنـــْجـــِل ال

من  الطفيل  بن  الحكيم  له  فكمن  القتال،  عن  ضُعف  حّتى  فقاتل 
وراء نخلة، فضربه على شماله، فقال:

ــاِر ــفَّ ــُك ال ــَن  ــ ِم ـــــَيْ  خَتْ َل  َنـــْفـــُس  ــا  ــاِرَيـ ــّبـ ــِة الـــجـ ــمـ واســـتـــبـــشـــري بـــرحـ

ــاري ــس ــهــم ي ــغــِي ــب ــوا ب ــع ــط ــد ق ــاِرقـ ــنـ الـ ــرَّ  ــ حـ ربُّ  ــا  ــ ي ــِلـــهـــم  فـــَأصـ

 فحمل القربة بأسنانه، وكّل هّمه أن يوصل الماء إلى المخّيم، بينما 
ثّم جاء سهم آخر  القربة وُأريق ماؤها،  هو كذلك جاء سهم فأصاب 
فأصاب صدره، ووقع آخر في عينه فأطفأها، وبينما العّباس كذلك، ل 
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يدان يقاتل بهما، ول ماء يأتي به إلى المخيم، وقف حائًرا، وإذا بلعين 
يضربه بعمود على رأسه، فيفلق هامته،وسقط إلى األرض منادًيا: أخي 

أبا عبد الله، أدركني!
احسن للعلگمي  اخليم  امــن  يصيح ابصوت يعضيدي اوگعت وينتعنّه 

العن ضــوه  يا  درب  شــوف  ما  اظلمبعد  ابعيني  كله  الــكــون  يخويه 

ــودك ــ جــودكخيـــويـــه ابــيــاكــرت طـــاحـــن زن اّويـــن  ويــنــه  العلم  يخويه 

ــودك ــع ــو فــاضــل زمــــان هـــم ي ــب يلتمي بيك  تشتت  الــلــي  شملي  او 

أطلعه شلعهيقله سهم عينك خيوي شلون  وصــعــب  وســطــهــا  مــتــعــادل 

ــن وانــعــى ــع ــور ال ــن ــد ي ــع ــد اق ــ دمأري من  دمــوع  وأبكي  مصابك  على 

العّباس! ولّما وصل  بذكر  يلهج  الحسين كالصقر، ولسانه  فجاءه 
إليه رآه صريًعا على شاطئ الفرات مقطوع اليدين، مرضوض الجبين، 
حيلتي،  وقّلت  ظهري،  انكسر  الن  نادى:  العين،  في  نابت  السهم 

وشُمت بي عدّوي!
ــاح ويــي ــم عــضــيــده وصـ ليليختـــوص ي بـــدر  ويـــا  نـــهـــاري  يــشــمــس 
ــه اقــطــعــت حيي ــّدميــبــو فــاضــل خيــوي ــه ــر مـــن بــعــدك ت ــب ــص ــود ال ــ ط

آه آه واعّباساه!

اگوم  اگــدر  ول  ظهري  انكر  الهمومخيويه  لكّل  يخويه  مركز  وصــرت 
الگوم  عگبک  استوحدون  خيويه  ــّرواهلل  ــغ ــن ي ــد  ــعـ بـ ــّي  ــ ــل ــ ع واحـــــــد  ول 

وصــل  عــنــدمــا  ــالء،  ــرب ك إلــى  بقلبك  انــتــقــل  ــي،  ــمــوال ال ــا  ــه أّي
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يتخّبط  وجده  وجده؟!  كيف  العّباس،  مصرع  إلى   Q الحسين
بدمه، جلس عنده، أخذ رأسه وضعه في حجره، أعاد العّباس رأسه 
إلى التراب، فأرجعه الحسين، فأعاده العّباس ثانية، وفي الثالثة قال 
الحسين Q: أخي عّباس، لَِم ل تضع رأسك في حجري؟! قال: 
أخي يا نور عيني، أنت الن تأخذ برأسي، ولكن بعد ساعة، من يرفع 

رأسك عن التراب؟!
اعيونك يغّمضلك  ــن  م ــكيــخــويــه  ــي يــقــف حيــســن دون ــوال ــا ه ويـ

لونك انخطف  يخويه  افراگي  ــه مرعلى  ــو ســكــن ــب وتـــظـــل بـــعـــدي ي

تسيله عليه  ودمــعــك  راســـي  تشيل  ــت  ان ــوي  خ

يشيله ــك  راس لعد  منهو  طحت  لــو  ساعة  وبعد 

أخي حسين لي عندك طلب )لسان حال العّباس(

)فايزي(

الزينه ــّرة  ال عى  سّلمي  ترتجينهياحسن  ل  العلم  راعــي  وگع  گلها 

عينه بالسهم  كفوفه وصّوبوا  وراسه بعمد ياختي على الشاطي مهشمينهگلها گطعوا 

)عاشوري(

ــيياخويه حسين خليني ابمكاني آه آه ــان ــرة زم ــازهـ ــش يـ ــي ــه ل ــّل ــق ي

آه آه  تراني  سكنه  واعــدت  ــوت نـــزل بــّيــهيقّله  ــمـ ــاي والـ ــم ــال ب

أخيه  يدي  بين  الفضل  أبي  روح  فاضت  ثّم  أجوركم،  الله  عّظم 
الحسين! رحم الله من نادى: واعّباساه!
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ساعد الله قلبك أبا عبد الله، الن أصبح وحيًدا، ترك العّباس على 
يكفكف  باكًيا  حزينًا  منكسًرا  مخّيمه  إلى  ورجع  العلقمي،  شاطىء 
دموعه بكّمه، وقد تدافع األعداء على مخّيمه، فنادى: أما من مغيث 
يغيثنا؟! أما من مجير يجيرنا؟! أما من طالب حّق فينصرنا؟! أما من 
عن  سألته  سكينة،  إليه  أقبلت  حرمنا؟!  عن  فيذّب  النّار  من  خائف 
عّمها، فقال لها: عّظم الله لك األجر بعّمك العّباس؛ فصرخت ونادت: 
تنادي:  وهي  فخرجت  زينب،  العقيلة  فسمعتها  واعّباساه!  واعّماه! 
الحسين: إي  فقال  الفضل!  أبا  يا  بعدك  واأخاه! واعّباساه! واضيعتاه 

والله، واضيعتاه! وانقطاع ظهراه بعدك أبا الفضل!

ويلي

الــــنــــهــــر  امــــــــــــن  والـــــــگـــــــامـــــــه مـــحـــنـــّيـــهرّد 

حــــــــــــّن الــــــبــــــواچــــــّيــــــهيــــــبــــــچــــــي والــــــســــــمــــــه

اگــــــــطــــــــعــــــــت بــــــّيــــــهيـــــــا عـــــــّبـــــــاس يـــخـــويـــه 

ــه  ــ ــوي ــ ــخ ــ ــد ي ــ ــسـ ــ ــنـ ــ فـــــــّيـــــــتـــــــك اعــــــلــــــّيــــــهمــــــــا تـ

العّباس، فقال  إلى مصرع أخيها  الحوراء زينب أن تذهب  أرادت 
لها الحسين: أخّية، ارجعي، ل تشّمتي بنا األعداء؛ قالت: يابن أّمي، 
أستطع  ولم  قلبي،  نياط  قّطع  قد  العّباس  أخي  مصاب  إّن  تلمني  ل 
صبرا... نعم، توّجهت إليه ليلة الحادي عشر من المحرم، لّما وصلت 
إلى المشرعة، نادت: واأخاه! واعّباساه! جاءت، جلست عنده تشكو 

إليه مصاَبها...
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ــاسمـــــن نــــامــــت عــــيــــون عـــــداي ــّبـ ــت لـــمـــصـــرعـــك عـ ــ ــي ــ إج

ــك عــــظــــم بــــلــــواي  ــ ــل ــ ــي ــ ــك ــ وانـــــــه وحـــــــدي بِـــــال حـــــّراساش

ــت اخـــوهـــه  ــ ــاألخـ ــ ــعـــب عـ ــة الرجــــــــاسيـــصـ ــ ــي ــ ــول ــ يـــــراهـــــا ب

ــف الـــنـــيـــاگ  ــجـ ــا عـ ــوهـ ــُعـ ــلـ ــطـ الهيـ وتــصــيــح  الــعــيــن  وتـــديـــر 

ــدة انـــعـــي  ــ ــ ــاگ ــ ــ ــف ــ ــ واشــــــكــــــي غـــــربـــــة األّيـــــــــامبـــــطـــــور ال

ــع  ــلـ ــي اطـ ــ ــ ــوح ــ ــ ــت ال ــ ــي ــ ــن ب ــ ــ ــامم ــ ــ ــد اوه ــصـ ــي مــــا تـ ــ ــال ــ ــي ــ وخ

ــاممـــــــــن أمـــــــــــي بـــــــــن اهــــــي  ــ ــض ــ مـــهـــيـــوبـــه أبـــــــد مـــــا ان

ــه خــــّلــــت ــ ــ ــل ــ ــ ــرب ــ ــ ــن ك ــ ــ ــك ــ ــ وآهل ــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ أنـ احـــــــــوالـــــــــي 

ــلأطــــــــالــــــــب حــــــــگ اخلــــــــــّوه ــاي ــن الـــجـــفـــن س ــ ــي م ــ ــع ــ ودم

جـــنـــبـــي مــــن الــــضــــرب مــايــلتــــــــرىض يــــــا عـــــزيـــــز أخـــتـــك

ــيـــون ــعـ الـ ُحــــــر  ــت  ــ ــّل ــ ه ــوفــاضــلواذا  ــب ــوا بـــصـــوت ي ــح ــي ــص ي

ــي ــب ــل وآهيــــــريــــــدوا يــــلــــوعــــوا گ ــن  ــيـ ــنـ وحـ ــه  ــ ــرگ ــ ف بـــســـهـــم 

نور عيني يا عّباس، أنت تدري غًدا يأخذوننا سبايا، وأبي أوصاك 
بي، أنت كافلي، لمن تتركنا؟!

)لحن الفراق(

ــاْل عـــلـــي مـــوصـــيـــك بــيــنــايــــــــــــــــــا كــــــفــــــيــــــلــــــي ــ ــ ي

ــهيــــــــــــــــــا كــــــفــــــيــــــلــــــي ــن ــزي ــح ــي ال ــ ــوع ــ ارحــــــم دم

ــهيــــــــــــــــــا كــــــفــــــيــــــلــــــي ــن ــدي ــم ــا ال ــ ــن ــ ــع ــ قـــــوم ورّج
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ــييـــــــــــــــــا إخــــــــــــوتــــــــــــي ــون ــم ــل ــس ــن تِ ــ ــم ــ ــر إل ــ ــاچ ــ ب

ــييـــــــــــــــــا إخــــــــــــوتــــــــــــي ــرونـ ــأسـ ــبـــوا يـ ــيـ ــغـ ِمــــــن تـ

ــييـــــــــــــــــا إخــــــــــــوتــــــــــــي ــون ــت ــر يــهــشــمــلــي م ــمـ شـ

لسان حال العّباس يجيبها
ــهيــــــــــــا بــــــــــــت حــــــيــــــدر ــرّيـ ــاضـ ــغـ الـ أرض  هـــــذي 

ــل رزّيـــــــهيــــــــــــا بــــــــــــت حــــــيــــــدر ــ ــك ــ ــا ب ــ ــونـ ــ ــّوقـ ــ طـ

ــة اخـــالـــفـــلـــك وصـــّيـــهيــــــــــــا بــــــــــــت حــــــيــــــدر ــب ــع ص

)عاشوري(

آه آه  الوصّيه  تنَس  ل  عّباس  بّيهيا  وّصـــاك  والـــدك  حيدر  تــرى 

ــا ســبــّيــهعجب هاليوم ما اتحامي علّيه آه آه ــ نـــايـــم عـــالـــتـــرب وانـ

)أبو ذّية(

دار إلــي  مــاظــل  يخوتي  داربعدكم  والي  لي  عاين  بهمومه  الدهر 

دار  ــي  إل ــاس  عــّب ــع  وگ مــن  علّيهبعينه  ــه  ــوط س الــشــمــر  ــال  شـ مــن 

ــٍة ــلَّ ُغ مــن  ــؤاُدُه  ــ ــ ف ذاَب  لذاباظــمــآَن  ــّم  األصـ الصخَر  ــِت  مــسَّ لــو 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثاني

القصيدة

عــنــواُن لــلــحــزِن  أْم  للمجِد  ــاُس  ــّب ــِرَك أقــــــواٌم وأزمـــــاُنع ــ ــذك ــ ــبــكــي ل ت

ــفِّ مــنــفــرًدا ــط ــَب يـــوَم ال ــن ظــمــآُنكــفــيــُل زي ــقــلــُب  وال بــطــاًل  ــدا  ــع ال يلقى 

مرجتًزا ــاِء  الـ رشَب  الفضِل  ــو  أب ــى  كانواأب َمْن  األهــِل  بعَد  كنِت  ل  نفُس  يا 

برى منُه  الــعــّبــاِس  عــى  بــغــدٍر  ــراُه فــمــا بــانــواسيٌف  ــ ــس ــ يــمــيــنَــُه ثــــّم ي

ــُه ــَت ــام ــِد عـــمـــوٌد شـــقَّ ه ــديـ ــاَم بــنــيــاُنمـــَن الـ ــهـ ــوى وكـــــأنَّ الـ ــ طــــوٌد ه

أدركني الــصــوِت  بأعى  ــاُه  أخـ ــوِر الــعــيــِن إنــســاُننــادى  ــن ــْن ل أخـــي ويـــا َمـ

منكًرا الــرِب  لساِح  السُن  ــُع الــعــيــِن غـــدراُنيمي  ــؤاِد ودمـ ــف دامـــي ال

عى ــُت  َوُهــنْ ظهري  أب  يابَن  ــْرَت  ــَدَك واألعــــداُء مــا لنــواك ــع ــداِء ب ــ األع

ُمسَتَلًبا الـــذبـــوُح  بــعــَدَك  أنـــا  عطشاُنأخـــي  الــقــلــُب  ــي  ــنّ وم الــقــتــيــُل  أنـــا 

ــواُنأنـــا اإلمــــاُم قــطــيــُع الــــرأِس مــرفــوًعــا أك ــرأَس  الـ وتبكي  الــرمــاِح  ــوَق  ف

ــُرُه ــرائـ ــى حـ ــســب ظــلــًمــا وُيـــضـــَرُب أطـــفـــاٌل وفــتــيــاُنأنـــا الــــذي بـــعـــَده ُت

ْت َ كـــربَّ ــا  م اهللِ  ســـالُم  عليك  ــاُنأخـــي  ــسـ إنـ ــى  ــّلـ صـ أو  ــٌة  ــذنـ ــئـ مـ ــِه  ــلـ لـ
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)شعبي(

ــعيـــــــالـــــــرايـــــــح جتـــــيـــــب الــــــــاي ــرجـ ــه لـــــو تـ ــ ــويـ ــ اودعــــــــــك خـ

ــــــــك ــه َأنِــــــــْطــــــــَرنَّ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــاخلـ ــ ــل الـــمـــدمـــعبـ ــ ــ ــم ــ ــ ــل واه ــ ــاف ــ ــك ــ ي

ــد ــ ــريـ ــ ــالـــكرايـــــــــــح لــــلــــريــــعــــه اتـ ــفـ ــطـ ــب الــــــمــــــاي لـ ــ ــي ــ ــج ــ ت

ــكبــــــس اعــــــــــرف تــــــــره بـــحـــره ــ ــال ــ ــي ــ ــرك اع ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــى تـ ــ ــگ ــ ــب ــ ت

ــل ــ ــاضـ ــ اهـــــاللـــــكوعـــــــــيـــــــــون يــــــبــــــو فـ اتــــــنــــــاطــــــر  راح 

ــعوافــــــــــــرح يــــــا گــــمــــر عــــدنــــان ــم ــه الـــصـــوتـــك امـــــن اس ــ ــوي ــ خ

ــي وجـــيـــت ــ ــن ــ ــت ــ ــل ــ ــّف ــ ــك ــ واعــــــرفــــــك يـــالـــگـــمـــر وّفـــــــايانــــــــت ات

ــب الــــمــــايوهـــــــّســـــــه مــــــاخــــــذ الــــگــــربــــه ــ ــي ــ ــج ــ ــي ت ــ ــاط ــ ــش ــ ــل ــ ل

ــايغـــــــــــرك يــــــــا ابـــــــــــو فــــاضــــل ــ ــَمـ ــ خــــــويــــــه مـــــــا الـــــــــي حـ

ــلـــعآنـــــــــــه مـــــــــــــــــّدره وتـــــــــــدري بــــــوجــــــودك خــــويــــه مـــــا اطـ

ــه بـــعـــيـــنـــي ــ ــ ــت ــ ــ ــع ــ ــ ــيگــــلــــهــــا ودم ــ ــن ــ ــذري ــ خــــويــــه ابــــــوحــــــده اع

ــاع ــكـ ــالـ عـ وگــــــع  ــي  ــمـ ــسـ جـ ــوا ايـــمـــيـــنـــيإذا  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ خـــــويـــــه وگـ

رايس ــد  ــ ــم ــ ــع ــ ال صـــــــاب  ــه وصـــــــــّوبـــــــــوا عـــيـــنـــيواذا  ــ ــ ــوي ــ ــ خ

لــــــــأليــــــــتــــــــام والــــــــــرّضــــــــــعمـــــــن عــــــنــــــدك عـــــــــذر ردتـــــــه

)أبو ذّية(

ينصاب العّباس  على  وسفه  ينصابألف  الكتفين  على  راسه  مخ  او 

ينصاب ولحسين  إله  دوم  ــن تــظــهــر الـــرايـــة الــهــاشــمــّيــه المآتم  ــّم ل
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نُفِسِهۡم َولَۡو َكَن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ﴾
َ
ٰٓ أ  ﴿َوُيۡؤثُِروَن َعَ

أروع صور اإليثار والتضحية بالنفس نجدها في أبي الفضل العّباس 
Q، حين أعّده الله -تعالى- لنصرة أخيه الحسين Q. فقد طلب 
أبوه أمير المؤمنين Q من أخيه عقيل، والذي كان عالًما بأنساب 
العرب، أن يختار له امرأة من أسرة معروفة بالبأس والشجاعة، فاختار 
 Q له فاطمة بنت حزام، المعروفة بأّم البنين. وكان أمير المؤمنين
 Q قد هّيأ أسرته وبيته للدور العظيم الذي سوف يقوم به العّباس
في كربالء منذ طفولته، إذ ُيروى أّن أمير المؤمنين Q كان يحمل 
ذلك،  سبب  عن  فتسأله  البنين،  أّم  فتراه  ويبكي،  يديه  ويقّبل  العّباس 

!Q فيجيبها بأّن هاتين اليدين ستقطعان في نصرة أخيه الحسين
يقول  إذ  الفضائل،  ببعض  بتمّيزه   Q الصادق  اإلمام  له  شهد 
صلب  البصيرة،  نافذ   Q علّي  بن  العّباس  عّمي  كان   :Q
اإليمان، جاهد مع أخيه الحسين، وأبلى بالًء حسنًا، ومضى شهيًدا... 
الله  رحم  قائاًل:  عليه  يترّحم   ،Q العابدين  زين  اإلمام  وكذلك 
العّباس! فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه، حّتى ُقطَِعت يداه، فأبدله 
الله -عّز وجّل- بهما جناحين يطير بهما مع المالئكة في الجنّة، كما 
الله -تبارك وتعالى-  للعّباس عند  وإّن  أبي طالب،  بن  جعل لجعفر 

منزلًة يغبطه بها جميع الّشهداء يوم القيامة.
وقد  فتّوته،  بدايات  في  وبأسه  شجاعته  ُيظهر   Q العّباس  بدأ 
بالسّقاء.  ب  ُلقِّ لذا  صّفين؛  في  بالسقاية   Q المؤمنين  أمير  كّلفه 
وقد حصل على لقب آخر في كربالء، أل وهو ساقي العطاشى؛ إذ إّن 
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الحسين Q أوكل إليه مهّمة جلب الماء، وقد كانت المّرة األولى 
يوم السابع من محّرم، حين كان معه ثالثون رجاًل من أصحاب الحسين 

Q، فاستطاع بهم أن يصل إلى الماء مطمئنًّا ويمأل الِقرب...

المصيبة

 Q العّباس  كان  حين  عاشوراء،  يوم  كانت  الثانية  المّرة  لكّن 
وحده بعد أن استشهد جميع أنصار اإلمام الحسين Q وأهل بيته، 
فتأّلم أبو الفضل حينما سمع النساء واألطفال يتصارخون: العطش! 
العطش!..فأقبل إلى أخيه مستأذًنا في النزول إلى الميدان، وهو يقول: 
 Q الحسين  منه  فطلب  المنافقين.  هؤلء  من  صدري  ضاق  لقد 
ووعظهم  العّباس  فذهب  الماء،  من  قلياًل  األطفال  لهؤلء  يطلب  أن 
جواده،  ركب  ثّم  فأخبره،  أخيه  إلى  فرجع  ينفعهم،  فلم  وحّذرهم، 

وتسّلح بسيفه، وحمل قربته، ومضى نحو الفرات...
ــن حــــط جــــودهشــــــّد اعــــــى الـــــــرب عـــّبـــاس ــتـ ــمـ ــى الـ ــ ــل ــ وع
ــك يــــزيــــنــــب صــــاح ــ ــون ــ ــي ــ ــع ــ اوجـــــــودهل ــر  ــكـ ــسـ ــعـ الـ لـــفـــنـــي   
ــع يــــبــــو فـــاضـــل ــ ــم ــ ــس ــ ــزة گـــلـــبـــك اســـكـــيـــنـــهمــــــا ت ــ ــ ــزي ــ ــ ع
ــك يــــــا گــــمــــر هـــاشـــم ــ ــل ــ ــگ ــ ـــد ويـــنـــهت ــ ــوع ــ ــالـ ــ يــــعــــّمــــي هـ
اهلل ــد  ــ ــب ــ ع ــل  ــ ــف ــ ــط ــ ال ــح ابـــعـــيـــنـــهشــــــــوف  ــ ــابـ ــ الــــــجــــــودك شـ
ــده ــ ــن ــ ــد مـــــــن ع ــ ــ ــري ــ ــ ــدهمـــــــــاي ي ــب ك الـــعـــطـــش  ــن  ــ م ذاب  او 
ــرخـــــواتـــــك صــــــــارت ابــــشــــّدة ــض ــح ــك ي ــنـ ــضـ ــبـ وابـــــــــوك الـ

ــوده ــ ــن جـ ــ ــر مـ ــــ اوجــــــــــودك بـــحـ
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ــد مـــــن عـــّمـــكيــــــا عــــــّبــــــاس عــــگــــب أّمــــــي ــ ــش ــ ــن ــ أبــــــــوك ال
طيبه الـــعـــرب  مـــن  حـــــّرة  ــا وصــــــــف أّمــــــكعـــى  ــ ــ ــون ــ ــ ــب ــ ــ وال
ــوم ــ ــي ــ ــل هـــــــذا ال ــ ــثـ ــ أبــــــــوك الـــمـــرتـــضـــى ضـــّمـــكتـــــــــراه الـ
ــه ــ ــن ــ ــي ــ ــّل ــ خت ل  ــى  ــ ــ ــاش ــ ــ ــط ــ ــ ــهع ــنـ ــيـ ــگـ ــب الـــــمـــــاي واسـ ــ ــي ــ ج
ــه ــنـ ــيـ ــلـ اعـ والـــــــــــگ  ــا هـــلـــيـــوماسع  ــ ــن ــ ــوب ــ ــل ــ تـــــراهـــــي اگ

ــروده ــ ــ ــم ــ ــ ــش م ــ ــطـ ــ ــعـ ــ امـــــــــن الـ

وصل الفرات، كشف الجنود الذين كانوا يحيطون به، وصل إلى 
الماء، مّد يده واغترف غرفة، وأدناها من فمه، فلّما أحّس ببرودة الماء 
تذّكر عطش أخيه الحسين Q ومن معه من النساء واألطفال، فرمى 

الماء من يده، وقال:
ــِد الُـــَســـْنِ ُهــوِن ــْع ــْن َب ــُس ِمـ ــْف ــيَيــا َن ــونِ ــُك َت َأْن  ــِت  ــنْـ ُكـ َل  ــَدُه  ــ ــْعـ ــ َوَبـ
ــوِن ــ ــنُ ــ اَل َواِرُد  ُحــــَســــْنٌ  ــَن َبـــــــــاِرَد الـــَمـــِعـــيـــِنَهــــــَذا  ــ ــي ــ ــَربِ ــ ــْش ــ َوَت
ــي ــنِـ ــاُل ِديـ ــ ــَعـ ــ ــا َهـــــــَذا فِـ ــ الــَيــِقــيــِنَتـــــــاهللِ َمـ َصــــــــاِدِق  فِــــَعــــاُل  َوَل 

رضعاناشلون ارشب وخويه حسن عطشان وأطــفــال  والــحــرم  وسكنة 
نــران التهب  العليل  گلب  ــن  ــاي بــعــده ل حــلــه ومــرواظ ــم يــريــت ال

األعداء  ولكّن  المخّيم،  نحو  وتوّجه  جواده،  وركب  القربة،  مأل 
قطعوا عليه الطريق، فراح يقاتلهم، وهو يرتجز ويقول:

ــا َزَق اَلـــْوُت  إَِذا  اَلـــْوُت  ــُب  ــ َأْرَه لَِقىَل  الَمَصالِيِت  فِــي  ُأَواَرى  حّتى 
ِوَقى الطُّْهِر  اُلْصَطَفى  لِِسْبِط  َقاَنْفِس  بِالسِّ ــُدو  ــ َأْغ ــاُس  ــبَّ ــَع ال ــا  َأَنـ ــي  ـ إِنِّ

الــُمــْلــَتــَقــى ــْوَم  ــ َي ــرَّ  ــشَّ ال ــاُف  ــ َأخ َوَل 
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فلّما عجزوا عن مواجهته، راحوا يكمنون له وراء جذوع النخل، 
الرقاد الجهنّي من ورائها على  العّباس بنخلة، ضربه زيد بن  فلّما مّر 

يمينه فبراها، فأخذ العّباس السيف بيساره، وهو يقول:
َيـــِمـــْيـــنِـــي َقـــَطـــْعـــُتـــُم  إِْن  ــي َأَبــــــًدا َعــــْن ِديــنِــيَواهللِ  ــ ــاِم ــ ـــــي ُأَح إِنِّ
ــْنِ ــِقـ ــَيـ ــْن إَِمـــــــاٍم َصـــــــاِدِق الـ ــ ــ ــِنَوَعـ ــيـ ــِر األَِمـ ــاِهـ ـ ــطَّ ــبِـــيِّ الـ ــِل الـــنَـّ ــْجـ َنـ

الطفيل  بن  حكيم  ضربه  حّتى  أخرى  بنخلة  العّباس  مّر  إن  وما   
فأخذ  يده،  من  السيف  فسقط  الزند،  من  فقطعها  يساره  على  الطائّي 

يسرع إلى المخّيم عّله يوصل القربة، وهو يقول:
ــاِر ــفَّ ــُك ال ــَن  ــ ِم ـــــَيْ  خَتْ َل  َنـــْفـــُس  ــا  ــاِرَيـ ــبَّـ ــَجـ ــِة الـ ــ ــَم ــ ــَرْح ــ َوَأْبــــــِشــــــِري بِ

ــاِري ــَسـ ــاِرَقــــْد َقـــَطـــُعـــوا بِــَبــْغــِيــِهــْم َيـ ــنَـّ الـ َحــــرَّ  َربِّ  ــا  ــ َي ــْم  ــِهـ ــِلـ ــَأْصـ َفـ

فلّما رأى ابن سعد شّدة اهتمام العّباس بالقربة، صاح في جيشه: 
ويلكم! ارشقوا القربة بالنبل؛ فوالله إْن شرب الحسين من هذا الماء 
العّباس  على  السهام  وتساقطت  عليه،  فتكاثروا  آخركم؛  عن  أفناكم 
فأطفأها!  عينيه  إحدى  أصاب  وسهم  صدره!  في  فأصابته  كالمطر، 
وتجّمع الدم على عينه األخرى فلم يبصر بها! وأصاب القربة سهٌم، 
يقاتل بهما، ول  بالعّباس يقف حائًرا؛ فال يدان  فُأريق ماؤها! وكأّني 
عينان يبصر بهما، ول ماء يوصله إلى المخّيم، وبينما هو كذلك ضربه 
لعين بعمود من حديد على رأسه، ففلق هامته، وسقط عن فرسه منادًيا: 

عليك منّي الّسالم أبا عبد الله، أدركني يا أخي!
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ــه ــ ــال ــ ــنّ ــ ــع ــ حسينســــمــــع صـــــوتـــــه وت ــة  ــع ــري ــش ال ــى  ــل ع وشـــافـــه 

ــنعــــيــــنــــه بــــســــهــــم مــــــــــروده ــي ــف ــچ ــه ال ــعـ ــطـ ــگـ ــه امـ ــ ــّمـ ــ ويـ

ــاح ــ ــيـــده وص ــم عـــضـ ــ ــه يــــــنــــــور الـــعـــيـــنختـــــوص ي ــ ــفـ ــ ــوسـ ــ يـ

ــاس اگــــطــــعــــت بـــّيـــه ــ ــّبـ ــ ــعـ ــ عـــلـــّيـــهيـ ــدى  ــ ــع ــ ــال ــ ه ودارت 

ــه ــ ــّي ــ ــا عـــّبـــاسنـــــــــــورك مـــــــن مخـــــــد ض ــ ــوم يـ ــ ــيـ ــ عـــــــــدّوي الـ

ــه ــ ــن ــ مـــــــن عــــــنــــــدي أخـــــــــذ دي

األرض  يتلّقى  األرض،  إلى  يقع  عندما  الفارس  الموالي،  أّيها 
كيف  صدره،  في  والسهام  مقطوعتين،  يداه  كانت  إذا  ولكن  بيديه، 
يتلّقى األرض؟! ساعد الله قلبك سّيدي أبا عبد الله! لّما سمع صوت 
اليدين،  مقطوع  رآه  إليه،  وصل  مصرعه،  نحو  أسرع  ونداءه  العّباس 
مفلوق الرأس نصفين، السهم نابت في العين، رمى بنفسه عليه، وأخذ 
وهو  عنه،  والتراب  الدم  ومسح  حجره  في  ووضعه  الشريف  رأسه 

يقول: الن انكسر ظهري، وقّلت حيلتي، وَشُمَت بي عدّوي!

)عاشوري(

آه آه  وبينك  البيني  بــخــّويت  ــراك ويــمــيــنــكخويه  ــسـ ــن يـ ــ خـــويـــه وي

آه آه  عينك  الــصــاب  سهم  ــنــكشــلــون  ــي ــي ون ــلـ ــا بـــعـــد اهـ ــ ــل ي ــّطـ بـ

ماني أخوك اشلون اخوك اليوم عفتهظهري انكر خويه وانت الي كرته

انته امّيهإنت التجيب الاي وانت الكافل  آل  بين  ولي  بال  العقيلة  اتخّلي 
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إلى  ورّده   Q الحسين  حجر  من  رأسه  العّباس  فرفع  قالوا: 
التراب، فأعاده الحسين Q إلى حجره، فرّده العّباس ثانية، وهكذا 
في الثالثة، فسأله اإلمام الحسين Q: أخي، لَِم ل تترك رأسك في 

حجري؟!
الوداع  وراد  ابحضنه  راسه  ــاس بــالــگــاعحط  ــّب ــه ع ــرب ــه وت ــال ش

مرتاع  ابگلب  شاله  احسين  والــحــررد  لــلــتــربــان  اردود  رده 

برأسي،  تأخذ  الن  أنت  الله،  عبد  أبا  أخي  يجيبه:  بالعّباس  كأّني 
ولكن بعد ساعة من الذي يأخذ برأسك؟!

ــه مـــن يــغــمــضــلــك اعــيــونــك  ــوي دونكخي يحسين  يقف  اللي  هو  ويــا 

لونك  انخطف  خيويه  افــراگــي  محّيرعى  سكنه  يــبــو  ــعــدي  ب وتــضــل 

الزينه الــورا  عى  سّلمي  ترتجينهحيسن  ل  العلم  راعــي  وقــع  قلها 

وراسه بعد يختي على الشاطي مهشمينهقلها قطعوا كفوفه وصابوا بالسهم عينه

أخيه  يدي  بين  الطاهرة  روحــه  فاضت  ثّم  أجوركم،  الله  عّظم 
ناصٍر  من  أل  ينادي:  وهو  حزينًا،  مصرعه  من  فقام   ،Q الحسين 

ينصرنا؟! أل من معيٍن يعيننا؟! أل من ذابٍّ فيذّب عن حرمنا؟!
ضلوعه  مــحــنــّيــه  حسين  دموعهگـــام  صّبن  المزن  صّب  شبه 

بلوعه  زينب  صــارخــه  عنّهطلعت  وگمت  خويه  طــاح  تگله 

خرجت زينب وهي تنادي: واأخاه! واعّباساه! واضيعتاه من بعدك 
يا أبا الفضل!
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عفتني  هالساعة  ليش  وضّيعتنييخويه  يخويه  عنّي  رحــت 

ومتني  قلبي  هالكسر  تسعرامصابك  خويه  يــا  بالقلب  ونـــاره 

تجينا ــدك  وح بــس  خويه  وينهتقّله  الــعــلــم  ــي  ــ راع وعـــّبـــاس 

ــنـــب يـــا حــزيــنــه ــا يـــا زيـ ــه ــل مقّطعينهق ــوك  ــ اخـ الـــعـــّبـــاس 

عّباس راح  زيــنــب  ــا  ي الراسيقّللها  يرفع  اللي  الضيغم  وراح 

والــطــاس الـــدرع  يــنــوح  عقبه  وظــل 

وأخــيــهــا،  كفيلها  إلـــى  ــا  ــه آلم تشكو   Q بــزيــنــب  وكــأّنــي   
الــهــواشــم! ــّدرة  ــخ م ــي  وه ــلــدان،  ــب ال بين  مسبّية  ستذهب   فهي 

ــدك ــ ــع ــ ــاس اخلــــــــــــدر ب ــ ــ ــّب ــ ــ ــع ــ ــ ضـــــامـــــي وخـــــيـــــم مــــــا عـــنـــدهي

الـــــــاي يــــــريــــــد  اهلل  ــدهوعــــــبــــــد  ــ ــخـ ــ ــه ودمـــــعـــــتـــــه ابـ ــ ــ ــوي ــ ــ خ

ــك مــــــن رحــــــــت عـــنّـــه ــ ــن ــ ــع ــ ضــــــــــّل ابـــــكـــــربـــــلـــــه وحـــــــدهض

هـــــــــــاي آثــــــــــــــار لـــــجـــــدامـــــهورقـــــــّيـــــــه تـــــگـــــّي يــــــا عـــّمـــه 

ــارهكـــــــــل ســـــــاعـــــــه يـــــســـــألـــــون ــ ــت ــ ــح ــ ــى م ــ ــ ــگـ ــ ــ ــك وابـ ــ ــ ــنّ ــ ــ ع

ــل اتــــــأّخــــــر ــ ــ ــاف ــ ــ ــك ــ ــ ــش ال ــ ــيـ ــ ــت نـــــارهلـ ــ ــل ــ ــم مـــــن ع ــ ــّي ــ ــخ ــ ــم ــ ال

ــارهوانـــــــت اعــــــى الـــنـــهـــر مـــذبـــوح ــ ــبـ ــ ــت اخـ ــ ــلـ ــ ــك وصـ ــ ــ ــوت ــ ــ وم
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ــهجـــــــــــودك والـــــعـــــلـــــم ويـــــــاله ــ ــام ــ ــم ــ ــت اع ــ ــ ــاح ــ ــ ــن ط ــ ــه ــ ــم ــ ي

مــــاي ل  عــــلــــم  ل  كــــــــّف  يـــســـيـــلل  ودمـــــــــــــاك  ــن  ــ ــيـ ــ عـ ل 

ــر ــاكـ ــح بـ ــ ــب ــ ــص ــ عـــــن الــــطــــف اســـــــــاره انــشــيــلواحـــــنـــــه مـــــن ال

بـــاكـــر حـــــر  اعـــــــى  اهلل  ــبـــريـــلنــــدعــــي  ــح جـ ــ ــن ــ ــج ــ يـــغـــّطـــيـــنـــه اب

ــه ــمـ ــيـ خـ ول  ــهمـــــــاضـــــــّلـــــــت  ــ ــام ــ ــي ــ ــن اخ ــ ــرگـ ــ ــتـ ــ ــا احـ ــ ــه ــ ــل ــ ك

 
ِضْعنَا َبْعَدَك  اِئَعاِت  الضَّ َبــَواِدي َأِحَمى  َحْسَرى  النَّاِئَباِت  َيِد  في 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثالث

القصيدة

ــّراِر  ــكـ ــِل الـــرتـــىض الـ ــْم بــشــب ــ ــِع ــ ــِف اإللــــِه وأحـــمـــِد الــُمــخــتــاِرَأْن ــي س

والتَُّقى  الفضائل  أب  السِن  ــاِرَعُضِد  ــط ــي األخ ــدوِب ف ــن ــم عــّبــاٍس ال

ــَر أنُـــرا  ــجَّ ــوِح ف ــاِرِمـــن ُجـــرِحـــِه الــفــت ــك ــرِك واإلن ــش ــالَع ال ــ ــْت ِق ــرَف ج

ــًة  ــاي ــك ـــفـــِه الـــبـــتـــوِر َخــــطَّ ِح ــاِروبـــكِّ ــ ــث ــ ــا لـــلـــجـــوِد واإلي ــًمـ ــالحـ وَمـ

ــرمــِح قْد  ــوِع فــوَق ال ــرف ــِه ال ــرأِس ــاِروب ــص ــي األم ــِل ف ــب ــنُ ــاَم ال ــق أعــلــى م

ــَدى  ــِع ــاِروبــســيــِفــِه قـــْد هـــدَّ أركــــاَن ال ــّفـ ــُكـ ــَل الــــُظــــاّلِم والـ ــاقـ ــعـ ومـ

َدَنـــْت  ــد  وقـ ــالَء  ــرب ــك ب عليه  ــاِرهلــفــي  ــغ ــِص ــي لِ ــِق ــَت ــْس مــنــه الــعــقــيــلــُة َت

ــُه الــخــاطــُر فــالــِعــدا ــهــُر حتــجــُب ــن الجاِريوال الفراِت  إلى  السبيَل  َقَطعوا 

ــُه  ــَه ــم وْج ــمَّ ــُه وي ــارَمـ ــلَّ صـ ــَت ــاْس يباري؟ف ــاُه  ــَس َع مــْن  الشريعِة  نحَو 

الوَغى  حيدرِة  شبُل  الَغَضنْفُر  ــاِرفهو  ــت ــب ــِة ال ــرب ــض ــوَف ب ــف ــص ــقَّ ال ــ َش

بِه ــإْذ  فـ الــفــراَت  ــشــَف  َك اذا  ــِه الــجــبــاِرحتى  ــ ــربِ ــ َيــشــكــو َأســـــــاُه ل

قا السِّ من  السَن  َحــرمــوا  قد  ــاه  الــنــاِرربَّ ــرَّ  ــ ح ربِّ  ــا  يـ ــهــم  ــِق ــْس ــُت ــل ف
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ــٌر هـــازٌئ ــم ــُذْل عــصــبــَة األشــــراِروســكــيــنــٌة َعــْطــشــى وِش ــاخـ ـــــاه فـ َربَّ

ــؤوا  ــف وأط يــديــه  قــطــعــوا  إذا  ــى  ــاِرحــّت ــف ــُك ــال عــيــنــيــه َغـــــــْدًرا صــــاَح ب

ــراِرل لــســُت َأَعـــبـــُأ بـــاجلـــراِح ونــزفـِـهــا  ــ ــك ــ ــِة ال ــ ــن ــ ــاٌء لب ــ ــ ــي وقـ ــس ــف ن

ــٍد مــمَّ ــِط  ــب س ــَن  عـ بعيني  ــدي  ــ األطــهــاِرَأْفـ ــورى  الـ خــيــِر  عــن  وأُذبُّ 

ــُمــحــمــٌد ــي َف ــن ــمُّ ــس هَي ــي الــبــاريوالــــــاُء ل َمــعــيــِن  مــن  غليلي  َيـــروي 

ــك الــتــي  ــل ــى ت ــي عـ ــكـ ــي َأبـ ــن ــكــنّ ــلــيــل واألســحــاِرل ــِم اّل ــْت ــَع ُتــســبــى بِ

َترتقي  زيــنــَب  ــوراِء  ــ ال عــى  ــاِرأبــكــي  ســت أيِّ  ــِر  ــي ــغ ب ــاق  ــي ــن ال ــَر  ــْهـ َظـ

الظِّا تشُكو  سكينٍة  ــاِل  لـ ــواِط واألحـــجـــاِرأبــكــي  ــاألسـ ــاُب بـ ــج ــُت ف

ظــامــًئــا  ُيـــذَبـــُح  اهلل  ــِد  ــعــب ل ــي  ــك المختاِرأب الُمصطفى  سبِط  ِحْضِن  في 

أشتكي للُمهيمِن  ــي  َأم ــاِرفلسوَف  ــّج ــُف ــوَر الـــّلـــئـــاِم وفِـــْعـــلـــَة ال ــ ج

)أبو ذّية(

واْلَتهاَبك  بسعرك  قلبي  َبكاحـــرِتْق  والتهى  ِكْلها  هالناس  وتِـــَرْك 

ــهشنهو الَسَبْب روحي التِجيَلك واْلَتَهابك  ــيَّ ــران بِ ــيـ ــْب نِـ ــ ــِش ــ تــفــاِرْقــهــا وتِ

)لحن لفى عاشور(

ِزينب ِمــْن  الونَّه  صــوِت  َعبَّاس  الُقَمر  يمِّ  لفى 
تتغيَّب ْشلون  َيَبْدري  بالنُّوح  اخليم  ْمِن  تصيح 

اْتنادي زينب  صاحْت  اللم  و  ــْره  الَ ْبعظيِم 
ْسنادي وِهوى  بيتي  ِوَقع  األحزان  بوحَشِة  ِرهينه 
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ْعادي أْنــِدِب  و  ألطِْم  مْهوم  و  الَِحن  بن  ْت  ِصِ
َأرْشْب ــد  ــِع َب مـــاريـــَدْن  المـــال  ــِع  ــضــيَّ اْل َيـــاي 

أْشجان عن  نام  َيِضيَغم  بآهاْت  هِتتِِف  و  تِصيْح 
ــولَّن تِ يم  الضِّ وَســاَفــه  النُوماْس  و  إنته  كفيي 

َخــالَّن بالُغربه  َيــَمــْن  اع  هالسَّ إيِل  ــْض  إن ــوْم  ق
ب اْتعذَّ سبيي  ِمــْن  َقُبْل  عبَّاس  للوطن  ْوِرْدن 

تِرعان ــاك  وصَّ َعِي  و  الَكْلفات  يبو  إخَتْك  آنه   
ِوليان اعداي  تِصْر  َرْجــواي  يا  َصْعَبه  و  ِعِجيَبه 

صيوان حامي  و  قوْم  الهيوْب  يْل  باهلل  اَحْلَفك 
تِْتَلّهْب ــادي  افَّ نــار  و  بالنَّار  اخليم  شــبِّ  ِشِمْر 

المصيبة

بعد  العامرية،  ِحزام  بنِت  فاطمَة  من   Q المؤمنين  أميُر  تزّوَج 
بُأمامَة  َج  تزوَّ أْن  بعد   ،O النّساِء  سّيدِة  الزهراِء  الّصّديقِة  شهادِة 
م  الّلَه قد حرَّ بعُضهم؛ ألّن  يراه  P، كما  الّلِه  بنِت رسوِل  زينَب  ابنة 
النّساَء على عليٍّ Q ما دامت فاطمُة O موجودًة، كما جاء في 

الروايات.
َوَلَدْت له فاطمَة بنِت ِحزام العامرية أربعَة بنيَن هم: العّباُس وعبُد 
ْج من غيره.  الّله، وجعفُر وُعثمان، وعاشْت بعَده مّدًة طويلًة، ولم تتزوَّ
كما إنَّ ُأمامَة وأسماَء بنَت ُعميس وليلى النَّهشليَة لم يخرْجَن إلى أحد 
بعده، وهذه الحرائُر األربع ُتوفي َعنُْهنَّ سّيد الوصييَن Q. وكانْت 
 R البيِت  أهِل  بحقِّ  العارفاِت  الفاضالِت  النّساِء  من  البنين  أمُّ 
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َضًة في موّدتِهم، ولها عنَدهم الجاُه الوجيه  ُمخِلَصًة في ولِئهم، ُممحَّ
المدينَة،  وصولِها  بعَد  الكبرى  زينُب  زارْتها  وقد  الرفيع،  والمحلُّ 

يها بأولِدها األربعة، كما كانت تزوُرها أّياَم العيد. ُتعزِّ
ا  رها بمقاِم أهِل البيِت R أنَّها لمَّ َبلَغ من ُعْظِمها ومعرَفتِها وتبصُّ
ُأدخلْت على أمير المؤمنين Q، وكان الحسنان L مريضيِن، 
َأَخَذْت ُتالطف القوَل معهما، وُتلقي إليهما من طيِب الكالِم ما يأخُذ 
بمجامِع القلوب، وما َبِرَحْت على ذلك ُتحسُن الّسيرَة معهما وتخضُع 
لهما كاألمِّ الحنون. ول بَِدَع في ذلك، فإنَّها ضجيعُة شخِص اإليمان، 
من  واستفاَدْت  ــاره،  أزه روضــِة  في  ــْت  ورَب بأنواره،  استضاءْت  قد 

معاِرفه، وتأدَّبت بآدابِه، وتخّلقت بأخالقه.
أميَر  رأْت  البنيَن  ُامَّ  أنَّ  هاشم(  بنِي  )قمِر  كتاِب  صاحُب  ذكر  كما 
المؤمنيَن Q في بعِض األّيام أجلَس أبا الفضِل Q على فِخِذه، 
تكْن  لم  ألّنها  الحال؛  فأدهشها  وبكى،  وقبَّلهما  ساعديه،  عن  ر  وشمَّ
َتعَهُد صبيًّا بتلك الشمائِل العلوّيِة، ينظُر إليه أبوه ويبكي من دوِن سبٍب 
وما  القضاء،  غامِض  على   Q المؤمنين  أميُر  أوَقَفها  ولّما  ظاهر. 
يجري على يديه من الَقْطِع في ُنصرِة الحسين Q، بَكْت وَأْعَوَلْت، 
األوصياِء  سّيد  أنَّ  غيَر  والحسرة،  الزْفرِة  في  الداِر  في  َمن  وشاَركها 
َحَباُه  وما  الّله -جّل شأنه-،  عنَد  العزيِز  ولِدها  بمكانِة  رها  بشَّ  Q
عن يديه بجناحين يطيُر بهما مع المالئكة في الجنّة، كما جعل ذلك 

لجعفر بِن أبي طالب، فقامْت َتحِمُل ُبشرى األبد والّسعادِة الخالدة.
يا أميَر المؤمنيَن، بِكيَت على ولِدَك العّباِس Q، وانَكَسَر قلُبك، 
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ولم تَر بأمِّ عينيك َكّفيِه المقطوعة، ول جبينَه المرضوض... لكْن ساعد 
اللُه قلب مولنا الحسيِن الذي رأى تلك المصائِب كّلها بأمِّ عينيه يوَم 

عاشوراء، بعدما بقَي وحيًدا ل ناصَر له ول ُمعين!
 ،Q الحسين  أخيه  عسكر  من  ُقتِل  من  كثرة  العّباس  رأى  لّما 
فتقّدم  الله،  عند  ألحتسبكم  تقّدموا  أّمي  بني  يا  ألخوته:  وقال  تقّدم 
إخوته الثالثة من أّمه، وهم: عبد الله، وجعفر، وعثمان فقاتلوا جميًعا 

واحًدا تلو الخر حّتى ُقتُِلوا.
ولّما اشتّد النزال، ولم يبَق من أصحاب الحسين Q وأهل بيته 
من الرجال إّل أبو الفضل، ونظر أبو الفضل إلى وحدة أخيه الحسين، 

أقبل، وقال: سّيدي، هل لي من رخصة؟
يا  قال:  ثّم  شديًدا،  بكاًء  وبكى  العّباس،  إلى   Q الحسين  نظر 
أخي، أنت صاحب لوائي، وإذا مضيت تفّرق عسكري، فقال العّباس: 
فقال  األعداء،  من هؤلء  بثاري  أطلب  أن  وأريد  صدري،  لقد ضاق 
من  قلياًل  األطفال  لهؤلء  فاطلب   ، بدٍّ من  كان  إذا   :Q الحسين 
مع  ينفع  فلم  بهم،  كالمه  في  وأبلغ  ووعظهم  العّباس  فذهب  الماء، 
هذه العصبة الظالمة، فرجع إلى أخيه، وإذا به يسمع األطفال ينادون: 
العطش العطش! ما تحّمل أبّي الضيم سماَع صراخ األطفال، إّل أن 

ركب فرسه وأخذ القربة وتوّجه نحو الفرات.
لّما وصل إلى النهر، وكان قد أحاط به من كانوا موّكلين بالمشرعة، 
رموه بالنبال فكشفهم عن النهر بعد أن قتل منهم جماعة، دخل الماء 
بجواده ورّكز لواءه، ثّم دنا من الماء، اغترف غرفة ليشرب، فلّما أحّس 
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ببرود الماء وقد كّظه العطش، تذّكر عطش الحسين وأهل بيته، فرمى 
الماء من يده، وقال: والله ل أشرب وأخي الحسين وعياله وأطفاله 

عطاشى، ل كان ذلك أبًدا، وأنشأ يقول:
ُهوني الُحَسيِن  َبْعِد  ِمْن  َنْفُس  تكونيَيا  أو  ُكـــنْـــِت  ل  وبـــعـــَده 

ــوِن ــنُ ــَم ال َواِرُد  ــٌن  ــْي ــَس ُح ــذا  ــِنَهـ ــعــي ــَم وَتـــْشـــربـــيـــَن بـــــارَد ال

ــنِــي ــَعـــاُل ِدي ــَذا فِـ ــ ــِه َمـــا َه ــل ــال الــيــقــيــِنَت ــادِق  ــ صـ فِـــَعـــاُل  ول 

ثّم مأل القربة وحملها، وتوّجه نحو المخّيم، فقطعوا عليه الطريق، 
وأحاطوا به من كّل جانب فحاربهم، فأخذوه بالنّبال من كّل جانب، 
حّتى صار درعه كالقنفذ من كثرة السهام، فلم يعبأ بهم، فكمن له زيد 
بن َورقاء من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الُطَفيّل، فلّما مّر به العّباس 
ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، فأخذ السيف بشماله وحمل القربة 

على كتفه الُيْسرى، وهو يقول:
َيــِمــيــنـِـي  ــُم  ــُت ــْع ــَط َق إِْن  ــًدا َعـــْن ِديــنـِـيوالـــلـــِه  ــ ــي ُأَحــاِمــي َأَب ـ إِنِّ

ــاٍم َصــــاِدق الــَيــِقــيــِن  ــ ــِنَوَعــــْن إَِمـ ــي ــاِهــِر األَِم ــبِــيِّ الــطَّ ــْجــِل الــنَّ َن

فقاتل حّتى ضُعف عن القتال، وقد أعياه نزف الدم، فكمن له َحكيُم بن 
الُطَفيل من وراء نخلة، فضربه على شماله فقطعها من الزند، فجعل يقول:

ار الُكفَّ ِمــَن  َتْخَشْي  َل  َنْفُس  واســتــبــشــري بــرحــمــِة الــجــبــاِرَيا 

ــطــعــوا بــبــغــِيــِهــم يــســاري ــد َق ــاِرق ــن ال حـــرَّ  ربُّ  ــا  ي ــم  ــِه ــأْصــِل ف

الحسين  معسكر  إلى  القربَة  ُيوِصَل  أن  إّل  هٌم  للعّباس  يكن  ولم 
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وسهم  عينه،  سهم  فأصاب  جانب  كّل  من  السهام  جاءته  ثّم   ،Q
العّباس  وبينما  صدره،  أصاب  وسهم  ماؤها،  فُأريق  القربة  أصاب 
إلى  به  يأتي  ماء  ول  بهما،  فيقاتل  يداِن  فال  يصنع،  ماذا  حائر  واقف 
المخّيم، جاءه لعين فضربه بعمود من حديد على رأسه، ففلق هامته، 

فانقلب عن فرسه إلى األرض منادًيا: أخي أبا عبد الله أدركني!
فجاءه اإلمامت، ورآه بتلك الحال؛ مقطوع اليدين، السهم نابت في 
العلم ممزّق، صاح  القربة مخّرقة،  الكتفين،  المّخ سائل على  العين، 
قّلت حيلتي، الن شُمت  انكسر ظهري، الن  Q: الن  الحسين 

بي عدّوي!
ــا َعــلــيــِه َوَدمـــُعـــُه ــًي ــَحــنِ ــنْ ــَدمُ َفـــأَكـــبَّ ُم ــنْ َع هــو  ــَمــا  َكــأنَّ الَبسيَط  ــَغ  ــَب َص

َمــْوِضــًعــا َيــَر  ــْم  ــَل َف َيلثُِمُه  َراَم  ــالِح َفــَيــلــثـِـمُ َقــْد  ــسِّ ــِه َعـــضُّ ال ــدِم ــْم ُي ل

َصْيَحًة الــَبــَواِدَي  َمــأَلَ  وَقــْد  ــاَدى  ــُمَنـ ــألَّ ــَت ــا َت ــَه ــولِ ــَه ــوِر لِ ــخ ــصُّ ــمُّ ال ُصـ

ــِم لـِـْفــرات  الَعبرهســاعــْة مــا ِوقـــْع عــبــاْس ي وخنِقَته  عنَده  لحسين  وِصْل 

ـــل ابــيــا َحــال  ظهرهلــكــْن لــو تــســاِيــْل وصَّ ِمنِْكِسر  ــْل  وِص حسين  ــوْل  اق

نــران  تــِشــْب  وبَقْلبه  الـــراس  وحْط راَسه العزيز الغالي في ِحْجرهشــاْل 

انطِيك  ِشــْلــرِتيــد  اخْتـــرَّ  اطــُلــب  النَْظرهقلَّه  وامــِلــِك  ِمنّي  ِخــْذهــا  عيني 

لِْچُفونإِخْذ عيني يابو فاضل حتى تتودَّع مني  الْقَطع  ــْدوه  فِ بعد  رايــْد  ولو 

واليرى  اليمنى  ايديني  مني  ــْذ  لعيونِخ وي  اإليــديــن  كفَّت  مــا  ولــو 

يحضره ــث  الــمــثــلَّ َقــْبــِل  قلبي  خـــْذ 
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اع السَّ نحري  انطيك  بعْد  رايد  َنــْحــَرهولو  ِيــنْــِقــطِــْع  بــعــَدك  حسين  ألنِّ 

ــاِل يكون ــب ــدِّ اجلْ ــرِب َك ــو رايـــْد َص َصْبرهوُل اِخــْذ  زينب  َقُلْب  ُمهَجْة  ِمــْن 

العن أريد  ما  ل  الفِضْل  بو  ِمــنْــتِــْظــرهجــاوْب  اطــفــال  أشـــوْف  ل  حتى 

يــْت ــو ردِّ ــْل ُل ـ ــْد األيـــادي جَلِ ــاري ُعـــْذرهوم ــش  وي العباس  ــوا  ــاَل َق بيهم 

َمْكسور الَقُلْب  َلنَّه  الَقُلْب  ريْد  اتِجْبرهوما  ابَقلَبك  صْعَبه  والله  وَقْلبي 

َمْقطوع النََّحر  لنَّه  النََّحر  ِمْتَشهرهومــاريــد  ارَمــاح  فوِق  راسي  ومثلك 

ماِجْيت لْو  حتى  العقيله  َصرْبِ  ْفَرهوَخْل  والسَّ وهْمها  عالعذاب  تِْصبِر 

حسن ياعزيزي  اِقلَّك  اِلــْن  الحْسرهواْرِد  ابَقْلَبك  ــي  ُدون يـــْت  ردَّ لو 

ــب اوِقــْلــهــا عــلــيــْج اهلل ــن ــربِّ زي الزهراصـ فــاطِــَمــة  ــَوة  يــاَضــنْ ــْبــِجــي  لتِ

ــيــاحــه والـــَزْفـــرههاْي اختي العِزيزه اْعى الَقُلب والروح ــَدْر بــعــِد لِــنْ ــ ــا أْقـ م

اإلمام  فيه  العّباس  ينادي  التي  األولــى  المّرة  هذه  وكانت  قيل: 
الحسين: أخي! وقد كان دائًما يناديه: سّيدي.

له يا عّباس
َّ
يگل

ِمـْـتــار فيه  ــكــري  وف ــؤال  سـ إنَت دايم تِگلِّلي سّيدي في ليْل ِونهارعــنــدي 

ْزغار  ِكنَّا  َمن  تناديني  ما  ُخــوي  بْس ما طِِحْت ناديتني يا خوي يا ْحسينْبَيا 

يجيبه العّباس

ْب َذْبنِي  گبْل ما ُأوَصِل التِّربان ِشِفْت إيدين إَجْتنيِيگلَّه انا يوِم الَعَمد فوِگ الرُتُ

َيْبني َهال  تِگلِّي  هرا  الزَّ اّمك  والِضْلِعينِشْفُت  وْجروحي  آلمي  َنِسيْتنِي 
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أخاه  واستودع  رجليه،  مّد  بالعّباس  وإذا  عنده  الحسين،  بينما 
الحسين وشهق شهقة، وفاضت روحه، رحم الله من نادى: واعّباساه! 
واسّيداه! وامظلوماه! فقام اإلمام من عنده منحني الظهر باكي العين، 

منادًيا: واأخاه! واعّباساه!
ــل يـــــــا َبــــــــِعــــــــْد عـــيـــنـــي ــ ــ ــاض ــ ــ يـــــــا أبـــــــــو ف
ــي ــن ــي ــن ـــي ضــــاعــــت س ِمــــــــْن ِرِحــــــــــــْت عــــنَـّ
ــــاي ويَّ خـــــوَي  يـــا  وِرْد  الــِخــيــمــة  إلــــى  ُقـــــوم 
ــاي ــ ــم ــ ــْد ال ــ ــ ــري ــ ــ ــي ومـــــــا ت ــ ــام ــ ــت ــ ــدك ي ــ ــ ــري ــ ــ ت
ــاي ــ ــقَّ ــ ــَس ــ ــر َرْجــــــَعــــــِت ال ــ ــُط ــ ــنْ ــ بـــالـــِخـــَيـــم تِ
ِدنــــيــــاي َأَمـــــــــــْل  ــا  ــ يـ زيــــنــــب  ــْب  ــ ــ ــُل ــ ــ َق ِرْد 
ــْت فــيــنــي ــ ــَتـ ــ ـ ــمِّ ــ ــشـ ــ هــــــــذي ِعــــــــدوانــــــــي تـ
ــي ــن ــي ــن ِمــــــــْن ِرِحــــــــــــْت عــــنّــــي ضــــاعــــت س
ــة ـ ــمَّ ــي لـــــلـــــحـــــَرَم لـ ــنـ ــيـ ــعـ ِشــــــِفــــــْت انـــــــا بـ
ــه ــ ــمَّ ــ ــْض ــ ـــــــــه ات ــْل يـــبـــكـــي امَّ ــ ــ ــِفـ ــ ــ ِكـــــــــْل طِـ
ــه ــَمـ ــْلـ ــعـ ــِك ْتــــنَــــاغــــي وإْســــــَمــــــك ْتـ ــ ــم ــ ــإس ــ ب
ــاي ــمـ الـ يـــجـــيـــب  راح  ــل  ــ ــاض ــ ف بــــو  ــه  ــ ــِل ــ ــْق ــ تِ
ــه حـــــاَلـــــه ِيــشــجــيــنــي ــ ــل ــ ــدال ــ ــب ــ ــي ع ــ ــل ــ ــف ــ وط
ــي ــن ــي ــن ــت س ــ ــاعـ ــ ــي ضـ ــ ــن ــ ِمـــــــــْن ِرِحــــــــــــْت ع

كان  الذي  من  بكّمه!  دموعه  يكفكف  المخّيم  إلى  اإلمــام  رجع 
الخيمة،  باب  الحسين على  أباها  تنتظر  واقفة  ابنته سكينة  بانتظاره؟! 
لّما رأت أباها بتلك الحال، هرولت إليه، قالت: أبه، ما لي أراك جئت 
إلّي وحدك؟ أين عّمي العّباس؟ قال الحسين: بنّية سكينة، عّظم الله 
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مقّطع  الفرات  شاطى ء  على  خّلفته  فلقد  العّباس،  بعّمك  األجر  لك 
منادية:  خرجت  زينب،  الحوراء  فسمعته  الجبين!  مرضوض  اليدين 

واأخاه! واعّباساه! واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل!
حايل اشتكي  خيويه  فاضل  يبو  يبراليعندك  والــشــمــر  والـــي  بــال  حــرمــة 

يسبونيواليحدي للناگه زجر عّباس يا عيون ولــلــشــام  يــذّلــونــي  تــرضــه 

عليهاخويه الفواطم بالدرب منهو ليحاميها يــويــلــي  ــهــا  ــي وال ــا  ي عگبك 

عيون يا  عّباس  بير  تاليها  يسبونيوانروح  وللشام  يــذّلــونــي  تــرضــى 

ة( )لحن أمانه هالِوِصيَّ

ــــــفــــــيَّــــــة ــــــفـــــــِس األبــــــّيــــــةيــــــــعــــــــبــــــــاِس الــــــشِّ يـــــبـــــو الـــــــنَـّ

ــن ــ ــِس ــ ــاِل الَـــــــگ ْعــــــى اْح ــ ــعـ ــ يـــــــســـــــلـــــــبـــــــوَنـــــــه امـــــــيَّـــــــةتـ

ــاس ــ ــب ــ ع ــاس  ــ ــ ــب ــ ــ ع ــاس  ــ ــ ــب ــ ــ ع آه 

ــــــــهخَيـــــــــويـــــــــه رحــــــــــــت َيــــــّمــــــه َأِشــــــــمَّ نــــــــحــــــــَره  ردت 

ــةلِــــگــــيــــت الــــــِشــــــِمــــــْر گـــاعـــد  ــ ــّم ــ ــي ــ عـــــــال صـــــــــــــِدْر بـــــــو ال

يــگــطــع الـــــــراس الـــــــراس الـــــراس

ــاس ــ ــب ــ ع ــاس  ــ ــ ــب ــ ــ ع ــاس  ــ ــ ــب ــ ــ ع آه 

 ِگـــــــِلـــــــْت لــــــــَه زيـــــنـــــب َانــــــيِحــــــِچــــــيــــــْت اويـــــــــــا َتـــــــــران

ــييـــــــــظـــــــــاِل آنــــــــــــه ُأخــــــــَتــــــــه  ــ ــ ــان ــ ــ ــَم ــ ــ ــتِّ ــ ــ ِضــــــربــــــنــــــي وَش

ــداس ــن ــن يـــنـــداس يـــنـــداس ي ــي ــس اح

ــاس ــ ــب ــ ع ــاس  ــ ــ ــب ــ ــ ع ــاس  ــ ــ ــب ــ ــ ع آه 
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ـــــــه احــــــــــاِول َأَنــــــــــــــه وِكــــــــــــــْل األرامــــــــــــلاجـــــيـــــت ابِـــــــمَّ

ــلنِـــــــــــِزحيـــــــــــه عـــــــــن ِحــــــانــــــا  ــ ــاف ــ ــك ــ ــــــــــرَتــــــــــك ي وتِــــــــــذكَّ

لحساس لحساس  الحــســاس  ــوت  ص

ــاس ــ ــب ــ ع ــاس  ــ ــ ــب ــ ــ ع ــاس  ــ ــ ــب ــ ــ ع آه 

ــٍد  ــّم ــي َبـــنَـــاَت ُمَ ــِم ــْن حَي َيرَحمُ ؟!َأُأَخـــــيُّ َمـ َل  َمن  َيسَتْرِحْمَن  ِصْرَن  إْن 

الِعَدى؟  بِِه  ُل  ــذِّ ُي َمن  ُحَساُمَك  ُمَهذا  ــِه َيـــَتـــَقـــدَّ ــ ــذا َمـــن بِ ــ َولِـــــــَواَك َه

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن  ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الرابع

القصيدة

لَوَما َزاَل فِي َحْرِب الطَُّغاِة ُمَجاِهًدا ِعيِد ُمَجدَّ إَِلى َأْن َهَوى َفْوَق الصَّ

ُقــوا َوَخــرَّ بِالنِّباِل  ــوُه  ــُق َرَش َماَلَوَقــْد  َقْد  َكــاَن  تِي  الَّ الَماِء  َقْرَبَة  َلُه 

َهَواِمٌل ُموُع  َوالدُّ ُحَسْينًا  آِمالَفنَاَدى  ُكنُْت  َما  َخاَب  َقْد  َأبِي  َأَياْبَن 

ٍد  ُمَحمَّ َياَبْن  اللِه  َســالُم  ْغِم ِمنِّي َيا َأِخي َنَزَل الَبالَعَلْيَك  َعَلى الرَّ

ْبُط ُمْلًقى َعَلى الثََّرى  ا َرآُه السِّ ْمَع َأْهَمالَفَلمَّ ُيَعالُِج َكْرَب الَمْوِت َوالدَّ

ٌح  ــرَّ ــَق ــؤاُد ُم ــُفـ اْمَتالَفــَجــاَء إِلِــيــِه َوالـ َقْد  بِالُهُموِم  بَِقْلٍب  َوَنــاَدى 

َأَبا الَفَضِل َيا َمْن َكاَن لِلنَْفِس َباِذلَأِخي ُكنَْت َعْونِي فِي األُُموِر َجِميِعَها 

الثََّرى  َعَلى  ــَراَك  َن َأْن  َعَلْينا  الَيُعزُّ  َطِريًحا َوِمنَْك الَوْجُه َأْضَحى ُمَرمَّ

َتِحيٍَّة  َأْلــُف  الَرْحَمِن  ِمَن  َفَقْدُرَك ِعنِْدي َيا َأِخي الَن َقْد َعالَعَلْيَك 

َغٍد  فِي  اللِه  ِمَن  بَِجنَّاٍت  َوبِالُحوِر َوالِوْلَداِن َوالَفْوِز َوالُعَلىَفَأْبِشْر 
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)شعبي(

وردده بــصــوتــه  فــاضــل  أبـــو  الفداصـــاح  ليك  روحــي  خوي  يا  أدركني 

بكت والدمع  اخليم  صــوب  رحتالتفت  عنَّك  ترى  ِعضيدي  يا  وصاح 

طحت  ــغــربة  وعــال كّفيني  النداقــطــعــوا  مــنَّــه  سمع  مــن  مــســرع  وجـــاه 

الفخر  ــزت  ــال ي ــاس  عــب ــا  ي ــاح  ــا خـــوي الــدهــرصـ خـــان بــيــه وغـــدر ي

الظهر مــنــي  ــر  ــك وان قـــويت  ــراوهـــّد  ِس مــا  عــلــيَّ  مصابك  مثل  ــد  وابـ

المصيبة

كان للعّباس بن علّي L أربع وثالثون سنة يوم عاشوراء، وكما 
خون كان أعلم أصحاب الحسين وأشجعهم، وكان بطاًل  يصفه المؤرِّ
فارًسا وبين عينيه أثر السجود، وكان جميل الطلعة وسيًما في محّياه؛ 
تخّطان  ورجاله  المطّهم  الفرس  يركب  هاشم.  بني  بقمر  َب  ُلقِّ ولذا 
في األرض، صبوًرا على الطعن في ميدان الكفاح والحروب. وكان 
لذلك  الجيش؛  قائد  فهو  األكبر،  الّلواء   ،Q الحسين  لواء  معه 
قائاًل:  الميدان،  إلى  والتوّجه  البراز  من  يمنعه   Q الحسين  كان 
ق عسكري، وآل جمعي إلى الشتات. حّتى  أخي، إن أنت مضيت تفرَّ
حينما لم يبَق مع الحسين أحد من أصحابه كان الحسين يقول له هذه 
المقالة. وإنَّما أذن له يوم عاشوراء أن ينطلق إلى المعركة ليستقي الماء 

َي السقاء. للعطاشى واألطفال؛ ولذا ُسمِّ
خون أنَّه لّما كاتب عمُر بن سعد عبيَد الله بن زياد في  يذكر المؤرِّ
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أمر الحسين Q، وكتب إليه على يدي شمر بن ذي الجوشن )لعنه 
الله( بمنازلة الحسين Q ونزوله، أو بعزله وتولية شمر العمل، قام 
عبد الله بن أبي المحّل بن حزام، وكانت عّمته أّم البنين أّم العّباس، 
وجعفر  الله  )عبد  وإخوته  العّباس  بأمان  كتاًبا  الله  عبيد  من  فطلب 
وعثمان أو عون(، وقام معه شمر في ذلك، فكتب أماًنا وأعطاه لعبيد 
به  فأتى  له كزمان،  ُيقال  له  مولى  مع  العّباس وإخوته  إلى  فبعثه  الله، 
إليهم، فلّما رأوه قالوا له: قل له: إنَّ ل حاجة لنا في أمانكم، أمان الله 
خيٌر من أمان ابن سمّية. ووقف الشمر )لعنه الله( في اليوم التاسع إزاء 
وإخوته؟  العّباس  أين  أختنا؟  بنو  أين  وصاح:   ،Q الحسين  خيم 
وكان العّباس حينئٍذ جالًسا بين يدي الحسين، فأطرق برأسه حياًء من 
الحسين، فصاح الشمر ثانًيا وثالًثا، فالتفت الحسين إلى أخيه العّباس 
وقال: أخي، ُقم وانظر ماذا يريد هذا الفاجر. فقام العّباس وركب جواده 
وأقبل إليه، فقال له: ما تريد يابن ذي الجوشن؟ فقال: أبا الفضل، هذا 
كتاب من ابن زياد يذكر فيه أّنك أنت األمير على هذا الجيش، وأنت 
وإخوتك آمنون، فال تعّرض نفسك للقتل، فقال له العّباس: لعنك الله 
ننا وابن رسول الله ل أمان له؟! ويلك! أفبالموت  ولعن أمانك، أتؤمِّ
تخّوفني وأنا المميت خّواض المنايا؟ فرجع الشمر )لعنه الله(، ولوى 

عنان جواده، ورجع أبو الفضل كاألسد الغضبان.
القوم، وعظهم وحّذرهم  إلى   Qالعّباس الراوي: ذهب  يقول 
يا عمر بن سعد، هذا  فنادى بصوت عاٍل:  ينفع،  فلم  الجّبار،  غضب 
الحسين بن فاطمة بنت رسول الله P قد قتلتم أصحابه وأهل بيته، 



340

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

الظمأ  أحرق  قد  الماء  من  فاسقوهم  عطاشى  وأولده  عياله  وهؤلء 
وجه  كان  لو  تراب،  أبي  يابن  صوته:  بأعلى  الشمر  فصاح  قلوَبهم؛ 
فرجع  قطرة؛  منه  أسقيناكم  لما  أيدينا،  تحت  وهو  ماًء،  كّله  األرض 
يتصارخون  األطفال  فسمع  القوم،  جواب  يخبره  أخيه  إلى  العّباس 
القربة  ليأخذ  الخيمة  بباب  وقف  إّنه  ثّم  العطش!  العطش  وينادون: 
وقالت:   ،O زينب  أخته  به  فتعّلقت  الميدان،  ساحة  إلى  وينزل 
أريد  عقيل:  ألخيه  أبي  قال  فاطمة،  أّمنا  ماتت  لّما  والدي  يابن  اعلم 
منك أن تختار لي امرأة من ذوي البيوت والشجاعة حّتى أصيب منها 
ولًدا ينصر ولدي الحسين بطفِّ كربالء، وقد اّدخرك أبوك لمثل هذا 

اليوم، فال تقّصر يا أبا الفضل.
ــه ــون ــوّص ــْم ي ــ ــوك ــ اعيونهيــخــتــي األخ اوضـــوه  ظــهــره  بــحــزام 

يمحزونه بختك  اعله  اخونهاسكون  احسين  ــوف  أع ّدة  بالشِّ

ــه ــون ــات أب ــب دونـــهيــخــتــي وحـــق شــي الـــكـــون  أرّج  ــوم  ــي ــال ه

ــه ــعــرفــون ــوم أخـــّيـــك ي ــ ــق ــ يــذكــرونــهوال ــق  ــاب ــس ال ــه  ــرب ح او 

الغيرة ابصاحب  هال  العشيرةصاحت  فــخــر  او  ــه  ــورن س ــا  ي

ــه نــزلــنــه ابــغــيــر ديـــره  ــويـ ــه ذخــيــرهخـ ــن إل أبـــوك  او خـــاّلك 

ــروه ــم ــي ال ــراعـ ــّوههـــال وهـــال ابـ ــا لــخــّوتــك لــحــســيــن خـ يـ

ــتــك تــگــوه ــل اخ ــوةيــالــبــيــك حــي ــخ ــوم ابـــغـــيـــر ن ــگـ ــي تـ ــّلـ يـ

به  الفرات، فأحاط  القربة وقصد  اللواء، وأخذ  ركب جواده ومعه 
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من كانوا موّكلين بالفرات لمنع الحسين وأصحابه منه، ورموه بالنبال 
إلى  نزل  المشرعة،  إلى  وصل  حّتى  جماعة،  منهم  وقتل  فكشفهم، 
ا أحسَّ ببرد الماء وقد كّظه العطش، اغترف غرفة ليشرب  الماء، فلمَّ
ل  والله  ل  وقال:  يده،  من  الماء  فرمى   Q الحسين  عطش  تذّكر 

أشرب الماء وأخي الحسين Q عطشان، ثّم جعل يقول:
ــوِن ــْنِ ُه ــَس ــِد الُ ــْع ــُس ِمــْن َب ــْف ــا َن ــيَي ــونِ ــُك َت َأْن  ــِت  ُكـــنْـ َل  ــَدُه  ــ ــْع ــ َوَب

ــوِن ــ ــنُ ــ اَل َواِرُد  ــْنٌ  ــ ــَس ــ ُح ــَذا  ــ ــ ــِنَه ــي ــِع ــَم ــَن َبــــــــاِرَد ال ــ ــي ــ ــَربِ ــ ــْش ــ َوَت

)نّصاري(

يرب وراد  بيمينه  غــرفــة  ــران يلهبغــرف  ــي ن الــعــطــش  ــن  وقــلــبــه م

صب ــدمــع  وال عضيده  كــبــدة  ــر  يــحــرمذك الـــمـــاي  قـــال  ــي  ــل وع ذبَّ 

رضعاناشلون ارشب وخوي حسن عطشان وأطــفــال  والــحــرم  وسكنه 

نــران التهب  العليل  قلب  ــن  ــروظ ــاي بــعــده لحــلــه اوم ــم يــريــت ال

فاستقبلته  المشرعة  من  وخرج  كتفه،  على  وحملها  القربة  مأل  ثّم 
جموع األعداء، وصاح ابن سعد: اقطعوا عليه الطريق؛ ولّما رأى ذلك 

منهم، حمل عليهم بسيفه، وهو يقول:
قا  بِالسِّ َأْغــــُدو  ــاُس  ــبَّ ــَع ال َأَنـــا  الُمْلَتَقىإِنِّ  ــْوَم  َي الــَمــْوَت  َأَخـــاُف  َوَل 

َوَقــا  ْهِر  الطُّ اُلْصَطَفى  ِلْبــِن  ُلَقىَنْفِس  الَمَصالِيِت  فـِـي  ُأَواَرى  َحتَّى 

كثرة  من  كالقنفذ  درعه  صار  حّتى  جانب،  كّل  من  بالنّبال  فرموه 
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بن  حكيم  وعاونه  نخلة،  وراء  من  ورقاء  بن  زيد  له  فكمن  السهام، 
الطفيل، فضربه على يمينه فقطعها، فأخذ السيف بشماله، وهو يقول:

َيــِمــيــنـِـي ــُم  ــُت ــْع ــَط َق إِْن  ــِه  ــلـ ــًدا َعـــْن ِدِيــنــيَوالـ ــ ــي ُأَحــاِمــي َأَب ـ إِنِّ

الَيِقيِن َصــــاِدِق  إَِمــــاٍم  ــْن  ــ ــِنَوَع ــي ــاِهــِر األَِم ــبِــيِّ الــطَّ ــْجــِل الــنَّ َن

فقاتل القوم حّتى َضُعف عن القتال، وقد أعياه نزف الدم، فكمن 
الزند،  فقطعها من  بالسيف على شماله،  الطفيل فضربه  بن  له حكيم 

فأخذ يقول:
اِر الُكفَّ ِمــَن  َتْخَشْي  َل  َنْفُس  ــاِرَيا  ــبَّ ــَج ــِري بِــَرْحــَمــِة ال ــ ــِش ــ َوَأْب

الُمْخَتاِر  الُمْصَطَفى  النَّبِيِّ  ــاَريَمــَع  ــَس ــَطــُعــوا بـِـَبــْغــِيــِهــم َي َقـــْد َق

ــاِر ــنَـّ الـ َحــــرَّ  َربِّ  ــا  ــ َي ــْم  ــِهـ ــِلـ ــَأْصـ َفـ

عند ذلك وقع السيف من يده، وأخذ القربة بأسنانه، ولم يكن للعّباس 
هّم إّل إيصالها إلى المخّيم حيث األطفال، فقطعوا عليه طريقه، وأتته 
السهام كالمطر من كّل جانب، فأصاب القربَة سهٌم فأريق ماؤها فوقف 
جسمه  كّفين،  بال  قربة،  بال  المخّيم  إلى  يذهب  كيف  متحيًِّرا  العباس 
كالقنفذ من كثرة السهام؟! وبينما هو كذلك، جاءه سهم وقع في صدره، 
وسهم آخر أصاب عينه اليمنى فأطفأها، وجاء إليه رجل من بني تميم 
ونادى  صريًعا،  األرض  إلى  فخرَّ  رأسه  على  حديد  من  بعمود  فضربه 

بأعلى صوته: عليك منّي الّسالم أبا عبد الله، أدركني يا أخي!
احسن للعلگمي  اخليم  امــن  يصيح بصوت يعضيدي وقعت وينتعنّه 
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العن خــوه  يــا  درب  شــوف  مــا  أظلمبعد  بعيني  كــلــه  ــون  ــك ال يــخــويــه 

ــه ــّي ــي هـــل رم ــن ــن اجــت ــن ــه ام ــوي ــي عــلــّيــهخي ــت ــي ــع ب ــ ــا وق ــ ــه اس ــوي ــخ ي

ــت بــّيــه ــم ــا عــــدوي ش ــ ــرخيــويــه اس ــل مــطــبَّ ــاضـ وشـــوفـــنـــك يــبــو فـ

العّباس  Q ليحمله، ففتح  الحسين  فانحنى عليه  الراوي:  قال 
عينه، فرأى أخاه الحسين Q فقال له: إلى أين تريد يا أخي؟ أخي، 
إّني  قال:  ولِــَم؟!   :Q فقال  هذا!  مكاني  في  دعني  تحملني،  ل 

وعدت سكينة بالماء ولم آتها به، فإّني مستٍح منها!

)نّصاري(

ــن خــلــيــنــي بــمــكــان ــس ــه لــيــش يـــا زهـــــرة زمــانــيخيـــويـــه ح ــل ــگ ي

ــران ــ ــة ت ــن ــك ــه واعـــــــدت س ــل ــگ اســدري مــن  منها  ومستحي  بــمــاي 

آجركم الله، وبينما الحسين Q عند أخيه أبي الفضل إذ شهق 
شهقة وفارقت روحه الدنيا، فصاح الحسين: واأخاه! واعّباساه!

)فايزي(

ماني أخوك شلون أخوك اليوم عفتهظهري انكر خويه وانته الي كرته

انته الكافل  وانته  الاي  اللتجيب  أميهانته  آل  بين  ولي  بال  العقيلة  تخلي 

 ،Q أقول: هذه مصيبة عظيمة على قلب مولنا اإلمام الحسين
الفضل  أبي  باستشهاد  العقيلة  أخته  يخبر  كيف  ألًما  األشــّد  ولكن 
أخيه،  مصرع  من   Q الحسين  رجع  لّما  الــراوي:  يقول  Q؟ 
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 O الحوراء زينب  أخته  فتلقته  بكّمه،  رجع وهو يكفكف دموعه 
وقالت: أبا عبد الله، أراك رجعت وحيًدا فريًدا؟ أين ابن والدي؟ أين 
أخي العّباس؟! قال: عظم الله لك األجر بأخيك أبي الفضل، وقيل ما 
كّلمها بشيء، بل راح إلى خيمة العّباس، فأسقط عمودها، فارتفعت 

األصوات بالنحيب والبكاء!

)لحن الفراق(

الوصّيه تاليها  هذي  فاضل  أجنبّيهيبو  أختك  ترضى  فاضل  يبو 

يــبــو فــاضــل حــرمــة واتــســتــر بــايــدّيــه

األخوة تاليها  هذي  فاضل  يبو فاضل تدري بالشمر اشسوىيبو 

ى تــلــوَّ بمتوني  ســوطــه  فــاضــل  يــبــو 

الرايه تعطيني  وّدي  فاضل  عبايهيبو  أساويها  أرد  فاضل  يبو 

ــا سبايا احــن ــو  م تـــدري  ــاضــل  ف يــبــو 

ــوَك ــْدُعـ ــًبـــا َتـ ــاُس َتـــْســـَمـــُع َزْيـــنَـ ــبَّـ َنَهُرونِي َعـ الِعدا  إَِذا  ِحــَمــاَي  َيــا  لـِـي  ــْن  َم

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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امللحقات الشعرّية

الشعر القريض

ْسُهُم
َ
ْتُه األ

َ
ل بَّ

َ
َهِفي ِلَصْدٍر ق

َ
القصيدة األولى: ل

ــُم  ــُهـ ــُه األَْسـ ــْت ــَل ــبَّ ــْدٍر َق ــَصـ ــُمهَلَـــِفـــي لِـ ــَث ــْل ــِة ُت ــنَـّ ــا األَِسـ ــَب ــَش ــٍع بِ ــ ــُل ــ َوأِلَْض

ــا  ــوُرَه ــْهــِم ُأْطـــِفـــَئ ُن ــالــسَّ ُمَولُِــْقــَلــٍة بِ ــَهــا الـــدَّ ــَرى َأَضـــرَّ بِ ــ ــٍة ُأْخ ــَل ــْق ــُم َولِ

ــَا  الــظَّ إِلَّ  ــْت  ــ َأَب ى  َحـــرَّ ُمِولُِــْهــَجــٍة  ُمــَحــرَّ الُحَسْيِن  ــِم  َف َقــْبــَل  َفــالــَمــاُء 

َهَوى  إِْذ  الظَِّعينَِة  َحاِمي  َعــَى  األَْعَظُمهَلِْفي  الُمَصاُب  َوُهنَا  ُمْهِرِه  َعــْن 

َهَوى  َقْد  الَعِشَرِة  َقَمُر  َوا  اللِّ ُمــْبــَرُمَسَقَط  ـــَك  َربِّ ــاُء  ــَض َوَق الَقَضا  ُقــِضــَي 

ــا  ــاِدًي ــنَ ــِه الُـــَســـْنُ ُم ِعـ ــرْصَ َضْيَغُمَوَأَتــــى لَِـ َيا  الِحَمى  بَِك  َوَضــاَع  ِضْعنَا 

ــِن َوَرْأُســــُه  ــَدْي ــَي ــوَع ال ــُط ــْق الَعنَْدُمَأْلـــَفـــاُه َم ِمــنْــُه  َيِسيُل  ِعيِد  الصَّ َفـــْوَق 

ــَرٌة  ــثِ ــَراُح َك ــ ــ ــاَدى َواجِل ــ ــَكــى َوَنـ ــَب ــُمَف آَلـ ــْرٍح  ــ ُجـ َأيُّ  ــي  ــنِ ــْي َع ُنــــوَر  ــا  َيـ

ــنـِـي  َوَتــُضــمُّ ــي  َأِخـ ــا  َي ــَك  َأُضــمُّ ِمْعَصُمإِِن  َأْو  َأْذُرٌع  ــَدَك  ــنْ ِع ــلَّ  َظ َأَو 

الثََّرى  َصاَفْحَت  َكْيَف  يِل  ُقْل  الِمْخَذُمَعبَّاُس  الــُحــَســاُم  َقطََّعَها  ــَداَك  ــ َوَي
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ــٌم  ــطَّ ــَك َواجلَـــبِـــُن ُمَ ــنِ ــي ــبِ ُمَأَعــــَى َج ُمَهشَّ الَحِديِد  َعَمِد  ِمــْن  اُس  ــرَّ َوالـ

الثََّرى  َلَطَم  َقْد  اَلْيُموُن  َوْجُهَك  َيْلطُِمَأْم  َك  َخــدَّ األَْرِض  َوْجــُه  َفاْنَصاَع 

ًرا  ُمَتَعفِّ ــَوى  َه اِكــي  الــزَّ ــْدُرَك  َصـ َتَتَحطَُّمَأْم  ِعنَْدَها  ُضُلوُعَك  َفــَغــَدْت 

ــَف َتــَرْكــَتــنـِـي  ــْي ــاِل َك ــَطـ َل األَْبـ ــدِّ ــ َعَرْمَرُمَأُمَـ الظَّالِِميَن  َوَجْيُش  ــِدي  َوْح

ــَدا  ــِع ال َوِبَ  ِحــيــَلــتِــي  ــْت  َقــلَّ ُيْقَصُمآلَن  ُمَصابَِك  فِي  َوَظْهِري  َشَمُتوا 

اُء
َ
 اإِلخ

َّ
ِل بِاْسِمَك َجل

َ
ض

ْ
َبا الف

َ
القصيدة الثانية: أ

اإِلَخـــاُء  ــلَّ  َج بــاِْســِمــَك  الْفَضِل  ــِدُعَأَبــا  ــْبـ ــُمـ ــاُرُه الـ ــ ــَث ــ ــي ــ ــَل ِق ــ ــَه ــ ــْل ــ َوَه

ــُفــوِف  ــْوَم الــطُّ ــ ــَك اْلــَفــذُّ َي ــُف ــْوِق ــَم ــُعَف ــَجـ ــْسـ ــِه ُكــــــلُّ َمــــْكــــُرَمــــٍة َتـ ــ بـ

ــاُت  ــاِدَثـ ْت بِـــَك اْلَـ ــزَّ ــَف ــَت ــَداَة اْس ــ ــًئـــا َتــْطــَلــُعَغ ــِمـ ــا َظـ ــَهـ َفــــُرْحــــَت َلـ

ــى ــَب ــصِّ ــُعَوَهـــــــزَّ لِــــــــَواَك َأنِـــــــُن ال ــ ــوِج ــ ــُدُه َعــــَطــــٌش ُم ــ ـ ــعِّ ــ ــَصـ ــ ُيـ

َغاِة  الطُّ َوَجــْيــُش  ــَراَت  ــُف ال ــَرُعَفُخْضَت  ــْمـ ــُمـ ــصَّ َشـــاطِـــُئـــُه الـ ــ ــِه َغـ ــ بِـ

الــنَّــِخــيــِل َوَراَء  َتـــُلـــوُذ  األَذُرُعَوَراَحــــــْت  َتـــْرُجـــُف  بِــَهــا  ــوٌف  ــُيـ ُسـ

ــي  ــت ــَن الَّ ــِمـ ــَيـ ــَك اْلـ ــنْـ ــا َأْطــــَوُعلِـــَتـــْقـــَطـــَع ِمـ ــَه ــفِّ ــُف ِمـــْن َك ــي ــسَّ ــا ال ــَه َل

ــتِــي  ــَاَل الَّ ــ ــشِّ ــ ــَك ال ــنْـ َيـــْبـــَرُعَوَتـــْبـــَتـــزَّ ِمـ ــٍة  ــ ــاَج ــ َح ِذي  ــلُّ  ــ ُكـ ــا  ــَهـ َلـ

ــٍم  ــاِشـ ــي َهـ ــنِـ ــَف َبــــــْدَر بِـ ــ ــِسـ ــ ـ ــَدُعَوخَيْ ــ ــْص ــ َعــــُمــــوٌد بِـــَمـــْصـــَرِعـــِه َي

َأَخـــاَك  َأْدِرْك  ــُدُب  ــنْـ َوَتـ ــِوي  ــْه ــَت ــَرُعَف ــْهـ َيـ إِْذ  ـــلـــْيـــُث  الَّ َفـــَيـــْهـــَرُعـــَك 
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القصيدة الثالثة: واض

َيا عُضدي  َبْعَد َسْهِم العِن  َيا واِحَد الجيِش َيا ُذخري وُمعَتمديواَضْيعتي 

تعِرُفني  ُعدَت  ما  ْهُر ِمْن ُرزئي وِمْن كَمديإِْن شاَب رأيس فال  واحَدوَدَب الظَّ

ــمــٍة  ــوَك ُحـــســـٌن بـــُن فــاطِ ــ للجَسِدأنـــا أخـ وِح  ــرُّ ــ ال كــفــراِق  فارقَتنِي 

بَِعْسَكِر  ُدوُروا  ــا  دع ــٌر  ــْم ِش لْلبَدِدالَن  ــْمــُل  الــشَّ آَل  بَِقْتِلَك  ــدري  ي

لِنْذَبَحُه  قــومــوا  ِبِـــْم  ــادى  ن مدديوالَن  الُمرتضى  بَن  َيا  بِأنََّك  يدري 

للحسِن غدا  وانُظر  الفضِل  أَبا  َيا  سنَِدُقْم  دوَنــمــا  فــرًدا  الفضِل  أبــي  ــال  بِ

ُهنا  ــَت  وأن أمــي  َأْن  ناريِن  ــْنَ  َب ِقـــَدِدما  ــى  إل ــدا  األعـ ــُعــَك  تــبــضِّ تبقى 

عقيلُتنا  ُتْسلب  إَذْن  أظــلَّ  َأْن  عدِدأْو  بال  جيٍش  في  الوحيَدُة  ــَي  وْه

ــا  أجــاوُب ــاذا  مـ ــْت  ســأل إِْن  ــاس  لأِْلبِد؟عــّب العّباس  مضى  ــوُل  أق ــْل  أَه

ــَأهــا  ــَف ــَن أْط ــع ــأنَّ ال ــ ــوُل بِ ــ ــدي؟وهـــل أق ــبِ ــرمــى بِـــِه َك ــُســُه ُت ــْف ــٌث َن ــلَّ ــَث ُم

ال  لــذا  اليديِن  منُه  َقَطعوا  ُـــْم  َيدي؟وأنَّ الِكراِم  بِنَت  َيا  يقطُع  جّماُل 

يندبُه  الــعــّبــاس  ــدى  ل الــســُن  واولــديبينا  تــدعــوه  أقبلْت  فــاطــٌم  إِْذ 

ــلــَطــُم ِمــثــي خــدُّ زيــنَــبِــُكــْم  ــوَم ُي ــي والُصُفِدأل بِاألغالِل  ُتْسَحُب  واليوَم 

تنُظرها ليَت  ــا  َي القنا  َفــوَق  بَلِدوأنــَت  ــى  إل ُتسبى  بلٍد  ــْن  ِم ــوِط  بــالــسَّ

َبا  ُيعذِّ ــْي  َك ِشْمٌر  ْمــَح  الــرُّ َح  ــوَّ ل تسقْط على األرِض مفضوًخا ِمَن الَعَمِدإِْن 

ُمنتِحًبا  الظلوُم  يبِكَك  إِْن  غــرَو  أســـِدل  عــلــى  إّل  أســــٌد  ــكــى  ب ــمــا  ف
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ِعينِة مْن فادى ِبُمْهجِتِه
ّ
 القصيدة الرابعة: حاِمي الظ
بُِمْهجتِِه فــادى  مــْن  الّظِعينِة  والحرِمحاِمي  اللِه  رســوِل  بِنِْت  ابــِن  ُدون 

ــْرجِتــال  ــْذ صــال ُم ــِســِه ُمـ العلِمآل عــى نــْف الُمْفرِد  لِنْفِس  الِوقاُء  نْفِسي 

ــُه  صــاِرم ــجــاِء  اهلــْي ِف  د  ــرِّ ــ جُيِ ل  كِمِيأْن  ُكـــلِّ  ــرِّ  ُغـ ــْن  ِمـ ــُدُه  ــِم ــْغ وُي إّل 

ــو عى ــرْبِد الـــاِء وُهـ ــ ُمْحتِكِموُمـــْذ أحــس بِ القْلِب  فِي  ظمأٍ  ِمْن  فِيِه  ما 

ــي  وأِخ غــّلــتِــي  لِـــرتوى  وقـــال  ــراِت ظِميبكى  ــُف ــاِء ال ــْن م الــلــُه أْكــبــُر ِم

ــِه  ــتِـ ــّمـ ــا ِبِـ ــ ــْزًم ــ ــفــاِل والــحــرِمفــــآب حْيـــِمـــُلـــُه ع لــْيــُث الــعــرِيــنــِة لِــألْط

ــْدُر الــْحــتــوُم عــاجــلــُه ــقـ ــا الـ ــنّ ــِك ُدون الُوصوِل وفِي سْهِم المنوِن ُرِميل

بلغْت  فقْد  ــنِــي  أْدِرْك أل  أخــاُه  ــدِمنــادى  ــُه ِمـــْن ِقـ ــْتـ ــا رامـ ــُة م ــّيـ ــي ُأمـ ــنِّ ِم

ُمْستنِدي  أْنــت  ِعــاِدي  أْنــت  ُمْعتصِميعّباُس  أْنت  شْمِلي  جاِمُع  وأْنت 

ســاِهــرًة  ــِن  ي ــدِّ ال عــْن  خّلْفت  ــْم تنِمالــيــْوم  ــوٌن فـِـيــك ل ــُي ــْوم نــامــْت ُع ــي ال

شمتْت  قْد  ــداُء  األع قْتِلك  ِف  حِمياليْوم  لـِـغــْيــِر  فـــْرًدا  خّلْفتنِي  ــْوم  ــي ال

قْد  ــِرْزُؤك  فـ جّلْت  وإِْن  الــرزايــا  بِدِمإّن  أْعُينِي  وأْجــرى  ُضلوِعي  أحنى 

القصيدة الخامسة: حمل األثيُر صدى ِنداك هِديال

ــداك هــِديــال  ــ ــُر صـــدى نِ ــ ــل األث عِلياًل ح ــُه  ــن ِم فــبــات  النسيُم  ُجـــِرح 

مــُروحــٍة بسمٍة  ِذكـــرى  ــوُت  ص ــو  مطُلول ُه ــرى  ــث ال فـــوق  ــا  دًمـ نــزفــت 

ــا ــاهِت ــّي ط ف  بِــــالُــــزِن  ــٌة  ــون ــح ــش ضِئيال م ــداِء  ــنِـ الـ هــمــس  حـــوى  ــٌم  ألـ
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أنا ها  يــرُصُخ  العّباِس  ِمــن  ــوٌت  قتيال ص ــُن  ُحــســي ــا  ي قبلك  ــُت  أمــســي

وُمهجتِي أِخـــي،  يــا  يمينِي  ــُفـــراِت غِليال قطعوا  الـ ــاِء  مـ ِمـــن  ــرو  ُتـ ــم  ل

الثرى عــى  تِلك  فِهي  يــســاِري  ــا  مشُلول أّم عــزُمــهــا  وأصــبــح  ُقــطِــعــت 

ــن بــعــدمــا ــِكـ ــِديــال فـــأتـــى لِـــنـــجـــدتِـــِه ولـ ــن ــِق ــأ ال ــف ــِة أط ــالل ــض ــدُر ال ــ غ

ــِن ــ ــدي ــ ــي ــ ال ــوع  ــ ــط ــ ــق ــ م إكِليال ورآُه  لِــرأِســِه  النِجيُع  نسج  كأّنما 

ــًكــا  ــتــهــالِ ــِه ُم ــِس ــف ــن ــى عــلــيــه بِ ــرم ــيــال ف ــرُه تــقــبِ ــ ــغ ــ ــع ث ــ ــب ــ ــا وأش ــ ــزن ــ ُح

ــِري  ــاِج ــور م ــن أب ونـ ــا ب ي ــاُه  ــاج جِميال ن الــجــمــال  أِجـــُد  ل  بِــِســواك 

ِحيلتي قــّلــت  عـــّبـــاُس  ــا  يـ مشُلول الن  عـــاِجـــًزا  أصــبــح  والــظــهــُر 

رأت وقــد  عليك  واهلــفــي  ــاُس  ــّب ــي مــقــُتــول ع ــتِـ ــاِمـــل رايـ ــاي حـ ــن ــي ع

ــم  ــدِرِه ــغ بِ ــّأّن  ــ ك أب  ــن  ــاب ي ــّي ومـــّزُقـــوا الــتــنــِزيــال قــتــلــوك  ــبِ ــن قــتــلــوا ال

ا
َ

ضَرَم في الَحش
ّ
 أ

ِّ
القصيدة السادسة: أّنى وَيوُم الطف

الَــَشــا  ف  ّأرَضَم  الــطــفِّ  ــوُم  ــ وَي ــيــنِ أّنـــى  ــى ِســجِّ ــَظ جــــذواِت َوْجــــٍد ِمـــن َل

ــأَســه ت َب ــزَّ ــَف ــَت ــضــِل اس ــَف ــِنيـــوٌم أبـــو ال ــي ــاس ــي َي ــنِـ ــن َبـ ــَم مـ ــاطـ ــاُت فـ ــي ــت ف

ــــم  ُ ربُّ َبــــراُهــــم  ــاٍر  ــ ــص ــ أن َخـــــِر  ــِنف  ــِوي ــك ــَت ال عـــاَلـــِم  َل  َأوَّ لـــلـــّديـــِن 

ــُه  ــَق ــرِي َط ــِه  ــي ــل َع َقـــَطـــُعـــوا  إذا  ــٍش َبـــــــاِرٍز َوَكــمــيــِنحــتــى  ــيـ بِــــَســــَداِد َجـ

لِــَشــهــاَدٍة ــا  ــَض ــَق ال أَساُر  ــُه  ــ ــت ــ ــوِحــهــا الــَمــكــنُــوِنَوَدَع ــي َل َرَســـَمـــت لـــُه ف
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بــــوا ف ــُه رَضَ ــاَمـ ــوا َيـــدْيـــِه َوهـ ــُم ــَس ــَر َطــِعــيــِنَح ــَي ــرَّ َخ ــَخ ــِد َف ــدي ــَح ــِد ال ــَم َع

َت  ــَرْ ــنــَعــاُه َكـ ــى إلــيــِه الــِســبــُط َي ــَش ــيَوَم ــنِ ــي ــِع َوُم ــي  ــ َأِخـ ــا  َيـ ــِري  ــهـ َظـ الَن 

ــتــي ــاَن ــي وكــنَ ــتِ ــَب ــي ــت ــْبـــُش َك ــزُّ ُحــُصــونِــيعــبــاُس َكـ ــ ــي َبـــل أَع ــوِم ــِريُّ َق ــ وَسـ

ــِه  ب ــرَتٍك  ــ ــع ــ ُم ــِدي ف ُكــــلِّ  ــ ــاِع ــ ــا َس بَِيِمينِييـ ــي  ــتِ ــاَي ِحــَم َوَســيــُف  ــو  ــُط أْس

ــٌع  ــاِم ــْن هــَو َج ــ ــي َوَم ــطِ ــوا ُأع ــل َيقِينِيلَِـــن الِ الــِزَحــاِم  ــِك  َضــنَ ــي  وف َشمِلي 

ــي  ــتِ ــَل راي ــاِمـ ــاِزَل األْقـــــــَراِن َحـ ــ ــن ــ ــيَأُم ــؤونِ ُش وَبــــاَب  ــي  ــتِ ــَي ــبِ َأخ وُرواَق 

ــُوَك َمــن ــا َتـــدعـ ــَب ــن ــُع َزي ــســَم ــاُس َت ــب َنــهــُرونِــيع ــَدى  ــِع ال ــاَي إذا  ــم يــا ِح ــي  لِ

ُسَكينٌَة ــقــوُل  ت ــا  َم َتــســَمــُع  ــَت  ــْسـ َيحِمينِيَأَوَلـ ــن  َمـ ــِر  ــ األْسـ ــوَم  ــ ي ــاُه  ـ ــمَّ َعـ

بيُته مذ دعا
ّ
 القصيدة السابعة: دعاني فل

ــا  ــ أودعـــادعــــــــان فـــلـــّبـــيـــُتـــه مـــــذ دع مـــا  ــَب  ــل ــق ال أودع  هــــدًى 

ــي دواعــــي اهلــيــام  ــت أعـ ــا زلـ ــاومـ ــع ــيِّ ــب ط ــ ــ ولـــــولكـــــم لــــم أج

يــذوب  ل  جــوًى  فيكم  القلب  ــُب فــيــمــا اّدعـــاإذا  ــل ــق ــقــد كــــّذب ال ف

ــى ريـــعـــكـــم قـــاحـــاًل ــ ــي مــمــِرعــابـــكـــيـــُت ع ــعـ ــن أدمـ ــب مـ ــص ــأخ ف

ــًرا  ــاظـ نـ يل  خـــالـــَط  ــوُم  ــ ــن ــ ال مسمعافـــال  لــي  خـــاَض  قــد  ــوُم  ــل ال ول 

ــاب ــد أص ــذي ق ــول الـ ــُت ولـ ــزع أجزعاج أن  ــدُت  كـ ــا  م ــوحــي  ال بين 

الصفوف  ــفَّ  ل الــفــضــِل  ــو  أب ــداَة  ــاغـ ــّرعـ ـــبـــا والـــقـــنـــا ُشـ  وفـــــلَّ الـــظَّ
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ــّذ راعـــهـــْم ــ ــوم م ــقـ ــر الـ ــ ـ ــافـــتـــًى ذكَّ ــزعـ أبــــــاُه الــفــتــى الــبــطــل األنـ

ــِه ـ ــفِّ كـ ف  الـــســـيـــُف  ركـــــع  ــًدا ُرّكـــعـــاإذا  ــ ــّج ــ ــم س ــه ــام هــــوت ه

ــٍة  ــ رشبـ ــن  ــ مـ ُيـــــــــرَو  ول  ــوُت مـــا جــّرعــاوآب  ــ ــم ــ وّجــــرعــــُه ال

ــّي ــم ــق ــل ــع ال ــِة  ــ ــف ــ ض إل  ــرَّ  ــ ــخ ــ صـــريـــًعـــا فـــأعـــظـــْم بــــِه مــصــرعــاف

ــَر اجلــبــِن ــفـ ــيـــمـــِن عـ ــُه مــضــجــعــاقــطــيــَع الـ ــ ــال لـ ــصـ ــنـ ــُق الـ ــ ــّش ــ ت

ــُن الــشــامــتــن  ــ ــْت أعـ ــع ــج ــد ه ــق ــن تــهــجــعــال ــ وأخـــــــرى لـــفـــقـــدك ل

ــد كــّظــهــا ــق ــى ل ــاش ــط ــع ــي ال ــاقـ ــعــاأسـ ــعــدك األدم الــظــمــا فــاســتــقــْت ب

رْت
َّ
ط

َ
ف

َ
وُب ت

ُ
ل
ُ
القصيدة الثامنة: َيا َصاِحَب الَعْصِر الق

َتَفطَّرْت الُقُلوُب  الَعرْصِ  َصاِحَب  رْتَيا  َتَفجِّ الُحَسْيِن  ْبِط  السِّ َوَمــَدامــُع 

ــِذي ــِل َراَيـــِة الَـــقِّ الَّ ــاِم ــاِب َح ــَص فاخرْتلُِ والــّشــجــاعــُة  ُة  األُُخــــوَّ فِــيــِه 

اّلــِذي الفْضِل  أُبــو  حْيدرٍة  نْجُل  تطايرْتُهو  ُؤوِس  الــــرُّ ــرُّ  ش بِــُحــســاِمــِه 

لِيْستِقي الـــُفـــراِت  نــْحــو  مشى  تسّعرْتّلــا  ــُه  ــنْ ِم واألْحـــشـــاُء  أِلِخــْيــِه 

ــِه ــاِم ــْحــو ِخــي ــاء وعـــاد ن ــق ــسِّ ــأل ال ــرْتم ــاث ــك ــِه ت ــْي ــل ــّن أْعـــــــداُه ع ــِكـ لـ

تساقطْت ــهــاُم  والــسِّ ــِه  ــدْي ي ــُه ُأْطــِفــئــْتقــطــُعــْوا  ــنْ ــْدِرِه والــعــْيــُن ِم ــ ــي ص فِ

ــي ــتِ ــاِء اّل ــ ــة ال ــْرب ــٌم ِق ــْه ــاب س ــ مضْتوأص إِصابتِها  ــي  فِ ــي  ــانِ األم ُكــلُّ 

ــِه ــرْأِس بِ ــِد  ــِدي ــوُه ِف عــمــِد ال ــ جــرْترضُب ــُه  ِمــنْ مــا  ــدِّ وال صِريًعا  فهوى 

ــي ــنِ ــإِّن ــا ُحـــســـْنُ ف ــا ي ــالًم ــادى س ــ سمْتن قْد  وُروِحــي  الباِري  وّدْعُتك 
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ــا ــاِدًي ــن ـــُلـــوِع ُم ــّي الـــضُّ ــنِـ ــاُه مْـ ــأتـ ُأْسِقطْتفـ قْد  ورايتِي  كسْرت  ظْهِري 

ــٌب ــن ــاُء وزْي ــس ــنِّ ــِذي ســِكــْيــنــُة وال ُأْفِجعْتهـ بِــاْفــتِــقــاِدك  ــا  ُحــْزًن تْبِكيك 

كِفيُلنا ــت  أْنـ ــاُس  ــّب ع ــا  ي ــْوك  ــْدُعـ ُضيِّعْتتـ الحراِئُر  ِذي  اْرتِحالِك  بْعد 

الشعر الشعبّي

: األبو ذّيات
ً

أّول

1. على قلبي مصابك أبد ماهان
ماهان أبــد  مصابك  قلبي  عليك عيوني تدري خلص ماهانعلى 

الوطّيهأدّور على الكفوف حداك ماهان على  مقّطعات  أتـــاري 

2. الدهر ما يوم فّرحني واليسار
واليسار فرحني  يــوم  ما  واليسارالدهر  محاشيمه  لملم  علي 

يسار ول  يمنه  ل  عّباس  لدّيهوقــف  مــو  سكنه  على  آه  يصيح 

3. يخوي ابِدما نحرك )يا عّباس( محّنه 
محنّهيخوي ابدما نحرك )يا عّباس( محنّه  بيهم  ما  العدا  ليش  عّباس  يا 

محنّه ظــهــره  ــّل  ظ حسين  خّيهعليك  اعلى  دمعه  وهــّل  آه  تشابك 

4. الماي انمنع والظامي شريعه
شريعه والــظــامــي  انمنع  ــمــاي  الشريعهال ســـّن  ــن  م ــاء  ــن أب ــه  ــن واح

الشريعه  صدر  الملك  عينه  سوّيهانطفت  طاحن  النهر  اعلى  اكفوفه 
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5. عليه الخيل من هجمت وردها
وردهـــا هجمت  ــن  م اخلــيــل  ــمــاي أبــوفــاضــل وردهــاعليه  ــاب ال وجـ

ــا  ــا وردهـ ــاه ــنّ ــگ ت ــح ــادة اب ــه ــش ــهال ــن الــزكــّي وضــّحــه ابــمــهــجــتــه لبـ

ثانًيا: القصائد واألبيات

1. زينب حايرة وحيرتها أشّد حيرة
غيرةزيــنــب حــايــرة وحــرهتــا أشـــّد حرة  أشــد  يخوي  بغيرتك  فتنخى 

ــا عّباس  ي أنــا أخــتــك گــوم  ــادي  ــن الناست يخوي  تتشّمت  تگوم  ما  وإذا 

وجفن عينك على أختك بعد ما تديرةأنا شگولن عالعمود الصوبك بالراس 

الرضعانبــس بــشــوفــتــك تــتــونــس الــنــســوان  وترتوي  اليتامى  وترتاح 

عطشان  كم  وياك  كبده  عطشان  تصويرهكم  علي  يصعب  حسين  وخوك 

حيد  يــا  تتنطرك  بــس  أيــتــام  تريديشوف  يخوي  ايــدك  من  ماي  وگطرة 

بعيد  مــوش  والنهر  تأخرت  ــت  كبيرةوأن وحيرته  ــوك  أخ يلوح  ــام  وگ

2. حرام العيش من بعدك  يبو فاضل حرام العيش
حرام العيش من بعدك  يبو فاضل حرام العيش

ليش للمخيم  اردن  هنا  تظل  ومــن  ياخوي 

شگل للحرم لو گالن لينا  رجعت وحدك ليش

خالك وحدك  وترجع  العّباس  اشعّوگ  گلن 

بينك وبيني ــّرگ  ف عــبــاس   يــا  الــگــدر  الــيــوم 

وبگيت أتنى سهم الصاب عينك صابني بعيني
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وسيف الي گطع عيناك گطع من گبلك يميني

أذاك  ول  آذاني  ريت  راسك  الصاب  وعمود 

3. يبو فاضل تدري بالطفل المدّلل
الــدّلــل بالطفل  تـــدري  فــاضــل  يبو فاضل على الماي اشگد توّسليــبــو 

تگبل ــون  ــل ش تــحــيــرنــي  ــوفــاضــل  ــب ي

ــامــى كــلــهــا تــســأل ــت ــي ــل ال ــاض ــو ف ــب تعّطلي عمنا  شو  عّمه  فاضل  يبو 

ــدل أن ــون  اشــل ــو أجــيــك  ل فــاضــل  يبو 

ونــيــنــي يــگــتــلــك  زيـــنـــب  ــنــي  ويميني ل جتــي يساري  مگّطعة  تجيني  ل 

بعيني ــت  ــاب ن ــم  ــه ــس وال تــجــيــنــي  ل 

وعبايت اخليمة  احرتگت  فاضل  ــييبو  ــوات ــا وخ ــل حــايــره انـ ــاض يــبــو ف

حياتي ضــاعــت  ــاألخــو  ي فــاضــل  يبو 

الريعة ــوگ  ف ظــل  يــالــي  علّيا  گطيعةرد  كــّفــيــنــه  ــلــي  ــال ي ــا  ــّي عــل رد 

الــوديــعــة أنــــا  يـــاألخـــو  عــلــّيــا  رد 

يگولوا صبري اشحاله الفارگ حبيبهيگولوا صربي والصرب من وين اجيبه

غريبه صارت  المدّلله  صبري  يگولوا 

4. الگلب لتلومه لو ذاب بحنينه
آه آه  بحنينه  ذاب  لو  لتلومه  تراهو يندب بو الفضل حامي الضعينهالگلب 

آه آه  ونينهيويي ومن گطعوا يساره ويمينه  يسمع  من  السبط  گلب  شحال 
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وزينب تشوفه بياوضع نايم عالترابانحنه ظهره عالعضيد وزاد العتاب آه آه

ل طال بعدك هالعمر يااغلى الحبابظّلت تصيح بصوت مااعظم هالصاب آه آه 

5. يخويه العذر شنهو منروح الخيمة اسكينه
تجاوبني يبويه حسين ها عّمي البطل وينهخيويه العذر شنهو منروح اخليمة اسكينه

عساني وياك أموت ول أرد وبگتلك أعلمهاأگلها عى النهر نايم وصابو بالسهم عينه

أشوفك وحدك خويه ها كافل خدري وينخويه ولو إجت زينب ونادتني أخوي حسن

عساني وياك أروح ول أرد وبگتلك أعلمهاأگلها عى النهر نايم وراسه من العمد نّصن

تنشدين ل  گلبي  ذاب  زيــنــب  ــا  ويني وگع  الراية  حامل  تسأليني  ول 

ومن عگب عينه ضاعت النسوة واليتامّحاي خدرك صابه سهم الگوم بالعن

6. دخليني يخويه احسين أشوفه
أشوفه احسين  يخويه  صدگ عالمشرعه طاحت اكفوفهدخليني 

الكوفه عسكر  وأطر  أگصد  مشگرأريد  يــا  علينه  الحگ  وأگــلــه 

7. حط ايده على خاصرته وتلّوه
وتلّوه خاصرته  على  ايــده  ــري انــكــســر تــّوهحط  ــه ــاس ظ ــّب ــع ي

ــا طـــيـــب الــــخــــّوه  ــ يــــاعــــّبــــاس يـ

8. يخويه العلم گلي وين اوّديه
ــه اوّدي ويــن  گلي  العلم  اگديهيخويه  بيش  دربــي  العين  ينور 

اوصاح احسين اخوي والله أكبرِحنه فوگه او شّمه او شبك ايديه
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الهموميخويه انكسر ظهري ول اگدر اگوم لكل  يخويه  مركز  صرت 

ينغريخويه استوحدوني عگبك الگوم ــعــد  ب عــلــيــه  ــد  ــ واح اول 

9. عادة اليوگع موزع بالسيوف
بالسيوف ــوزع  م اليوگع  ــادة  كفوفه تتلقى الثرى بيوم الطفوفع

ــكــن الــعــّبــاس مــگــطــوع الــكــفــوف ل

10. اجاه السهم للقربه وبراها
ــراهــا وب للقربه  الــســهــم  نساهااجـــاه  مــا  وسكنه  يبكي  وگــام 

ــا  ــاه ــش ــى الــمــي وح ــل مـــواعـــدهـــا ع

11. هذا الماي يجري بطون حيات
حيات بطون  يجري  الماي  واذوگه گبل خويه احسين هيهاتهذا 

واظن موتي گرب والموت گدرواظن طفله يويلي من العطش مات

12. يا عّباس حّس حسين يمك
ــاس حـــّس حــســيــن يــّمــك ــّب ــع ــكي ــدّم ــه ب ــع ــط دم ــل يــبــكــي وخ

ــلــّمــك ــل ب ــاضـ ــر يـــبـــو فـ ــايـ بسمكحـ الطفل  تسكت  وسكنة 

ــك ــّم ــاي ع ــ ــم ــ ــة ويـــجـــيـــب ال ــاعـ سـ

13. يخويه ضاع صبري ابهل المصيبه
أجيبهيخويه ضاع صبري ابهل المصيبه امنين  گلي  الصبر  يخويه 

عجيبه كلها  امصايبك  واليدينيخويه  والهامة  والجود  العلم 
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نحركاشوف العلم معرض فوگ صدرك صبغ  دمه  الراس  وشوف 

بگطرك متعلگ  الجود  وشوف ازنود الك من غير كفينوشــوف 

يشيله من  بعدك  العلم  يزيلهيخويه  من  زينب  اوضيم  يخويه 

ذليله سكينه  ضــلــت  العينيــخــويــه  شابحة  ــك  ــدرب ال وهــي 

14. حّنه امصابك اضلوعي اوهّلت العين
الميادينحنّه امصابك اضلوعي اوهّلت العين ــّواض  ــخ ي فــگــدك  لعد 

الصوبين  فرحت  ابطيحتك  ــاس حيله يخويه  ــّب ــا ع ي ــدم  ــه ان ــوك  ــ واخ

اوعليه اتحاشمت من عگبك اعداييخويه انكسر ظهري ابطيحتك هاي

ــاي  وّي ايــگــوم  الــيــردهــا  منهو  العيلهبعد  ــره  ــب ي الــبــظــعــن  ــو  ــه ــن اوم

15. خويه انت حامي الظعن وانت حامل الراية 
ــيــك الــكــفــايــة خويه انت حامي الظعن وانت حامل الراية  ــة وب ــرّي ــاض ــغ ــوم ال ــي ب

الولية  لذيك  يردها  من  وزينب  غّربخويه  الغرب  وّي  لو  الحرم  وضعن 

16. ويلي تلگته تبكي سكينه 
ــه ــن ــي ســكــي ــكـ ــبـ ــلـــه عـــمـــي الــــعــــّبــــاس ويـــنـــه ويــــــي تـــلـــگـــتـــه تـ تـــگـ

نــســيــنــه ــا  ــ ومـ نـــســـانـــه  ــاي  ــ مـ الحر رشب  امــن  تلهب  وگلوبنا  العطش 

17. اشحال گلب احسين من حين الوگع 
الكفوف اشحال گلب احسن من حن الوگع مگطوع  وشافه  عنده  گعد 

انفطر ــراس  وال مگطوعات  للمطر اكفوف  يشبه  احــســيــن  دمـــع  ســـال 

انكر  مني  الظهر  خوية  يــا  ــاح  الكسوف ص غــّطــاك  اشــلــون  بــدرنــه  يــا 
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18. گّله خوي بوفاضل گّلي وين الكفوف 
ــن الــكــفــوف ــه گــي ويـ ــوي يگله يخويه اتگطعت ما بين الصفوفيــگــلــه خي

شوف ما  حيسن  مجد  عيني  عى  هاشمدمي  آل  بگّية  يــا  ادمــومــي  نشف 

دمومك بدمعي  لغسل  خيويه  يدومكگله  الله  لهالحريم  كان  تمنّيت 

ويومك يومي  ــاألرض  ب خيويه  وتضيع عگبي وعگب عينك هالفواطملكن 

19. يعّباس أخوك حسين ينخاك 
ــنــخــاك ــوك حـــســـن ي ــ ــ ــاس أخ ــّبـ ــعـ ــاكيـ ــنّ ــع ــدك ت ــيـ ــضـ ــي اعـ ــم ــگ ــل ــع ــل ول

فرگاكعـــنـــدك وگـــــف يــنــحــب ونــــــاداك  اعــلــى  ظــهــري  انكسر  يخويه 

20. هوه اعليه وناده بهالل السعد
ــالل الــســعــد ــ ــه ونـــــاده ب ــي ــل ــوه اع ــ ــل بــعــده ــاضـ ــه يـــبـــو فـ ــّخـ ــنـ ــن اتـ ــم ــي ب

ــه وانــــت الــعــمــد ــامــن ــور خــي ــ ــت ن ــ العايلهان يــحــامــي  مــن  عــيــنــك  ــد  ــع وب

21. شلون الماي أشربه قبل الحسين 
ــه گــبــل الــســن ــ ــاي أرشب ــ ــون ال ــل نصفينش مگسوم  العطش  من  وكبده   

ــد طــفــلــه وســكــنــه والــنــســاويــن  ــع ــد جــــودي يــنــظــرون وب ــع بــالــخــيــمــة ول

ــض كــّفــه  ــ ــف ــ ــف وســفــهكــــل الـــــــاي ذّبـــــــه ون ــ وجــــذب وّنــــه ونـــــاده أل

ــه  ــرف ــي واغ ــّف ــدروناشـــلـــون الــــاي أمـــد ك ي الــنــاس  العطاشا  ساگي  ــه  وان

22. نادت يا الحرم گومن مشنَّه
ــرم گـــومـــن مــشــنَّــه  ــ ــا الـ ــادت يـ ــ ــا مـــن اهــلــنــانـ ــن ــل ــّف ــك ــد لـــي ت ــن ــع ل

ــا  ــنّ ــوط ــا ل ــ ــردن ــ تكّفلنـــريـــده يـــگـــوم وي ــا  ــن ــي وب ــا  ــن جــاب لـــي  هـــو  مـــا 
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23. صاح احسين خويه يا عّباس
ــاس ــه يـــا عــّب ــوي ــن خ ــس الــراسصـــاح اح على  تاجي  يا  العين  نــور  يا 

امحّيريا خويه أنت الدرع والسيف والطاس ابــگــى  وآنـــه  تـــروح  اشــلــون 
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 الليلة الثامنة
L عليٌّ األكبر بن الحسين

المجلس األّول

القصيدة

َجــاِر  ــِة  الــَبــريَّ فِــي  الَمنِيَِّة  ــا بِــــَداِر َقـــَراِرُحــْكــُم  ــَي ْن ــدُّ ــِذِه ال ــ َمــا َه

ُتِرْيُدَها  َوَأنَت  َكَدٍر  َعَلى  ــَداِرُطبَِعْت  ــ ــَذاِء َواألَْك ــ ــَن األَْق َصــْفــًوا ِم

َيْقَظٌة  ــُة  َوالــَمــنـِـيَّ ــْوٌم  َنـ ــاِرَفالَعْيُش  َس ــاٌل  ــَي َخ َبْينَُهما  ــْرُء  ــَمـ َوالـ

َما  إنَّ ُعــَجــاًل  َمــآِرَبــُكــْم  ــاِرَفاْقُضْوا  ــَف ــَن اأْلَْس ــْم َســَفــٌر ِم ــاُرُك ــَم َأْع

ماُن َوإْن َحَرْصَت ُمَسالًِما  األَْحـــَراِرَلْيَس الزَّ ــَداَوُة  َعـ َمــاِن  الــزَّ ُخْلُق 

َبْعَدَما  ــا  ــْوًم َي ــاَم  ــ األَيَّ ــِن  ــأَم َت الُمْخَتاِرَل  َأْحَمَد  بِِعْتَرِة  ــَدَرْت  َغ

اْل  َأْشَبَه  َمْن  بِاْبنِِه  ُحَسْينًا  َأْطـــَواِرَفَجَعْت  َوفِــْي  ُخُلٍق  فِــي  ُمْخَتاَر 

ُمْل  ــاِل  ــ األَْوَص ُمَقطََّع  َرآُه  ا  اِريَلمَّ قًى فِي الثََّرْى َيْذِرْي َعَلْيِه الذَّ

َوالَمَحا  َتلَهُب  َواألَْحَشاُء  ــاَداُه  ــْدَراِرَن ــِم ال بَِدمِعَها  َتْسَتِهلُّ  ِجــُر 

ُعْمَرُه  َأْقــَصــَر  ــاَن  َك َما  َكْوَكًبا  األَْسَحاِرَيا  َكَواِكُب  َتُكْوُن  ــَذا  َوَك

َأَوانِِه  َقْبَل  َعَلْيِه  الُخُسْوُف  َل  ــِة اإلْبــــَداِرَعجِّ ــنَّ ــَظ ــَل َم ــْب ــاُه ق ــَح ــَم َف

ــُه  ــاَوَر َربَّ ــْي َوَجـ ــَداِئ ــواِرِه َوِجـــواِريَجـــاَوْرُت َأْع ــ ــاَن بــْيــَن ِج ــتَّ َش
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)شعبي(

ــَده  ــْيـ ــْولـ ــْن َلـ ــيـ ــَى اْحـــسـ ــنَـّ ــَعـ ْر َتـ ــْع اْمـــــــــَوذَّ ــ ــطَّ ــ ــَگ ــ ــاّه اْم ــ ــگ ــ ل

ــنـــي ــْبـ ــْن َيــــَاألَْكــــَبــــْرصــــــاْح اْبـــــصـــــوْت آَيـ ــيـ ــعـ ــور الـ ــ ــنُ ــ َي

ــدْي َلــــــــَوْن بِــــْيــــِدْي  ــ ــي ــ ــْول ــ ــْرَي ــطَّ ــَف اْم اْل  َگــلــبــْي  َاْفـــِدْيـــَلـــْك 

وْح ــرُّ ــِد الـ ــْع ــَب ــْرَوَاِشــــْم َنــْحــَرْك َي ــفَّ ــَع اْم اْل  ــدِّ  ــ َخ ــْن  ــ ــْوَسـ ــ َوَاُبـ

ــِن الــگــاْع  ــ ــاْل اْبـــنَـــْه عــلــي اْم ــْر َمــْحــنــْيشـ ــ ــَه ــ ــظَّ ــ ــْه ِوال ــ ــاَل ــ ش

ــْياْونــــــــــاَدَى يـــا َبـــنـــْي هـــاِشـــْم ــنِ ــْت ُمـــصـــاْب اْبـــنـــْي َعـــِلـــْي َف

ــاْح ــ اْوص ــَدْه  ــ ــْي ــ اْول شــاِيــْل  ــْي َرْد  ــْي الـــــِرِحـــــْت ِمـــنِـّ ــ ــن ــ ــْب ــ آَي

َده اْوَوّيــــــــاه ــْه اْوَمــــــــــدِّ ــ ــاَب ــ ْد ِواألََســـــــــَى ِيــْســَعــْرج تِــــَمــــدَّ

)أبو ذّية(

ونهار وطاح  تهاوى  عزمي  وعليك الدمع يجري اسيول ونهارركن 

ونهار  ليل  انوحن  امصابك  المنّيهعلى  تدنى  لما  انحب  ــل  وأظ

المصيبة

قّدم الحسين Q يوم عاشوراء كّل ما يملك، وهو يرّدد: أرضيت 
وتراه  األخر،  تلو  الواحد  أصحابه  َفَقَد  ترضى...  حّتى  خذ  رّب؟!  يا 
يرّدد آيات التسليم والرضا بقضاء الله وقدره... وهذا الموقف تكّرر 
نموذًجا  يمّثل  الذي  الباّر  الشاب  ذلك  بيته  أهل  من  تقّدم  عندما  منه 
مستأذًنا  يبادر  هاشمّي  أّول  ليكون  الشجاع،  المؤمن  للشاب  وقدوة 

للقتال يوم عاشوراء.
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الحسين  اإلمام  رفع  الميدان،  إلى  األكبر  علّي  برز  حين  لذلك، 
برز  فقد  القوم،  هؤلء  على  اشهد  اللهّم،  وقال:  السماء،  إلى  طرفه 
 ،P محّمد  برسولك  ومنطًقا  وُخلًقا  َخلًقا  الناس  أشبه  غالم  إليهم 
فامنعهم  اللهّم،  الغالم.  هذا  وجه  إلى  نظرنا  إليه  اشتقنا  إذا  وكنّا 
طرائق  واجعلهم  تمزيًقا،  ومّزقهم  تفريًقا،  وفّرقهم  األرض،  بركات 
فغدوا  لينصرونا،  دعونا  فإّنهم  أبًدا؛  عنهم  الولة  ُترِض  ول  قدًدا، 

يقاتلوننا. علينا 
َعِلم علّي األكبر من هذه الكلمات أّن أباه الحسين قد أذن له في 
القتال، فأتى إليه موّدًعا. نعم، فالحسين يوّدع ذلك الجمال النبوّي، 
وأخواته،  عّماته  به  فتعّلقت  النسوة،  وخرجن  ويعانقه،  يشّمه  فراح 
فعند ذلك كأّني بالحسين قد تغّير حاله، وصاح بعياله ونسائه: دعنه، 
فإّنه مقتول في سبيل الله! ثّم أخذ بيده وأخرجه من بينهن، ونظر إليه 

نظرة آيس منه...

ح(
ّ

)موش

ــه  ــّب ــّد ابـــنـــه وحي ــ ــن خ ــس ــه يــصــّبــهيـــشـــّم ح ــنـ ودمـــعـــه مــثــل دمــــع ابـ

بقلبه ــه  ــنـ ابـ ــب  ــل ــق ب الــــي  ــا عــلــيــه ونــــــوب تــظــهــرونـــــار  ــه ــي ــف ــخ ي

 وّدع أباه، ثّم ركب فرسه واّتجه نحو الميدان، وهو يرتجز ويقول:
ــِي ــْنِ ْبـــِن َع ــَسـ ــِيُّ ْبـــُن الُـ ــ ــا َع ــ بِالنَّبِيَأَن ــى  ــ َأْوَل الــلــِه  َوبِــْيــُت  ــُن  ــْح َن

ِعــي  ــُن الــدَّ ــُم فـِـيــنـَـا اْبـ ــُك ــاهللِ َل حَيْ َينَْثنيَتـ ــى  ــتَّ َح ــِح  ْم ــرُّ ــال بِ ــُكــْم  َأطــعــنُ

َأِب ــْن  َع َأْحِــي  ْيِف  بِالسَّ ــْم  ــُك ُب ــِويَأرْضِ ــَل ــيٍّ َع ــِم ــاِش َضــــْرَب ُغــــاَلٍم َه
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فحمل على القوم، وجعل يقاتلهم قتال األبطال، فقتل منهم عدًدا 
كبيًرا، فلم يخرج إليه أحد إّل قتله، إلى أن نادى عمر بن سعد: أل رجل 
يخرج إليه؟ فبادر إليه بكر بن غانم، واإلمام الحسين Q في تلك 
وبدا  الله،  عبد  أبي  وجه  مالمح  تغّيرت  الخيمة،  بباب  واقف  الساعة 
عليه الدهشة والقلق، هذا وليلى تنظر في وجه الحسين، نادت: سّيدي، 
َمن  إليه  برز  ليلى، ولكن قد  يا  هل أصاب ولدي عليًّا شيء؟ قال: ل 
 P ُيخشى منه عليه، فادعي لولدك، فإّني قد سمعُت جّدي رسول الله
يقول: إّن دعاء األُّم ُمستجاب في حّق ولدها. فجّردت رأسها، وهي في 
الفسطاط، ودعت له إلى الله -عّز وجّل-: اللهّم، بغربة أبي عبدالله، 

بعطش أبي عبدالله، يا راد يوسف علي يعقوب، رّد علّي ولدي!

)لحن أمانة هالوصّية(

إلــــــــــــهــــــــــــي بــــــــــحــــــــــگ ولــــــــــّيــــــــــك
وابـــــــــــــــــــــــن حــــــــــــيــــــــــــدر عــــــلــــــيَّــــــك
الكـــــــــبـــــــــر رد  ابـــــــــــســـــــــــالمـــــــــــة 
ابــــــــــــــــــــــن بــــــــــضــــــــــعــــــــــة نــــــبــــــيــــــك

آه مولي مولي مولي

ــب ــ ــحـ ــ ــنـ ــ لـــــــــفـــــــــت لــــــلــــــخــــــيــــــمــــــة تـ
اجـــــــــــــــــــت ويـــــــــــــــاهـــــــــــــــه زيــــــــنــــــــب
الكــــــــــــــــــــوان رّب  يــــــــنــــــــاجــــــــن 
ــب ــ ــه ــ ــل ــ ابـــــــگـــــــلـــــــب جـــــــــمـــــــــراتـــــــــه ت

آه مولي مولي مولي
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ابـــــــعـــــــجـــــــل خـــــيـــــمـــــتـــــهـــــه راحـــــــــــت
يـــــــــــإلـــــــــــه الـــــــــــــكـــــــــــــون صـــــــاحـــــــت
ــت ــ ــم ــ ــس ــ ــن ق ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــح ــ ــ ابـــــــعـــــــطـــــــش ل
ومــــــــــــــــن األحــــــــــــــــــــــــــــزان طــــــاحــــــت

آه يمه يمه يمه

اســــــــتــــــــجــــــــاب الــــــــــــبــــــــــــاري الـــــهـــــه
رجـــــــــــــــــــــع لـــــــــيـــــــــهـــــــــه ابـــــــنـــــــهـــــــه
لــــــــگــــــــاهــــــــه اعـــــــــلـــــــــه الــــــــوطــــــــّيــــــــه
ــه ــ ــدهـ ــ ِهــــــــــــــــــَدر دمــــــــعــــــــه اعــــــــلــــــــه خـ

آه يّمه يّمه يّمه

بعدما  الحسين،  أبيه  إلى  سالًما  المّرة  هذه  األكبر  علّي  عاد  نعم، 
صرع بكَر بَن غانم، ولكن بأّية حال؟ عاد يقول: أبه، العطش قتلني، 
وثقل الحديد أجهدني، فهل من سبيل إلى شربة ماء، أتقّوى بها على 

األعداء؟!

)نّصاري(

ــدي  ــكــب ــه ال ــّيـ ــه شـــربـــة امـ ــوي ــب ــديي وح لــلــمــيــدان  ورد  ــوى  ــگ ات

جّدي وحــگ  كبدي  انفطر  العطش والشمس والميدان والحريبويه 

هاي طلبتك  يبويه  سهله  ــن يــعــگــلــي اومـــــاي عــيــنــاييگّله  ــك ل

ــاي ــم ــن شـــربـــة ال ــب ــي ــن اج ــي ــن حشايام ــس  ــّب ي مثلك  والــعــطــش 
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 انكسر قلب اإلمام الحسين، وهو يسمع تلك الكلمات من ولده، 
فقال له: واغوثاه يا بني، من أين آتي لك بالماء؟! قاتل قلياًل، فما أسرع 
ما تلقى جّدك رسول الله، فيسقيك بكأسه األوفى شربًة ل تظمأ بعدها 
أبًدا؛ فرجع األكبر إلى المعركة، وما يزال يقاتلهم بسيفه، وهم يفّرون 
أمامه، إلى أن جاءه الّلعين ُمّرة بن منقذ العبدّي، وهو يقول: عليَّ آثام 
العرب، إن لم ُأثِكل به أباه! وبينما كان األكبر يطارد كتيبة من القوم، 
فنادى  هامته،  ويفلق  رأسه  على  ليضربه  خلفه  من  الّلعين  هذا  جاءه 

األكبر: عليك منّي الّسالم يا أبتاه، يا أبا عبد الله!
ثّم إّن فرسه ذهب به إلى مخّيم األعداء -أعظم الله أجوركم- هذا 
جاءه  األرض،  على  سقط  حّتى  برمحه،  يطعنه  وذاك  بسيفه  يضربه 
خّده،  على  خّده  وضع  جنبه،  إلى  اضطجع  مسرًعا،  الحسين  اإلمام 
وهو يقول: بني علّي، على الدينا بعدك العفا! أّما أنت فقد استرحت 

من هّم الدنيا وغّمها، وأبقيَت أباك لهّمها وغّمها!

)عاشوري(

ورجليك راسك  ِعَدل  من  ومن غّمض عيونك واسبل ايديكيبويه 

سّدريبويه ريت كل سيف الوصل ليك حشاي  ولعند  گلبي  صاب 

قالوا: وتبّسم عليٌّ األكبر في وجه أبيه، ثّم بكى، فسأله الحسين عن 
سبب ذلك، فقال: أّما تبّسمي، فألّني رأيت جّدي رسوَل الله، وبيده 
جّدتي  رأيُت  فألّني  بكائي،  وأّما  به؛  وعدتني  الذي  األوفى  الكأس 

فاطمة، وهي تنظر تارًة إلى جراحي وأخرى إلى وجهك وتبكي!
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يّمي  وهــالــرض  يبويه  ابكاسه  جــّدي  سگان 
ــاه الــســن عّمي ــ والـــزهـــره وعـــي الـــكـــّرار وّي

بدّمي  كلهم  حتنّوا  او  رايس  عد  اوبــكــوا  يبويه 
جهده اوبــذل  حيسن  مذخور  جتي  من  اوكاسك 

به  لهم: احملوا أخاكم، فحملوه وجاؤوا  فتيانه، وقال  إلى  التفت 
إلى الخيمة، واجتمعت النساء ومعهّن ليلى، وارتفع البكاء منهن، هذا 
األم!  قلب  الله  ساعد  الحزين!  المشهد  إلى  ينظر   Q والحسين 

خرجت إليه، وقعت عليه، احتضنته، شّمته...

ولسان حالها:

الحبابأخاف اعليك حّتى امن الهوا الهاب واغلى  عزيزي  ويا  ييّمه 

ينعاب الــيــوم  ابــهــذا  أّمـــك  ــل تــخــّلــيــنــي ابـــرزّيـــهدلــيــل  ــرح ــن ت ومـ

وجماله  ابخلگه  المصطفى  لوصالهشبيه  اشتاگ  َمن  وجهك  يرى 

يهاله ــر  ــاألكــب ي ــري  ــم ع علّيهيشمعة  بــيــتــي  مــمــتــلــي  ــودك  ــوجـ بـ

ونصيبي  يبلواي  الــطــف  وحبيبييـــأرض  اعــيــونــي  ــه  أن افــگــد  بيچ 

ــوم شيبي  ــي ال بـــان  ــن األحــــزان  للمنّيهم گــلــبــي  ــزاز  ــ اعـ اخـــذتـــي 

 )لحن فراق(

ــه ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــابوالــــــــــــــلــــــــــــــه صـ ــبـ ــشـ نـــغـــّســـل بـــعـــبـــره الـ

ــه ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــرابوالــــــــــــــلــــــــــــــه صـ ــتـ ــالـ ــوا بـ ــ ــام ــ ــن ــ ــره ي ــ ــس ــ ح

ــه ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــابوالــــــــــــــلــــــــــــــه صـ ــبـ ــشـ ــزف الـ ــ ــ ــة نـ ــّيـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
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 )عاشوري(

چفينكعلي وياك جيت وعيني بعينك آه آه بهاي  يبني  امتاعي  وتشيل 

وحشه بنور وجهك اصبحت دنياياصفگ بيدي هّسه واندبك وينك آه آه

الَعَفا ْنَيا  الدُّ َعَلى  ْنَيا  الدُّ أْرَغــِدَفْلَتْذَهِب  ــاٍن  َزَم ِمــْن  َيْوِمَك  َبْعَد  َما 

َدى الرَّ الله  َقاَتَل  َيا  َدْى  الرَّ َة َفــْرَقــِدَوَمَحا  ِمــنْــُه ِهـــاَلَل ُدَجـــًى َوُغـــرَّ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن  ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثاني

القصيدة

التنادي يـــوَم  المصطفى  صــاِدأشــبــيــَه  والــقــلــُب  مستبشٌر  للوغى 

عــزٌم السبِط  أبــيــَك  ــزِم  ع مــْن  ــَك  األعـــاديل قــهــِر  المرتضى  وعــلــيِّ 

ــَن خــيــاٍم ــي ــُط مــا ب ــســب ــداِدويـــحـــاُر ال ــارت ب ــرٍب  حـ ــاِح  سـ أْو  ــرًة  ــظ ن

صوٌت الحرِب  غباِر  خلَف  يــنــاديوإذا  إْذ  ســـالٌم  ــي  مــنّ والــــدي، 

ا تــوًّ السبِط  بسمِع  الــصــوُت  ــا بــجــهــاِديقُع  ــًث ــي ــَر حــث ــي ــس يـــســـرُع ال

صريًعا الــســاِح  فــي  األكــبــَر  لجياِدفيرى  مــلــًقــى  ــاِء  ــض ــرم ال وعــلــى 

هاًما الــغــدِر  ســيــوُف  منه  وواِدقطَعْت  ســهــٍل  على  الـــدُم  ــرى  وجـ

جــّدي ذا  ــي  أبـ ــقـــوَل  الـ بِــوداِدُيــْجــِهــُد  صفًوا  الــكــأَس  سقاني  قــْد 

يا الــعــفــا  الــدنــيــا  وعــلــى  ــاٍب وافــتــقــاِدأحبيبي  ــيـ ــدي بـــعـــَد غـ ــ ولـ

يا عـــلـــْي  راَح  ــٌب  ــنـ زيـ لسهاديأأخـــّيـــه  ــوًل  ــ وط ــعــُد  ب ضيعتي 

باًبا العمِر  دوَن  أقــفــْلــَت  لوساديولـــدي  طعًما  الــدمــَع  وجعْلَت 

ــالٌم ــدي مـــْن لــهــفــِة الــقــلــِب س ــداِدولـ ــمـ ــراٌع بـ ــ ــ ــطَّ يـ ــ ــا خـ ــ ــَك م ــ لـ



370

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

)شعبي(
ــدري  ــ ــه تـ ــ ــَت ــ ــمِّ ــ ــا ع ــ بـــعـــد يـ
ــره ــيـ مـــــا عــــنــــدي ولـــــــد غـ

ــي  ــنّـ واحـــــــــد وانــــفــــگــــد مـ
دوره خـــالـــيـــه  وضـــــّلـــــت 

حيره  حيرتي  والله  ويولومنّي  هذا  هم 

جيت ل  الـــكـــربـــال  بــيــتعــســانــي  ــي  ــالـ ــنـ ــبـ انـ بـــيـــهـــا  ول 

وضــّلــيــت عــلــي  ــي  ــن اب راح  ــاس  نـ يــا 

)لحن الفراق(

ــي غــابآه يـــــــــــــــالكـــــــــــــــبـــــــــــــــر ــلـ ــدي الـ ــعـ يـــا بــــدر سـ

ــابآه يـــــــــــــــالكـــــــــــــــبـــــــــــــــر ــبـ ــشـ ــد الـ ــ ــگ ــ الــــلــــه يـــــا ف

ــل بـــعـــمـــري الـــعـــذابآه يـــــــــــــــالكـــــــــــــــبـــــــــــــــر ــ ــم ــ واح

)أبو ذّية(

ــر بـــرز لــلــمــيــدان وحــمــاه ــب وحماهالك تنّور  سجر  ليلى  وقلب 

علّيهيا من راد يوسف اليعقوب وحماه ــم  ــال س عــلــي  ــي  ــن اب ــرّد  ــ ت

الله  بلقاء  الفرحين  أّنه كان من  الزيارات عليًّا األكبر  تصف بعض 
-تعالى-، وهذا يدّل على عظم المستوى التربوّي، وذلك الستعداد 
واألخذ  والتواصل  التربية  لتلك  نتيجة  جاء  الذي  العميق  والوعي 
وتلك  المعصوم،  اإلمام  الله،  رسول  سبط  العظيم،  األب  ذلك  من 
التنزيل. وقد تجّسدت  األسرة، بيت الوحي ومهبط الرسالة وموضع 
تلك التربية اإليمانّية الراقية لعليٍّ األكبر في الطريق إلى كربالء، حيث 



371

وإّنا  لله  إّنا  يقول:  فأقبل  انتبه،  ثّم  Q خفقة،  الحسين  خفق رأس 
إليه راجعون والحمد لله ربِّ العالمين؛ فأقبل إليه علّي األكبر، وهو 
وعالَم  استرجعت؟  ِممَّ  فداك!  ُجِعلت  أبِت،  يا  له:  فقال  فرس،  على 
حمدت الله؟ فقال اإلمام الحسين Q: يا بني، إّنه عرض لي فارس 
فعلمت  إليهم،  تسير  والمنايا  يسيرون  القوم  يقول:  وهو  فرس،  على 
أّنها أنفُسنا ُنِعَيت إلينا! فقال: يا أبتاه، ل أراك الله سوًءا أبًدا! ألسنا على 
الحّق؟ قال: بلى، والذي يرجع إليه العباد؛ فقال: يا أبِت، فإًذا ل نبالي؛ 

فقال اإلمام Q: جزاك الله خير ما جزى ولًدا عن والده!
تراُثُه ــَي  َوْه الغرِّ  الصفاِت  أصيِدورَث  وشــهــٍم  غطريٍف  ــلِّ  ك ــْن  ع

حيدٍر شجاعِة  في  حمزَة  بأِس  أحمِدفي  مــهــابــِة  وفــي  حسيٍن  ــا  ــإب بِ

المصيبة

لقد ترجم األكبر مقولته هذه يوم عاشوراء، فعندما رأى أّن أنصار 
أبيه قد استشهدوا أجمعهم، كان أّول من بادر من أهل بيت الحسين 

Q لالستئذان في النزول إلى الميدان!

سّيدي أبا عبد الله، ساعد الله قلبك! وأعظم الله أجرك!
منه،  آيٍس  نظر  إليه  نظر  أن  دون  نفسه   Q الحسين  يتمالك  لم 

وأرخى عينيه بالدموع، وضّمه إلى صدره وجعل يوّدعه!
ــاگ خّفاگيــگــلــه والـــدمـــع بــالــعــيــن دّفـ وبگلب  امكّسرة  ابعبرة 

الــفــراگ ــذا  ه الــلــه  وداعـــة  ــذا الــمــگــّدريبويه  ــه هـ ــدّن ــي يــبــويــه اشــب
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وقال:  السماء،  نحو  الكريمة  شيبَته   Q الحسين  اإلمام  رفع 
اللهّم اشهد على هؤلء القوم، فلقد برز إليهم غالٌم أشبه الناس َخْلًقا 
وُخُلًقا ومنطًقا برسولك محّمد P، وكنّا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك 
مالك  سعد:  بن  بعمر   Q الحسين  صاح  ثّم  وجهه...  إلى  نظرنا 
يابن سعد؟ قطع الله رحمك! ول بارك لك في أمرك! وسّلط عليك 
من يذبحك على فراشك! كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من 

.P رسول الله
وهو  الميدان،  إلى  ونزل  وأخواته،  وعّماته  أّمه  وّدع  عليًّا  إّن  ثّم 

يرتجز ويقول:
َعِلي ْبــِن  الُحَسْيِن  ْبــُن  َعِليُّ  ــا  بِالنَّبِيَأَن َأْوَلــى  اللِه  َوبِــْيــُت  َنْحُن 

ِعي  الدَّ اْبُن  فِينَا  َيْحُكُم  َل  َينَْثنيَتاللِه  َحتَّى  ْمــِح  بِــالــرُّ َأطعنُُكْم 

ْيِف َأْحِمي َعْن َأبِي َعَلِويَأْضِرُبُكْم بِالسَّ َهاِشِميٍّ  ُغـــاَلٍم  َضـــْرَب 

هذا، وأبو عبد الله واقٌف على باب الخيمة، يراقب سير المعركة 
بالنور،  وجهه  فيتهلهل  خصمه،  على  يتغّلب  كيف  ولده  إلى  وينظر 
ويبدو عليه الفرح والسرور. فجأًة، تغّيرت مالمح وجه اإلمام الحسين 
Q، وبدا عليه القلق والدهشة، فرأته ليلى، قالت: سّيدي، أبا عبد 
الله، هل أصاب ولدي عليًّا شيء؛ قال: ل، يا ليلى، ولكن برز إليه َمْن 
فإّني سمعت  لولدك،  إلى خيمتك، وادعي  فاذهبي  منه عليه؛  ُيخشى 
جّدي رسول الله P يقول: إّن دعاء الوالدة في حّق ولدها مستجاب. 
فذهبت ليلى إلى خيمتها، رفعت يديها بالدعاء، توّسلت إلى الله بغربة 
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أبي عبد الله، بعطش أبي عبد الله، قالت: يا راد يوسف على يعقوب، 
ردَّ علّي ولدي!

مريبهطـــّبـــت الــخــيــمــتــهــا الــغــريــبــة ابــنــيــهــا  ــى  ــل وع تــبــكــي 

ــه بــحــبــيــبــه ــلـ ــت لـ ــ ــل ــ ــوّس ــ مصيبهوت بيه  ما  واش  وبالحسين 

مغيبه ــن  مـ يـــوســـف  راد  ــا  نحيبهيـ ــن  ــّك ــس وم ــعــگــوب  ــي ال

ــه ــب ــم تــجــي ــ ــال ــ أريـــــــــدن عـــلـــي س

استجاب الله دعاء ليلى، فتغّلب عليٌّ على خصمه، وعاد إلى أبيه 
الحديد  قتلني، وثقل  العطش  أبه،  يقول:  بأّية حال؟! عاد  وأّمه، لكن 
أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ فبكى الحسين Q وقال: 
تلقى  ما  أسرع  فما  قلياًل  قاتل  بالماء؟!  آتي  أين  من   ، بنّي  يا  واغوثاه 

جّدك محّمًدا P، فيسقيك بكأسه األوفى شربًة ل تظمأ بعدها!
ــة امـــّيـــه لــكــبــدي ــربـ وحـــدييــبــويــه شـ ــوم  ــگ ــل ل وارد  ــوه  ــگـ اتـ

جّدي وحــگ  كبدي  انفطر  الشمس والعطش والميدان والحريبويه 

وقبل أن يعود عليٌّ إلى الميدان، مّر على خيمة أّمه، وجدها مغشيًّا 
رأسها،  فوق  ورأته  فأفاقت  بها،  رأفًة  بكى  رأسها،  عند  عليها، جلس 

قالت: ولدي علّي! قال: فداِك ولدِك يا أّماه!

)أبو ذّية(

ــي ــا ســبــب يــبــنــي وداعـ ــي ــي اب ــّل وداعـــيگ تسمع  ول  ــي  عــنّ تــصــد 

ــب بــحــگــي وداعـــي ــال هّيهأنـــا مـــا ط ــاي  ــ وه ــه  ــل ال وداعــــة  ــي  ــّل گ
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العسكر  قاتل حّتى ضّج  الميدان،  إلى  وّدعها عليٌّ األكبر، ورجع 
آثام  عليَّ  وقال:  العبدي،  منقذ  بن  مّرة  اللعين  فرآه  القتلى،  كثرة  من 
العرب إن لم ُأثِكل به أباه. وبينما كان األكبر يكّر على كتيبة، جاءه هذا 
اللعين من خلفه، وضربه على رأسه، ثّم إّن فرسه ذهبت به إلى مخّيم 
األعداء -أعظم الله أجوركم- هذا يضربه بسيفه، وذاك يطعنه برمحه 
حّتى سقط على األرض! نادى األكبر: عليك منّي الّسالم يا أبتاه يا أبا 
عبد الله، هذا جّدي رسول الله قد سقاني بكأسه األوفى شربًة ل أظمأ 

بعدها أبًدا!
لّما سمعه اإلمام لحسين Q، صاح: واولداه! واعلّياه! وأسرع 
نحوه، وهو ينادي: ولدي علّي، ولدي علّي! وصل إليه، رمى بنفسه 
عليه، وضع خّده على خّده، وهو يقول: قتل الله قوًما قتلوك يا ُبنّي، ما 
أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول! على الدنيا بعدك 

العفا!

)عاشوري(

آه آه  ونــيــنــك  ــل  ــّط ب عــلــي  ــوي  بــاهــظــيــنــكبـ األعـــــــادي  أدري 

آه آه  وبينك  بيني  الگدر  حال  بــعــد عينكيبني  ــد عــمــري  ــا ريـ ــا م أنـ

والده  يدي  بين  األكبر  علّي  روح  وفاضت  أجوركم!  الله  أعظم   
Q، فنادى فرساَن بني هاشم ليحملوه، فجاؤوا ببساط،  الحسين 
الخبر  فوصل  الّشهداء.  خيمة  إلى  به  وجاؤوا  عليه،  جسده  وحملوا 
إلى النساء، يقول الراوي: وإذا بامرأة تخرج من الخيمة، وهي تنادي: 
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واولداه! وامهجة قلباه! واثمرة فؤاداه! يقول: سألت: من هذه؟ فقيل 
لي: إّنها عّمته زينب!

)أبو ذّية(

راحگعد عنده وصفگ راحن علي راح علي  شابك  والنبل  شافه 

علّيهصاح بصوت يا زينب علي راح ــا  ــي الــدن اظــلــّمــت  يــبــويــه 

ويظهر من رواية أخرى أّنها أّمه ليلى!
ــي ــن ــب ــي ي ــ ــل ــ ــك بـــربـــاكأّمـــــــــك يــــــا ع ــبـ ــالـ ــطـ تــــريــــد تـ

ــلـــون ــبـــة اشـ ــا غـــريـ ــه ــي ــّل ــخ ــداكت ــ ــن هـــــاي ع ــ ــي ــ يــبــنــي اّب

ــت بــيــهــا ــ ــل ــ ــّف ــ ــك ــ ــنــة ويــاكأنــــــــت ت وجــبــتــهــا مــن الــمــدي

ــال ــح ــال ــه ــيـــش تـــعـــوفـــهـــا ب ــذاللـ ــ ــع أن ــم ــن ج ــيـ ــة اّبـ ــب ــري غ

عيال الــطــفــوف  بـــارض  ــاكإلـــك  ــن ــن عـــگـــب عــي ــ ــرك م ــيـ غـ

ــا ــاهـ ــمـ ــحـ يــــــا هــــــو الــــبــــعــــد يـ

حّر قلبي لهذه األّم الوالهة!

)لحن الفراق(

أّمه المفجوعة  تصرخ  إبني  بدّمهوينه  مغّسل  گــلــوا  إبــنــي  ويــنــه 

اضــّمــه أرد  ــه  ــّم اش أرد  ــي  ــن إب ــه  ــن وي
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حــايــر ــري  ــك ف ختـــّي  ل  ــه  ــّي عــل النواظررد  تعمى  مــا  گبل  علّيه  رد 

تــســافــر ل  ل  ــي  ــل ع ــا  يـ ــه  ــّي ــل ع رد 

ــّي جــروح ــن ارد ك ــربي وي يّمه صبري ما بگت في جسمي روحيــّمــه ص

ــروح ــك ي ــنّ ــري والـــولـــد ع ــب ــه ص ــّم ي

ــا ــرهـ ــهـ ــك اسـ ــ ــ ــدون ــ ــ ــايل اب ــ ــي ــ ــل ــ ــيال ــ ــال ــ ــغ ــ ــال ــ ــك ي ــ ــيـ ــ وافــــــــّكــــــــر بـ

ــي ــن ــب ي ابـــغـــيـــبـــتـــك  ــع ضـــــل حـــالـــيواذوب  ــ ــم ــ ــش ــ ومــــثــــل ال

ــرب ــ ــ ــالك ــ ــ تــــضــــل بــــالــــطــــف بــــــال والــــــياّمــــــــــــــك تـــــــــــرىض ي

ــن ــعـ ــالـ ــن بـ ــ ــ ــك ــ ــ ــا نـــــــــور وس ــ ــ ــرييـ ــ ــب ــ ــص ــ غــــيــــابــــك هــــــــــّدم ال

ــال ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــنأّيـــــــــامـــــــــك تــــــــر عـ ــيـ ــعـ واذكــــــــرهــــــــن يـــــنـــــور الـ

ــي ــ ــّم ــ ــت ي ــ ــنـ ــ ــعــــد چـ ــك ابــــــــــوك حــســيــنمـــــــن تــــگــ ــ ــ ــادي ــ ــ ــن ــ ــ وي

ــروح ــ ــط الـ ــ ــي وسـ ــن ــب ــك ي ــ ــرح ــ ــح مـــــو جـــــــرح جـــرحـــيـــنوج ــ ــبـ ــ اصـ

ــش ــ ــي ــ ــع ــ ات مــــــاتــــــريــــــد  تـــــــدريالم  الـــــــولـــــــد  راح  لـــــــو 

ــه امــــــن اشـــوفـــنّـــكحــــــزنــــــانــــــه وهيــــــــــل دمــــعــــي ــمـ ــيـ ــخـ ــالـ وبـ

ــرلـــك ــظـ ــنـ ومــــــــــا اَكــــــــــــــدر اعـــــوفـــــنّـــــكدامــــــــــي وعــــيــــنــــي تـ

مــــــزون گــــلــــب  وّنــــــــــة  مـــــــن اســــــمــــــع الــــــــــم وّنـــــــكاون 

ــون ــ ــك ــ ال ــع  ــ ــي ــ مج ازرع  ــح نـــــــذريورد  ــ ــبـ ــ ــع صـ ــ ــ ــرج ــ ــ لـــــــو ت
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ــرب ــ ــ ــالك ــ ــ ــروحرايــــــــــــــح عـــــــنّـــــــي ي ــ ــ وانـــــــــت الــــمــــانــــويــــت ت

ــي ــ ــط ــ واســـــّلـــــم الــــــك هــــــاي الــــــروحلـــــــو بــــــيــــــدي الــــــــــك ان

الــــغــــربه عــــــى  شـــــوفـــــك  ــي والــــــــدمــــــــا مـــســـفـــوحول  ــ ــن ــ ــب ــ ي

ــك ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــنّـ ــ تـ ايل  بــــــيــــــدك تــــحــــفــــر الــــگــــبــــريوآنـــــــــــــــــه 

ــا كــوكــًبــا مــا كـــاَن أقــصــَر عــمــَرُه وكـــذا تــكــوُن كــواكــُب األســحــاِر ي

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن  ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثالث

القصيدة

ــِن بــكــربــال  ــرَب الـــسـ ــ ــا زائــــــًرا ق الَمْدخاليـ قصْدَت  إْن  نِعاَلَك  اِخلْع 

صعيِدها  ــوَق  ف الِي  ــالَة  ص ــْم  َتــزلــزلوأِقـ الحنيُف  ــُن  ــدي ال فــبــُرزِئــهــا 

ــوا ــ ع ــَد ُصِّ ــ ــُط أح ــب ــاللَّـــا رآُهـــــْم س ــَه مــســبِّــًحــا وُمــحــْوِق ــ نــاجــى اإلَل

ــادى هــْل لنَا  ــروِب ن ــك ــاِت عــنَّــا والــبِــالوبــصــوتِــِه اَل ــُرب ــُك ــُع ال ــدف َمـــْن َي

ــِق يــلــمــُح فــارًســا  ــ ــه ف اأُلْفـ ــإذا ب ــارِم ُمــْقــبِــالفـ ــ ــم األكـ ــَي ــْن ِخ يــأتــيــه ِمـ

ــِه وحـــُي الــرســالــِة صـــاِدٌح َتمثَّالف صــوتِ الـــرســـوِل  وجـــُه  ــِه  ــِه ــوج وب

ــوَرى ــواَب فـــداَك يــا خــَر ال ــقــَتــالردَّ اجلـ ــأْن أعــيــَش وُت ــ ــيَّ ب ــل ــاٌر ع ــ ع

َأرتــي  عيٍش  أيَّ  ُروحـــي  ــالَتفديَك  آفِ ــَك  ــِه إْن كـــاَن عــنْــه ســنــاُء وج

ضــا  ــيُّ ُمــفــوِّ ــق ــنَّ ــُط ال ــب ــسِّ ــَد ال ــاب وُمـــوِكـــالفــتــنــهَّ ــص ــُم ــرَّ ال ــ ــِه ُم ــِهـ إللـ

اُلنى  ــَك  بِ ــُت  رأي قد  حبيبي  األْجَمالَوَلـــِدي  البهاَء  رأى  فيك  والَقلُب 

َفْرَتوي  العذاَب  ُنسَقى  أن  شاَء  ــْذُبــالقد  َي ل  كــي  اإلســـالُم  نزفِنا  ِمـــْن 

ُمــِرًعــا  كالَغَضنَْفِر  إليهم  ــِزلفــمــىَضَ  ــزل ــٌب لــلــقــلــوِب ُم ــ ــفــوه ُرع ــْق َي



380

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

قلَبه أظــمــَأ  ــشــمــِس  ال ــرَّ  حـ ــنَّ  ــك ُمثَقالل فــَأمــســى  ــُه  ــَب ــَع أْت ــَد  ــه ــَج وال

الََشا ــَا  وَظ األََســى  ــِدِه  ــوالِ ل البِّال فَشَكا  ــْرِط  َف من  عليه  الحسيُن  فبَكى 

ــَت فــأحــٌد  ــْل ــت فَتنْهاَلُعـــْد لــلــوغــى فـــإذا ُق ــيــِن  ــِع ــَم ال ــمــاِء  ــال ب يــأتــيــَك 

ــا ــا أن ــاه َأْبـــــــِرْ هـ ــتـ ــا أبـ األْكَمالنــــــاداُه يـ الرسوَل  ــاورُت  وج ُأْسَقى 

ــاُه فـــَمـــْن ُتـــرى ــقـ ــَه َسـ ــ َسالبــيــمــيــنِــِه َط عنُهم  إْن  بِط  السِّ َيتامى  َيْسِقي 

)شعبي(

العن إمغّمض  وشــافــه  عنده  ــن گعد  ــخــدي ــح مـــتـــّرب ال ــاب ــه س ــدّمـ إبـ

ــل طـــرب والــــــراس نــّصــن ــواص ــت ــه وتــحــّســرم ــّي ــن ــره عــلــى اب ــه حــنــا ظ

ونينك ــك  ــّم ي ســمــع  مـــن  ــه  ــوي ــب عينكي الموت  لعند  شبحت  من  أو 

ــن ســنــيــنــك ــّلـ ــا حـ ــ األگشرلــلــعــريــن م الــدهــر  عليك  هاتفني  او 

)أبو ذّية(

آه َجر  اْعِليك  اُلَصاْب  دمعي  آهغِصْب  َجــر  اعليك  ُمــوالــي  ــْل  ِك ياألْكبر 

آه َجــر  وِضيم  وگْلبِي  احــزاْن  ــهاســر  ــْم ِرزّيـ ــَظ ــيــه اع م حــيــث بِ ــرَّ ــح ــْم لِ

المصيبة 

ورد عن اإلمام الحّجة | في زيارة الناحية عند السالم على علّي 
بن الحسين L: السالم عليك يا أّول قتيٍل من نسل خير سليل من 

ساللة إبراهيم الخليل.
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قّدمه  فداء  وأّول  هاشم،  بني  شهداء  من  كربالء  في  الشهداء  أّول 
الحسين Q في ميدان الشهادة بعد شهادة أصحابه، ولده وقّرة عينه 
Q قد ابتاله الله  وشبيه جّده علّي األكبر. وإذا كان النبّي إبراهيم 
 :- وجلَّ -عزَّ  الله  وقال  عظيم،  بكبٍش  فداه  ثّم  للذبح،  ابنه  يقّدم  بأن 
وكيف  Q؟  الحسين  اإلمام  حال  فما  الُۡمبنُِي﴾  اۡلََلُٰٓؤاْ  لَُهَو  َهَٰذا  ﴿إِنَّ 
الشريف وحده  دمه  يكن  ولم  فقط،  نفسه  يقّدم  لم  إذ  ابتالؤه؟  يكون 
الذي ُيراَق على ميدان القربان اإللهّي، بل قّدم أصحابه جميًعا وأولده 
وإخوته وأولد إخوته... الصغير منهم والكبير؛ الصغير ُيذبح بين يديه 
عطشاَن، والكبير ُيقَتل مقّطًعا بالسيوف ظامًئا عطشاَن، فأّي بالء هذا؟ 
أنبيائه  عن  دينه  به  الله  فدى  الذي  األكبر  والفداء  األعظم  البالء  إّنه 
وأوليائه؛ لذا ليس غريًبا أن يسكن دم الحسين الذي اختلط بدماء أهل 
جميع  له  ويبكي  العرش،  أظّلة  له  وتقشعّر  الخلد،  في  وأصحابه  بيته 

.Q الخالئق، كما في زيارة اإلمام الصادق
نعم، قّدم ولده شهيًدا وَرضي به فداًء قبل أن يستشهد في كربالء، 
وأّي فداء يقاس بفداء الحسين بعلّي األكبر أشبه النّاس َخْلًقا وُخُلًقا 
إلى  اشتاقوا  إذا  كانوا  المدينة  أهل  إّن  إذ   ،P الله  برسول  ومنطًِقا 
الله  رسول  إلى  ينظرون  وكأّنهم  الشاب،  هذا  إلى  نظروا   P النبّي 
صبيُح  الصورة،  حسُن  شابٌّ  بأنَّه   Q يوصف  وكان  ويسمعونه، 
سائر  وكذلك  مشهورة،  وشجاعته  له،  نظير  ل  وجه  على  المنظر 
األخالق،  وُحسن  والسخاء  والعظمة  الجاللة  من  الكمال  صفات 

وغير ذلك...
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يقول الراوي: لّما برز علّي األكبر واستأذن أباه، أِذن له وألبسه الدرع 
والسالح وأركبه على العقاب -من أجياد خيل رسول الله P- فلّما 
تجّلى وجه طلعته من أفق العقاب، واستولت يده وقدمه على العنان 
والركاب، خرجِت النساء وأحدقن به، فأخذت عّماته وأخواته بعنانه 
 !Q الحسين  حال  تغّير  ذلك  فعند  العزيمة،  من  ومنعنه  وركابه 
وصاح بنسائه وعياله: دعنه، فإّنه مقتول في سبيل الله! ثّم أخرجه من 
بينهّن، ونظر إليه نظر آيس منه، وأرخى عينيه بالدموع، ثمَّ قاَل: اللُهمَّ 
اْشهْد على هؤلء القوم، فَقْد بَرَز إليهم غالٌم َأشبُه الناِس َخلًقا وُخلًقا 
إلى  اشتقنا  إذا  وُكنَّا  وسّلم(،  وآله  عليه  الله  )صّلى  برسولك  وَمنطًِقا 
َقَطْعت  َكما  رِحَمك  اللُه  َقَطع  سعد،  يابَن  نادى:  ثّم  إليه،  َنَظْرنا  نبِيك 

رِحمي!

)نّصاري(

ِعــنْــِد الوداع تـِـالگــوا  ــْن  ِم للگاعَأويــلــي  ــوى  ِهـ ــن  لــمَّ ــول  ُطـ ــك  امــشــابِ

لَْع  ــو  ــ واألُبـ ألَبـــيَّـــه  لْع  األگــَشــراإلبـــن  وداِع  يويلي  ــَده  ــي اول على 

ـــاگ ــع بــالــعــيــن دفَّ ــدِمـ ــه والـ ــگــْل ــاگِي ــْب َخــفَّ ــرة وبــگــُل ــسِّ ــَك ــرة ام ــْب ــَع اْب

الــْفــراگ ــذا  ه الــلــه  وداعـــَة  ريبويه  ــذا الــْمــگــدَّ ــ ــه ه ــن ــدي ــي ــب ــه اش ــوي ــب ي

ع النساَء اللواتي تحلَّْقَن حوَله، وُقلَن له: ارحْم غربتنَا، فال   ثم ودَّ
لنا على فراِقك! ومضى إلى حيث لقاُء األحبَّة، محّمٍد وحزبه،  طاقَة 

صارًخا بالقوم:



383

َعِلي ْبــِن  الُحَسْيِن  ْبــُن  َعِليُّ  ــا  بِالنَّبِيَأَن ــى  ــ َأْوَل الــلــِه  َوبِــْيــُت  ــُن  ــْح َن

ِعي  الدَّ اْبُن  فِينَا  َيْحُكُم  َل  َينَْثنيَتاللِه  ــى  ــتَّ َح ــِح  ْم ــرُّ ــال بِ ــُكــْم  َأطــعــنُ

ْيِف َأْحِمي َعْن َأبِي ــِويَأْضِرُبُكْم بِالسَّ ــَل ــيٍّ َع ــِم ــاِش َضــــْرَب ُغــــاَلٍم َه

سعد:  بن  عمر  نادى  أن  إلى  قتله،  إّل  أحٌد  إليه  يخرج  فلم  قالوا: 
في  والحسين  هذا  غانم،  بن  بكر  إليه  فبادر  إليه؟  يخرج  رجٌل  أل 
تراه  الحسين  تنظر في وجه  وليلى  الخيمة،  بباب  واقٌف  الساعة  تلك 
يتألأل نوًرا وسروًرا بشجاعة ولده األكبر، فبينما هو كذلك وإذا بوجه 
هل  تغّير،  قد  لونك  أرى  سّيدي،  له:  فقالت  لونه،  تغّير  قد  الحسين 
منه  ُيخاف  من  إليه  برز  ولكن  ليلى،  يا  ل،  لها:  قال  ولدي؟  ُأصيب 
سمعُت  فإني  لولدك،  ادعي  ليلى،  يا  قال:  أصنع؟  وما  قالت:  عليه. 
جّدي رسول الله P يقول: إّن دعاء األّم مستجاٌب في حّق ولدها. 
دخلت ليلى إلى الخيمة، رفعت يديها إلى السماء قائلًة: إلهي، بغربة 
أبي عبد الله! إلهي، بعطش أبي عبد الله! يا راّد يوسف إلى يعقوب، 

أردد لي ولدي علّي...
استجاب الله دعاء ليلى، ورجع عليٌّ إلى أبيه، ولكن بأّية حال؟ 
قد  الحديد  وثقل  قتلني،  قد  العطش  أبــه،  ينادي:  وهو  إليه  رجع 
األعداء؟  على  بها  أتقّوى  سبيٍل  من  ماٍء  شربة  إلى  فهل  أجهدني، 
كلٌّ  الهاشمّيات،  عند  الصيحة  وارتفعت  واولداه؛  الحسين:  فصاح 

تنادي: واعلّياه...
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)طور الخضيب(

ــاه ــش ــهــيــب اْح ــر لِ ــَع ــس ــال ِي ــرب ــك ــِن الــحــســيــن اب ــ اب
ــاه ــَخ ــنْ ِي َعــــِذب  بــَقــْطــرْة  لـــوالِـــَده  ــه  ــَت ابــلــهــِف راْح 
ــاله ــ ــه واِويـ ــلَّ ــِگ ــُدْر وي ــ ــَص ــ ــى ال ــل ــوه اع ــ ــاه اب ـ ــمَّ َضـ
ــاْه ــَق ــل ــه ِمــــْن تِ ــوي ــاب ــِذْب ي ــ ــَع ــ ــك ال ــ ــرّوِي ــ ْك ِي ــدَّ ــ جـ

آه يالْكبر آه يالكبر آه يالكبر آه

ــهــا ــْع ــداِم ــْت ســالــْت َم ــوِگ ــال ــه ــه الــعــِقــيــلــه ْب ــَت ــْم َع
اْبمساِمعها ــار  َصـ ــرى  ِجـ الــلــي  الــحــِديــث  ــوت  ُصـ
ــا ــَه ــْع ــَج ــْف ــتِ ــك َل ــ ـ ــي امَّ ــل ــاع ـــه ي ــْه عـــمَّ ــ ــْت َلـ ــالـ گـ
ــا ــ ــه ــ ْع َودِّ ــّمـــة  يـــاعـ ــل  ــَجـ ــْعـ ابـ ُروح  لِـــلـــوالـــدة 

آه يالكبر آه يالكبر آه يالكبر آه

قال له الحسين Q ُبنّي، يعّز -والله- على أبيك أن يراك بهذه 
الحال. يا ُبنّي، قاتل قلياًل، فما أسرع ما تلقى جّدك محّمًدا، فيسقيك 
ُبنّي، قبل أن تمضي،  أبًدا. ولكن  بكأسه األوفى شربًة ل تظمأ بعدها 
إلى  األكبر  تفّطر. ذهب  قد  قلبها  فإّن  ليلى ووّدعها،  أّمك  إلى  اذهب 
خيمة أّمه، وجدها مغشيًّا عليها. كأّني به انحنى على أّمه، وضع رأسها 
في حجره، وصار يناديها: أّماه، كّلميني، أنا ولدك علّي! فتحت ليلى 

عينيها، وصارت تنظر إلى ولدها، ودموعها على خّديها.
ــر وْگــــِفــــَتــــك ِحـــــْرگـــــْت ُفـــــــؤادي ــ ــَب ــ ــْك ــ ــَل ــ آَي
ــــي أنــــــــاِدي ــر َلــــــــْن تِــــغــــيــــْب َعـــــنِـّ ــبـ ــكـ ــلـ آيـ
ــه ــ ــِرزّي ــ ــال ــ ــب ه ــ ــَع ــ ــْص ــ ــْب َم ــ ــُلـ ــ آيـــلـــكـــبـــر يــــا َگـ
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بعد ماذا ُتوصيه يا ليلى
ــي ــ ــالم ــ ك َس آيـــلـــكـــبـــر اوِصــــــــــــِل ْلـــــــَجـــــــدَّ
ــر َگـــــــبِـــــــّل الـــــغـــــالـــــي إمــــامــــي ــ ــب ــ ــك ــ ــل ــ آي
چــــيِّــــه آيـــلـــكـــبـــر وامـــــــَســـــــِح دمــــــــــوِع الــــزِّ

يقول  األبطال.  قتال  يقاتل  وجعل  الميدان،  إلى  األكبر  عليٌّ  عاد 
وعلّي  العبدّي،  منقذ  بن  مّرة  وبجانبي  واقًفا  كنت  مسلم:  بن  حميد 
علّي  مّرة:  فقال  فيهزمهم،  ويسرًة  يمنًة  القوم  في  يشّد  الحسين  بن 
تقل  ل  فقلت:  أباه،  به  ُأثِكل  ولم  الغالم  هذا  بي  مّر  إن  العرب  آثام 
هذا، يكفيك هؤلء الذين احتوشوه، فقال: والله ألفعلّن، قال: ومّر 
على  فانقلب  برمحه  فطعنه  أمامه،  كتيبًة  يطرد  وهو  األكبر،  عليٌّ  بنا 
معسكر  إلى  الفرس  فحمله  الفرس،  واعتنق  فرسه،  سرج  قربوس 
روحه  بلغت  ولّما  بأسيافهم.  يضربونه  وجعلوا  فاحتوشوه  األعداء، 
جّدي  هذا  الّسالم،  منّي  عليك  أبه،  صوته:  برفيع  نادى  التراقي، 
أبًدا، وإّن  الله قد سقاني بكأسه األوفى شربًة ل أظمأ بعدها  رسول 

لك كأًسا مذخورًة حّتى تشربها.

 )عاشوري(

آه آه  ظــاّلم  ــْن  ـ ابِّ ــاه  ورمـ مهره  ــامخــذاه  ــه ــوف وس ــي ــس ــن ب ــع ــط ــوه اب ــّگ ــل ت

آه آه  اخذام  م  َمذَّ الْريف  الحمّيهَخلَّوا اجلسِم  ــامــي  َح علي  ــَدر  ــي ِح ــْط  ــبِ ِس

وهو  ولده  مصرع  إلى  أسرع   ،Qالحسين اإلمــام  سمعه  لّما 
إليه  يسمع جوابه، حّتى وصل  فلم  ينادي: ولدي علّي، ولدي علّي! 
وانكّب عليه، واضًعا خّده على خّده، وهو يقول: قتل الله قوًما قتلوك 
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انتهاك حرمة الرسول! على  ُبنّي، ما أجرأهم على الرحمن، وعلى  يا 
الّدنيا بعدك العفا!

)لحن إنت أمي إنت بويا(

علّي  جسِد  مكان  إلى  وصولِه  حين   Q الحسين  حال  لسان 
Q األكبر

ــا علي ــَســر َظــهــري ي ــي ِك ــْزن ــنــي اعــِلــيــْك ُح ــا إْب آه ي
ــِجــلــي ــنْ ـــي ل مـــا ِي ــْد َهـــمِّ ــاِگـ انـــا والِـــــْد َگــْلــَبــه فـ

باب اليوم الكبْر هالشَّ
اُشوَفه َمرِمي اعلى التِراب

ــيــك ــِج ــا اُبــــوك وأرت ــر انـ ــَب ــالْك ــي ي ــ ــا روح ــوم ي ــ ُگ
اْعــتـِـنــيــك ِمـــْن  ــك  ــَت ــوِم ــن اب ــى  ــَق ــْب ُت مـــرَة  أوَل  هـــاْي 
إديــك فــي  ــدي  إي ــي  وخــلِّ صــوَتــك  ْعني  وّسمِّ ــِد  ــِع إْگ
عالُتراب اُشــوفــك  ْشلون  إْنــَت  الُمصطفى  ياِشبيه 

ْتِخّلي اُبوك ابهالعذاب
ِمْن ُسكوَتك گلبي ذاب

ِيِصيْح ُمْهرك  ِشِفْت  ِمْن  ِعنَْدك  اْبِسرَعه  اْجيت  َيْبني 
ِجريْح َظْهَره  ِمْن  طِِحْت  َيبني  هالِجيش  وَســْط  وِمــْن 
ِعـــْدوانـــك طِريح بــيــْن  ــك  ــوَف ــك واش ــْل ــَل ــي اوَص ــنِّ َل
الُمصاب هــذا  ُعُظم  ويــا  لمصاَبك  ــه  آَن اِوْن  ُگــْمــَت 

راِسي ِمْن اهواَله َشاْب
ابني َمْرِمي اْعلى الُتراب
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َأخاكم  احملوا  بني هاشم،  يا  المخيم، صاح:  إلى  يحمَله  أن  أراَد 
عليًّا. وضعوه في الخيمة، جاءت عّمته زينب، وهي تنادي: واعلّياه....

َراْح ــْي  ــ ــِل ــ َع َراْح  ــْي  ــ ــِل ــ يا زينب گومي ِسنِْديني َعلْي َراْحَع

ــي وعــاونــيــنــي نِــِشــِد الــْجــراْح ــعــالِ َت

ــه ــ ــون ألَمـ ــ ــلـ ــ أخـــــــــاْف اْتــــــمــــــوْت َيـــّمـــهَأِشـــــْيـــــَلـــــه ْشـ

َراْح َعِلْي  زينب  يا  َراْح  َعِلْي  َراْح  َعِلْي 

اًل بالدماء! جاءْت ُأُمه ليلى، نظرْت إلى ولِدِها مرمَّ

لساُن حاِل الوالدِة الفاقدة )عكراوي(

ـــــــــــــــــــه َجـــــــــــــْفـــــــــــــنَـــــــــــــك ُيـــــــــــــــــــمَّ
آه آه  آه  يــــه           ْبــــإدَّ ــه  آن ِضّيته  غمِّ َجــْفــنَــك  ــه  ــمَّ ُي
ــْب عــلــيَّــه ــ ــَعـ ــ ــْصـ ــ ــزي وفـــــْرِگـــــَتـــــك تِـ ــ ــزيـ ــ عـ
ــة         آه آه آه ــيَّـ ــنـ ــِمـ ــي الـ ــنِّ ِم ــك  ــَت ــِف ــْط ــر وِخ ــي زغ
ــه ــ ــيَّ ــ إلــــــــْك رْجــــــَعــــــه إلـــــــي ُلـــــــو َهــــــــاي ِه
ــِت الـــِوطـــّيـــة        آه آه آه ــْح َت ــك  ــَت ــوِم ُن ــلــَك  ــْت ِحــَل

ْنواحي ــع  ــَم إِْس يبني  ُأمــك  ــا  ْجراحيأن ْد  َضمِّ َمْجروح  َگْلبِي  أنا 

ــي ــ ــن ــ ــب ــ أنــــــــــــــا ُأّمـــــــــــــــــــــك ي

تِعبني ــك  ــمَّ ه يــبــنــي  ــمــنــي  ْجنَاحيَكــلِّ وَهْدلِي  شيَّبني  نوَمك 

ــي ــ ــن ــ ــب ــ أنــــــــــــــا ُأّمـــــــــــــــــــــك ي
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بالعيد شــَســّوِي  الّشهيد  ُأم  وصباحيأنــا  لِيلي  الَتنْهيد  ــْزرِع  َبـ

ــي ــ ــن ــ ــب ــ أنــــــــــــــا ُأّمـــــــــــــــــــــك ي

ــري ــاظ ــن ــواَد ل ــ ــسـ ــ ــي الـــنـــاظـــُرُكــــنْــــَت الـ ــكـ ــْبـ فــعــلــيــَك َيـ

ــْت ــُم ــَي ــْل ــَدك ف ــعـ فــعــلــيــَك ُكــــنْــــُت ُأحــــــــاِذُرَمــــْن شــــاَء بـ

ــزَّ َعــَلــيَّ َأْن  ــاِن َع ــبَّ ــَة الــشُّ ــنَ ــا ِزي َخِضيُبَي َمــاِء  بِــالــدِّ ـــَك  َوإنَّ ُتْلَقى 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الرابع

القصيدة

ِه  بَِكفِّ الــَعــَلــيُّ  ــْبــُل  الــشِّ َم  َماِضي الَقراِر األَْبَيُض الَمْشُطوُبَوَتـــَقـــدَّ

بَِخْلِقِه  النَّبِيِّ  الَهاِدي  َأْشَبَه  َمِهيُبَمْن  الَجاَلِل  َعَلى  الَجَماُل  َوبِِه 

َولِْلَظما  ُيَقتُِّل فِي األُُلوِف  َلِهيُبَوَمَضى  ُلوِع  الضُّ َأْحــنــاِء  َبْيَن  َمــا 

َظًما  ِمــْن  َيْشُكو  أِلَبِيِه  اْنَثنَى  َيُلوُبُثــمَّ  الَحِديِد  ثِْقِل  َوِمــْن  ُمْضٍن 

ُتْرِوي الَحَشى  َنِصيُبَأَبَتاُه َهْل ِمْن َشْرَبٍة  ِفيِق  الشَّ ــِدي  َوالِ ِعنَْد  لِي 

َفاْصبِْر  الَماَء  َأْيــَن  َواَغْوَثاُه  ــُبَأُبنيُّ  ــي ــِس ــٌب َوَح ــ ــَراِق ــ ــُه ُم ــ ــاإِلَل ــ َف

َأْحَمًدا  ُتاَلِقي  ــْرٍب  ُق َفِمْن  َمْشُروُبَقاتِْل  ِوي  ــرَّ ال َكــْأُس  ِه  َكفِّ فِي 

ــاَءُه  ــَج َف لـِـْلــِقــَتــاِل  َعــِلــيٌّ  ُمِصيُبَفَمَضى  ــَؤاِد  ــلــُف لِ ــٌد  ــِدي َس َســْهــٌم 

ــُه ي َســَقــانِــي َكــفَّ ــدِّ ــا َجـ ــيــُبَأَبـــَتـــاُه َه ــا َوَيــطِ ــه ــَراُب ــذُّ َش ــَل ــا َي ــْأًس َك

فِْتياَنُه  ُهنَالُِكْم  الُحَسْيُن  ــاَدى  وُأوُبــواَن َفاْحِمُلوُه  َأَخاُكْم  ِشيُلوا 

َوَزْيــنَــٌب  الِخَياِم  اَم  ُقــدَّ َصبِيُبَوَضــُعــوُه  َعِليِه  َوَمْدَمُعها  َخَرَجْت 

ــزَّ َعــَلــيَّ َأْن  ــاِن َع ــبَّ ــَة الــشُّ ــنَ ــا ِزي َخِضيُبَي َمــاِء  بِــالــدِّ ـــَك  َوإنَّ ُتْلَقى 
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)شعبي(

ــر ــب اجـــت تــمــشــي وتــعــثَّ ــن لألكبرزي ت  صـــدَّ الـــذي  ــن  وحــي

مـــوذَّر غـــدا  بــالــســيــوف  رجسمه  يتحسَّ راســــه  يـــم  ــن  ــي ــس وح

ياألكبر  عيني  ضــي  يــا  يگصرصــاحــي  العمر  ــت  ري يــا  عگبك 

األطهر  النبي  ــّدي  جـ شبيه  ــا  ــاب مـــا مري ــص ــلــه عــلــيــنــا م ومــث

ــــر  ــه أثَّ ــيـ ــربــحــســيــن أبـــــــوك بـ ــه تــغــيَّ ــ ــون ــ ــل بـــگـــى ول ــاحـ نـ

ــگــّدر  ــي ت ــن ــر مـــا يـــا ب الگشرومـــن كــث الدهر  على  يعتب  ظــّل 

)أبو ذّية(

عــي ــا  ــ ي تـــنـــدب  عــلــيــه  مصيبتك زلزلت بالسما عرش ال عليدارت 

عي والرتىض  جــّدك  صار  الزكيَّهوناعيك  الزهرا  تلطم  ظلِّت  اس  وعالرَّ

المصيبة

العاشر من  P، في يوم  الله  المؤّرخون: جاء شبيه رسول  يقول 
المحّرم، إلى أبيه الحسين Q بعدما ُقتِل أصحابه جميًعا، وهو أّول 
الشهادة  إلى   Q الحسين  بيت  أهل  يتقّدم من  وأّول رجل  شابٌّ 
ليأخذ اإلذن  أّي شاب  م  تقدَّ إذا  إّنه  يقولون:   .Q بين يدي اإلمام 
مباشرة.  له  أذن  فإّنه  األكبر  علّي  إّل  يرّده   Q اإلمام  كان  بالقتال، 
أوّدعك  حّتى   ، إليَّ إليَّ  علّي  ولدي   :Q الحسين  له  قال  ولكن 
النساء  وبكت   Q الحسين  فاعتنقه  وتشّمني.  وأشّمك  وتوّدعني، 
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لبكاء الحسين Q ولوداع علّي األكبر، وتعّلقت النساء بعلّي األكبر 
وإذا بالحسين ينادي: دعوه، فقد اشتاق الحبيب إلى الحبيب!

برز علّي األكبر إلى الميدان، وهو يرتجز ويقول:
َعِلي ْبــِن  الُحَسْيِن  ْبــُن  َعِليُّ  ــا  بِالنَّبِيَأَن َأْوَلــى  اللِه  َوبِــْيــُت  َنْحُن 

ِعي  الدَّ اْبُن  فِينَا  َيْحُكُم  َل  َينَْثنيَتاللِه  َحتَّى  ْمــِح  بِــالــرُّ َأطعنُُكْم 

ْيِف َأْحِمي َعْن َأبِي َعَلِويَأْضِرُبُكْم بِالسَّ َهاِشِميٍّ  ُغـــاَلٍم  َضـــْرَب 

فيها  كانت  التي  الخيمة  الخيمة،  بباب  واقًفا  كان   Q الحسين 
يمينًيا وشماًل، حّتى قتل منهم  القوم  ليلى، وعلّي األكبر يضرب في 
مقتلًة عظيمة، وإذا بلون الحسين Q قد تغيَّر، وكانت ليلى تعرف 
أبي  إلى  فالتفتت   ،Q الحسين  وجه  من  األكبر  علّي  ولدها  حال 
عبد الله Q وقالت: سّيدي هل أصيب ولدي بشيء؟ قال لها: ل، 
يا ليلى، ولكن برز إليه من ُيخاف عليه منه؛ قالت: سّيدي وما أصنع؟ 
قال: يا ليلى، ادعي لولدك، فإّني سمعت جّدي رسول الله يقول: إّن 
دعاء األّم مستجاب بحّق ولدها. فرفعت يديها إلى السماء، وقالت: 
إلهي بحبيبك رسول الله P، إلهي بغربة أبي عبد الله Q، يا من 

رددت يوسف إلى يعقوب أردد إليَّ ولدي علّيا.
وسّلملي عديل الروح شبه المصطفى الغاليرّدت للخيام تصيح يا رب ارحم أحوالي

العبرة لله توجهت والعين تدمع والكبد حّرى تكفكف  بيها  وإيد  إيد  ورفعت 

دّللــيصاحت ل تخّليني وحيدة واجلب الحسرة ثمر  وسّلم  تخيبني  ل  رب  يا 
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وبحسين وعطش كبده وبالعّباس وكفوفهبجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة

ارحم غربتي باموت وارحم غربة الواليسّلملي بدر سعدي وخلي يعود باشوفه

)أبو ذّية(

وهمها اشتد  عليها  ليلى  وهمهاحــزن  األكبر  علي  عد  گلبها  او 

وهمها بيها  اشــعــمــل  ــدرون  ــ أبــّيــهت وجـــه  تــغــّيــر  ابنيها  عــلــى 

ما هي إّل دقائق حّتى رجع علّي إلى الحسين Q، وهو منتصٌر 
أجهدني  الحديد  ثقل  حسين،  يا  أبه  يقول:  وهو  غانم،  بن  بكر  على 

والعطش قتلني!
علّيهأريد گطرة ماي گلبي من العطش ذاب الوادي  واظلم  اعيوني  وغارت 

واتفّطرت يا بوي چبدي والعزم راح غارت عيون او نزف دمي كثر اجلراح 

لسالح ثگل  بظني  عنّي  الدرع  شفّيهخل  يا  ــادي  اف ذوب  الشمس  حــّر 

 :Q وقبل أن يعود علّي األكبر إلى المعركة، قال له أبوه الحسين
يا علّي، أدرك أّمك ليلى في وسط الخيمة تكاد روحها أن تفارق بدنها. 
فجاء علّي إلى أّمه، أخذ رأسها وضعه في حجره، وجعل يبكي حّتى 

فتحت عينيها، قالت: ولدي علّي! قال لها: فداِك ولدك يا أّماه!
ــگــل أجـــدامـــه ــن ــهــه ي ــال ــام گــب ــ الگامهگ نصبة  لعد  تعاين  وهــي 

ــالــّســالمــه  ــاييــبــعــد أهــلــي تــگــلــه ب رّديـــــت روحــــي بــجــيــتــك ه

القوم يمينًا وشماًل حّتى  القتال، يضرب  ثّم عاد علّي األكبر إلى   
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الحسين  بن  علّي  كان  بن مسلم:  قال حميد  مقتلة عظيمة.  منهم  قتل 
يطرد أمامه كتيبة من الفرسان والرجال، وكان مّرة بن منقذ العبدّي إلى 
جانبي، فقال: لئن مرَّ بي هذا الغالم، والله ألثكلّن به أّمه وأباه. يقول: 
بالسيف على رأسه  بنا علّي بن الحسين حمل عليه، وضربه  فلّما مرَّ 
الشريف، رحم  الدماء من رأسه  الفرس وسالت  ففلق هامته، فاعتنق 

الله من نادى: واعليا! أي واسّيداه!
ولّما بلغت روحه التراقي، نادى: عليك منّي سالم الله أبه يا حسين، 
عليك منّي الّسالم أدركني! فجاءه الحسين Q ولكن بأّية حال؟ 
تارة  الحسين كان يمشي  إّن   :Q الحسين  قال بعضهم مّمن رأى 
 Q الحسين قالوا: فجعل  إليه،  تارة أخرى! حّتى وصل  ويجلس 
إلى جانب ولده في ساحة  تمّدد  يعني  صدره على صدر ولده علّي، 
فقد  أنت  أّما  العفا،  بعدك  الدنيا  على  علّي،  ولدي  ونادى:  المعركة، 

ها! استرحت من هّم الدنيا وغمِّ
يبني نـــاداه  او  ــكــا  اوب يــّمــه  عنّيگعد  اورحـــتـــوا  وحــيــد  عفتوني 

گتلني ــه  ــل وال امــصــابــكــم  المنّيهيــبــويــه  بيها  شفت  ضرباتك  او 

اعليك داروا  گلي  اشلون  اظن من الضرب ما ظل نفس بيكيبويه 

أحاكيك ماني  يروحي  بّيه وحاكيني  البيك  امصاب  ــّدك  ج وحــگ 

كان إلى جانب اإلمام مجموعة من بني هاشم، أمرهم أن يحملوه 
إلى المخّيم، فحملوه والحسين Q يمشي خلف ولده وهو واضع 
يده على خاصرته، وينادي: واولداه! واعلّياه! حّتى وصل إلى المخّيم، 
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اجتمعت النساء حول جسده الطاهر، أقبلت ليلى تهرول إلى ولدها، 
وهي تصرخ: واولداه! واعلّياه!

ولدها  وحضنت  شايطة  كبدهاإجــت  من  گطعة  الولد  تنالم  ما 

ــرابيبني أنا ردتك ترد وحشة الغياب  ــت ال ــيَّ  عــل تهيل  ــــك  وردت

ذاب شوفتك  من  الگلب  ذاب  والله 

)لحن الفراق(

الهادي جّدك  يا شبيه  ما أصّدگ بالدما مخضوبة جثتكما أصّدگ 

شمعتك  طــّفــو  علي  ــا  ي أصـــدگ  مــا 

َبْعِدي َتِعيُش  َعــِلــيُّ  ــا  َي ــَك  ــْوُت ــلــُحــوِدَرَج ــَس الُّ ــ ــتِــي َرْم ــَد ُجــثَّ ــَوسِّ ــُت لِ

َنْعِشي  َخْلِف  ِمــْن  َباِكًيا  الَفِقيِدَوَتْمِشي  َعَلى  الَولِيُد  َيْبِكي  َكَما   

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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الشعر القريض
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َ
وا ق

ُ
ى َجاؤ

َ
ف

َ
القصيدة األولى: ِبِشْبِه الُمْصط

َقتِياًل  َجــاُؤوا  الُمْصَطَفى  الَعِويُلبِِشْبِه  َفــَعــاَل  النَِّسا  ِخــَيــِم  ــى  إَِل

بَِصْوٍت  الُكْبَرى  َزْينَُب  ــاَدْت  َيِسيُلَوَن َمــَحــاِجــِرَهــا  ِمــْن  ــٌع  ــ َوَدْم

ــيٌّ  ــِل ــَذا َع ــ ــي َه ــِرِعـ ــى َأْسـ ــَل ــْي ــَل َقتِيُللِ الَهاِدي  الُمْصَطَفى  ِشبِيُه 

َثْكَلى  َوْهَي  َوَتْعُثُر  َتْمِشي  ــوُلَغَدْت  ُه ــذُّ ال ُمِصيَبتِِه  ــْن  ِم ــا  ــَراَه َع

ُحْزًنا  ــاَل  األَْذَي َتْسَحُب  ــاَءْت  َتُجُوُلَوَج َأَخــَذْت  َفِقيِدَها  َوَحــْوَل 

َعَلْيِه  ــَوى  َه الُحَسْيُن  النُُّصوُلَوَوالِــــُدُه  َمَحاِسنَُه  َأْدَمـــْت  ــْد  َوَق

ــِه ِحــــَراٌك  ــ ــِه َوَلـــْيـــَس بِ ــاِديـ ــنَـ ــوُلُيـ ُس ــرَّ ــا ال ــنَ ــاَرَق ــيَّ الــَيــْوَم َف ــنَ ُب

َعْينِي  ــوَر  ُن َيا  الَعَفا  ْنَيا  الدُّ َأُقـــوُلَعَلى  َل  َهـــَذا  ــَر  ــْي َغ ــَدَك  ــْعـ َوَبـ

ْنَوِر
َ ْ
ِريِح األ

َّ
اَك الض

َ
ى ذ

َ
 ِبي َعل

ْ
القصيدة الثانية: ِقف

ِريِح اأْلَْنَوِر  ــيِّ اأْلَْكــَبــِرِقْف بِي َعَلى َذاَك الضَّ ــِل ــَوى َع ــنَ ــٍع لِ ــَتــَفــجُّ بِ

ًيا  ُمَعزِّ َعنُْه  َأَبـــاُه  ــصَّ  َوُخ ــِرَواْبـــِك  ٍد َوَتــَحــسُّ ــدُّ ــ ــَل ــ ــٍع َوَت ــجُّ ــَف ــَت بِ
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َبْعِدِه  ِمْن  اْلَعَفا  ْنَيا  الدُّ َعَلى  ُمْسَعِرَمْوًلى  بَِقْلٍب  َلــُه  اْلُحَسْيُن  ــاَل  َق

َحَوى  َقْد  أِلَْحَمَد  ِشْبٍل  ِمْن  َحْيَدِرَأْفِديِه  ــَوَة  ــْط َوَس ــُه  َل النَّبِيِّ  ِسَمَة 

بَِصْدِرِه  َراُك  ــدَّ ال الطَّْعُن  َيْثنِِه  اأْلَْشَقِرَلْم  َصْدَر  الطَّْعُن  َيْثنِي  َوَلَكاَد 

ه  ــوِّ ــُل ــُع ــْن َقـــَمـــٍر َأَبــــى لِ ــ ــِه ِم ــل ُمْزِهِرلِ بَِوْجٍه  اْلَغْبَرا  إَِلــى  َيْهِوي 

ُمْهَرُه  ُهنَالَِك  ُمْعَتنًِقا  ــِرَفاْنَصاَع  ــٍل َوُمــَكــبِّ ــَن ُمــَهــلِّ ــْي ــْوُم َب ــَقـ َواْلـ

ُمَباِدًرا  اْلَجَواُد  َولَّى  إِْذ  َأْنــَس  اْلَعْسَكِرَلْم  ــَذاَك  لِ بِِه  اْلــِعــَداُة  َينُْحو 

ُجْثَماَنُه  ــُعــوا  َوَقــطَّ الُبتَِّرَفاْسَتْقَبُلوُه  ــُيــوِف  ــالــسُّ بِ َفـــإِْرًبـــا  ــا  ــ إِْرًب

ُجْثَماَنُه  ــٍة  ــيَّ ُأَم ــوُف  ُســُي ــْت  ــَرَك ِرَت اْلُمَتَكسِّ اْلَقنَا  َبــْيــَن  ًعــا  ــَوزِّ ــَت ُم

َضَوابٌِح  َوْهَي  َعَلْيِه  اْلِجَياُد  ِرَتْعُدو  مَّ الضُّ اْلــِجــَيــاُد  لَِهاتِيَك  ُعــْقــًرا 

ا القصيدة الثالثة: جودي بفيِض الدمِع يا عينيَّ

عينيَّا  يــا  الــدمــِع  بفيِض  ــودي  َمِلّياج الُحسيَن  أبكى  لمْن  حزًنا 

عِلّيال تغمضي ِجفنًا على غيِر القذى  الــنــبــيِّ  شــبــَه  ــا  دًمـ ــكــي  واب

ُكّلهم  صرعى  أبيه  ِصحاَب  َحيّياألفى  مــنــُه  اإلذَن  ــُد  ــري ي ــى  ــأَت ف

الِفَدا  لَك  أكــوَن  كي  إذنك  ــاأبتاُه  مــفــدّي وذا  فــــاٍد  بِــــذا  ــٍم  أنـــعـ

آيًسا  عليٍّ  ــى  إل الُحسيُن  ــَه َنــجــّيــانظَر  ــ ــا اإللـ ــدع ــقــا ف ــعــان وت

إلى  اشتقنا  إذا  ــا  ُكــنّ ســّيــدي  ــايــا  ــُه الــنــبــويَّ ــَهـ ــا وجـ ــْرن ــظ طـــَه ن

علّياشدَّ الفتى وهو الكميُّ على العدا  ــِه  ــ اإللـ أســــَد  فـــتـــذّكـــروا 

عن  العبدّي  بضربٍة  ُأصيَب  ــاحّتى  ــيَّ ــادى يــا أبــــاُه وَح ــنَـ ــدٍر فـ ــ غ
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كأَسُه  َسقاني  قــد  جــدّي  ــاُه  ــت إليَّاأب ُحــســيــُن  ــا  ي عــجــِل  ــوُل  ــق وي

ُمصابِه  لهوِل  ويا  الُحسيُن  رميَّافأتى  ــاِل  ــّرم ال على  فــَتــاه  ورأى 

بجنبِِه  الغريُب  السبُط  د  علّيافتمدَّ ُرّد  ــي  ــنَـ َأُبـ ــْي  عــل ولـــدي 

َه
َ
القصيدة الرابعة: َجَرى َدْمِعي ِلَمْصَرِع ِشْبِل ط

ــَرى َدْمــِعــي لـِـَمــْصــَرِع ِشــْبــِل َطَه  ِديِدَج الشَّ الــُحــْزِن  فِــي  الِفْكُر  ــاَه  َوَتـ

ــي ــنِّ ُأَه َأْم  ي  ُأَعـــــزِّ َأْدِري  ــا  ــَم الّشهيدَف ــِن  ــاْب بِ الــُمــْرَتــَضــى  ــيَّ  ــِل َع

ــي  ــِه ُأَهـــنِـّ ــ ــيِّ بِ ــَوِصـ ــْلـ ــْوًرا لِـ ــ ــَط ــ ــوِدَف ــُق ــُع ــَم ال ــْظ ــُه َن َوَأْنـــُظـــُم َمـــْدَحـ

ــا  ــْرًب ــوِف َأَقـــــاَم َح ــُف ــطُّ ــال ــُهــوِدَعــِلــيٌّ بِ ــَع الــَي ــيُّ َمـ ــِل ــَك َيــا َع ــرب ــَح َك

ــْم َكــِقــتــاِل َعــْمــرٍو  ــَرُه ــْك ــِعــيــِدَوَقـــاَتـــَل َب ــى َوْجــــِه الــصَّ ــَل َلـــُه َع َوَجـــدَّ

ــْرَبـــال َبـــــْدًرا َوُأْحـــــًدا  ــَر َكـ ــيَّـ ــُوِديَوَصـ ــاَدى َيــا ُحـــُروَب الــَجــدِّ ُع َوَنـ

فِيه ي  ُأَعـــــزِّ َعـــِلـــيُّ  ــا  َيـ ــْوًرا  ــ ــ ــِكــي الــَعــْيــُن لـِـْلــَعــْقــِد الــَفــِريــِدَوَطـ ــْب َوَت

ــاِدي ــنَ ــَدْا ُي ــ ــِن َغ ــالــُحــَســْي ــي بِ ُعـــُوِديَكــَأنِّ ــِل  ــَوْص ال َلــَيــالـِـي  ــا  َي َعَلْينا 

َبْعِدي َتِعيَش  َعــِلــيُّ  ــا  َي ــَك  ــْوُت ــُحــوِدَرَج ــَس الــلُّ ــ ــتِــي َرْم ــَد ُجــثَّ ــَوسِّ ــُت لِ

َنْعِشي  َخْلِف  ِمــْن  َباِكًيا  الَفِقيِدَوَتْمِشي  َعَلى  الــَولـِـيــُد  ِيْبِكي  َكَما 

ْت  ــَداَة َفــرَّ ــ ــَســاَء َغ ــنِّ الّشهيدَوَلـــْم َأْنـــَس ال اْبـــِن  الّشهيد  ــْعــِش  َن إَِلـــى 

ـــا َخــِضــيــَبــا  ــذي َقـــبَّـــَلـــْت َكـــفَّ ــَهـ الُخُدوِدَفـ فِي  َوْرًدا  تِْلَك  ــْت  َوَشــمَّ

ــْت  ــاَل ــْت َلــْيــَلــى َوَق ــَل ــاَب َأِعــيــِديَوَزْيـــنَـــُب َق َلْيَلى  ــا  َي ــْوَح  ــنَّ ال ــِدي  ــي َأِع

ــمٍّ  ــاِب َوَبــــْدِر َت ــَب ــشَّ ــِو ال ــْل ــٍد َخــْيــِر الـــُجـــُدوِدَعــَلــى ُح ــمَّ ــَح ــِه ُم ــي ــبِ َش
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ّ
ؤاُد تفط

ُ
القصيدة الخامسة: يا صاِحب العْصِر الف

تفّطرا الــُفــؤاُد  العْصِر  صاِحَب  جرىيا  الّدْمِع  ووابُِل  الُحسْيِن  ِلْبِن 

وفِــي خْلًقا  بِــأْحــمــٍد  الّشبِيُه  ــرافْهو  ــا وتــفــكُّ ــًق ــطِ ــٍم مــنْ ــِرْيـ ُخـــُلـــٍق كـ

بِنْفِسِه  ــُجــوُد  ي ــْن  م أّول  ــان  ك ــْد  ْبِط ساداِت الورىق ِمْن أْهِل بْيِت السِّ

ــِه  ــوداِع لِ ــا  تــألــمُّ الــُحــســْيــُن  سرىفبكى  ُحْزًنا  ــُدوِدِه  ُخ فْوق  والّدْمُع 

ُمــحــّمــٍد  ــُه  ــي شــبِ ذا  إِلـــِهـــي  ــادى  ــ وتجّبران بغى  لـِـمــْن  الِقتال  يْبِغي 

ُمــســاِرًعــا  لـِـْلــِجــهــاِد  عــِلــيٌّ  سّطراومضى  الّشجاعِة  فِي  المالِحِم  خْير 

ــٍد ــوالِ لِ الـــُفـــؤاِد  ظــمــَأ  ــْن شكا  ــِك ــاُه الــّظــمــاُء وأّثـــرال ــش ــّض أْح ــْد ق ق

إِلـــى الوغى ــنــّي  ُب يــا  ُعـــْد  كــْوثــرافــأجــابــُه  ــِه  ــدْي ي ِمـــْن  ك  جـــدُّ يْسِقيك 

ُمــصــابـِـًرا  ــُدوِّ  ــع ال على  يــِكــرُّ  غـــاِدرافغدا  ُرْمـــًحـــا  ــِه  ــي ــْرِم ي بِـــِه  وإِذا 

بِأْسِرها فـِـيــِه  ــداُء  ــ األْع الّثرىوأحــاطــْت  ــْوق  ف ُسُيوُفُهْم  قّطعْتُه  قــْد 

الُمْصطفى سقانِي  قــْد  ــاُه  أب ــادى  كــْأِســِه األْوفـــى شــراًبــا طاِهران ــْن  ِم

ُملبًِّيا  الّشهيد  ــُط  ــْب ــسِّ ال ُمشّطرافــأجــابــُه  ــُيــوِف  بِــالــسُّ ِجْسًما  ورآُه 

ُمْهجتِي يا  العفا  ْنيا  الدُّ على  رانادى  ُمبكِّ الُهُموِم  ِمْن  اْسترْحت  فقِد 

 كْربال كْم ِمْن حشًى ِلُمحّمٍد
ْ

القصيدة السادسة: َسل

لُِمحّمٍد حشًى  ِمْن  كْم  كْربال  يِدَسْل  ِمْن  اسُتِجّذْت  وكْم  بِها  ُنِهبْت 

ــهــا بِ ُأِريـــــــق  زاٍك  دٍم  ــْم  ــكـ ُمبّدِدولـ يوِف  بِالسُّ ُقْدٍس  ُجْثماِن  وكْم 
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ترْقرقْت الُحسْيِن  صْدِر  على  عـــبـــراُتـــُه ُحـــْزًنـــا أِلْكــــــرِم ســّيــدوبِها 

ــْن ُذؤابــــِة هــاِشــٍم  ــيُّ قـــْدٍر ِمـ ــِل المْحتِدوع بِطِيِب  شماِئُلُه  عبقْت 

ــٍة  ــانـ ــٍة رّيـ ــانـ ــِه ِمــــْن رْيـــحـ ــ ــِدي ــ ــا وحـــرِّ ُمــهــنّــِدأْف ــرِّ ظــًم ــح ــْت بِ ــّف ج

ــْن ُمـــــراِق نــِجــيــِعــِه  ــ ــْدٌر ِم ــ ــِه بـ ــل بِالعْسجِدل ُلجْينُه  الــُحــســاُم  مــزج 

تجاريا  ــِد  ــوري ال ودُم  با  الصِّ ــِه لـــْم يــْخــُمــِدمــاُء  ــبِ ــْل ــِه ولِهــــُب ق ــي فِ

ُتراُثه  ــي  وِه ــّر  الــغُّ فاِت  الصِّ أْصيِدجمع  ِغــْطــِريــٍف وشــْهــٍم  ــلِّ  ُك ــْن  ِم

حْيدر شجاعِة  فِي  حْمزة  بْأِس  أْحمِدفِي  مهابِة  ــي  وفِ الُحسْيِن  بِــإِبــا 

ــيــِب خالِئٍق ُخــُلــٍق وطِ ــي  فِ ــراُه  محّمِدوتـ ــيِّ  ــبِ ــنّ ــال ك ُنـــْطـــٍق  ــِغ  ــي ــِل وب

ُمكابٌِد  وُهـــو  لــلــتــوِديــِع  ــُؤوُب  ــ الُمْجِهِدوي ولِْلحِديِد  الــُفــؤاِد  لِظما 

اْشتكى وما  ظماُه  أٍب  لِخْيِر  ظمأ الحشى إّل إلى الّظاِمي الّصِدييْشُكو 

ــِه  ــِق ــِري ــِه بِ ــْي ــاع ُيـــؤثِـــُرُه عــل ــص ــاْن يجُمِدف ــْم  لِـ ِريـــِقـــِه  ــة  ــّم ث كـــان  لـــْو 

 القصيدة السابعة: ُحزُن ابُن ليلى يستِدرُّ مداِمِعي

مداِمِعي  يستِدرُّ  ليلى  ابُن  هناِئي ُحــزُن  ــثــيــُر  ُي ــِه  ــتِ هــّم ــُم  ــي وعــظِ

ــالِء سْل عنُه أكناَف الُطفوِف فكم بِها األش ــن  ِم صفيحُتُه  تــرَكــت 

فأحاَلها  بُِحساِمِه  الوغى  الُبلغاِء َمَلَك  ــَن  ــُس أل أعــَيــت  دهــمــاَء 

وُعمُرُه  بِــاألُلــوِف  يفتُِك  اإلحصاِء غيراَن  ِمن  العقديِن  جاوَز  ما 

جبينِِه ــوَق  وف يــرُصــُدُه  ــّراِء والِسبُط  ــسـ ــن بــــــواِدُر الـ ــري ــاظِ ــن ــل لِ



400

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

فقد  أدِركــنِــي  ــدعــوُه  ي بِـــِه  أعدائي وإذا  بِجمِعها  علّي  داَرت 

ِشبِلِه عن  الِعدى  دفَع  إذا  ــاِء حّتى  ــكـ وُبـ بِـــلـــوعـــٍة  ــِه  ــيـ إلـ آوى 

تمازَجت الجبيِن  ُمنعِفَر  بيضاِء ألفاُه  بِــوجــنــٍة  الـــِدمـــاِء  ُحــمــُر 

ِحجِرِه  في  وليدُه  رأَس  ــّل  الغبراِء وأح عثيَر  ِيمِسُح  وانــصــاَع 

الحشا  بِـــدِم  غــّذيــُتــهــا  نبعًة  ــا  ــاِء ي ــٍة غــنّ ــ ــي روض ــهــا ف وغــرســُت

دجى  إذا  ــَس  ــي األنِ ُكــنــَت  ــنــّي  سماِئي أُب بدَر  وُكنَت  البهيُم  اّلليُل 

الشعر الشعبّي

: األبو ذّيات
ً

أّول

1. بعديت وللقلب سّريت بعداك
بعداك سّريت  وللگلب  وفعلت أفعال حامي الجار بعداكبعديت 

بعداك بويه  يا  العفى  الدنيا  ايدّيهعلى  بين  من  تروح  وسفه  علي 

2. أنا ردتك ما ردت دنيا وال مال
مال  ول  دنيا  ردت  ما  ردتك  تحضرني لو وگع حملي ولو مالأنا 

ــال  والمـ ظنوني  خــابــت  بيَّهيبني  گطعت  يبني  الضيگ  عند 

3. ُيّماي لمين رّبيتك واريدك
واريـــدك رّبــيــتــك  لمين  ــاي  ــّم واريدكُي عيشي  ويظل  تبگه  كنت 

ــدك  وري ينحز  حسبت  مــا  سبّيهبعد  اخالفك  وامشي  بالطف 
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4. شبيهه الروح تلوح ما ادري شبيهه
شبيههشبيهه الروح تلوح ما ادري شبيهه  ضلوعي  الغضا  وكانون 

شبيهه  ــادي  ــه ــل ل الــكــان  ــظــالم الــغــاضــرّيــهراح  ــه ب طــفــه ضــّي

5. بفضلنه احنه على الوادم علينه
علينه الـــوادم  على  احنه  علينهبفضلنه  ــر صـــّوب  ــده وال زيــنــب  ــا  ي

علينه  جــابــوا  بــيــه  الــنــعــش  ــذا  ــههـ شــبــيــه الــمــصــطــفــى ســيــد الــبــرّي

6. بدليلي يا سيوف العتب يّمي
ــعــتــب يــّمــي ــوف ال ــي ــي يـــا س ــي ــدل يّميب ــش  ــوح ال ــس  ب طــريــح ويــنــعــه 

ــب لــتــعــتــبــن يــّمــي ــت ــع ــي ال ــركـ ــك عــلــّيــهاتـ ــاب ــت ــد مـــن گــتــلــي اع ــ أش

7. علي األكبر صمت يحسين ونصار 
ــي األكـــرب صــحــت حيــســن ونــصــار ونصارع بالگلب  وعليه  ابني  شباب 

ــوان وانــصــار ــه اگــطــعــت يــــوم الــغــاضــرّيــهبــعــدك مــا ظــل لــبــوك أعـ ــيـ وبـ

ه 8. الِحبِْيِب الُمصطفى ْبَشْخَصك تَِجلَّ
لَّه جِتَ ْبَشْخَصك  اُلصطفى  ــهاِلبِْيِب  ــل َوْكـــَتـــه تـِـَجــلَّ ــر واهـ ــب عــلــي األك

اله( لَّه )جتي  جِتَ ِكْلها  ِعِلْم وِشِعْر  ــْعــلــوَمــه الــِجــِلــيَّــهاِِهْل  ِربِـــيـــِب ْحــســيــن بِ

9. يبني شلون سيف الوصل ورداك
ورداك الوصل  سيف  شلون  ورداك يبني  گطع  وصــّلــك  گلبي  گطع 

ورداك  ــيــوم  ال يبويه  الــكــوثــر  ــن  علّيه ام الــدنــيــا  ظــلــّمــت  ــه  وآنـ يبني   
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10. جمر العطش بگليبي شبابه
ــه  ــاب ــبــي شــب ــي ــقــل ــر الـــعـــطـــش ب ــ شبابهمج ــّذة  ــ ل مــنــحــرم  ــي  ــل ال عــلــى 

ــه  ــاب ــربة شــب ــ ــغ ــ ــى ال ــ ــه ع ــدونـ ــمـ بّيهيـ وانگطع  الــوصــل  منه  انگطع 

ثانًيا: القصائد واألبيات

1. يبني لكبر
ماي علي  يا  ريته  دّمــي  لكبر  عيناييبني  نور  يا  ورشفك  لكبر  يبني 

هاي مصيبتي  اجتني  منين  لكبر  يبني 

2. فگيده يا علي يبني فگيده
ــنــي فــگــيــده  ــب ــي ي ــل ــا ع ــده يـ ــي ــگ بعيدهف ــارت  ــ ص شــوفــتــك  بــعــيــده 

ايده  انشلَّت  عليك  ى  تجرَّ الزاداللي  إله  طاب  ول  ِهنه  ل  وشرابه 

3. گام حسين يضرب ايده بيده
بيده  ايــده  يضرب  حسين  ــام  وريــدهگ دم  من  شيبته  ويخضب 

ــار يــم جــثــة ولــيــده  ــو ومــحــت يــريــد ويــــاه لــلــمــخــيــم يــعــيــدهأبـ

ــده  ــري ــتــظــر وأمـــــه ت ــن ــه ت ــت ــم ولــيــدهع تفگد  ــدة  ــوالـ الـ صعبة 

4. گعد عنده وشافه مغمض العين
العين مغمض  وشافه  عنده  نّصينگعد  ــراس  والـ طبر  متواصل 

الخدين معّفر  مسّلب  وتحّسرعـــاري  وليده  على  ظهره  حنى 
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5. على جثة ولدها تنوح ليلى
ليلى  تــنــوح  ــدهــا  ول جثة  عقيلهعلى  يـــا  ــب  ــن زي يـــا  ــادي  ــنـ وتـ

ــه  ــل ــي ــي ودل ــب ــل ــر ق ــم ــا ث ــه يـ ــم ــك ثــقــيــلــهي ــ ــرات ــ ــب ــ مـــطـــبـــر وط

ــي عــلــيــلــه  ــرن ــض ــح ــت ت ــي ــن ــم تهيلهت بــيــدك  ــر  ــب ــق ال وتـــــراب 

تشيله  مــتــونــك  عــلــى  ليلهونــعــشــي  ــام  ــن ي بــعــد مــا  قــلــبــي  يــمــه 

ميله  ــون  ــلـ شـ ــان  ــ ــزم ــ ال فـــــّرق الــمــحــبــوب وخــلــيــلــهمــــال 

ــةاجــــــت يـــــم جـــثـــة األكـــبـــر  ــا طــفــل ــ ــده ــ ــي ــ ســـكـــيـــنـــة وب

ــا  ــهـ ــتـ ــابـ ــا جـ ــ ــه ــ ــن ــ ــهرقـــــيـــــة ك ــّل ــه ــا ت ــ ــه ــ ــع ــ تـــشـــوفـــه ودم

ــهحــكــوا وّيــــه األخــــو الــغــالــي  ــن ــوة اح ــ ــ ــن األخـ ــ يـــتـــامـــى م

يصعب  ــو  لـ الــغــربــة  ــرح  ــ ــدك أشـــــــد جـــارحـــنـــهوجـ ــ ــقـ ــ فـ

ــك تـــتـــركـــنـــه  ــيـ ــلـ ــون عـ ــ ــهـ ــ ــايـ ــنـ ــبـــارحـ ــبـــة وتـ ــيـ ــو الـــطـ ــبـ يـ

تـــخـــلـــيـــنـــا  ــة  ــ ــل ــ ــه ــ س سهلةإذا  ــو  مـ الـــعـــشـــرة  ــي  ــراهـ تـ

موقف  نــظــرة  ونــظــر  عينه  ــم شــوفــهفتح  ــ ــر األصـ ــخ ــت ص ــف ي

سنين  بـــثـــالث  الـــهـــي  ــه  ــل ــةطــف ــوف ــه ــل ــا م ــهـ ــيـ لـــشـــوفـــة خـ

عمها  الــــواعــــدت  ــهوســكــنــة  ــوف ــف وتـــركـــهـــا بــقــطــعــة ك

ــم  ــره ــظ ــن ــون ي ــ ــل ــ ــى مـــهـــلـــهخــــواتــــه ش ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وتـ

ــي  ــن ــذري ــة بـــالـــلـــه ع ــن ــك ــا س ــ ــوّذري ــ ــ وشــــوفــــي جـــســـمـــي م

ــروح  ــة يــا بــعــد الـ ــقــوم ــدرعــلــى ال ــ ــا أقـ ــ ــوة مـ ــ ــخـ ــ وحــــــق الـ

ــي  ــنـ ــيـ ــرفـ ــعـ ــي تـ ــ ــ ــت ــ ــ ــو إن ــ ــ ــرمـ ــ ــب ــ ــي األك ــ ــرف ــ ــع ــ خــــّيــــك ت
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ــهمـــــــا يـــــتـــــعـــــّذر بـــلـــحـــظـــة  ــلـ أهـ ــد  ــ ــع ــ ب ــى  ــسـ ــنـ يـ ول 

ــة ســـامـــحـــي جـــروحـــي  ــ ــّي ــ ــيرق ــن ــي ــذب ــع ــرى والـــــلـــــه ت ــ ــ تـ

ــة  ــرب ــأرض غ ــ ــ ــي بــــك بـ ــ ــان ــ يــــمــــحــــزونــــة تـــفـــقـــديـــنـــيك

ــيشـــيـــلـــي عـــيـــنـــك بـــســـرعـــة  ــن ــي ع ــى  ــ ــل ــ ع ــع  ــ ــوقـ ــ تـ ل 

ــي  ــنـ ــذريـ عـ تـــحـــبـــيـــنـــي  ــىإذا  ــل ــلـــب أغ ــقـ ــن الـ ــ تــــــراك م

6. دخليني يخويه احسين يمه 
جسمهدخــلــيــنــي يــخــويــه احــســيــن يــّمــه  اجروح  عيني  ابدمع  احس 

يحسينعلي اعيوني واريد الصدري اضّمه  ويـــاك  للخيم  ــلــه  واشــي

7. هوه فوگه اوحط خده على خده 
خده  على  خده  اوحــط  فوگه  او صدره فوگ صدره اوزاد وجدههوه 

يلكبرشــّمــه اوصـــاح عــمــرك هــذا حده يــولــيــدي  ــن  ــي ــع ال يـــنـــور 

8. يا علي يبني النوب ذّليت
ــت ــي ــوب ذّل ــنـ ــنــي الـ ــب ــي ي ــل ــا ع ــي تــمــنــيــت يـ ــذنـ ــاخـ والــــمــــوت يـ

البيت ــل  ــاشــاي ي ــط  ــوس ال ــود  ــم ــدي شــخــّلــيــت ع ــنـ ــي بــعــد عـ ــن ــب ي

ــيــش رّديـــت ــقــيــتانـــه بــيــش اجــيــت وب ب ل  عـــســـانـــي  ــدك  ــ ــع ــ ب

9. يبني عّمتك زينب
ــــب ــن ــ ــك زي ــ ــتـ ــ ــّمـ ــ ــي عـ ــ ــن ــ ــب ــ ــب فـــرفـــر ي ــلـ ــگـ ــا الـ ــ ــده ــ ــن ع ــ مـ

ــلـــحـــومـــة ــرتــــعــــنّــــت لــــيــــك لـ ــث ــع ت او  ــض  ــهـ ــنـ تـ ــه  ــ ــوي ــ ــب ــ ي



405

ــا يــحــســيــن ــهـ ــوتـ ــصـ ــرتــصــيــح ابـ ــ ــب ــ ــي األك ــ ــل ــ ــع ــ دّلــــيــــنــــي اب

يـــبـــنـــي اوأّمـــــــــــــن اعـــلـــيـــهـــاانـــــهـــــض يــــــا عــــلــــي لــيــهــا

ــم ســّلــيــهــا  ــ ــي ــ ــض ــ ــاكواعـــــلـــــى ال ــخـ ــنـ تــــراهــــي واقــــفــــة اوتـ

ــض الـــــنـــــخـــــواهـــــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مــــــــا تـ

10. هذا يگطع بسيفه وريده 
ــده  ــ ــه وريـ ــف ــي ــس ــع ب ــط ــگ ــذا ي ــ ــل إيـــده هـ ــص ــاجــر ف ــالــخــن وهــــذا ب

الحديده  رمــحــه  مــن  يغط  ويفخر وهـــذا  يــعــالــج  وهـــو  بــخــاصــرتــه 

11. هوت فوقه تحب خّده وتشّمه 
وتشّمه خـــّده  تحب  فــوقــه  ــوت  دّمهه بفيض  وجهها  تصبغ  وغــدت 

يعّمه  ــه  تــگــّل ــلــه  ــب ال بــعــيــد  بهالحرعــســه  ليش  نايم  الــتــربــان  على 

12. يبويه گول منهو الشرگ راسك 
راسك الشرگ  منهو  گــول  انفاسك يبويه  خــّمــد  مــن  العين  يــنــور 

اوطاسك درعك  نهب  من  امطّبريعگلي  اشوفنك  اشلون  يروحي 

13. على الدنيا العفا بعدك يلكبر
يلكبر بعدك  العفا  الدنيا  عسن جسمي گبل جسمك توذرعلى 

أگدر اشلون  يبويه  بعدك  امــددأظل  عيني  نصب  انــتــه  وهـــاي 
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 الليلة التاسعة
L القاسم بن الحسن

المجلس األّول

القصيدة 

الُهدى بدُر  الُمجتبى  الزِكيِّ  والُسؤدِدِشبُل  والُعال  المناِقِب  شمُس 

ناِشًئا  تعّود  قد  البسالِة  يتعّوِدوعلى  ــم  ل ــأِس  ــب ال لـِـغــيــِر  ــٌد  أسـ

ِه  عمِّ ِوحــدُة  أشجاُه  ُمذ  أنْسُه  ُمنِجِدلم  ِمــن  لــُه  ما  ــاِدي  األعـ بين 

وقلُبُه  الُحسيِن  ِمن  الِقتاَل  ــِدطلَب  ــوقُّ ت أّي  بِــالــُحــزِن  ــٍد  ــوقِّ ــت ُم

الُهدى سنا  بدِر  عبراُت  الفرقِدفتدفًًّقت  شقيِق  على  النبِيِّ  ِسبِط 

فِيُهُم يخُطُب  القوِم  نحو  أملِدفانصاَع  وأسمر  صمصاٍم  بِِلساِن 

ُتنِكُروا إن  ــاًل  ــاِئ ِق فِيِهم  ــِكــرُّ  األمجِدوِي الزِكيِّ  ابُن  فإنِّي  إسِمي 

وسقاُهُم الوغى  ُشجعاَن  لِهذِمِه الصِديفأباَد  بِكأٍس  الطِعاِن  ُمّر 

ُمقنًِّعا  شّد  الخلِق  أشقى  ــرِم سّيدوعليِه  ــ ــا ألك ــ ــي ســيــِفــِه رأًس ف

ُتخَمَدَفَهَوى َكَما َتهِوي الِجَباُل َعَلى الثََّرى ــَم  ل ــَؤاِدِه  ــ ُفـ ــاُر  ــ َوَن ــاٍم  َظـ

ــاُه أدِركـــنِـــي فقد  ــّم ــا ع تجلُِّديودعـــا أي وباَن  كبِِدي  الظما  أورى 
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ُمباِدًرا  الُمستغيِث  غــوُث  واليِدفأتاُه  يفحُص  بِالِرجِل  بِــِه  وإذا 

ــا  نــاِدًب الــُمــخــّيــِم  بِـــِه نحو  ُمكمِدوأتـــى  بِــقــلــٍب  ــِه  ــي ــرثِ وي يبِكي 

ساعد الله قلب األم! كأّني برملة تخاطب ولدها:
تگلة يّمه

ــه اشـــــلـــــون بـــّيـــه ــ ــّم ــ ــي ــ جــــاســــم ي

ــه ــّيـ ــلـ خـ دارك  ــت  ــ ــن ــ ــاي ــ ع لــــــو 

ــّيـــه ــد روحــــــــي تــــعــــال لـ ــ ــع ــ يـــــا ب

ــد وحـــاچـــيـــك ــ ــع ــ ــل اگ ــ ــال خـ ــ ــع ــ ت

ــي أراويــــــك  ــب ــل ــگ ــب واصـــــــــواب ال

ــك ــي ــان ــع ــوة م ــ ــل ــ يـــولـــيـــدي يــــل ح

 )بحر طويل/ لفى عاشور/ تغريد حزين(

ــواب  ــ اجـ رد  ــه  ــّمـ يـ ــهيـــقـــاســـم  ــ ــروم ــ ــح ــ أّمــــــــــك آنــــــــه م

ــم ســـهـــم مــنــصــاب  ــ ــي ك ــب ــل ــالـــومـــهق ــي الـــــــــروح مـ ــ ــن ــ وم

آه ــة  ــم ــاي ي آه  ــة  ــم ــاي ي آه  ــة  ــم ــاي ي آه 

ــن دممــــمــــروده عـــيـــونـــي اعــلــيــك ــ م ــا  ــ ــه ــ ــوع ــ ادم تـــصـــب 

ــل انــــهــــار أفــــّكــــر بــيــك  ــيـ ــملـ ــس ــل ــرح ب ــ ــج ــ ــل ــ يـــــا مـــــن ل

ــك ــادي ــن نـــــهـــــاري بــــعــــدك إتـــعـــتـــمقــلــب أّمـــــك بــقــى ي
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ــرب ألــقــيــك ــتـ ــنـــي هـــالـــنـــومـــهتــنــام اعــلــى الـ ــبـ ــول يـ ــ ــط ــ م

آه  ــمــة  ــاي ي آه  ــمــة  ــاي ي آه  ــمــة  ــاي ي آه 

ــة ضـــويـــة جـــان ــع ــم ــز الـــــروحمـــثـــل ش ــزيـ ــاعـ ــابـــك يـ ــبـ شـ

ــان ــص ــأغ ــة ب ــل ــك ــش لــجــروحيـــــــوردة م أثــــر  مـــن  دم  تــهــل 

ــة الـــشـــبـــان ــ ــنـ ــ ــاب وزيـ ــ ــب ــ يـــجـــاســـم يــبــنــي يـــامـــذبـــوحش

ــيـــاب الـــزفـــه صــــار اكــفــان  ــهثـ ــدومـ ــه اهـ ــركـ ــغـ ــه امـ ــ ــدم ــ اب

آه ــة  ــم ــاي ي آه  ــة  ــم ــاي ي آه  ــة  ــم ــاي ي آه 

)أبو ذّية(

تــراهــا  رمــلــه  يالحسن  تراهايــريــتــك  جاسمها  بــجــروح  تشم 

تراها اگعدلي  ولــيــدي  ــروح بيهوتگله  ــ الـ ــد  ــ ــرك مـــا أري ــغــي ب

المصيبة

هذا القاسم بن الحسن المجتبى، ذلك الشاب الذي لم يبلغ الحلم 
وأثاره وتضحياته  بأخالقه  لكّل شاب  األعلى  المثال  كان  من عمره، 
لألّمة واإلسالم في عصرنا هذا ودفاًعا عن مقّدساتنا وأعراضنا، ول 

يهابون الموت وهم يَرونه أحلى من العسل. 
عندك؟  الموت  طعم  تجد  كيف  قاسم،  بنّي  الحسين:  اإلمام  يسأله 
فيجيبه القاسم: والله يا عّم، أحلى من العسل. وفي كربالء،كان من جملة 
الذين أذن لهم اإلمام بالرحيل، وأَبوا أن يعيشوا دون بذل مهجهم دون 
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الحسين Q. فبعد استشهاد أصحاب الحسين، تقّدم القاسم مستأذًنا 
عّمه في القتال، ولكّن الحسين أبى أن يأذن له. ولكن بعد استشهاد علّي 
األكبر وأبناء جعفر الطّيار وأبناء مسلم بن عقيل، ما تحّمل القاسم مشهد 
عّمه الحسين ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟!  هل من ذابٍّ َيُذبُّ عن حرم 
د َيخاُف اللَه فِينا؟! هل ِمن ُمعين يرُجو ما ِعنَد  رسول الله؟! َهل ِمن ُمَوحِّ

اللِه في إعاَنتِنا؟! فخرج ينادي: لبيََّك َعم أبا عبد الله.
ُه إلى َصدِرِه، وقال له: يابن أخي،  إليه، ضمَّ  Q  أقبل الحسين 
َضَك لِضرِب  أنت البقيَّة من أخي الحسن المجتبى، فال أحبُّ أن ُأعرِّ
يوف، قال القاسم: سّيدي ومولي، خذ منّي هذه الوصّية، أخذها  السُّ
الحسين منه، فتحها، وإذا هي كتاب من اإلمام الحسن ألخيه الحسين 
بالّشهادة  القاسم  لولدي  ائذن  الله،  عبد  أبا  أخي  فيها:  يقول   ،Q

بين يديك.

 )لحن الفراق(

ــكيــــــــــــــــا خــــــلــــــيــــــصــــــي ــ ــن أّم ــب ــل ــة ب ــب ــل ــدي ط ــنـ عـ

ــركيــــــــــــــــا خــــــلــــــيــــــصــــــي ــص ــن ــل اولـــــيـــــدي ي ــ ــب ــ اق

ــكيــــــــــــــــا خــــــلــــــيــــــصــــــي ــل ــب ــوت ق ــ ــم ــ ــل ــ قـــــّدمـــــه ل

نظر  كربالء.  في  معك  شريًكا  أكون  بأن  لي  اسمح  يقول:  وكأّنه 
دموعه  وسالت  ورحمة،  عطف  نظرة  القاسم  إلى   )Q الحسين 
يلفظ  Qوهو  الحسن  أخيه  رحيل  يوم  تذّكر  به  خّديه،كأّني  على 

كبده المسموم! ثم دنا من القاسم وضّمه إلى صدره، وجعال يبكيان!
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)عاشوري(

آه آه  عيوني  يا  الله  وداَعــة  ــونــيِيِگلَّه  ــَخــلُّ ــم َوْحــــــِدي تِ ــُك ــْت ــيَّ نِ

يفطِرهاْن عليكُم يا ويلي تَِوْدعوني آه آه للَقُلْب  وَداْعُكم  ي  عمِّ يا 

ي  اه يا أّماه، إنَّ عمِّ ِه فِرًحا مسروًرا، وهو يقول: يا ُأمَّ  أقبَل القاِسُم إلى أمِّ
َرْمَلَة  واياِت تقوُل: إنَّ  الرِّ تُه رملُة إلى صدِرها. و َبعُض  أِذَن لِي، َفضمَّ َقْد 
.Q  بِنَفسها ألبسْته لَمَة الَحرِب ليقاتَِل َبيَن َيَدي أبي عبِد الله الُحسيِن

كأّني بها تخاطب ولدها:

ــي  ــ ــب ــ ــي ــ ــب ــ ــيوداعـــــــــــــــــــا يــــــــــا ح ــ ــب ــ ــي ــ ــص ــ يـــــكـــــل مـــــــالـــــــي ون

ــييـــــــــا أغـــــــــــى مـــــــــا بــــــگــــــى يل  ــبـ ــيـ ذخــــــــرتــــــــه لـــــــيـــــــوم شـ

ــكلـــــچـــــن هــــــالــــــيــــــوم يــــومــــك ــومـ ــمـ هـ انـــــفـــــض  دگــــــــــوم   

ــك  ــ ــ ــّم ــ ــ دمـــــومـــــكفــــــــــــــدا لـــــــســـــــن ع تــــــرخــــــص  ردت 

أّمـــــــــك ووّدع  ــي يــــّمــــكتـــــــعـــــــال  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــذ گـ ــ ــ ــاخ ــ ــ ــم ــ ــ ي

ــكگـــــــبـــــــل مــــــــــــــــرتوح عـــــنّـــــي ــ ــّمـ ــ اشـ ارد  آيــــــولــــــيــــــدي 

ســــــــــالمــــــــــي لــــــلــــــزچــــــّيــــــهوأَحــــــــــلــــــــــك هـــــالـــــوصـــــّيـــــه

ــوم  ــمـ ــسـ ــهولــــــبــــــوك الــــــــــــراح مـ ــ ــّيـ ــ ــحـ ــ إخـــــــــــــذ مـــــــــنّـــــــــي تـ

هذا  َشخِصيَِّة  َعن  األعداُء  وَتساءَل  المعركِة،  إلى  القاِسُم    فانطَلَق 
الُغالِم، فبَدأ َيرَتِجُز وَيقوُل:

الَحَسْن َنْجُل  فأنا  تنكروني  ِسُبط النَّبِيِّ الُمصطفى والُمؤَتَمْن إْن 

الُمْرَتَهْن  كاألسيِر  ُحَسْيٌن  َبْيَن ُأناس ل ُسُقوا َصْوَب الُمُزْنهذا 
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 يقول حميد بن مسلم: خرج إلينا القاِسُم وبيده سيُفُه، وجُهُه كفلَقِة 
ِرْجَليِه َنعالن.  وفي ذلك يقول  َقميٌص وإزاٌر، وفي  قمر طالِع، وعليِه 
ْحَت التاريخ َلما وَجْدَت ُغالًما َهكذا، يَبُرز إليِه  حميد بن مسلم: لو َتَصفَّ
َسبعوَن َرُجاًل وَعَليِه قميٌص وإزاٌر، والحاُل أنَّ العرَب كانوا ل يبُرزوَن 
روِع والمفاِخِر، حتى إّن الرجل منهم كان  إلّ بعد الستعداِد، ولبِس الدُّ
منُه  ُيرى  الحرِب، ول  الحديِد ومن لَمِة  ما عليِه من  لِكثرِة  ُيعَرُف  ل 
إلّ عيناُه. والقاِسُم بن الحسن Q برز يوم عاشوراء إلى األعداء، 
وعليه قميٌص وإزاٌر! وأعَجُب من هذا أّن القاِسَم لعَدِم ُمبالتِِه بَِكثَرِة 
ه، وبينما هو  األعداِء انقَطَع ِشسُع َنعلِه، ووَقَف بين تلك الجموع َيشدُّ
ُنفيل  اللِه، وهو ُعمرو بن سعد بن  لعيٌن من أعداء  إليه  إذ بدر  كذلك 
له  ُه.  فقال  وَعمَّ ُه  ُأمَّ بِه  ُأثِكل  لم  إن  العرب،  آثاُم  قائاًل:  َعَلّي  األزدي، 
احتوشوه،  الذين  يكفيك  دعه،  قمر؟!  كفلقة  وجهه  ترى  أما  حميد: 
فقال: ل والله، حتَّى أضرب ضربتي، فما وّلى عدو الله حّتى ضرب 
القاسم على ُأمِّ رأسه فَشقَّ هامته نصفين، فهوى على األرض منادًيا: 

اه، أدركني! يا عمَّ
اليّمهعّمي يعّمي ابساع حضنك أرد اشّمه يبو  ياحبيبي  اودعــك  خلني 

ظلمه هالميدان  صار  اشوفك  مگدر 

الـــعـــن  غـــــّطـــــه  رايس  مـــــــگـــــــدر انــــــــظــــــــرك زيـــــندم 

 أتاه عمه الحسين Q، وإذا بالغالم يفحص بيديه ورجليه، فقال 
َك أن َتدعوُه فال ُيجيُبَك، أو ُيجيُبَك  اإلمام Q: عزَّ واللِه على عمِّ
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فال ُيعينَُك، أو ُيعينَُك فال ُيغني َعنَْك، ُبْعًدا لَقوم قتلوَك، ومن َخصُمُهم 
ناِصُرُه. َوَقــلَّ  ــُرُه  واتِ َكُثَر  واللِه  َيــوٌم  هذا  وأبــوَك،  ك  َجــدُّ القياَمِة  َيــوَم 

اشبيدي جاسم  يا  اونـــاداه  ياريت السيف گبلك حز وريديبكه 

اوحــيــدي تخلوني  الــكــم  ــان  أو على اخيّمي يا عّمي الخيل تفتره

إلى  واحتمله  القاسم،  صدر  على  صــدره  ووضــع  إليه،  نزل   ُثــمَّ 
الُمخيَّم، ورِجاله َتُخطَّان األرض.  جاء بالقاسم إلى الخيمة اّلتي فيها 
ولده، علّي األكبر، طرحه إلى جنبه، وجعل ينظر تارًة إلى وجه األكبر 
وينحني عليه، وينادي: واعلّياه! وينظر تارًة أخرى إلى وجه القاسم، 

وينادي: واقاسماه!
ــراتِحــــــــل جــــــّســــــام واتـــــوجـــــه ــ ــس ــ ــر ح ــ ــج ــ ــة ي ــمـ ــيـ ــخـ ــلـ لـ

ــراتيــــســــرتجــــع عــــــى الــــشــــّبــــان ــ ــ ــت زف ــلـ ــتـ وبـــــصـــــدره اعـ

ــه ــبـ ــشـ ــيـ ــهابــــــنــــــي الكـــــــــــرب الـ ــالـ ــمـ ــجـ ــه بـ ــ ــ ــل ــ ــ رســـــــــــول ال

ــع عـــيـــنـــاي ــ ــ ــدم ــ ــ يـــــحـــــق لــــلــــغــــالــــي دللـــــــهرّبـــــيـــــتـــــه ب

يـــتـــمـــّشـــى عـــــــّبـــــــاس  ــهوي  ــ ــاللـ ــ ــي اهـ ــ ــف ــ ــخ ــ ــم ي ــ ــثـ ــ ــَلـ ــ مـ

ــم بــــســــور وآيـــــــاتوعـــــــــن حـــــســـــن اتــــنــــاظــــر ــ ــّوذهـ ــ ــعـ ــ تـ

ــدريـــــگـــــعـــــد بـــــــــن الثــــــنــــــن ــ ــح ــ ــّت ــ ودمــــــعــــــة عــــيــــنــــَه ت

ــوم  ــي ــال ــن الـــســـن ه ــ ــة م ــ ــّي ــ ــروص ــ ــذك ــ ــت ــ صــــــــــار حــــســــيــــن ي

ــرأمـــــــانـــــــه هـــــالـــــولـــــد مـــــــّدة ــَشـ ــي َبـ ــ ــ ــى فــــراگــــه أخ ــ ــل ــ وع

ــايل  ــ ــغ ــ ــد ال ــ ــ ــوّس ــ ــ ــر وســـفـــاتيــــَوســــفــــه م ــ وانــــــه وحــــــدي أجـ
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ــه ــوت يــويــلــي وهـــم موتهجـــابـــه ومـــــــّدده مـــا بـــن اخ وبــكــى عــدهــم 

صوته ــوان  ــس ــن ال سمعن  ــا  م ــس  ــت رمــلــه تــصــيــح الــلــه اكــبــرب ــ إج

ه رملة، جاءت رمت بنفسها عليه، ولسان حالها: كأنِّي بُأمِّ

)عاشوري(

آه آه  جيّسام  اشلعته  والدتك  ــتــك گـــدامـــي اقــســامگلب  اشـــوفـــن جــّث

ابــأســّيــهوبجسمك جروحك حيَو اسهام آه آه تنظرلي  چنها  ــيــونــك  وٌع

يمحبوب ابــرايس  عسى  راسك  المهيوبطرُب  ــي  ــزك ال ابـــوك  يالتشبه 

البوب ــي  ــّدك داح الــكــرار ج ــةوعــي  ــّي ــه راســـــك رم ــت ــام ــه ــهــه ل ــي شــب

)لحن يمجّهز حسين(

نــــــايــــــم ضـــــــــوه الـــعـــيـــنوســـــــــــط الــــــصــــــواويــــــن

ــر الــــســــنــــيــــنيـــــــحـــــــاللـــــــك الـــــــنـــــــوم ــ ــ ــيـ ــ ــ ــزغـ ــ ــ يـ

ــوميــــــــايــــــــمــــــــه وّيـــــــــــــــاك ــ ــي ــ ــال ــ ه احـــــچـــــي  ارد 

شـــــكـــــواي ابــــــــــث  ــومارد  ــ ــمـ ــ ــك اهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ واشـ

ــومأمــــــــــــك يـــــامـــــحـــــبـــــوب ــ ــ واتـــــــــوســـــــــلـــــــــك گـ

يـــــــا أغــــــلــــــى البــــنــــيــــنمــــــــا أحــــــمــــــل اجـــــفـــــاك

ــهأدري هـــــــــــــــالفـــــــــــــــراگ ــ ــ ــع ــ ــ مـــــــــــا مـــــــنـــــــه رج

ــوم ــ ــل ــ ــظ ــ ــام ــ ــك ي ــ ــ ــاب ــ ــ ــي ــ ــ گـــــــلـــــــبـــــــي يــــشــــلــــعــــهاغ
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ــن ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وحـــــــــــــــــــده اســـــمـــــعـــــهلتــــــــــتــــــــــرك احـ

ــت الونــــــــيــــــــنأمـــــــــــــك وانــــــــــاديــــــــــك ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ع

مــــــــاحــــــــركــــــــيــــــــتــــــــهراســــــــــــــك الــــمــــطــــبــــور

ــهشــــــــــعــــــــــرك اشــــــــوفــــــــه ــ ــت ــ ــي ــ ــل ــ م دم  شـــــــــــو 

ــدي ــ ــ ــيـ ــ ــ ــولـ ــ ــ صــــــــــابــــــــــغ لــــگــــيــــتــــهخـــــــــــــــدك يـ

ــنأحـــــــمـــــــر والعــــــــيــــــــون ــ ــيـ ــ ــبـ ــ غـــــمـــــضـــــهـــــن الـ

ــب أمـــــــــك اعـــلـــيـــك ــ ــلـ ــ يـــــنـــــتـــــحـــــب ويـــــــنـــــــوحگـ

يـــــالـــــمـــــاخـــــذ الــــــــــروحمـــــــتـــــــرد عــــــلــــــى امــــــك

ــوحألــــــگــــــه الـــــصـــــبـــــر ويـــــن ــ ــ ــذب ــ ــ وولــــــــــيــــــــــدي م

ــك ــيـ ــلـ ــي اعـ ــ ــرتـ ــ ــسـ ــ ــا حـ ــ ــ يـــــــابـــــــن الــــمــــيــــامــــيــــنيـ

) أبو ذّية(

ــيــت  ــرت أّمــــك وحــنّ ــاذكـ وحنّيتيــبــنــي مـ ظهري  انطبكك  امن  عفتني 
ــم خــضــبــت شــيــبــي وحــنـّـيــت  ــاس ــهجي ــرّي ــاض ــغ ــك يـــاشـــبـــاب ال ــ ــدّم ــ اب

َخــت ــُه َرمــلــٌة َصَ ــ َبَصِريومــرمــٌل ُمــْذ َرأْت ِضَيا  يا  َوُســروِري  ُمهَجتِي  يا 
َظا الُفراِت  َشاطِي  عى  َتقِي  ــَدِرُبنَّي  ــوا بِــال َكـ ــْف والــمــاَء أشـــَرُبـــُه َص

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ





417

المجلس الثاني

القصيدة

ــه ــاِرَي َج ــوٍع  ــ ُدُم ِمـــْن  لِلُمتيَِّم  الَخاِوَيهَكـــْم  الطُّلوِل  تِْلَك  َعَلى  ُحْزًنا 

ــه ــَصــْرفِ بِ مـــاُن  الـــزَّ َغـــيَّـــَرِك  َداُر  ــا  َوَمَحْت َمَحاِسنَِك الُخطوُب الَعاِدَيهي

َفَأْصَبُحوا روِف  بِالصُّ َأْهَلِك  ــي َنــاِحــَيــهَوَأَبــاَد  ــواِح ــنَّ ــُؤمُّ ِمـــَن ال ــ ُكـــلٌّ َي

ٌد ُمَجرَّ عيِد  الصَّ َعَلى  الُحَسْيِن  افَِيهِمْثُل  الضَّ ــروِد  ــالــُب بِ ــُل  ــْرُف َي ــُد  ــزي َوَي

الثَّرى ــرِّ  َح َعَلى  ــا  ــاِوًي َث ــُه  ــَس َأْن ــْم  ــهَل ــاِوَي ــي َث ــاِح ــاألَض ــِه َك ــي ــو َأبِ ــنُ َوَب

َمْشُهوَرٌة ُرؤوُســُهــْم  ماِح  الرِّ ــْوَق  َعاِرَيهَف الَسنابِِك  َتْحَت  َوُجُسوُمُهْم 

نُوا َوُكفِّ قــاِب  الــرِّ بِــَدِم  ُلوا  ُغسِّ ــْد  افَِيهَق السَّ ياِح  الرِّ َهاتِيَك  َنْسِج  ِمــْن 

َبْينَُهم َما  الُمْجَتَبى  بُن  َضاِحَيهَوالَقاِسُم  َكَشْمٍس  َيــْزُهــو  َوَجبِينُُه 

ــُرُه ــْم ــاِل َوُع ج ــرِّ ــَن ال ــْي ــُه َب ــَس ــْم َأْن ــهَل ــَي ــمــانِ ــٌة َوَث ــَس ــْم ــِة َخ ــا لِــْلــَبــِريَّ ي

َفَتخاُلُهم بَِسْيِفِه  الــُكــَمــاَة  ــْرِدي  َخاِوَيه«ُيـ َنْخٍل  »َأْعجاَز  الثََّرى  َفْوَق 

لِْلَثرى ُمــْلــًقــى  َأْرَدْوُه  إذا  ــى  قانَِيهَحــتَّ الُمضيَئِة  ــِه  ــتِ ــنَ َوْج بِــِدمــاِء 

َفــَقــْد أدِركــنِــي  َعـــمُّ  يــا  َأَل  ــاَدى  ــ الماِضَيهَن يوُف  السُّ َأْعضاِئي  ْعَن  َوزَّ

ــُه ــوُع َوُدُم َبالُخَطى  ــِرُع  ــْس ُي ــاُه  ــَأت َجاِرَيهَف ُتْهَمى  َعْينَْيِه  ِمــْن  لِــأَلْرِض 
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)شعبي(

نّصين هامتك  ضرب  من  يبعد اهلي اصواب اليوجعك وينيعّمي 

للصواوين أشيلك  اشلون  وانته من الضرب جسمك مخّذميعمي 

ــّدر س بــيــه  للمخّيم  او  ــه  وحطّ جاسم يويلي الصف األكبرشــال

فّجر والــّدمــع  بينهم  مــا  الهمگعد  اتراكم  عليه  او  ناره  تشب 

حنّه للحرم  ــدت  غ جــاســم  ــه تــحــنّــهيــم  ــ ــدّم ــ ــه اب ــت ــاف ــن ش ــم ل

امهنّه جــاســم  ــا  ي اتصيح  ــه  والــعــمأّمـ ــال  ــخ ال يبعد  ابــهــلــزّفــه 

)أبو ذّية(

مال ول  دنيا  ردت  ما  ــك  ردت مالأنــا  ول  حملي  وگع  لو  تحضرني 

والمال اظنوني  خابت  جاسم  بّيهيا  اگطعت  يبني  الضيگ  بوگت 

المصيبة

بن  القاسم  الناحية عند ذكر  زيارة  | في  الحّجة  اإلمام  ورد عن 
الحسن المجتبى: الّسالم على القاسم بن الحسن بن علّي، المضروب 
عّمه  عليه  فجلى  عّمه،  الحسين  نادى  حين  لمته،  المسلوب  هامته، 
ُبعًدا  يقول:  والحسين  التراب،  ورجليه  بيديه  يفحص  فرآه  كالصقر، 

ك وأبوك. لقوم قتلوك، وَمن خصمهم يوم القيامة جدُّ
القاسم، على صغر سنِّه، ُعبِّر عنه أنَّه لم يبلغ الُحُلم )كان عمره 12 
أو 13 سنة تقريًبا(، كان متهّيًئا لنصرة عّمه الحسين، ومتدّرًبا على القتال 



419

 ،Q أباه الحسن  إذ إنَّ  كالفرسان والشجعان، وليس عجيًبا أمره؛ 
Q، فغدا  Q، وترّبى في حجر الحسين  وجّده أمير المؤمنين 
كاماًل في أخالقه وإيمانه وثباته، وقدوة للعارفين والسالكين إلى الله 
القاسم  أراد  عندما   Q الحسين  اإلمام  يسأله  للشهادة.  عشقه  في 
بها اإلمام  بّشر  الشهادة -كما  ُيرزقوا  إن كان في جملة من  أن يعرف 
ولدي  الحسين:  له  فقال  عاشوراء-  ليلة  أصحابه   Q الحسين 
قاسم، كيف تجد طعم الموت؟ قال: يا عّماه، الموت بين يديك عندي 

ره اإلمام الحسين بالشهادة. أحلى من العسل؛ فبشَّ
وبرز  عاشوراء،  يوم   R الحسين  أصحاب  ُقتل  أن  بعد  لذا، 
بني  شباب  من  وجملة  األكبر  علّي  وُقتل  هاشم،  بني  أبطاُل  للقتال 
هاشم، وسمع القاسم نداء عّمه الحسين: وا غربتاه، وا قّلة ناصراه، أما 
من معين يعيننا؟! أما من ناصر ينصرنا؟! أما من ذابٍّ يذّب عنّا؟! تقّدم 
 Q إلى عّمه مستأذًنا في النزول إلى الميدان، فلم يأذن له الحسين
ا على تحصيل اإلذن من عّمه، فلم  بادئ األمر، لكّن القاسم كان مصرًّ
 Q يزل يتوّسل إليه، ويقّبل يديه، حّتى أذن له. ثّم إّن اإلمام الحسين
ا،  قبل أن يسمح له في النزول إلى الميدان، أراد أن يوّدعه وداًعا خاصًّ
لم يوّدعه أحًدا من أهل بيته أو أصحابه، ألبسه ثوًبا على صورة الكفن، 
عّممه بعمامة أبيه الحسن، ونظر إليه، فما ملك نفسه دون أن ضّمه إلى 

صدره، وجعال يبكيان!
رملة  أّمه  إلى  توّجه  عّمه،  اإلذن من  بالقاسم عندما حّصل  وكأّني 
إلى  ضّمته  برملة  كأّني  الحسين،  ه  عمُّ له  أذن  بما  فرٌح  وهو  مسرًعا، 
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صدرها، وقالت: بني قاسم، بّلغ سالمي إلى والدك الحسن!
ــه ــن ــي ــك ــه تـــشـــّمـــه لـــــزمـــــت ركــــــابــــــه س ــگـ ــلـ ــحـ ــه بـ ــ ــت ــ ــم ــ وع

ــم مـــدهـــوشـــه ــ ــي ــ ــخ ــ طــــلــــعــــت تـــــــنـــــــادي أّمـــــــهومـــــــن ال

ــت ــوقـ ــالـ ــي يـــجـــاســـم هـ ــنـ ــبـ ــك لــــعــــّمــــك ضـــّمـــه يـ ــ ــل ــ ــي ــ ح

ــوم أنـــــــا ذاخــــرتــــك ــ ــي ــ ــال ــ ــه ــ ــيل ــونـ ــنـ بـــــالـــــك تــــخــــّيــــب ظـ

 فكان جوابه ألّمه: 

ــه  ــ ــنّ ــ ــك ــ ــيهـــــــــّز الـــــــرمـــــــح وت ــ ــلـ ــ ــيـ ــ يـــــــا والـــــــــــــدة دادعـ

مــــــن غــــيــــر مــــــا تــقــلــيــلــيرايــــــــــح أنــــــــا يــــــا والــــــــده

ــال ــربـ ــكـ إلــــــمــــــن اضــــــمــــــن حـــيـــلـــيعـــــّمـــــي وحـــــيـــــد بـ

ــيأنــــــــت وعـــــّمـــــتـــــي زيـــنـــب ــ ــون ــ ــخ ــ لـــــّمـــــن أغـــــيـــــر ان

 ثّم نزل القاسم إلى الميدان، ودموعه جارية على خّديه، وهو يقاتل 
الرجال الشجعان، فأنكره بعضهم، وصاروا يتساءلون: من هذا  قتال 

الفتى؟ فأنشأ يقول:
الَحَسْن َنْجُل  َفَأنا  ُتنِْكُرونِي  والُمْؤَتَمْنإِْن  الُمْجَتَبى  النَّبِيِّ  ِسْبِط 

الُمْرَتَهْن َكــاألَِســيــِر  ُحَسْيٌن  ــذا  الُمُزْنَه َصــْوَب  ُسُقوا  ل  ُأنــاٍس  َبْيَن 

يقول حميد بن مسلم: خرج علينا القاسم، ووجهه كفلقة قمر طالع، 
رجليه  وفي  وإزار،  قميص  وعليه  ُقدًما،  ُقدًما  به  يضرب  السيف  بيده 
نعالن، فبينما هو يقاتل، إذ انقطع شسع نعله، ول أنسى أنَّها اليسرى، 
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فوقف ليشّدها غير مكترٍث باألعداء من حوله. وكان عمر بن سعد بن 
الغالم، وألثكلنَّ  فقال: والله، ألشّدّن على  إلى جانبه،  نفيل األزدّي 
به أّمه... فشّد على الغالم، فما وّلى حّتى ضرب الغالم بالسيف على 
رأسه، ففلق هامته، فخّر القاسم إلى األرض صريًعا ينادي: عليك منّي 

الّسالم يا عّماه، أدركني!
عن  األعداء  فّرق  فريسته،  على  المنقّض  كالصقر  الحسين  جاءه 
مصرع ابن أخيه -رحم الله من نادى: واقاسماه! وامظلوماه!- وجده 
أن  عّمك  على  والله  يعّز  قاسم،  بني  نادى:  ورجَليه،  بيَديه  يفحص 
ُيغني عنك،  يعينك فال  أو  يعينك،  أو يجيبك فال  تدعوه فال يجيبك، 
يوٌم،  القيامة جّدك وأبوك، هذا  يوم  قتلوك، ومن خصمهم  لقوٍم  ُبعًدا 

والله َكُثر واتره وقّل ناصره!
اجروحكيعمي اشگالت امن الطبر روحك تراويني  ما  يجاسم 

أنوحك كنت  يعّمي  ابگه  ابگلب مثل الغضا وبدمع محمرلــون 

ثّم إّن الحسين Q وضع صدره على صدر القاسم، وحمله إلى 
المخّيم -ساعد الله قلبك أبا عبد الله- قالوا: احتمله ورجاله تخّطان 
علّي  جانب  إلى  وضعه  الّشهداء!  خيمة  إلى  به  وجاء  األرض،  في 
األكبر، فجعل ينظر تارًة إلى وجه األكبر، وينادي: واعلّياه! واولداه! 

وأخرى وإلى وجه القاسم: واقاسماه! وابن أخاه!
عينه دمع  ويسِكب  لخيمته  وبينهشاله  األكبر  ِشبله  بين  ما  وقعد 

وسكينه رمــلــه  ــا  ي وصـــاح  اشحالهنِـــده  واشوفن  للعزيز  تعالن 
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ــيـــالـــه  ــة عـ ــمـ ــيـ ــخـ ــه لـ ــ ــابـ ــ ــرجـ وحـــّطـــه بــصــف عــلــي الكــب

ــد مــــا بــيــنــهــم يــبــكــي ــ ــع ــ ــروق ــّس ــح ــت ــم قــــــام ي ــهـ ــيـ ــلـ وعـ

ــزن بـــيـــه تــســعــرنـــــوبـــــه يــــعــــايــــن ولــــيــــده ــ ــح ــ ونــــــار ال

ــن الـــجـــاســـم ــايـ ــعـ ــع ســـاجـــمونــــوبــــه يـ ــ ــ ــدم ــ ــ يـــقـــّلـــه وال

ــم ــاي ــى الـــتـــرب ن ــل ــي ع ــّم ــع وانـــــــــت زهـــــــــرة خـــيـــامـــيي

وبـــــــــــــــــدر الـــــــســـــــعـــــــد وهـــــــــاللـــــــــه 

َوِديــاِرِهــْم َأْوطانِِهْم  َعــْن  ُوُحوُشهاَغِريُبوَن  الَبراِري  فِي  َعَلْيِهْم  َتنوُح 

لَِمْعَشٍر الُعيوُن  َتْبِكي  ل  ُسيوُف األَعاِدي فِي الَبراِري َتنُوُشهاَوَكــْيــَف 

ــا َفــَتــَغــيَّــرْت ــوُره ــواَرى ُن ــ ُنُعوُشهاُبـــدوٌر َت الــَفــاَلِة  ــْرُب  ُت َمَحاِسنُها 

ــون ــوّنـ تـ ل  بـــالـــلـــه  ــان  ــ ــّب ــ ش ــا  ــ تگطعوني گــلــبــي  بــونــيــنــكــم  او 

تحنّون الــمــن  گلبي  شـــّبـــان مــثــل الــــــورد يــزهــونتــصــدعــون 

وســــــفــــــه عـــــلـــــى الــــــغــــــبــــــرة يــــنــــامــــون

ه رملة، لّما نظرت إلى ولدها الوحيد مشقوق الهامة،   ساعد الله أمَّ
مخّضًبا بدمه، ألقت نفسها عليه نادبًة، وهي تقول: واولداه! واقاسماه!

ــي واحــــــســــــب ســنــيــنــكرّبـــــــيـــــــتـــــــك بـــــــــــاي الــــعــــن ــ ــن ــ ــب ــ ي

ــك ــ ــول ــ ــد ط ــ ــن ــ ــع ــ ــنـــكواتــــــفــــــّكــــــر ل ــيـ ــعـ وعــــيــــنــــي نــــــاظــــــرة الـ
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ــك ــ ــرس ــ ــع ــ واحــــــنّــــــي بـــيـــمـــنـــتـــي ايــمــيــنــكلـــــــبـــــــايل افـــــــــــــرح ب

ــديوانــــــصــــــب حــــوفــــتــــك بـــيـــدي ــيـ ــعـ واعـــــــّيـــــــد وافــــــــــــرح بـ

ــدي ــ ــي ــ ــول ــ ــانبــــــــــدال الــــــعــــــرس ي ــ ــرب ــ ــت ــ ــى ال ــ ــل ــ اشـــــوفـــــنّـــــك ع

يــــــــا مــــــــدّلــــــــل بــــهــــالــــحــــالــــة 

نايم عله التربان ِهّسه اول نفس بيكيا لبيدي افرشلك كنت يبني وأغطِّيك

ــروحــي أفديك لــو يــرضــه مــنّــي الــمــوت والــلــه اب

جــّســام ــا  ي يبني  ــادي  ــن ت ــة  األعمامرمــل بين  ما  مبارك  عرسك 

ــا نــفــل ــ ــك ي ــرسـ ــاش عـ ــ ــوب ــ ــلش ــبـ ــنـ ــر والـ ــثـ ــنـ اســـــهـــــام تـ

الـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه أكــــــــــــــبــــــــــــــر

العيون ــور  ن يــا  يبني  ــه الـــيـــرّدوناتمنّيتك  ــ ــرد وّي ــ ــي وت ــنّ ــدف ت

ــد وتـــــرد ــ ــي ــ ــول ــ ورد تــــدفــــنّــــي ي ــا  ــ ي ــك  ــولـ ــطـ الـ ــر  ــ ــظ ــ وان

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه أكــــــــــــــــبــــــــــــــــر 

ــٌة َصــَرَخــْت ــَل ــْذ َرَأْتـــُه َرْم ــاًل ُم ــَرمَّ َأَيا ُمْهَجتِي َوُسروِري يا ِضيا َبَصِريُم

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثالث

القصيدة

ُمسَتْشِرِس  َغَضنَْفٍر  بشبِل  حَضَن الِحماَم َحضانَة الُمستأنِِسأْنِعْم 

ــه  أنَّ إل  ــَن  ــعــشــري ال ــِغ  ــُل ــْب َي ــم  األَنُفِسل خيِر  وجواَر  الِرضا  َبلَغ 

ــُه َحـــْشـــٌد لــجــنــِد أمــيــٍة ــ ــا راَعـ األَْشــوِسم نــزاَل  يناِزُلهم  فَمَضى 

الُمجتبى  الوصيِّ  َسيُف  ِه  األَْحَمِسوبكفِّ ِسَباَق  يسبُِقُه  والرعُب 

فإْنني  ــروَن  ــَك ــن ُت ــْو  َلـ ــُم  ــاداُهـ ِمن ُصلِب حيدَر والرسوِل األقدِسنـ

ُجنَدهم وَيْسَحُق  ُيجندُلهم  الُمتمّرِسفغدا  الفتى  َصدَّ  هم  وَيصدُّ

نجا وَمْن  لديِه  َصْرعى  بِهم  ِسفإذا  ــتــحــرُّ ــن صــولتــِه بِ ــرُّ م ــِف ــي َف

لــُه  ــاًل  ــع ن ــًجــا  ــعــال ُم رَأوه  ــا  ــّم المبِلِسل دأُب  والغدُر  به  َغــَدروا 

قاِسًما أدِرْك  ــاه  عــمَّ ــا  أي وَيكتسينـــادى  الــدمــوَع  ــِزُر  ــأَت َي َفــأتــاُه 

َعلَّها ـــك  ألُمِّ معي  ُبــنــيَّ  يــا  ِسُعــْد  َتوجُّ ُطوِل  بعد  َتأنُس  بالَعْوِد 

ه  ــراَدِق عمُّ ــُسـ الـ نــحــَو  ــِسفـــأعـــاَدُه  لــِكــنَّــمــا َجـــَســـًدا بــغــيــِر َتــنــفُّ
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)شعبي(

احــلــم ــَت  ــ ــنْ ــ ِچ اْو  ــك  ــَتـ ــيـ ـــــــَتـــــــك أْفـــــــرحَرّبـ ــْة َزفِّ ــ ــل ــ ــي ــ ل

ــوع ــم ــگ لـــلـــزفـــاِف ْش ــ ــلِّ ــ ـــَتـــْك اْســــــَرْحوأَع وْبــــَضــــْي َطـــلِّ

َجْرحي ــك  إل ــْف  ــ اْوِص هــــــذا الــــيــــوم ُلــــــو أْشــــــرحَصــِعــْب 

ــي ــون ــي ــع ــي عـــالِـــمخــــــــاِب األمـــــــــْل ب ــتـ ــالـ ــحـ والـــــلـــــْه بـ

نــيــه بــالــدِّ ِمـــثـــلـــي  ُأم  يـــــــوِم الـــــَفـــــرح تِـــنْـــتِـــْظـــرهُكــــــْل 

بـــــي وَلـــــْدهـــــا ســنــيــن ــرهواتـــــرَّ ــ ــْم ــ حـــتـــى ُلـــــَوُكـــــَبـــــر ُع

حـــهـــا ــا َگـــُلـــْبـــهـــا ْيــــِســــّرهِيــــْســــِعــــْدهــــا وَيـــفـــرِّ ــهـ ــنـ ومـ

ــْع راْســـــهـــــا بـــعـــِرســـه ــ ــرفـ ــ ــه اتـــســـاِهـــميـ ــَتـ ــِجـ ــهـ ـ ــه ابَّ ــ ــ ـ وامَّ

ــا ــهـ ــَعـ ــِجـ ــْفـ ـــنـــه ِيـ ــا تِـــتـــمَّ ــ ــيــهــامـ َيــخــلِّ او  بــــالــــمــــوِت 

ــف ــسَّ ــّح ــت ــه تِــــَظــــْل ت ــيـ ــلـ ــاواعـ ــهـ ــاديـ ــگ ايـ ــِفـ ــصـ وهـــــــْم تـ

ــم ــاِس ــج ــا ال ــه ــْع ــَج ــه فِ ــ ــَل ــ ــاورْم ــ ــه ــ ــي ــ ــواِج ــ اْوَخـــــــاَلهـــــــا ابَّ

ــي ــ ــن ــ ح ــرِّ ــ ــَف ــ ــك تِ ــ ــَت ــ ــي ــ ــنِّ ــ ــم ــ ــمتِ ــالِـ ــم سـ ــَيـ ــِخـ ــلـ اوتــــــــــِرْد لـ

ــــْد ِيــــحــــْس بـــالـــفـــاِگـــد ــهمــــحَّ ــَلـ ــْثـ ِمـ فِــــگــــْد  ــــي  الــــلِّ إل 

ـــهاْصــــَبــــْغ راســـــي بِـــْدُمـــوَمـــه ــلَّ وْبـــــِكـــــْل َحــــْســــره اْتـــسـ

ــي ــال ــا غ ــ ــنَ ــ ــْد َض ــ ــِگ ــ ــِف ــ ــْي ــ َهــــــاي اْعـــِلـــيـــه ُمـــوَســـْهـــلـــهوال

ــَده ــْعـ لزِمرْمـــَلـــه اْشـــتِـــْصـــطِـــبِـــر َبـ ــِزْن  ــ ــح ــ ــال ــ ب تِـــْگـــِضـــي 
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المصيبة

من زيارة للسّيد المرتضى علم الهدى، يخاطب بها شهداء كربالء 
الله  القاسم بن الحسن بن علّي ورحمة  القاسم: السالم على  ويذكر 
ريحانة  يابن  عليك  السالم  الله،  حبيب  يابن  عليك  السالم  وبركاته، 
الدنيا وطًرا، ولم  يقِض من  لم  السالم عليك من حبيب  الله،  رسول 
الله صدًرا، حّتى عاجله األجل، وفاته األمل. فهنيًئا  يشِف من أعداء 
مجدك،  وأفَخر  ك،  جــدَّ أسعَد  ما  الله،  رسول  حبيب  حبيب  يا  لك 

وأحسَن منقلبك!
 Q( ُيروى أّنه في ليلة العاشر من المحّرم جمع اإلمام الحسين
أصحابه(، وكان فيما قاله لهم: يا َقْوِم، إِّني في َغٍد ُأْقَتُل َوُتْقَتلُوَن ُكلُُّكْم 
بنصرك  أكرمنا  الذي  لله  الحمد  فقالوا:  واِحٌد.  ِمنُْكْم  َيْبقى  َول  َمعي، 
يابن  درجتك  في  معك  نكون  أن  ترضى  أول  معك،  بالقتل  وشّرفنا 
لهم بخير؛  َخْيًرا! ودعا  اللُه  َجزاُكُم  السالم:  فقال عليه  الله؟!  رسول 
فقال له القاسم بن الحسن Q: وأنا فيمن ُيقتل؟ فأشفق عليه فقال 
، َكْيَف اْلَمْوُت ِعنَْدَك؟! قال: يا عّم، أحلى من العسل! فقال  له: يا ُبنَيَّ
جاِل َمعي... َك! إِنََّك ألََحُد َمْن ُيْقَتُل ِمَن الرِّ Q: إي َواللِه، فِداَك َعمُّ

ا ُقتل علّي األكبر، ووصلت النوبة ألولد اإلمام الحسن  لذلك، لمَّ
في  يستأذنه  الحسين  عّمه  إلى  فجاء  صبًرا،  القاسم  يطق  لم   ،Q

النزول إلى الميدان...
ْر هذا المشهد، كم هو مؤلم لقلب الحسين Q! فالقاسم  َتَصوَّ
بمنزلة  له  وهو  يتيًما،  وكان  رّباه  وقد  عنده،  الحسن  أخيه  وديعة  هو 
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الولد العزيز، وكان يحّبه حبًّا شديًدا، وهو بهذه السّن، إذ قالوا إّنه غالم 
لم يبلغ الحلم... لذلك تقّدم إليه الحسين Q واعتنقه وهو يوّدعه، 

وجعل يبكي والقاسم يبكي...
لساُن حاِل الحسين يخاطُب أخاه الحسن:

)نعي طور ِلفى عاشور(

آه يا خويه آه يا خويه آه يا خويه آه
اشِكيَلك اليوْم  ْبِمِحنْتِْي  اْحِسيْن  آنه  الحسْن  ُخويه  يا 
اْمثِيَلك بــالــِوفــا  الــقــاســِم  ــْك  ــنَ إلب يالُمْجَتبى  ْن  اوِّ
اناِديلك اْبضيگ  وَانـــا  الــيــوْم  نَِظرني  ــْن  ِم بـِـالــَطــْف 
وح ــرُّ ال ي  يعمِّ لْفدِيلك  عيناك  ــْد  ِع اْبــصــوْت  ــاْح  ص

آه يا خويه آه يا خويه آه يا خويه آه

الِميدان ِيــْدِخــل  ِمنِّي  وِيْطِلْب  جاِسم،  اجاني  امــِن 
ــه لــلــحــُرب فــَرحــان ــْدَم ــَق ــي تِ ــال ــَب ــَتــك اْگ ــي ِشــْف ــنِّ َچ
َوْجَعان ِوالَگُلْب  ِحَضنَْته  والُّلوعة  بالحْسرة  وانــه 
َمْذبوح عالثَّرى  ــه  اَشــْوَف ْشــُلــون  ُأخـــوَي  يا  ِشبِيَهك 

آه يا خويه آه يا خويه آه يا خويه آه

َمُه  ثّم قاَم الحسيُن Q، وألبَس القاسَم ثوًبا على هيئِة الكفن، عمَّ
بعمامِة الحسِن Q، وأعطاُه سيَف أبيه. 

.Q مخاطًبا القاسَم ابَن أخيه الحسن Q لساُن حاِل العّباِس
هاألْنَفاس إْفديها  ي  عمِّ إِلبِْن بِنِْت النِّبي هذا اشرِف النّاسيجاِسْم 
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عبَّاسخْل وْجَهْك ِوَسْط هالَحُرب نِْبراس ــه  آَن يبني  الحسِن  نــوِر  يا 

بماذا يجيب القاسمQ؟
ِيــْســَوه الــمــوْت  ي  َيعمِّ إْي  ِحْلوهِيِكلَّه  احِسيْن  أميري  َوْي  ِمنِْيتِي 

َسْلوه  الِحِزْن  واْمِن  هالموت  ــْدوهَعَسْل  فِ وْح  ــرُّ الـ جِيه  الزِّ ــِن  اب ْلُعْمِر 

َتُه  ع أَمُه وعمَّ ِه رملة، أراَد القاسُم أن يودِّ مَضى القاسُم إلى خيمِة أمِّ
ه. َأَحْطَن بِه مْن كلِّ جانب، هذه تقول له أبِلْغ سالمي  زينَب وبناِت عمِّ

ي عنِّي الّسالم. إلى أخي علّي األكبر، وهذه تقول َأبِلْغ عمِّ
ــه ــيَّـ ــه ِوِصـ ــّمـ ــا ُيـ ــــيــــْك يـ ــِظ ْجـــوابـــيَأوصِّ ــ ــْف ــ ْتــِســْمــِعــيــن َل

بـــالـــلـــه اُذْكـــــــــــِري ْشـــَبـــابـــيشـــــَبـــــاْب ُلــــــو ِشــْفــتــيــهــم 

ــروْم ِمـــــْن َشـــــمِّ الـــِهـــوا  ــ ــح ــ ــيم ــاب ــح ْص ــلَّ  ــ ــ ِك دون  ــْن  ــ ــ ِم

ــا والِـــــــَده  ــ ــاْن أنـــــا ي ــشـ ــطـ ــِرْب اذْكـــريـــنـــيعـ ــ ــِشـ ــ حــيــن الـ

إلينا  َخرَج  مسلم:  بُن  َحِميُد  يقول  الميدان.  إلى  ونِزَل  ودَّعها  ثمَّ 
غالٌم وجُهُه كِفْلَقِة الَقَمِر، َجَعَل َيْضْرُب بالسيِف ويقول:

الحسن نجُل  فأنا  ُتنِكروني  ِسْبُط النبيِّ المصطفى والُمؤَتمنإْن 

الُمرَتَهْن  كاألسيِر  حسيٌن  ُأناٍس ل ُسُقوا َصوَب الُمَزنهذا  بيَن 

َقَتل  حتى  سنِِّه،  وِصَغِر  عطِشِه  رغَم  األبطاِل،  قتاَل  يقاُتلهم  وبينما 
منهم عدًدا كبيًرا، إذ انقَطَع ِشْسُع نعِلِه، فانحنى لُيصِلَحُه، وإذا باللعيِن 
ه، فجاَءُه من خلِفِه، وضَربُه  اغَتنََم هذه الفرصَة وقال: واللِه ألُثِكلَّنَّ به عمَّ
َأدركني،  الله،  عبِد  أبا  يا  اه،  عمَّ يا  منادًيا:  فوَقَع  رأِسِه،  على  بالسيف 
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ا َسِمَع الحسين Q نداَء القاسِم، َأْسَرَع إلى  عليَك منِّي الّسالم، فلمَّ
ًبا بدماِئِه، وقال: َعزَّ واللِه  الميدان، وَضَرَب قاتَِلُه، وَأقَبَل إليه َفَرآُه مخضَّ
ك أن تدُعَوُه فال يجيُبك، أو يجيَبك فال يعينُك، أو يعينَك فال  على عمِّ

ُيغني عنك...
ين  نِصِّ هاِمَتك  ِضَرْب  من  ي  يبعَد أهِلي اصواْب اليِوْجعك وينيعمِّ

للِصواوين  أشيلك  اشلوْن  ي  ميعمِّ واْنَته من الضِرْب ِجْسَمك ْمَخذَّ

وَضَع  الّشهداء،  خيمِة  إلى  القاسَم  يرَفَع  أن  الحسيُن  اإلمام  أراَد 
َصَدَرُه على صدِرِه، وحَمَلُه إلى المخيَِّم وِرْجالُه َتُخطَّان في األرض؛ 
إلى  دخل  ثّم  المصاب.  لُعْظِم  الَظهر  منحنَي  أصبَح  الحسيَن  ألّن 
تارًة  صار  بينهما،  وَجَلَس  األكبر،  َوَلِده  جانِب  إلى  وَضَعه  الخيمِة، 
ينحني على ولِدِه األكبر وينادي: واعليَّاه؛ وتارًة ينحني على ابِن أخيه 

القاسم، وينادي: واقاِسماه! 
فيِض  من  وجَهَها  وَتْخِضُب  حوَلُه،  َتحوُم  صارْت  رملُة،  دخلت 

دِمِه، ولساُن حالها:

)لحن الفراق(

ــك ألُّم عيونك  َفــتِّــح  ــة  ُيــمَّ ــة  كُيــمَّ ة انا اريد ْلَصْدري اُضمَّ ة ُيمَّ ُيمَّ

ك واِشمَّ ْجــروَحــك  َأْمــَســِح  ة  ُيمَّ ة  ُيمَّ

ِكَسْرَته وظهَرْه  ك  عمَّ َجاَبك  لِيَّه َجاَبك اْدُموَعه عخدوَده نَِظْرتهلِيَّه 

ِشْفَته المسفوح  ـــك  دمَّ ــك  ــاَب َج ــه  ــيَّ لِ
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)بحر طويل(

ــواْب  ــ اجـ رِد  ــه  ـ ــمَّ ُيـ ــةيـــقـــاِســـم  ــ ــروم ــ ــح ــ ـــــــــك آنـــــــه َم  امَّ

ــاب ــَص ــنْ ــْم ســـِهـــْم ِم ــ ــي َك ــبِ ــْل ــهَق ــوَمـ ــاُلـ ـــي الــــــــروْح مـ وِمــــنِـّ

ــيــك  ــروَده عــُيــونــي اعــِل ــ ــْمـ ــ َدْمَمـ ِمــــْن  ــا  ــهـ ــوَعـ اْدُمـ ــِب  ــِصـ تِـ

ــر بِـــْيـــك  ــ ــكِّ ــ ــْل اْنــــهــــار اف ــ ــي ــ ــِرْح َبــْلــَســملِ ــ ــَج ــ ــْل ــ يـــا َمـــــْن لِ

ــنــاديــك  ــى ي ــَقـ ــــك ُبـ ــمَقـــْلـــُب امَّ ــتَّـ ــعـ اْتـ ــَدك  ــ ــع ــ ب ــاري  ــ ــهـ ــ َنـ  

ــه؟تِـــنَـــام اْعــلــى الـــتِـــِرْب الــِقــيــك  ــوم ــنُ ــال ــْبـــنِـــي ه ــوْل َيـ ــ ــْط ــ َم

ــة َجـــان يـ ــوِّ ــْل َشــْمــعــْة ِضـ ــثِـ وحِمـ ــِز الـــــرُّ ــزيـ ــاعـ َشـــَبـــاَبـــك يـ

ــلــة بــأْغــَصــان ــروحَيــــــــوْرَدة مــشــكِّ ــْج لِ ــْر  ــ َاَثـ ــْن  ــ ِم دْم  تِـــِهـــْل 

ـــبـــان ــي يـــامـــذُبـــوحَشــــَبــــاب وزيــــنــــِة الـــشُّ ــن ــب ــم َي ــاِسـ ــَجـ َيـ

ــَفـــان ــه صــــاْر اْكـ فـ ــزَّ ــيـــاِب الـ ــهثـ ــ ــُدُوم ــ ــه اْه َكـ ــرَّ ــغـ مـــه اْمـ ابـــدَّ

)أبو ذّية(

بِيها َحــنــه  يجاِسم  ـــك  امَّ ــوع  ــُل بِيهاُض َحــنـَـه  َهــْجــرك  وَهــُظــم  ِعليك 

ــه بِــيــهــا ــنَـ ــا اُكـــولـــن َحـ ــدك مـ ــ ــهإيـ ــرّي ــاض ــَغ ال ــِن  ــ م وتــــــراِب  دمِّ 

بُِقْربِِهْم الُحُلوَم  َبَلُغوا  الَحْسنَاِءَأْطَفاُلُهْم  َل  الَهْيَجاِء  إِلى  َشْوًقا 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الرابع

القصيدة

فِيَهاَناِهيَك بِالَقاِسِم اْبِن الُمْجَتَبى َحَسٍن  بَِما  َيْعَبْأ  َلْم  الَحْرِب  ُمَزاِوِل 

ُمُه  ُتَكلِّ َمــَواِضــيــَهــا  بـِـيــَض  ــَأنَّ  ــَهــا َغــَوانـِـيــَهــاَكـ ــُه ِمــنْ ــاِزُل ــَغ ِغــيــٌد ُت

َما اْنَصاَع ُيْصِلُح َنْعاًل َوْهَو َصالِيَهاَلْو َكاَن َيْحَذُر َبْأًسا َأْو َيَخاُف َوًغى 

َهاَمَتُه  البِيِض  َباِرَقاُت  َمْت  َعمَّ َهاِميَهاَما  الِهنِْديِّ  بِاألَْبَيِض  َفاْحَمرَّ 

ِسنٍَة  فِــي  َوْهـــَو  َرَأْتـــُه  ــَداَة  َغـ َعِن الِكَفاِح َغُفوُل النَّْفِس َساِهيَهاَأَل 

ُمْكَتِرٍث  َغْيَر  َلْيٍث  َغْفَوُة  َغافِيَهاَوتِْلَك  َوْهــَو  إِلَّ  ْيُف  السَّ َناَلُه  َما 

َدْعَوَتُه ْبُط  السِّ َفَلبَّى  َيْدُعو  َداِعيَهاَفَخرَّ  ِعنَْد  ِمنُْه  َكــاَن  َما  َفَكاَن 

َناِكَصًة  الَخْيِل  ُظُلَماُت  َعْت  َغَواِشيَهاَتَقشَّ َواْنَجاَبْت  َعنُْه  ُفْرَساُنَها 

َقَمًرا  َصــْدِرِه  فِي  َحاِضٌن  بِِه  َداِميَهاَوإِْذ  ــراَء  ــغَّ ال الَطْلَعَة  ــَن  ــَزيِّ ُي

َمَجانِيَهاَواَفى بِِه َحاِماًل َنْحَو الُمَخيَِّم وال  ُحْمٌر  َوْجِهِه  فِي  آَمــاِق 

َتالِيَهاَتُخطُّ ِرْجالُه فِي َلْوِح الثََّرى ُصُحًفا َوالَقْلُب  ُمنِْقُطَها  ْمُع  الدَّ
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 )شعبي(

ــه ــل ــي ــع ــة ال ــ ــارخـ ــ ــعـــت صـ ــلـ دارهطـ غـــــدت  جـــاســـم  ويــــــَم   

ــه  ــ ــات ــ ــن ــ ــم وج ــ ــشـ ــ ــب اكــــثــــارهوحـــــــــــده تـ ــلـ ــگـ ووحــــــــــده تـ

ــره ــشـ ــعـ ــة الـ ــ ــك ــ ــاب ــ ــارىوأّمــــــــــه ش ــجـ ــتـ ــن يـ ــ ــي ــ ــع ــ ودمــــــــع ال

)طور العكراوي(

َيرْمَله
ُگومي َيرْمله ودِّعي ابنِْچ المظلــــوم  آه آه آه
ر ْوَمهُموم  آه آه آه جاَبه الِعِزيز حسين يتحسَّ

جاد جاَبه والگُلْب مآلــــــوم أبُّو السَّ
ِيگلَّه

ُصَبْح َظهري َيبويه اعِليك َمْجسوم  آه آه آه
يا ِريَحِة الغالي الُمجتبى الَمسموم   آه آه آه

إِْبنِْچ َيَرْمله اْتحنَّه ْبفيِض الْدُمـــــوم 

)أبو ذّية(

محنّه القاسم  على  احسين  محنّهضلع  زادت  ابــمــوتــتــك  يــعــّمــي 

ــن وبـــدّمـــه مــحــنّــه ــي ــس الزكيَّةشــالــه اح أّمــه  ــال  ح شلون  ــال  ح آه 

المصيبة

إّن القاسم بن الحسن المجتبى Q كان واقًفا يوم عاشوراء في بقّية 
أّنه استشهد  الروايات تذكر  Q؛ وبعض  من بقي مع اإلمام الحسين 
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أّية حال،  بعد عّمه. وعلى  أّنه استشهد  العّباس، وأخرى تذكر  قبل عّمه 
فقد لبَّى نداء عّمه الحسين Q عندما سمعه ينادي: أل هل من ناصر 
ينصرنا؟! أل هل من ذابٍّ يذبُّ عنّا؟! أل هل من مغيث يغيثنا؟! فتحّركت 
الروح القتالّية، روح الفداء في القاسم، فجاء إلى عّمه يقول: يا عم، إئذن 
أنت  أخي،  من  الوديعة  أنت  قاسم،  ُبني   :Q له  قال  البراز؛  في  لي 
ُبني  العالمة. فلم يزل القاسم يقّبل قدمي عّمه ويديه، فقال له الحسين: 
قاسم، أراك تمشي إلى الموت برجليك، قال وكيف ل يكون ذلك وأنت 
لروحك  روحي  ومعينًا،  ناصًرا  تجد  ل  فريًدا  وحيًدا  األعداء  بين  بقيت 
الفداء ونفسي لنفسك الوقاء، عندها قال له الحسين: ُبني قاسم إلّي إلّي، 
اإلمام  بصندوق  وأتى  الخيمة،  إلى  الحسين  به  فجاء  القاسم،  منه  فدنا 
الحسن المسموم الذي فيه ودائعه ومالبسه ولمة حربه، فأخرج الحسين 
مالبس الحسن وعمامته وسيفه وقّلد القاسم السيف، وشّق أزياقه، وقطع 
ثيابه على صورة الكفن،  ألبسه  ثّم  العمامة نصفين وأدلها على وجهه، 
وما ملك نفسه دون أن ضّمه إلى صدره، وبكيا مًعا، وقبل أن ينزل إلى 

الميدان، وّدع أّمك وأخواته، وما أصعبها من ساعة!
ــرب ــح ــل ــع جـــاســـم ل ــلـ ــهمــــن طـ ــ ــودع ــ ــه ات ــ ــل ــ ــت رم ــ ــع ــ ــل ــ واط

بـــرز ــن  ــ م ــا  ــه ــل ــق ي جـــاســـم  ــهاو  ــدعـ يــــا والــــــــده اســــألــــك الـ

ثّم برز، وهو يرتجز قائاًل:
الَحَسْن َنْجُل  َفأَنا  ُتنِْكُرونِي  َوالُمْؤَتَمْنإْن  الُمْجَتَبى  النَّبِيِّ  ِسْبُط 

الُمُزْنَهَذا ُحَسْيٌن َكاألَِسيِر الُمْرَتَهْن َبْيَن  ــْوَب  َص ُسُقوا  َل  ُأَنــاٍس 
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أخذ يقاتل القوم قتال األبطال والشجعان، على الرغم من عطشه 
وصغر سنّه، وبينما هو يقاتل انقطع ِشْسُع نعله فأهوى إليه ليصلحه، 
قال حميد بن مسلم: وكان عمر بن سعد بن نفيل األزدّي إلى جانبي، 
ن على الغالم، وألثكلّن به أمه، فما وّلى حّتى ضرب  فقال: والله ألشدَّ
القاسم بالسيف ففلق هامته! فخّر إلى األرض صريًعا، ينادي: عليك 
وإذا  عنده  وقف  حّتى  الحسين  فجاء  أدركني،  عّماه،  يا  الّسالم  منّي 
بالقاسم يفحص بيديه ورجليه وهو يرفرف كالطير المذبوح... -رحم 
الله من نادى: واقاسماه، واسّيداه- فقال له الحسين: بني قاسم، عّز 
على عّمك أن تدعوه فال يجيبك، أو يجيبك فال يعينك، أو يعينك فال 

يغني عنك شيًئا، هذا يوم والله كثر واتره وقّل ناصره!
ــا عـــّمـــي  ــ ــهطــــــاح وصــــــــاح يـ ــالـ ــدنـ وأبـــــــــو الــــيــــّمــــه تـ

ــس بـــرجـــلـــه  ــ ــرفـ ــ ــه يـ ــ ــافـ ــ ــهشـ ــال ــه عـــلـــى ح ــعـ ــل دمـ ــمـ وهـ

ــه  ــالـ ــه شـ ــ ــردتـ ــ ــبـ ــ ــه لـــخـــيـــمـــة عــيــالــهشـــــالـــــه بـ ــ ــابـ ــ وجـ

ــهوصـــــــــارت لـــلـــخـــيـــم لـــّمـــه  ــّمـ ــشـ ــره تـ ــ ــح ــ ــن ــ هــــــــذي ب

ــه وتـــضـــّمـــه  ــّبـ ــحـ ــيـــديوهـــــــذي تـ ــيـــح يـــولـ وأّمـــــــــه تـــصـ

ــه  ــ ــنّ ــ ــه ــ عـــــســـــاك بــــعــــرســــك م

فاحتمله على  القاسم  إلى   Q الحسين  نزل  المؤّرخون:  يقول 
صدره، وكانت رجال القاسم تخّطان في األرض، لماذا؟ ألّن مصيبة 
في  Qوألقاه  اإلمام  به  جاء   ،Q الحسين  ركن  ت  هدَّ القاسم 

خيمة الّشهداء إلى جانب ولده عليٍّ األكبر!
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اجدامه  وايخّطن  احسين  الگامهشاله  اومحني  الخيمته  اوجابه 

الشبانيــگــلــه لــلــحــســن ردتــــك عــالمــه شمعة  ــا  ي تظل  يجاسم 

إلى ولده، وينادي: واولداه! واعلّياه! وأخرى  تارًة  ينظر  ثّم جعل 
ينظر إلى القاسم، وينادي: واقسماه! وابن أخاه!

ْر  َســدَّ ــْيــه  بِ َلِلْمَخيَّم  اْو  ــه  ــَال وَحْط جاِسم يويلي الَصف الكبرَش

ر  َفجَّ ــْع  ِم ــدَّ وال بينُهم  مــا  الَهمِگــَعــْد  اْتراَكم  ْعِلْيه  او  ناَرْه  تِِشْب 

واولداه!  تنادي:  ولدها،  إلى  تأتي  الوالهة،  األّم  هذه  برملة،  كأّني 
واقاسماه! ولسان حالها:

ــكرّبــــيــــتــــك ابـــــمـــــاي الـــعـــيـــن ــن ــي ــن ــب اس ــ ــسـ ــ ــبـــنـــي واحـ يـ

ــكواتـــــفـــــّكـــــر لــــعــــد طـــولـــك ــن ــي ــع ــي نــــاظــــره ال ــ ــن ــ ــي ــ اوع

ــك ــرسـ ــعـ ــي افــــــــرح ابـ ــ ــال ــ ــب ــ ــي ايــمــيــنــكل ــت ــن ــم ــي واحــــنّــــي اب

ــب حـــوفـــتـــك بـــيـــدي ــ ــصـ ــ واعـــــّيـــــد وافــــــــرح ابـــعـــيـــديوانـ

ــرس يـــولـــيـــدي ــ ــعـ ــ ــانابـــــــــدال الـ ــربـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــك عـ ــ ــنّ ــ ــوف ــ اش

ــه  ــــ ــــ ــالـ ــحـ ــل ابــــهـــــــــا الـ ــ ــدل ــ ـــ ــ ــم ــ ي

يبني آه  عليك  شقول  يبني  دولبنيآه  عليك  زمــانــي  دولبني 

سلوى يا  عليك  شقول  يبني  شلون أنساك وأنسى أيامك الحلوةآه 

تذبنيشهالبلوى المثلها ما سدت بلوى ما  الموت  لعند  يبني  آه 

يبني آه  عــلــيــك  شـــقـــول  ــنــي  ــب ي آه 
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)أبو ذّية(

وحنّيت ــك  أّم ــرت  ذك مــا  عفتني من انطبق ظهري وحنّيتيبني 

وحنّيت شيبي  خّضبت  ــاب الــغــاضــرّيــهيجاسم  ــا شــب ــك ي ــدّم ب

ْخِر والَحَجِرَما ُكنُْت آُمُل َأْن َأْبَقى َوَأْنَت َعَلى َحرِّ  ِعيِد َضِجيَع الصَّ الصَّ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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امللحقات الشعرّية

الشعر القريض

َماِن
ْ
ز
َ ْ
ِم األ

َ
ُد ِفي ف َردَّ

َ
َرى ت

ْ
القصيدة األولى: ِذك

اأْلَْزَمــــــاِن َفـــِم  ِف  ُد  َتـــــَردَّ ــَواِنِذْكـــــَرى  ــ اأْلَْك َعَلى  ُمــْشــِرَقــًة  ْمِس  َكالشَّ

ــى ــَم ــِة َوْهــــَي َأْس ــوَل ــُط ــُب ــَرى اْل ــ يــَمــاِنِذْكـ َواإْلِ َوالتَّْوِحيِد  بِالنَّْصِر  فِْكَرٍة 

ُشُموُسَها  الطُُّفوِف  َأْرِض  َعَى  ْت  ــٍف َصــــاِرٍم َوِســنَــاِنَشعَّ ــْي ــدِّ ّس ــْن َحـ ِمـ

اأْلََذى  ِمــَن  اْلَنِيِف  يِن  الدِّ ُمنِْقَذ  ــاِنَيا  ــَع َي ــرَّ ــى ال ــ ــَد َزْهـــَرتِـــِه إَِل ــي ــِع َوُم

ــــُه َلــَصــَحــاِئــٌف  ــوِف َوإِنَّ ــُف ــطُّ ــْوَم ال ــ ــاِنَي ــبَّ الــشُّ َدِم  ِمـــْن  ــْت  ــطَّ َخ َحـــْمـــَراُء 

ــِه  ــِل ــَأْه ــْنُ بِ ــَسـ ــِه ُفــِجــَع اْلُـ ــْرَبــاِنَيــــْوٌم بِـ ــى َعــَلــى الــتِّ َوبِــَصــْحــبِــِه َصــْرَع

اْلُْجَتَبى  ِشْبِل  اْلــَعــِريــِس  ــاِنَكاْلَقاِسِم  ــْدَن َع ــنِــي  َب ِمـــْن  ُب  ــذَّ ــَه ــُم اْل َذاَك 

ِخَضاُبُه  ــاُء  َم ــدِّ َوال يــًعــا  َصِ ــَل اْلــَبــْيــِت بِـــاأْلَْحـــَزاِنَأْضــَحــى  ــاَب َأْهـ ــَأَص َف

ٌب  ــْنُ َوَظــْهــُرُه ُمــَتــَحــدِّ ــَس ــْد َهــَدْمــَت َكــَيــانـِـيَوَأَتـــى اْلُ ــَق ــيَّ َل ــنَ ــو ُب ــْدُع َي

ــٌر  ــَؤاُد ُمــَفــطَّ ــ ــُف ــ ــُة َواْل ــَلـ بَّاِنَوَأَتـــْتـــُه َرْمـ الشُّ َوشــْمــَعــَة  ــِريــَس  ــَع اْل َتْبِكي 
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ِب
َّ
ك ُموِع السُّ القصيدة الثانية: َيا َعْيُن ُجوِدي ِبالدُّ

ِب كَّ السُّ ُموِع  بِالدُّ ُجــوِدي  َعْيُن  النَّبِيَيا  ِسْبُط  َلــُه  َشْجًوا  َبَكى  لَِفتًى 

َبا الصِّ َدْوِر  فِي  َوُهَو  َهاَدَة  الشَّ َهاَدِة ُمْذ َمَشى َلْم َيْرَغِبَعِشَق  َوِسَوى الشَّ

الُمْجَتَبى  اإِلَمــاِم  َنْجُل  َقاِسٌم  َوبِيُهــَو  َبَأبِي  الِفَدا  ُيْجِدي  َلْو  َأْفِديِه 

ــُه  ــَأنَّ ــَك ــاًل َف ــاِئ ــَم ــاُه َش ــ ــْحــِكــي َأَبـ األَْنَجِبَي ِكــيِّ  الــزَّ ــِدِه  َوالِـ َنْفُس  ُهــَو 

بَِكْرَبال  ــالِل  الــضَّ ــَر  ُزَمـ َرَأى  ــا  َتْرُقِبَلــمَّ َلْم  َما  السَّ َربِّ  َوِمْن  َزَحَفْت 

ٍد  ُمَحمَّ ِسْبِط  ْبِط  السِّ لَِقْتِل  ــيَزَحَفْت  ــَو األَبِ ــٍة َوُهـ ــِذلَّ ــاَة بِ ــَم الــَحــَي َســِئ

ِه َعمِّ ِمــْن  ُرْخَصًة  َيْطُلُب  الَمْطَلِبَفاْنَصاَع  َعظِيَم  بِها  ــاَل  ــنَ َي َحتَّى 

ُمْلِهِبَيا َعمُّ َناَدى َضاَق َصْدِري َواْنَطَوْت َسِعيٍر  َعَلى  ُلوُع  الضُّ ِمنِّي 

َأِحبَّتِي  َبْعَد  َتطِيُب  الَحَياُة  َمــْشــَرِبَكْيَف  َأْو  بَِمْطَعٍم  ــذُّ  ــِل ــَت َأْس َأْو 

َتَتاَبَعْت الُحَسْيِن  َآَهــاُت  ــاَك  بِيَوُهــنَ الصَّ َطَلُب  ــَؤاِدِه  ُف َوْجــَد  ــاَج  َوَأَه

ــِه  ــاتِ ــنَ ــِه َلثِــًمــا َوَج ــْي ــَل يِِّبَوَهــــَوى َع الصَّ َحاِب  َكالسَّ َيْهِمي  ْمُع  َوالدَّ

ــا ُبـــنَـــيَّ َعـــاَلَمـــٌة  ــنَ ــَت َل ــ ــاَداُه َأْنـ ــ ــ األَْطَيِبَن ِميِم  السَّ ــِدَك  َوالِ َذاِت  َعْن 

َحْيَدٍر  َعَقاِئَل  َتْرَعى  لَِكْي  َمْرَكِبَفاْرِجْع  َأْخَشِن  َفْوَق  ُتْؤَسُر  ِحيِن  فِي 

هُر قاِئُم
ْ
ْهراِء يظ

ّ
 القصيدة الثالثة: متى ِمْن بِني الز

قاِئُم  يْظهُر  الــّزْهــراِء  بنِي  ِمــْن  العالِئُممتى  العالِميَن  فِي  ظهَرْت  فقْد 

ْلُم واْنطمَس الُهدى المظالُِموقْد شاَع فِينا الظُّ ُتـــردُّ  ــِه  ــي فِ ــْن  م ــَر  ن ــْم  ولـ
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ُمحّمٍد  ــن  ــاْب ي ــُه  ــل ال رعـــاك  لعالُِم أِغــْثــنــا  فِينا  ــلَّ  ح ــْد  ق بِــمــا  ــَت  ــ وأْن

ُمبّدًدا  أْمسى  يِن  الدِّ وشْمُل  ــتــالءُمأُتْغِضي  ت ــِع ل  ــالــجــْم بِ وأْجــــــزاُؤُه 

ــُه ــاُت ــِقــيــِع وف ــمِّ الــنّ ــسُّ ــاِل ــك ب ــمُّ ــُموع ــاِئ ــيِّ ذم ــبِ ــنّ ــل ــِه لِ ــي ولـــْم ُتــــْرَع فِ

ال  ِدماَءُه  اْستباَحْت  بِالّطفِّ  ك  والّصواِرُموجدُّ القنا  ِمنُْه  فاْرتوْت  ِعدى 

بِفْتيٍة ــراِق  ــِع ال أْرَض  ــى  أت ــداَة  فاِحُمغـ اّلليُل  إِذا  ــواٍر  أْنـ مصابِيُح 

اّلذي  والسّيد  الِغْطِريُف  ذلِك  الفواطُِمبِِهْم  الــنـّـبـِـيِّ  ِســْبــِط  ــى  إِل نمْتُه 

قــاِســُمُهو اْبُن الّزِكيِّ الُمْجتبى القاسُم اّلذي  بِالُمهنِّد  ــاِدي  ــ األع ــهــاِم  لِ

ــِه ل أْنـــســـاُه فِـــي حــمــالتِــِه  ــل ــوال ُتــزاِحــُمف ــُفــوُف  والــصُّ عليٍّ  كِمثِل 

اْخِضراِرِه بْعد  الُغْصِن  لِذاك  الحماِئُمفلْهِفي  علْيِه  ناحْت  يابًِسا  ذوى 

قانًِيا أْشـــرَق  الخدِّ  ــذاك  لِ ــُم ولْهِفي  ــٍع مـــْوُجـــُه ُمــتــالطِ ــْي ــِج ــِر ن ــْح ــب بِ

اْنحنى ُمِذ  طَه  ِسْبَط  بِناٍس  ــُمولْسُت  ــاُه ُدُمـــوًعـــا ســواِج ــن عــلــْيــِه وعــْي

ــْدُرُه وص النِّساِء  ُفْسطاَط  فِيِه  الكراِئُمأتى  فاْستْقبلْتُه  ــْدِرِه  صـ على 

 نوٌح
ِّ

القصيدة الرابعة: على قبٍر بأرِض الطف

نــوٌح  الــطــفِّ  ــأرِض  بـ قــبــٍر  ــٍد فــقــَد الــولــيــَداعلى  ــ ــُة وال ــرخ وص

ــا  ــواَن ُحــزًن ــ ــّدَع األكـ ــ ــزاٌء ص ــ الــَحــديــداع مـــنـــُه  ـــٍة  بـــأنَّ ألَن 

حبيًبا  َيــنــعــى  الُمجتبى  ــُه فـــي كــربــال يــنــعــى فــقــيــداكـــأنَّ  ــ ل
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لّبى  ــَك  ــي إل أبــــاَك  ــا  ه وجيداأقـــاســـُم  ــا  رأًس الثرى  في  ليبكي 

ُجرًحا  فــيَّ  ث  ــدِّ وح ولــدي  ــّزوُه الــوريــدافقم  ــ أِجــبــنــي كــيــَف ح

جــرٍح  أيُّ  عيني  ــوَر  نـ ــا  ي ــداوقــل  ــا شــدي ــالًمـ ــَك إيـ ــي ــُم ف ــؤّلـ يـ

المنايا  سهُم  أم  القلِب  ــرُح  صعيداأج صاَرت  مْذ  األضــالُع  أم 

المنايا  نحِر  من  بالصوِت  النشيداوإذ  يتلو  ــكــا  ــُب وال ــادي  ــن ُي

ــاُه تحلو  ــت ــوِت يــا أَب ــَم الّشهيداجـــراُح ال صــْرُت  قد  العمِّ  فــدوَن 

القصيدة الخامسة: على القاِسم الِعّريِس أمُّ الَمكاِرِم

الَمكاِرِم  أمُّ  الِعّريِس  القاِسم  المآتِمِ على  َنشَر  الُعرِس  بِْيوِم  أَشاَعْت 

كلُّها  العجاِئُب  فيه  ُجِمَعْت  العظاِئِملقد  َدواِهي  فيِه  ُجِمَعت  كما 

الضَياِغِمولم أنَسُه لّما َهَوى َبعَد أْن َهَوْت  ُكماُة  الُكبرى  بَِبطشتِِه 

َمَباِسِمَغداَة َهَوى َيشُكو الَظَما َقْد ُكِسي َدما  َحطيُم  َكْلَمى  جوارُحُه 

اّلذي  أودعُتَك  اُه  َعمَّ أَيا  عاِصِمُيناِدي  َخيَر  يا  الَخلِق  َمصيُر  إليِه 

فقد عزَّ أن تلقى الِعداَة باِل َحِميلئَن ُفزَت من ِعّزي بَِسبِقَك للِعَدى

ــّطــرا  ــَق ُم َيــــراُه  أْن  عــلــيــِه  َســواِجــِموعـــزَّ  دمـــاٍء  مــن  ــروٌد  ُبـ عليِه 

بِه  ُثِكَلْت  إذ  األُّم  تلَك  أنَس  َمغانِِمولم  ِمن  َحاَزُه  َما  َشَكَرْت  وقد 

لَِفاطٍِم  َوجِهي  َبيَّْضَت  لَقْد  َدْت ُدنياَي سوُد الَقواِصِمتقوُل  وإْن َسوَّ

َجرى بما  الُمصاُب  لئن جلَّ  فقد ُفزَت في الُعقبى بأربى الغنائِمُبنيَّ 
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الشعر الشعبّي

: األبو ذّيات
ً

أّول

1. انهدم ذاك البنيته وطاح يبناي
يبناي وطــاح  البنيته  ذاك  يبنايانهدم  اقطعت  بّيه  ليش  يجاسم 

يبناي بيك  ظــنّــي  ــاي  ويـ المنّيهتبقى  تــدّنــه  ــن  ــّم ل تــبــاريــنــي 

2. ليالي اسهرت برباك وعدلك 
وعدلك برباك  اسهرت  وعدلكليالي  يبني  للعرس  ب  وحسِّ

وعدلك تاليها  الموت  ابعزّيهأتــاري  ابقى  وآنه  العرس  تعوف 

3. تعبت يبني على تربيتك وال روح
وبعد ل مهجة ظّلت لي ول روحتعبت يبني على تربيتك ول روح

ــةأظل طول العمر بعدك ول روح ــت عــلــى الــوطــّي ــ ــون وأن ــل ش

ثانًيا: القصائد واألبيات

1. طلع من خيمته الجاسم
ــجــاســم  ــن خــيــمــتــه ال ــع مـ ــل ــهط ــ ــودع ــ ي ــه  ــ ــّم ــ ــع ــ ل وراح 

ــده  ــ ــي ــ ب ــه  ــ ــفـ ــ ــرهـ ــ مـ ــهلزم  ــ ولبـــــــس لـــلـــحـــرب درعـ

ــه مــــن بـــعـــيـــد حــســيــن  ــ ــاف ــ ــل دمــعــهش ــ ــم ــ ــم ِه ــ ــاس ــ ــج ــ وال

ــا مــشــّيــم  ــ ــي يـ ــنـ ــبـ ــميـــقـــّلـــه يـ ــّيـ ــخـ ــمـ وطـــــالـــــع مـــــن الـ
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ــد مــهــتــم  ــولـ ــالـ ــفـــك ودرعــــــكواشــــوفــــك يـ ــيـ لبــــــس سـ

ــى  ــ ــدن ــ ــت ــ ــن ت ــ ــصـ ــ ــغـ ــ ــل الـ ــ ــ ــث ــ ــ وم

ــنـــيقـــــال الــــحــــرب مـــقـــصـــودي  واريـــــــدّنـــــــك تـــرّخـــصـ

ــدي  ــن ــل بـــعـــد ع ــ ــا ظ ــ ــيقـــلـــب م ــدن ــع ــس ــر ي ــبـ ــصـ ــى الـ ــ ــل ــ وع

ــون ارخـــصـــنـــك  ــ ــل ــ ــه ش ــّلـ ــقـ ــييـ ــن ــب ــن تـــنـــقـــتـــل ي ــ ــ ــاف ــ ــ واخ

ــون  ــه ــّي ي ــلـ ــون عـ ــلـ ــي شـ ــن ــب ــوني ــك ــذا ال ــ ــب ه ــط ــم ت ــاس ــج ي

ــه الـــــــذي يـــرحـــمـــون  ــيـ ــديمــــا بـ ــيـ ــن تــنــقــتــل يــــا ولـ ــ ــ وم

ــه ــ ــنّـ ــ عــــــــــــــودك شــــــعــــــتــــــذر مـ

يحسين  ــن  ــظ ت ل  ــد  ــع ب ــميــقــلــه  ــي ــخ ــم ــل ــد ارجـــــــــع ل ــ ــع ــ ب

ــح مـــظـــلـــوم  ــ ــذب ــ ــن ــ وأنـــــــا مــــن الــــذبــــح أســلــموأنــــــــت ت

ــي  ــنـ ــصـ ــرّخـ ــن الـــهـــميـــعـــمـــي مــــــا تـ ــ ــبـــي خـــلـــص مـ ــلـ قـ

ــه  ــ ــّم ــ ــهقــــــــــام يــــــــودعــــــــه ع ــ ــّم ــ ــش ــ ــه ي ــ ــ ــات ــ ــ ــن ــ ــ ــوج ــ ــ ول

ــهوجـــــاســـــم يـــنـــتـــحـــب يـــّمـــه  ــ ــوع ــ ــل دم ــمـ ــهـ وعـــــّمـــــه يـ

وجــــــاســــــم يـــــجـــــذب الـــــونـــــه 

ــدان  ــي ــم ــى ال ــ ــد جــاســم إل ــص ــهق ــّفـ ــكـ بـ مــــرهــــفــــه  لزم 

ــلـــي مـــن الــخــيــمــة  ــلـــع ويـ ــهوطـ ــعــرف ــا ت ــ ــوم م ــ ــق ــ يـــخـــاف ال

لــّفــهصــــاح أنــــا الــحــســن عـــودي  ــع  ــمـ ــجـ الـ ذاك  ــل  ــ ــ وك



445

ــّدي  ــم اشــيــســديوصـــاح أنـــا الــمــرتــضــى ج ــك ــي ــل شـــــوف ع

ــر راســــهلـــكـــن عـــاجـــلـــه األســــــدي  ــبـ ــــت عـــيـــنـــه طـ ــم ــ ِع

ــم حــــنّــــه  ــ ــي ــ ــخ ــ ــال ــ وصـــــــــــارت ب

ــهطــــــاح وصــــــــاح يـــــا عـــّمـــي  ــ ــال ــ ــدّن ــ وأبــــــــو الــــيــــّمــــه ت

ــه  ــلـ ــس بـــرجـ ــ ــرفـ ــ ــه يـ ــ ــافـ ــ ــهشـ ــال ــه عـــلـــى ح ــعـ ــل دمـ ــمـ وهـ

ــه شـــالـــه  ــ ــردتـ ــ ــبـ ــ وجـــــابـــــه لـــخـــيـــمـــة عــيــالــهشـــــالـــــه بـ

هـــــــــذي نــــــجــــــده تـــشـــمـــهوصـــــــــارت لـــلـــخـــيـــم لـــّمـــه 

ــه وتـــضـــّمـــه  ــّبـ ــحـ ــيـــديوهـــــــذي تـ ــولـ ــيـــح يـ وأّمـــــــــه تـــصـ

ــه  ــ ــنّ ــ ــه ــ ــك م ــ ــرسـ ــ ــعـ ــ ــاك بـ ــ ــ ــس ــ ــ ع

2. ورملة على الجاسم هوت تلطم صدرها
أثرهاورملة عى اجلاسم هوت تلطم صدرها يبني  سعد  بن  عروسك  تنادي 

قربها ّحد  ما  وجثتك  طريح  رمّيةوانــت  تبقى  وبــالــثــرى  يعيني  مدلل 

وودعيني صربي  الال  بلسان  ولّحدينيگلها  يــالــوالــدة  ضــريــح  شــّقــي 

وسديني الرتايب  من  وسادة  المطّيةومجعي  دّنى  والعدى  اشبيدي  بالك 

مصابك وذوبني  بحال  ضعيفة  بشبابكيبني  تهنّيت  ومــا  شباب  بعدك 

شخصك گبالي لوح منتصب صبح ومسّيةعريس يبني ومن دما نحرك خضابك
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3. نايم يبعد لكبد والروح
ــد والــــــروح  ــب ــك ــد ل ــع ــب ــم ي ــايـ لـــو نــفــذ دمــــك مـــن الـــجـــروحنـ

ــوح ــن ــك ات ــّم ــدوحمـــا تــســمــع أّمــــك ي ــال ــام الــيــحــن ب ــم ــح ــوح ال نـ

ــك دّمــــــــك الـــمـــســـفـــوح ــتـ ــنـ ــحـ ــالـ يـ

ــه ضــنــاهــا ــ ــت ــ ــده وان ــ ــوالـ ــ ــا الـ ــ ــا أنـ ــاهـ ــده تـــطـــلـــب ربـ ــ ــ ــوالـ ــ ــ والـ

ــك رجـــاهـــا ــنّـ ــي ضــواهــالـــيـــش انـــقـــطـــع مـ ــن ــي ــي انــطــفــه ع ــن ــب ي

ــا ــاه ــم ــد ع ــيـ ــوحـ ــالـ ــك يـ ــ ــوم ــ ــاي ــاه ــن ــر ح ــقـــصـ وضـــلـــوعـــي الـ

ــب نــومــك ــي ــط ــي امـــهـــنّـــه اب ــن ــب ــكي ــدومـ ــان ومـــســـلـــّبـــه اهـ ــ ــري ــ ع

ــس غــّيــر ارســومــك ــم ــش ــّر ال ــ لسومكح ابـــروحـــي  تــنــشــره  ــون  لـ

ــك ــوم ــل ــبــوك الــحــســن وهــلــك وقــومــكويــــن الـــــذي يـــاخـــذ اع ل

ــا لــغــســلــك ادمـــومـــك ــك اويـــــاله يـ ــوم ــي الـــيـــوم ي ــن ــب اويــــــاله ي

4. نوبه ينحني على ابنه ويحّبه
ويحّبه  ابــنــه  على  ينحني  قلبهنــوبــه  ــروح  ج يجّس  ــده  إي ويمد 

يصّبه  عالجاسم  الــدمــع  المحتمونــوبــه  على  اشبيدي  ويقلهم 

5. واّمه الحزينه تنتحب واتنوح يّمه 
يّمه  واتنوح  تنتحب  الحزينه  تلطم صدرها اوتلثم اجروحه اوتشّمهواّمــه 

واتقول قبلك ليت يابني غالني البينوالشعر منها اتخضبه من فيض دّمه 
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من بعد ماني امأّمله بّيك األمل خابيبني انقطع رجواي منّك يبن الطياب

منالم لو منّي على اجله عميت العينواتصيح يا نسوان ماحر موتة الشاب

6. لفاهم واحد امن القوم 
ــوم ــق ــم واحـــــد امــــن ال ــاه ــف ــدهل ــ ــي ــ ــه اب ــ ــف ــ ــره ــ مـــشـــهـــر م

ــد احــســيــن  ــريـ ــن عــــــرف قـــصـــدهيـــضـــرب بـــي يـ ــ لكــــــن مـ

ــدهعـــــن عــــّمــــه شـــقـــف بـــيـــده ــزنـ اوطــــــاح الـــمـــرهـــف ابـ

ــا عـــّمـــي  ــ ــيصــــــاح الـــطـــفـــل يـ ــ ــدر دّمـ ــ ــ ــه ــ ــ طـــبـــرنـــي وان

ــي  ــّمـ ــه يـ ــ ــل ــ ــاح ــ ــرخإقـــــــــرب ص ــص ي او  امـــعـــّلـــقـــه  ايــــــده 

ــه  ــــ ــــ ــــ ــالـ ـــّـ ــتـ ــــ ــقـ ويــــعــــايـــــــــن الـ

7. انا الوالده وحّقي اعاتب 
ــدة وحـــّقـــي اعــاتــب ــوالـ ــا الـ ــك وبـــربـــاي اطــالــبأنـ ــت ــي ــا رّب أنـ

ــي يــجــاســم مـــا يــنــاســب ــن ــب المصايبي لهاي  ــك  اّم تعوف   

8. امبارك ما بين سبعين ألف جابوك
حنّوكامبارك ما بين سبعين ألف جابوك ــراس  ال ابدما  الحنه  عن 

ــوك زفُّ بالنِّشاب  الشمع  تنثرابــدال  نبل  راســـك  ــوق  ف املّبس 

9. رّبيتك يا عيني وعيني بعينك
بعينك  وعيني  عيني  يا  واتنّطر لعرسك واحسب سنينكرّبيتك 

أنينك اسمع  جاسم  يــا  ابشخصك خيالها تاليها  داير  واشوفك 
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10. جابوك يبني اوال عرفتك من الجروح
يا شمعة البيت اوزهرته اوفرحة الروحجابوك يبني اول عرفتك من اجلروح 

بعدك عگب الفرح يا حيف تايل العمر بالنوح ظليت  عسن  ل  يبني  أگّضيه   

يك 11. يا لبيدي افرشلك كنت يبني وأغطِّ
نايم عله التربان ِهّسه اول نفس بيكيا لبيدي افرشلك كنت يبني وأغطِّيك 

لو يرضه منّي الموت والله ابروحي أفديك 

وا  12. شباب اوبدور وابدمهم تحنُّ
تحنُّوا  وابــدمــهــم  ــدور  اوبـ ــواشباب  ــنُّ ــه وابــــلــــّذت الـــدنـــيـــا مـــا ت

تعنُّوا والــعــّز  الــشــرف  ــوت  م ــهعله  امــّي اســـيـــوف  لــعــنــد  ــوا  ــ ذّلـ ول 

13. يبني يجاسم جيت أشمك
أشــّمــك جــيــت  يــجــاســم  جسمكيبني  جروح  أغسل  وبدمعي 

ــك أّمـ ــت  ــل ــن ل ظ ــم ي يّمكاقـــعـــد  يــحــوم  يبني  قلبي  ــل  ظ

14. رّبيتك وعيني عليك تربي
تربي عليك  وعــيــنــي  ــتــك  ــي قلبيرّب نهار  ليل  بيك  ويحسب 

دربــي بعد  أوقــد  بيش   وضوء عيني طفاها الدهر واظلميجاسم 

15. َآني اِم الشباب أْبِچي
ــي  ــِچـ أْبـ ــبـــاب  الـــشـ اِم  ــْع َســاِجــْمَآنـــــي  ــدِمـ وِمــــْن عــيــنــي الـ

ــي ــل أه َيـــبـــْعـــَد  تِـــــْرَحـــــْل  ــمل  ــاِس ــاج  واْرَحــــــــْم حـــالـــي ي
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16. َيْم جاِسم ِغَدْت للَحَرْم َحنَّه
َحنَّه  للَحَرْم  ِغـــَدْت  جاِسم  ــْم  ــهَي ــنَّ ــَح ـــه تِ ــه ابـــَدمَّ ــَت ــافِ ــن ش ــمَّ ل

اْمَهنَّه  ــْم  جــاِس يــا  اْتصيح  ــه  والَعمُأْمـ الــَخــال  َيــَبــْعــِد  اْبــهــْلــّزَفــه 

17. كل هّمي اشوفّنك
ــك ــ ــنّ ــ ــوف ــ ــي اش ــ ــّمـ ــ ــل هـ ــ ــ ــكك ــ ــام ــ تـــكـــبـــر واحــــســــب اّي

ــت اّلــي  ــ ــق حــلــمــي وان ــّق ــح ــكوت ــالمـ ــق كـــلـــهـــن أحـ ــّقـ ــحـ تـ

ـــكمـــــــااَكـــــــدر اصـــــــد نـــحـــرك  ــ يــــجــــري وتـــكـــثـــر آلم

ــة حــــيــــاة اّمـــــك ــجـ ــهـ ــهيـــــا مـ ــع ــط ــق ــت ــه م ــ ــّثـ ــ ــع جـ ــ ــرجـ ــ تـ

ــت ــّي ــو م ــ ــم ريـــــت م ــاسـ ــجـ دامــــييـ ــر  ــحـ نـ ــك  ــ ــوف ــ ش ول 

ــدك ــع ب الـــقـــلـــب  ــى  ــق ــب ي ــيول  ــام ــه الـــشـــوفـــتـــك ض ــ ــل ــ وال

ــدي ــي ــول ــيصـــحـــت بـــصـــوت ي ــالمـ ــدك راحـــــــت أحـ ــ ــع ــ ب

كــون الم  عــلــى  شـــي  ــم  ــظ ــهأع ــ ــودع ــ ابـــنـــهـــا لـــلـــثـــرى ات

ــي ــب ــل ــــض ق ــب ــ ــنــكارجــــــــع يـــــا ن عــي بـــعـــد  األم  ــه  ــتـ ــيـ مـ

ــي ــن ــب ــكآنــــــه الــــــي صـــحـــت ي ــن ــحـــت وي ــه طـ ــومـ ــحـ ــالـ بـ

ــن ــوف ــاش ــاب م ــ ــض ــ ــكلـــيـــش اخ ــن ــي ــّف ك صـــبـــغ  دم  ــس  ــ بـ

ــنـــدك ــد مـــــن عـ ــ ــع ــ ــي ب ــنـ ــبـ رجـــعـــهيـ انــــتــــظــــر  مــــــا  ل 
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 الليلة العاشرة

الطفل الرضيع وليلة التوديع

المجلس األّول

القصيدة

حْرملْه؟  يا  بكربال  رَقْقَت  البْسَملْهأَومــا  ولما جنْيَت بكْت عيوُن 

بْت َكبَِد اْلُهَدى  َبْل سطََّرْت في الَعْرِش آَي الزلزلْههذي ِسهاُمَك صوَّ

أطفْأَتها  َمــْن  أنــَت  الكفالِة  ُمْعِولْهعيُن  الَجنَائِن  في  البتولُة  فلها 

ُمْهجًة  الُمثلَِّث  ْهِم  بالسَّ منِزَلْهورميَت  الُخْلِد أعلى  دُمها رقى في 

تساؤٌل  الرباِب  َقْلِب  ففي  ْث  )أَوَما رقْقَت بَِكْربال يا حْرمَلْه(؟!حدِّ

قاِدًما  حسينًا  أنسى  ل  َلْهفيجيُب  ظلَّ طِفٌل  يدْيِه  وبْيَن  َيْمِشي 

بلَّلْهقاَل اْرَحُموه وَبلِّلوا عطَش الحشا  إِْن  ماؤكْم  ينقُص  كــاَن  ما 

ُمْقبَِلْهصوٌت بِه انفَصمَت ُعرى ُسْفيانِهْم  وأخــرى  ــرٍة  ــْدبِ م بيَن  ما 

دُت َسْهِمَي ل أرى مْن َنْحِرِه أْجمَلْه!سدَّ مــا  ناصًعا  بياًضا  إل 

وريـــِدِه  بَقطِع  والـــَدُه  أْقُتَلْهوثَكلُت  أْن  نِزاِعهم  َقْطُع  كــاَن  إِْذ 

ببسمٍة  للُحَسيِن  َرَفــرَف  ْيِر  ــْهكالطَّ َل فرققُت  ُه  يضمُّ ــِه  ــْي إل ــا  ودَنـ
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الله الرضيع ليسقيه شربة  ابنه عبد  الله قلب الحسين! أخذ   ساعد 
الوريد  ذبحوه من  القوم سهًما  فرَماه  أّمه،  لبن  بعدما جّف  الماء،  من 

الى الوريد!
اْحسيْن ــْع  ــي ِض ــرَّ ال ــه  ــنَ اْب ــاْل  ــهشـ ــاِذي ــرِّ الــَعــَطــْش م ــ طِـــِفـــْل َح

ــْي ُســـفـــيـــاْن ــ ــن ــ ــا ِشـــْيـــَعـــة َب ــ ــهي ــي ــاْي َاِريــــــْد اْســِگ ــ ِشـــْرَبـــة م

ــَه ــلـ ــَدالـ ــْبـ ــْي َعـ ــالـ ــغـ ــههــــــَذَا الـ ــي ــل ــْش ِرْج ــ ــِع ــ ــْرتِ ــ ــْح تِ ــ ــبَّ ــ َص

ــدي ــيـ ــْولـ ــا َظــــــْل حـــيـــْل بِـ ــ يـــا نـــــاْس اْوِســـــَبـــــْل إِْيـــديـــهم

ــْن ــي ــع ــْر َلـــيَّـــه ال ــ ــِديـ ــ بِيهَبـــــْس اْيـ اْل  ــْب  ــي ــه َل ــْي  لـ ِيــْشــِكــْي 

ْه ــَى َجــــدَّ ــَف ــَط ــص ــُم ــّه ال ــْيـ ــبِـ اْعــلــيــهَشـ ــاْي  ــمـ الـ ْم  ــرَّ ــَحـ ــْتـ ِيـ اْو 

ــْم َهـــَاْلـــطِـــِفـــْل َلــْحــســيــْن ِوْيـــنـــاغـــِيـــهتِــَبــسَّ اْيــــــَوْدَعــــــْه  راْد 

ــاْح ــْه اْوصـ ــَت ــْب ــْت ُرُگ ــْن مــاَل ــ ـــيـــهاْوَل ــاْض ِواْمـــَغـــطِّ ــ ْم فـ ِوالــــــــدَّ

ــَه ــل ــَد ال ــبـ ــْح َعـ ــ ــِذَبـ ــ يــهلـــيـــْش اْنـ ــَســوِّ اْم اْل  ــْب  ــ َذنِ ــو  ــُه ــنْ اْوِش

أّما حال أّمه الرباب، ساعد الله قلب األم! كأّني بها تخاطبه:

)فايزي(

تنام مستعجل  يالولد  الــعــواف  اسهامنــوم  بالنبله  الولد  يّمه  يا  فطموك 

حرموكفطموك يا يّمه الولد بحضيني فطموك والماي  يالولد  ازغير  بعدك 

هالعاموللبن عبداهلل برمح يوليدي سلموك كّملت  ول  يوليدي  صغيرون 

مذبوح مذبوح  يالولد  العواف  اتــروحنــوم  بمهادك  يالولد  يّمه  بالنبله 
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وجروح واحزان  آلل  بقليبي  الحالمخّليت  كّل  يّمه  منّي  ضاعت  وياك 

الاي بعدك  من  يالولد  اذوقــه  دنيايَلتظن  بعد  يا  رحت  ّيمه  يا  عطشان 

واللمواشلون ارشب واهتني من عمت عيناي والهم  بالهضم  اّمك  خّليت 

)أبو ذّية(

انصاب به  مدمع  كم  الطفل  انصبامصاب  به  مأتم  أرض  ابكل  يحّقلي 

انصاب بــه  اهلل  عبد  الــصــاب  ــهسهم  ــّي ــي وشـــفـــت وّيــــــاه الــمــن ــل ــي دل

)عاشوري(

آه آه  مــذبــوح  الطفل  حّتى  ــاس  ن مسفوحيــا  حسين  زنـــد  عــلــى  ــه  ــ ودّم

آه آه  اينوح  وجيــي  اليساعدن  ــاه مـــجـــروحويــن  ــ ــرگ ــ ــي عـــلـــى ف ــب ــل ق

المصيبة

ُروي عن اإلمام زين العابدين Q أّنه قال: إّني لجالس في تلك 
العشّية التي ُقتل أبي في صبيحتها، وعندي عّمتي زينب تمّرضني، إذا 
أبي ذّر، وهو يعالج سيفه  أبي في خباء له، وعنده جون مولى  اعتزل 

ويصلحه، وأبي يقول:
خليِل ــْن  ِمـ ــَك  َلـ ُأفٍّ  ــُر  ــ َدْه واألصيِلَيــا  بــاإِلْشــَراِق  ــَك  َل ــْم  َك

قتيِل ــٍب  ــالِـ َوَطـ َصـــاِحـــٍب  ــن  بالبديِلم ــُع  ــنَ ــْق َي لَ  ْهـــُر  والـــدَّ

الجليِل ــى  إلـ األَْمـــــُر  ــا  ــمـ سبيليَوإّنـ َســـالِـــٌك  حـــيٍّ  َوُكـــــلُّ 

ــِل ــي ــرح ــن ال ــد مـ ــوعـ ــا أقـــــرب الـ مـ
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فأعادها أبي مّرتين أو ثالًثا حّتى فهمتها، وعرفت ما أراد، فخنقتني 
نزل!  قد  البالء  أّن  وعلمت  السكوت  ولزمت  دمعتي  فرددت  العبرة 
امرأة ومن شأن  فإّنها لما سمعت ما سمعت، وهي  أّما عّمتي زينب، 
النساء الرّقة والجزع، فلم تملك نفسها دون أن وثبت تجّر أذيالها حّتى 
انتهت إليه، وهي تنادي: واثكاله! ليت الموت أعدمني الحياة! اليوم 
ماتت أّمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن، يا خليفة الماضين وثمال 

الباقين!
Q نظر رأفة ورّقة، وصار يسّليها ويسكن  إليها الحسين   فنظر 
الحسين  فرّد  فداك،  نفسي  استقتل ؟!  وأّمي،  أنت  بأبي  قالت:  قلبها، 
رسول  جّدنا  حرم  إلى  رّدنا  فقالت:  بالدموع،  عيناه  وترقرقت  غّصته 
واويلتاه!  فقالت:  ونام!  لغفا  لياًل  القطا  ُترك  لو  هيهات،  فقال:  الله؛ 
نفسي؛  على  وأشّد  لقلبي  أقرح  فذلك  اغتصاًبا؟!  نفسك  أفتغتصب 
ي بعزاء الله، واعلمي أّن أهل  فقال لها الحسين: أخّية، اّتقي الله، وتعزَّ

األرض يموتون، وأّن أهل السماء ل يبَقون.
نعم، إّنها ليلة صعبة على قلب زينب، ليلة الوداع!

 )لحن لفى عاشور/ يا جبريل/ التغريد الحزين وألحان أخرى(

ــه ــل ــي ــب ُمـــــــّرهكــــــم لـــيـــلـــة بـــــأثـــــر ل ــلـ ــقـ ــالـ مــــــــّرت عـ

ــر ــ ــاش ــ ــع ــ ــة ال ــ ــل ــ ــي ــ ــب عــلــى الــحــورهلــــكــــن ل ــع أشـــد واص

ــورة گـــلـــب وصـــَلـــت ــسـ ــكـ ــا بـــصـــدرهمـ ــ ــه ــ ــت راس ــ ــّل ــ وخ



455

ــه ــّمـ ــضـ ــه وتـ ــ ــّم ــ ــش ــ ونــــوبــــه تـــصـــيـــح يــــا زهــــرهنــــوبــــه ت

ع الـــّلـــيـــلـــه ــّرهخــــويــــه مــــــــــَودِّ ــ ــن الـــبـــكـــا ح ــ وعـــيـــنـــي م

تــنــام ــون  ــ ــي ــ ــع ــ ال ع  ــرم  ــ ــح ــ ــت ِدمــــــــه نـــحـــرهي ــ ــاف ــ ــو ش ــ لـ

ــه ــن ــي ــك ــو س ــ ــ ــا أبـ ــ ــره ــ ــّب ــ ــص ــ ــهــاي ــوى يــحــاكــي ــلـ ــبـ وعـــــن الـ

ــم جــيــش ــاكـ ــفـ ــو لـ ــ ــر لـ ــ ــاك ــ ــاب ــه ــذي ــف ــة ن ــ ــّيـ ــ ــتـــي وصـ ــخـ يـ

عـــلـــى رأســــــــك دخـــّلـــيـــهـــاعــــبــــايــــه فــــاطــــمــــة أّمــــــي

ــي ــّم ي الــشــمــر  ــي  ــت ــف ش ــرهوان  ــ ــزه ــ ــال ــ ــه ي ــ ــّمـ ــ نـــــــــادي يـ

ــه ــعـ ــه تــــهــــل دمـ ــ ــوبـ ــ ــرعـ ــ ــوممـ ــل ــظ ــم ــر ال ــاظـ ــنـ وعـــيـــن تـ

ــه ــّف ــك ــيــومدمـــعـــهـــا يـــمـــســـحـــه ب ــهــال ــري ب ــّبـ ــصـ ــي اتـ ــت ــخ ي

ــومَيــــــــروح رويـــحـــتـــي زيــنــب ــالـ مـ ــلـــب  ــالـــگـ بـ ادري 

ــره عـــذريـــنـــي ــ ــزهـ ــ ــاه الـ ــ ــج ــ تــعــذرهب ــو  ــ الخ دوم  ــت  ــ األخ

سمعت بقّية النسوة، فجئن وبكين ونصبن المناحة، ثم إّن الحسين 
الله  أنبأهن بما يحّل بهّن من رزايا ومحن، وأوصاهّن بتقوى   Q
وتحّمل ذلك بصبر واحتساب. وكان للحسين Q وداع مع أخواته 
الله،  الصغير عبد  له وداع خاّص بطفله  وإخوته وبناته وأبنائه، وكان 
هذا   ،P الله  رسول  بجّده  وشبهه  محّياه،  ويتأّمل  إليه  النظر  يطيل 
وداع؛ ووداع آخر يوم عاشوراء، لّما ُقتل أصحابه وأهل بيته، ولم يبَق 
معه أحد ينصره، وإذ بزينب تأتي إليه بطفله الرضيع، بعد أن جاءت به 

إليها أّمه الرباب، وهي تقول: هاكم رضيعكم يا آل محّمد!
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 )لحن الجفيري(
خــــــــــويــــــــــه رضــــــــيــــــــعــــــــك شــــيــــلــــه
ــه ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ــدع ــ ــ أّمـــــــــــــــــــــه بـــــــــــألـــــــــــم ت
واتــــــــســــــــكــــــــتــــــــه واتــــــلــــــولــــــيــــــلــــــه

حال الطفل يفجع تره
ــي تــــــــــــــــراه ومـــــــــــــا ِغـــــــَفـــــــه ــ ــ ــك ــ ــ ــب ــ ــ ي
كـــــــــبـــــــــدة رضــــــــيــــــــعــــــــك نـــــاشـــــفـــــه
ــه ــ ــفـ ــ ــشـ ــ واتـــــــشـــــــگـــــــگـــــــت مـــــــنـــــــه الـ

حال الطفل يفجع تره
حـــــــــــالـــــــــــة لـــــــــظـــــــــى بـــــــــــــي هـــــــــوه
مــــــــــو بــــــــــس ضـــــــمـــــــي ويــــــــــتــــــــــرّوه
شـــــــــــــــوف الــــــــطــــــــفــــــــل يـــــــتـــــــلـــــــّوه

حال الطفل يفجع تره

الظمأ،  شّدة  من  لونه  اصفّر  الذي  طفله  لحال  الحسين  قلب  رّق 
فأتى به نحو القوم ووقف منادًيا: يا قوم، قتلتم إخوتي، قتلتم أهل بيتي 
وأنصاري، ولم يبَق عندي سوى هذا الرضيع! يا قوم، اسقوه شربة من 
تخافون  كنتم  إن  قوم،  يا  العطش!  شّدة  من  أّمه  لبن  جّف  فقد  الماء، 
أن أشرب الماء فخذوه إليكم واسقوه أنتم. اختلف القوم فيما بينهم؛ 
هذا  ذنب  ما  الصغار؟  ذنب  فما  للكبار  ذنب  كان  إن  قال:  من  منهم 
الطفل الرضيع؟ ومنهم من قال: ل تبقوا ألهل هذا البيت باقية )يعني 
ل ترحموا كبارهم ول صغارهم(. فلّما رأى عمر بن سعد ذلك، صاح 

في حرملة: ويحك حرملة، اقطع نزاع القوم...
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يقول حرملة: حّكمت سهًما في كبد القوس، نظرت إلى الرضيع 
أين أرميه؟ في أّي موضع من جسمه يرميه، ألّنه كان مقّمًطا بين يدي 
أبيه! وبينما أنا كذلك هّبت ريح، فكشفت النقاب عن وجه الرضيع، 
فرميته  فّضة،  إبريق  كأّنها  الحسين،  أبيه  عضد  على  تلمع  برقبته  وإذا 

فذبحته من الوريد إلى الوريد!

)عاشوري(

آه آه  ُظــاّلم  يا  ذنبه  وشنو  هذا  ــه َمــتــنــامطفل  ــن ــر وعــي ــي ــزغ عــطــشــان ال

آه آه  بالسهام  رّدولــه  هالگوم  ــر بــيــد ابــّيــهلچن  ــغ وذبـــَحـــوا عــلــي الص

الحسيننفض من حس أل وانشبحت العن آه آه ابوجه  تستغيث  وُدمــوعــه 

آه آه  نّصن  گسموها  رگبته  ــاله  المنّيهاوي راضــعــتــه  مــســمــوم  ابــســهــم 

Q الدّم يجري من نحر طفله، وضع  لّما رأى اإلمام الحسين 
كّفه تحت نحره، فلّما امتألت دًما رمى به نحو السماء، وقال: هّون ما 

نزل بي أّنه بعين الله!

 )نّصاري(

ــَده ــْي بِ ــل  ــِف ــطِ ال دمِّ  ــْن  ــس ْح ــى  ــگَّ ــَل اْولِيدهتِ ابُحْضنه  الِينِْكتِْل  اْشَحاَله 

ـــه مـــِن ْوِريـــــده ــاع مــا َخــْرشــالــه وِمــــال َچـــفَّ ــَگ ــل ارَمـــــاه لــلــِســَمــا ول

واولــداه!  صرخت:  مذبوًحا،  رضيعها  ورأت  أّمــه،  إلى  عاد  لّما 
واذبيحاه! ساعد الله قلب األم! ما حالها وقد عاد إليها طفلها مذبوًحا؟!
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يـــمـــحـــروم اهلل  ــبـــد  يـــعـ ــنـــي  ــبـ ــن مــفــطــوميـ ــي ــب ــم ال ــه ــس ــن اب ــا مـ يـ

ــوم ــن نجومعــگــبــك تــــران امـــفـــارگـــه ال واحــســب  الــّلــيــل  امــســاهــره 

هالگوم وّيــه  يبني  ــب  ذن مسموماشعندك  ابــســهــم  تگطعه  لــنــحــرك 

ــدمــوم ــدال الــــرب تـــرويـــك ب ــ ــك الــمــالــومابـ ــ وصـــّوبـــوا گــلــب اّم

ــوم ــي ــل ــوم عـــنّـــي غـــبـــت ل ــ ــن يـ ــ ــي عــلــيــك مــســجــومم ــاب ــي ــب ــع ال ــ دم

ــــرضوم ــد م ــب ــچ ــال ــزن ب ــ ــ ــر ال ــ ــعــه يــحــوممج ــيــر الــفــاج وعــلــيــه ط

المقسوم على  واصــبــر  ارضـــه  حــگ 

)لحن لفى عاشور/ يا جبريل نترّجاك/ تغريد حزين(

اعليك يحوم  ــك  اّم گلب  عيني  ضــوه  ويــا  رضيعي 
ويناغيك يّمة  يشوفك  ويــريــد  المهد  اعلى  يــدور 
يناديك الولي  صــوت  سمع  ضحكاتك  ــدال  اب بس 
مسفوح والـــدمـــه  إنـــت  وبــحــضــنــه،  حسين  ابـــوك 

آه يامذبوح آه يامذبوح آه يامذبوح آه

يرويها گـــام  دّمـــك  ــلــت  ذب الــعــطــش  امـــن  ــاك  ــف اش
تـــأّذيـــهـــا اّمــــــك ل  الـــلـــه اخـــــذ ويــــــاك  يــعــبــد 
ــا ــه ــداوي ــن ي ــي مـ ــن ــب ــى ي ــل ــك ــث ــدة ال ــ ــوال ــ ــوف ال ــ ش
الروح هالگضالي  وونيني  بساع  الموت خذاني  يريت 

آه يامذبوح آه يامذبوح آه يامذبوح آه
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لحسين شفت  مــن  اكــثــر  اعليك  وّنـــي  ازداد  يبني 
العين احرگتله  ودمعاته  عمرك  على  گلبه  انكسر 
ــده ويــســمــعــلــك بــكــا وونــيــن ــي يــشــوفــك مــنــذبــح ب
ــرب مــطــروح ــت ــدك وشــفــتــه عــال ــع ــة مــابــقــى ب ــاع س

آه يامذبوح آه يامذبوح آه يامذبوح آه

الّليل  جّن  عندما  عشر،  الحادي  ليلة  قلبك  بعين  الرباب  شاهد 
أخذت طفلها المذبوح بعدما دّر لبنها، كأّني بها تخاطبه بصوت حزين 

يفجع القلب:

)لحن الفراق(

علّيه ورد  ون  يبني  حبيبي  ــا  ايدّيهي بين  من  يلرحت  حبيبي  يا 

المنّيه ــي  ــروح ب اشــســّوت  حبيبي  ــا  ي

تنام ويـــن  ــي  گ يبني  ــداهلل  ــب ع بحضني  تــعــال 
الحالم حتاللك  عسى  العن  ينور  اّمك  بحضن 

الومه وتقصد  ــاب  رب بالّليل  حــايــره  طلعت 
دمــومــه ــه  ــدرج م كلها  بــالجــســاد  ويـــي  تعثر 

ــار بــچــبــدي مــرضومــه ــن تـــرصخ ويـــن عــبــدهلل ي
ــام والّي عمري  وشمعة  مدلل  يا  ــاي  رب يتعب 

عالغربه ــاد  ــس اج تــشــوف  حالتها  شــلــون  اهلل 
كثره مغّسله  بدماها  عالرتبان  رؤوس  ــا  اّي بال 
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نحره من  مذبوح  وطفل  بالومه  شافته  جسد 
بآلم النسجر  صــار  السّجاد  أبــو  صــدر  مهده 

ــه تــفــّت الـــروح ــون گــعــدت يــّمــه مــذهــولــه وال
مذبوح هالولد  وشــافــت  ــي  دام للنحر  تعاين 

مطروح األرض  اعلی  نعشه  يبني  والدک  تگله 
ــداهلل بــدللــک نــام ــب ــع اهتــنّــه يــبــنــي بــنــومــك ي

)أبو ذّية(

مهاد بــال  الــعــربه  تــســكــب  ــون  ــي مهادع بال  الغبره  على  الظلوا  على 

ــهطفلهم ما لق يناهز بال مهاد )بالهد( ــّي ــه ســـهـــام الــمــن ــت ــب وهــــــّزت رق

طفِلِه لتقبيِل  أهـــوى  منحراومــنــعــطــٍف  الــســهــُم  ــُه  ــَل قــب ــُه  ــن م ــَل  فــقــبَّ

ــَو والـــردى ــدا ف ســاعــٍة ه ــ ــرالــقــْد ُولِ ــّب ــُم ك ــه ــس ومــــرَّ فـــي نـــحـــِرِه ال

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثاني

القصيدة

الحراِم الشهِر  في  السبِط  السهاِمرضيُع  حــرِّ  فــي  الــمــوِت  فطيُم 

ــاِء ظــاٍم ــش الحماِمعــزيــُز الـــروِح واألح كــأِس  من  السهُم  سقاُه 

ــوُه ــ ــُه أب ــُل ــم ــح ــاُر الــقــلــِب تــزكــو بــاضــطــراِمرويــــــًدا جــــاَء ي ونـ

لوًنا الخّدين  في  ــورُد  ال لبتساِمتهاوى  ــوٌت  مـ ــَه  ــوج ال وشـــاَه 

ماذا األصــِل  الخبيُث  ــِر األنــــاِمأحرملُة  ــي ــرِة خ ــت ــع ــَت ب ــْل ــع ف

الوريِد إلى  الوريِد  مَن  الفطاِمذبْحَت  قبِل  مــْن  السبِط  رضيَع 

صريًعا والــــِدِه  بحضِن  ــوُذ  ــل داِمي ــوِح  ــذب ــم ال ــِر  ــائ ــط ال نــظــيــَر 

اصــطــبــاًرا تحمُلُه  أبــيــه  لثاِموكـــفُّ  مــن  بعٌض  الجسِم  وســتــُر 

ذبيًحا خــذي  الــرضــيــِع  أمَّ  ــن هــيــاِمأيــا  ــَع بــعــٌض م ــدم لــعــّل ال

نصيٌب الخطِب  في  ــعــظــاِموللحوراِء  ــاُم ال ــ ــِه ه تـــنـــوُء بــحــمــِل

)شعبي(

العين وِمــْســهــره  حزينه  وحسينالليلة  وعــّبــاس  ــنــب  زي ــن  م

وافـــقـــد اخـــوتـــي بــالــغــاضــرّيــهباكر هالنوايب كلها يا يّمه تلتم علّيه
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ــل طــــــّول ســاعــاتــك ــيـ ــل آهـــاتـــكيــــا لـ ــ ــم ــ ــا لـــيـــل أح ــ يـ

العين ــة  ــع دم ــّل  ــه ت ــه  ــن حــزي الــلــيــلــة 

ــّر زفـــره وونــيــن ــج تــــوّدع أهــلــهــا وت

تشم صدره وتنوح تحب نحر الحسين

ــِر الــنــســاويــن ــبِّ ــص تــعــايــن أهــلــهــا وت

ــا ــ ــل ِدمـ ــمـ ــهـ ــا فـــاطـــمـــةومـــدمـــعـــهـــا يـ ــ ــ حـــضـــريـــنـــي ي

ــك ــ ــات ــ ــل أّن ــ ــم ــ ــل طــــــّول ســاعــاتــكبـــالـــنـــوح أح ــيـ يــــا لـ

تجيني لــيــتــك  يـــا  ــره  ــ زه يـــا  تـــنـــادي 

ــي تــســكــنــي ونــيــنــي ــال ــح ــري ل ــظ ــن ت

عيني ــي  ف ودمــعــتــي  ــي  ــوت أخ أوّدع 

يفارقوني وغـــِد  ضــيــوفــي  هالليلة 

ــي ــ ــوت ــ ــي فـــــــــراق اخ ــ ــكـ ــ وابــــــقــــــى أنــــــــا بـــغـــربـــتـــيأبـ

ــك ــات ــّي ــن ــكــي اب ــب ــن ت ــا حــســي ــل طــــــّول ســاعــاتــكيـ ــيـ يــــا لـ

ــره ــا زه ــه ي ــّم ــه يــا ي ــّي ــوص ــي ال ــرت ذك

ــه فــي نحره ــّب أشــّمــه فــي صـــدره وأح

ــدره ص بتهشمله  ــه  ــّي ــوج األع ــرى  تـ

ويفطره يصيبه  الــمــثــّلــث  والــســهــم 
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ــّر الـــثـــرى ــ ــع عـــلـــى حـ ــ ــوق ــ ــرهوي ــّس ــك ــِل صـــــدره ت ــيـ ــخـ والـ

ــام نـــنـــطـــر جـــّيـــاتـــك ــ ــي ــ ــخ ــ ــل طــــــّول ســاعــاتــكال ــيـ يــــا لـ

اليــديــن فــي  أقبله  َلــعــّبــاس  وداعـــي 

اليمين عينه  واحـــب  راســـه  ــه  ــّل ــّب وأق

الحسين خويه  واضــّم  أضّمه  ابعباتي 

النساوين وحولي  بدموع  يودعوني 

ــر ــم ــه كـــــشـــــره ت ــ ــل ــ ــي ــ ــريــــــا ل ــم ــش ــي ال ــرنـ ــجـ وبــــاكــــر يـ

ــســمــاتــك ــل طــــــّول ســاعــاتــكلـــلـــمـــوت اذكــــــر ب ــيـ يــــا لـ

ُيروى أّن اإلمام الحسين Q خطب في أصحابه ليلة عاشوراء 
أّما بعد، فإّني ل أعلم أصحاًبا  الله وأثنى وعليه:  قائاًل، بعد أن حمد 
أهل  من  أوصل  ول  أبّر  بيٍت  أهل  ول  أصحابي،  من  خيًرا  ول  أوفى 
بيتي، فجزاكم الله جميًعا عنّي خيًرا! أل وإّني ألظّن أّن يومنا من هؤلء 
األعداء غدا، أل وإّني قد أذنت لكم جميًعا؛ فانطلقوا في حّل، ليس 
عليكم حرج منّي ول ذمام، وهذا اّلليل قد غشيكم، فاّتخذوه جماًل، 
بيتي، وتفّرقوا في سواد  بيد رجٍل من أهل  ليأخذ كّل رجٍل منكم  ثّم 

اّلليل، وذروني وهؤلء القوم، فإّنهم ل يريدون غيري.
فقام إليه عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب Q، فقال: 
وكبيرنا  نحن خذلنا شيخنا  إن  الناس  لنا  يقول  ماذا  الله،  يابن رسول 
معه  نضرب  لم  األنبياء،  سّيد  نبّينا  وابن  األعمام،  سّيد  وابن  وسّيدنا 
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بسيف، ولم نقاتل معه برمح، ل والله أو نرد موردك، ونجعل أنفسنا 
ما  قضينا  فقد  ذلك  فعلنا  نحن  فإذا  دمك،  دون  ودماءنا  نفسك،  دون 
فقال:  البجلّي،  القين  بن  زهير  إليه  وقام  لزمنا.  مّما  وخرجنا  علينا، 
َلودْدُت أّني ُقتلت، ثّم ُنشرت، حّتى ُأقَتل فيك هكذا ألف مّرة، وأّن الله 
يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلء الفتية من أهل بيتك. 

فقال له وألصحابه: ُجزيتم خيًرا!
كدويِّ  دويٌّ  ولهم  الليلة،  تلك  وأصحابه   Q الحسين  بات 
النحل، ما بين راكع وساجد، وقائم وقاعد، فعبر إليهم في تلك الليلة 

من عسكر عمر بن سعد اثنان وثالثون رجاًل.
َحْولِِه من  وَصْحُبُه  الحسيُن  َبــاُتــوابات  ــا  َلــمَّ الــنَّــْحــِل  دويُّ  ولهم 

د وُسجَّ الظالِم  ــَط  َوْس ــع  ُركَّ ــَواُتِمــْن  َعـ ــدَّ الـ ــُر  ــُث ــْك َت منهم  ــلــِه  ل

نَْت َوُزيِّ الِحَساُن  اْلُحوُر  الــَجــنَّــاُتَوَتَراَءِت  بنعيِمها  ــْم  ــِه ــُدوِم ــُق لِ

لهم عيٌن  َتنَْم  َوَلْم  َباُح  الصَّ ــَواُتَوَبــَدا  ــَفـ َغـ ــُم  ــُه ــْت ــاَب َن َولَ  ــاّل  كـ

المصيبة

الَشكور. سالٌم على من  الَصبور، ولسانها  سالٌم على قلب زينب 
تذوب  ما  النوائب  من  وذاقت  والكروب،  المصائب  عليها  تظافرت 
القلوب. سالٌم على من تجّرعت َغَصَص اللم والمآسي، وما  منها 
قبلتها،  للباليا  فأصبحت  الرواسي...  الجبال  احتمالها  تقوى على  ل 
ها الزهراء ضروَب المحن  وللرزايا كعبتها. سالٌم على من شاطرْت أمَّ
سالٌم  كربالء.  والبالء، يوم  الكوارث  رحى  عليها  ودارت  واألرزاء، 
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ُفِجعت  من  على  سالٌم  السماء.  مالئكة  صبرها  من  عجبت  من  على 
بجّدها وأبيها، وأّمها وبنيها، والخيرة من أهلها وذويها.

يروي إمامنا زين العابدين Q، يقول: إّني جالس في تلك الليلة 
ضني، إذ اعتزل  التي ُقتل أبي في صبيحتها، وعندي عّمتي زينب تمرِّ
أبي في خباء له، وعنده َجون مولى أبي ذّر الغفاري، وهو يعالج سيفه 

ويصلحه، وأبي يقول:
خليِل ــْن  ِمـ ــَك  َلـ ُأفٍّ  ــُر  ــ َدْه واألصيِلَيــا  بــاإِلْشــَراِق  ــَك  َل ــْم  َك

قتيِل ــٍب  ــالِـ َوَطـ َصـــاِحـــٍب  ــن  بالبديِلم ــُع  ــنَ ــْق َي لَ  ْهـــُر  والـــدَّ

الجليِل ــى  إلـ األَْمـــــُر  ــا  ــمـ سبيليَوإّنـ َســـالِـــٌك  حـــيٍّ  َوُكـــــلُّ 

فأعادها مّرتين أو ثالًثا حّتى فهمتها، وعلمت ما أراد، فخنقتني العبرة، 
ا عّمتي فلّما  فرددتها، ولزمت السكوت، وعلمت أّن البالء قد نزل؛ أمَّ
سِمَعْت ما سمعت، لم تملك نفسها أن وثبت تجرُّ ثوبها حّتى انتهت 
إليه، وقالت: وا ثكاله! ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم ماتت أّمي 
فاطمة، وأبي علّي، وأخي الحسن، يا خليفة الماضين، وثمال الباقين!

فنظر إليها الحسين Q نظَر رأفٍة ورّقة.
فقالت: بأبي أنت وأّمي! أسُتقَتل؟! نفسي لك الفدا!

فرّد الحسين غّصته وترقرقت عيناه بالدموع!
فقالت: رّدنا إلى حرم جّدنا رسول الله.

فقال: هيهات، لو ُترك القطا لياًل لغفا ونام!



466

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

لقلبي  أقرح  اغتصاًبا؟! فذلك  أفتغتصب نفسك  فقالت: واويلتاه! 
وأشّد على نفسي!

الله، واعلمي  بعزاء  ي  Q: أخّيه زينب، تعزَّ الحسين  لها  فقال 
أّن أهل األرض يموتون، وأّن أهل السماء ل يبَقون، ولي ولكّل مسلم 
الله -تعالى- الذي  الله أسوة، وأّن كّل شيء هالك إلَّ وجه  برسول 
ي خير  خلق الخلق بقدرته، ويبعثهم فيعودون. إّن أبي خير منّي، وأمِّ
ثّم  P أسوة.  الله  برسول  منّي، ولي ولكلِّ مسلم  منّي، وأخي خير 
عليَّ  تشّقي  ل  قَسمي،  فأبّري  عليك  أقسمت  إّني  أختاه،  يا  أوصاها: 
جيًبا، ول تخمشي عليَّ وجًها، ول تدعي عليَّ بالويل والثبور إذا أنا 

هلكت.
ــا الــمــظــلــوم ــهـ ــافـ ــن شـ ــ ــّم ــ ــا بــــدمــــع هـــامـــيل ــ ــه ــ ــاوب ــ ج

ــييـــا زيــنــب خـــاطـــري كــســرتــي ــام ــظ ــل اع ــّحـ وحـــكـــيـــك نـ

ــلـــك ــفـ ــي مـــــن أســـولـ ــتـ ــخـ قــــــّدامــــــييـ ــن  ــ ــي ــ ــك ــ ــب ــ ت ل 

ــي ــال ــلـــي غ ــيدمـــــع عــيــنــك عـ ــ ــذوب دّلل ــ ــه يـ ــوفـ ــن اشـ مـ

ــي ــال ــب ــدي ق ــ ــّل ــ ــج ــ ــتيـــخـــتـــي ت ــ ــا رويـــحـــتـــي راح ــ ــراه ــ ت

وامــــــــــن الــــهــــضــــم خـــلـــصـــانـــه

سّيدي، يا صاحب الزمان، أنت المعّزى هذه الليلة!
المنصور على من  المقتول بكربال، أنت  الطالب بدم  سّيدي أنت 

اعتدى عليه وافترى!
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متى تأتي أرض كربالء إلى قبر جّدك الحسين Q، فتسّلم عليه، 
الرضيع  هذا  ذنب  ما  وتنادي:  وترفعه  الرضيع،  الطفل  تستخرج  ثّم 

حّتى ذبح من الوريد إلى الوريد؟!

)لحن الفراق(

علينا الغيبة  طالت  صالح  علينايبو  الغيبة  طالت  صالح  يبو 

علينا الــغــيــبــة  ــت  ــال ط ــح  ــال ص ــو  ــب ي

الوديعه بثار  تاخذ  تظهر  يمتى تظهر وجّدك الذبحوا رضيعهيمتى 

عالشريعه نــايــم  والــلــي  تظهر  يمتى 

بين يديه، وذلك يوم عاشوراء، عندما  بلى سّيدي، ذبحوا رضيَعه 
الرضيع  الله  بعبد  الرباب  الحسين لوداع نسائه وعياله، فجاءت  أقبل 
إلى الحوراء زينب، وهي تقول: هاكم رضيَعكم يا آل محّمد؛ فتحمُله 
الحوراء زينب إلى أبي عبد الله ليوّدعه، فينظر إليه وقد اصفّر لونه من 

شّدة الظمأ، وجّف لبن أّمه!
لبن عــنــدكــم  إذا  ــب  ــن زي ــا  ي تــصــيــح  الـــربـــاب 

كفن قــاطــه  صــايــر  قــبــايل  اهلل  ــد  ــب ع ــوف  ــ ش
الزمن ــا  ــنَ اْب ــدور  يـ زيــنــب  ــا  ي ظنّيت  ــا  م واهلل 

بشباب تفجعنا  بالرضعان  ــدوان  ــع ال ويـــرتك 
اروح ــدر  اق ما  أنــا  زينب  يا  حسن  يــّم  ــي  روح

اجــروح جلــروحــه  تزيد  هاشمّيه  يــا  احتمل  مــا 
ــروح ال ولــيــدي  إل  وتــرد  أبــوه  يشوفه  بلكتي 

الشباب فقد  عــن  اهلل  عبد  مــن  يتسّى  ــو  واألبـ
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أمامهم،  إّياه  رافًعا  األعداء،  إلى  به  Q، ومشى  الحسين  أخذه 
منادًيا: يا قوم، قتلتم إخوتي، قتلتم أهل بيتي وأنصاري، لم يبَق عندي 
سوى هذا الرضيع، يا قوم اسقوه شربة من الماء، فلقد جّف لبن أّمه! 

يا قوم، إن كنتم تخافون أن أشرب الماء، فخذوه إليكم واسقوه أنتم!
فظيع خطب  من  باهلل  القوم  ف  نبِّئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟!فدعا 

الشفيع اهلــادي  شبه  فعليه  ل يكن شافعكم خصًما لكم في النشأتينلحظوه 

الغالم هذا  ُأْسِقِه  باٍء  نحوي  وكالمعّجلوا  باضطراب  أوام  من  فحشاه 

لليدينفاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام صريًعا  خّر  قد  بالطفل  وإذا 

اختلف القوم فيما بينهم، فالتفت عمر بن سعد إلى حرملة: ويحك 
حرملة:  يقول  الرضيع(.  هذا  ارِم  )يعني  القوم  نزاع  اقطع  حرملة، 

حّكمت سهًما في كبد القوس، نظرت إلى الرضيع، أين أرميه؟
 في أّي موضع من جسمه يرميه، وهو مقّمط، عمره ل يزيد على 

سّتة أشهر!
وجه  عن  النقاب  فكشفت  ريح  هّبت  كذلك،  أنا  وبينما  يقول:   
الرضيع، وإذا برقبته تلمع على عضد أبيه الحسين؛ فرميته، فذبحته من 

الوريد إلى الوريد!
المذبوح،  كالطير  أبيه  يدي  بين  يرفرف  به  وكأّني  أجوركم!  الله  أعظم 
ساعد الله قلبك أبا عبد الله! فوضع الحسين كّفه تحت منحر الرضيع، فلّما 

امتألت دًما، رمى به نحو السماء، وقال: هّون ما نزل بي أّنه بعينك يا رب!
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أخيها،  عن  سألته  سكينة،  ابنته  استقبلته  المخّيم،  إلى  به  جاء  ثّم   
فقال لها: خذي أخاِك مذبوًحا من الوريد إلى الوريد!

منّي الطفل  اخــذي  تعالي  زينب  يا  بصوت  صاح 

ونحّلني حيلي  ــد  ه الــلــه  عــبــد  مــصــاب  يــخــويــه 

ــده قــطــع ظــنـّـي ــن ــه حــرمــلــه بــســهــمــه مـــن ع ــاب ص

ــن تــشــيــلــيــه ــ ــّم ــ ــب ل ــ ــن ــ تــوجــعــيــهيــــا زي ل  ويــــــاه  ــده  ــيـ ــهـ ابـ

ــه ــي ــّل ــر خ ــحـ ــنّـ ــبـ ــالـ ــم بـ ــ ــه ــ ــهاس أروايـ المحشر  بساعة  ــد  أريـ

لّمـــــــــــــــــــــــي الــــــــــــزهــــــــــــره

ــد الـــروحطــلــعــت زيـــنـــب وصـــاحـــت ــع ــه يـــا ب ــل ــدال ــب يـــا ع

ــي ــان ــا ذنـــــب ج ــ ــا عـــّمـــة ي ــ ويــــــــرّدك حـــرمـــلـــه مـــذبـــوحي

ــره قــــامــــت تــشــّمــه ــ ــح ــ ــن ــ وصـــــــــارت لـــلـــحـــرم لـــّمـــهاب

لـــــّمـــــن عــــايــــنــــت حـــالـــهتــعــالــه وشـــــوف حــــال أّمـــه

جاءت زينب، أخذت الرضيع، وضعته تحت عباءتها، أقبلت إلى 
قالت:  ُقتِل.  قالت:  ل؟  أم  ُقتِل  األكبر  علّي  رباب،  قالت:  الرباب، 

القاسم ُقتِل أم ل؟ قالت: ُقتِل. رباب، أين الّعباس؟
أحّس قلبها بالشّر، قالت: سّيدتي، هل أصاب ولدي شيء؟ قالت: 

رباب، هذا ولدك الرضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد!
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ــه يـــا غــالــي ــل ــد ال ــييــبــنــي يـــا عــب ــالل ــة ت ــم ــل ــظ ــال ــت ب ــن ــك ــال ي
ــا كــانــت اّبــالــي ــاي مـ ــ ــد خــالــيبـــس ه ــه ــم ــّز الــمــهــد وال ــ أه

عنها،  تبحث  فخرجت  عشر،  الحادي  ليلة  الرباب  زينب  افتقدت 
أنينًا وبكاًء، فإذا بالرباب عند جسد الحسين، والرضيع على  سمعت 

صدرها!
ــا زيــنــب ــح يـ ــي ــص ــاب ات ــ ــرب ــ عــــبــــد الـــــلـــــه أريــــــدّنــــــهال
ــدري ــن عــلــيــه ص ــدي وحـ ــي ــهول ــاع ارضـــعـــنّـ ــ ــس ــ واريـــــــد ال
ــرجـــع ــد مـــــا يـ ــ ــع ــ قـــــالـــــت بــــــس اشــــوفــــنّــــهقــــالــــت ب

)لحن الفراق(

الشجّية روحي  نادتك  حبيبي  علّيهيا  اورد  قــوم  يبني  حبيبي  يا 
ايــدّيــه بين  ــن  م يــالــرحــت  حبيبي  ــا  ي

نومتك طالت  ياللي  حبيبي  بسمتكيا  عــايــن  أرَد  حبيبي  ــا  ي
ضحكتك أســمــع  ِوّدي  حبيبي  ــا  ي

لَِوْحشتِي األنِيَس  ُكنَْت  لقْد  وسْلواي إِْذ يْسُطو ِمن الهمِّ غاِشُمْهُبنّي 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الثالث

القصيدة

َحْيَدٍر َعِقيَلَة  َأْنَسى  َل  الُعْمِر  ُمَخيُِّمَمــَدى  ــاُء  ــَض ــَق َوال ــْت  ــَس َأْم ــَة  َعــِشــيِّ

ــَثــنـِـي ــَراَم َوَتــنْ ــِكـ ــيــَهــا الـ ُع َأْهــِل ــَودِّ ــ ُمُتـ َتَتَكلَّ ــى  األََس ــْرِط  َف ِمــْن  اّلليل  َمــَع 

بِحالِنا ِرْفــًقــا  ــُل  ــْي َل َيــا  ــُه  َلـ َأْرَحُمَتــُقــوُل  ُصْبِحَك  َشْمِس  ِمْن  بِنَا  َفَأْنَت 

ــُه ــإِنَّ َف ــاَح  ــب ــصَّ ال ُتــْبــِدي  َل  ــَربِـــَك  َيْهُجُمبِـ ــاَلَلــِة  الــضَّ َجــْيــُش  ــِه  بِ َصــبــاٌح 

ــْد جَتِ إِْن  ــَك  ــَت َوْق اهللُ  ــاَك  َرَعـ ِيــا  َأْنــُجــُمَأطِـــْل  َك  ــوِّ ــَج لِ َتْخَفى  َوَل  َطــِريــًقــا 

ــا ــاهَت ــراِت ُحَ ــاِه ــطَّ ــْل لِـــــَوَداِع ال ــ ُمَأطِ ــدَّ ال ــَرُق  ــْه ُي ِمــنـْـُهــُم  فـِـيــِه  َفُصْبُحَك 

ــٍد َأْحَـ َسِليَلُة  ى  ــرْبَ ــُك ال ــُب  ــنَ َزْي ــا  ُمَأَنـ ــرَّ ــَح َمـــاُن ُم ــٌن َوالـــزَّ ــْي ــَس ــذا ُح ــ َوَه

َتَراَكَمْت الظَّالَِن  ُجُيوُش  َتْعَلُمَوَهــِذي  ُيـــِريـــُدوَن  َفيَما  ــْل  ــَه َف َعَلْينا 

َوَصْحَبُه النَّبِيِّ  ــِن  اْب َقْتَل  ــُدوَن  ــِري ُهُمُي ــْن  َوَم ُحَسْيٌن  َمــْن  ــْدِري  َت ــَك  َوإِنَّ

األََسى ِمْن  الَِديَث  اّلليل  َمَع  َوَتْسُجُمَأَطاَلْت  َتْهِمي  َكالُمْزِن  َوَأْجَفاُنها 

َكاَلَمها الــَبــِهــيــُم  اّلليل  ــَم  ــِه َف ــْو  ــَل ــُمَف ــَه ــْف ـُه َلـــْيـــَس َي َلـــــَرقَّ َلــَهــا َلــِكــنَـّ

َقْدَرَها ــِرُف  ــْع َوَي ِحــسٍّ  َذا  ــاَن  َك ــْو  ــَكــُمَوَل َأْب اّلليل  ــِكــِن  َل ــا  ــَداَه نِ ــاَب  ــ َأَج
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َظـــاَلَمـــُه ــَل  ــي ــطِ ُي َأْن  ِف  ـــاطِـــُبـــُه  ــُمخُتَ َف َوَل  ُأُذٌن  ــٍل  ــْي ــَل لِ َوَمـــا  َعــَلــْيــهــا 

ــَرُس َأْخ َواّلليل  لَِلْيٍل  َها  مَهَّ ُمَكلَُّمَشَكْت  ــَؤاُد  ــُفـ َوالـ ــَرى  ــْي َح َوَزْيـــنَـــُب 

َمـــْت ــُه َوَتـــرَصَّ ــُتـ ــْيــهــا َوْقـ ُمْفَعُمَوَمــــرَّ َعــَل ــرِّ  ــالــشَّ َب ــُح  ــْب ــصُّ َوال ــُه  ــُق ــاِئ َدَق

بِبِْعِضِه ُأِصيَب  َلــْو  ُمَصاًبا  ُمَوَلَقـــْت  ُيَهدَّ اِمخاِت  الشَّ ــي  َواِس ــرَّ ال َأَشــمُّ 

بَِعْينِها الُــَســْنِ  َقْتَل  َشــاَهــَدْت  َوَأْعَظُمَلَقْد  ماِن  الزَّ فِي  َأَدَهــى  ِمنُْه  َوَهــْل 

)شعبي(

ــي ــال ــغ الليالييــبــنــي يــعــبــد الـــلـــه ي ســاهــرت  بــربــاك  ــا  انـ

ــي ــالل ــة ت ــم ــل ــظ ــال ــت ب ــن ــك ــال اللياليي وحــشــه  غــدت  عقبك 

اسالي وظليت  سلوتي  شماليخــذت  وعن  يميني  عن  ودورن 

ــا كــنــت ابــالــي ــس هـــاي م ــا ب خاليانـ ــمــهــد  وال بــالــمــهــد  ــّز  ــ أه

)أبو ذّية(

ــْبــنِــْي َوَن ــُصــْب  نِــنْ لــلــحــِزْن  ونبنيمآتم  ابَسْهَمه  َحْرملة  ِرَمــانــي 

ــه ــون ــُم ــْط ــِف ــْل عــــــاَدْه ِي ــِفـ ــطِـ وانا بني اْنِفَطْم يا ناْس بِْسَهام الِمنيَّةالـ

المصيبة 

|: الّسالم على  الناحية المنسوبة لإلمام المهدّي  ورد في زيارة 
د بدمه إلى  عبد الله الرضيع، المرمّي الصريع، المتشّحط دًما، والمصعِّ
 O السماء، المذبوح بالسهم في حجر أبيه. وفي الخبر أن الحوراء
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باكية،  وهي  إليه  فدفعته  تحمله   Q الحسين  أخيها  إلى  به  جاءت 
ويقول:  يقّبله،  حجره  في  فجعله  قيل:  طفلك.  خذ  أخي  وقالت: 
ُبعًدا لهؤلء القوم إذا كان جّدك المصطفى P خصمهم. ثّم أتى به 
إخوتي، وأولدي  قتلتم  قد  قوم،  يا  قائاًل:  الماء  له  يطلب  القوم  نحو 
وأنصاري وما بقي غير هذا الطفل، وهو يتلظى عطًشا من غير ذنب أتاه 
إليكم، فاسقوه شربة من الماء. فاختلف العسكر فيما بينهم، فمنهم من 
قال: إذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل؟ ومنهم من قال: اقتلوه 

ول تبقوا ألهل هذا البيت باقية.
لّما رأى ابن سعد ذلك، صاح بحرملة: ويلك حرملة! اقطع نزاع 
ارِم الطفل بسهم. قال حرملة:  القوم، سأله حرملة: فما أصنع؟ قال: 
بسهمي،  الطفل  فرميت  الحسين،  أبيه  عضد  على  تلمع  رقبته  فرأيت 
بحرارة  الرضيع  الطفل  أحّس  فلّما  الوريد.  إلى  الوريد  من  فذبحته 
كالطير  يرفرف  وجعل  أباه،  واعتنق  القماط  من  يديه  أخرج  السهم 
السماء  نحو  به  ورمى  دمه،  من  كّفه   Q الحسين  فمأل  المذبوح، 

قائاًل: اللهّم، ل يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح.
مالت شــلــون  ورقــبــتــه  طفله  الــعــيــن سالتنــظــر  ــن  م ــه  ــنَّ ودمــعــت حـ

اشقالت روحــك  السهم  من  الثنينيبويه  ذقــت  بــويــه  وعــطــش  ذبــح 

يقول أرباب المقاتل: لّما رمى الحسين Q دم رضيعه المذبوح 
أّنه  بي  نزل  ما  ن  هوَّ  :Q وقال  قطرة،  منه  سقطت  ما  السماء  نحو 
بعين الله. يا رّب، إن كنت حبست عنّا النّصر من السماء فاجعل ذلك 

لما هو خير منه، وانتقم لنا من هؤلء الظالمين.
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يا حسين،  أبه  قائلًة:  ابنته سكينة  فاستقبلته  المخّيم،  إلى  به  ثّم جاء 
لعّلك سقيت أخي الماء وجئتنا ببقّيته؟ فقال الحسين Q: بنّية خذي 

أخاك مذبوًحا من الوريد إلى الوريد؛ فصاحت: واأخاه! واعبد الله!

)مجردات(

جبتهيــبــويــه الــطــفــل لــلــمــاي أخــذتــه ــوح  ــذب م ــدى  ــع ال ابــســهــم 

لعملته ــه  خــوي ــب  ــذن ال ــا شــربــتــهشنهو  والـــمـــاي حــاضــر مـ

ــيــه ــه الــطــفــل عــنــي َدغــّط ــبــوي ليهي ــد  اص بالعين  قلب  لــي  مــا 

رجليه ــاّد  ــ ومـ ــح  ــي ذب بّيهاشـــوفـــه  ــه طــحــت  مــنّ الــخــفــت  هـــذا 

صاحت  نحره،  في  مشكوك  والسهم  فرأته  أّمــه،  إليه  جاءت  ثّم 
واولداه:

قلبي ــاة  ــيـ وحـ عــيــنــي  ــاء  ــ م ــا  ــم كــربــييـ ــي ــظ ــي وع ــالئ ــب ــن ل مـ

خلف نِعم  لي  تكون  أن  بالسلفرجوت  مصابي  عن  لي  وسلوة 

مفطوم بــســهــم  يــبــنــي  ــاي مــحــرومرّدوك  ــم ــن ال يــلــرحــت ع

ــّذة الـــنـــوم ــ ــ ــرم ل ــحـ ــدك لـ ــعـ الــهــدومبـ ســود  يعقلي  ــغ  واصــب

ــي عــلــيــك بــقــلــب مـــالـــوم ــ ــك ــ واب

األنين،  ليلة  الوداع،  ليلة  األحزان،  ليلة  هذه  أجوركم،  الله  أعظم 
ليلة الدموع!

في مثل هذه الليلة خرج سّيد الشهداء Q يتفّقد بعض التالع، 
لعلمه  المخّيم  طريق  من  والحجارة  األشــواك  يقتلع  كان  إّنه  وقيل 
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بفرار النساء واألطفال في يوم العاشر، يقول نافع بن هالل: فخرجت 
خلف اإلمام Q خوًفا عليه من أن يغدر به أحد األعداء، فبينما هو 
، وقال: من هذا؟ قلت: سّيدي، أنا نافع. قال: يا  كذلك، إذ التفت إليَّ
نافع، ما الذي أخرجك في مثل هذه الساعة؟ قلُت: سّيدي، أزعجني 
خروجك إلى معسكر هذا الطاغية. فقال لي: يا نافع، خرجُت أتفّقد 
بعض التالع، لعّلها تكون مكمنًا لهؤلء القوم يوم تغيرون ويغيرون، 
بنفسك؟  فتنجو  الجبلين  هذين  بين  تسلك  أل  نافع،  يا  لي:  قال  ثّم 
بألف  فرسي  إّن  سّيدي،  وأقول:  أقّبلهما،  قدميه  على  فوقعت  يقول: 
وسيفي بألف، فوالله ل أفارقك حّتى يكلَّ فرسي عن جري، وسيفي 

عن فري.
أخته  خيمة  إلى   Q الحسين  فدخل  المخّيم،  إلى  رجعنا  ثّم   
زينبO، فوقفت أنتظره بباب الخيمة، فسمعته يحّدثها، فما لثبت 
مصرعك،  ُأشاهد  َأو  أخي،  واحسيناه!  واأخاه!  وصاحت:  بكت  أن 
بعزاء  تعّزي  زينب  أخّي  فقال:  النسوة؟!  من  المذاعير  بهذه  وأبتلى 
ولكّل  ولي  يبَقون،  ل  السماء  وأهل  يموتون  األرض  أهل  إّن  الله، 
مؤمن ومؤمنة برسول الله أسوة حسنة، ثّم أوصاها بوصايا، فقالت له 
زينبO: أخي أبا عبد الله، هل استعلمت من أصحابك نّياتهم؟ 
فقال: إي والله، بلوتهم... فما وجدت فيهم إّل األشوس األقعس ، 

يستأنسون بالمنّية دوني.
 يقول نافع: فجئت إلى حبيب بن مظاهر األسدّي شيخ األنصار، 
ضراغمة  ويا  الكريهة  ليوث  يا  ونادى:  حبيب  فقام  الخبر،  وأخبرته 



476

ّية
رائ

شو
لعا

س ا
جال

لم
غ ل

ِّ مبل
د ال

زا

الهيجاء، فتطالع القوم من مضاربهم يتقّدمهم قمر العشيرة أبو الفضل 
العّباس Q قائاًل: ما تريد يا بن أبي مظاهر؟ لمثل هذا اليوم اّدخرني 
يا بني هاشم، ل  Q، فقال حبيب: ارجعوا  المؤمنين  أمير  والدي 
سهرت عيونكم وإّنما حاجتي مع األنصار. معي معي، خلفي خلفي، 

حّتى اهّدَئ من روع بنات رسول الله.
السالم  وصاحوا:  زينب،  العقيلة  خيمة  بإزاء  وقفوا  حّتى  فأقبلوا 
عليكنَّ يا عّزنا! السالم عليكّن يا فخرنا! السالم عليكّن يا بنات رسول 
الله! هذه أسنّة غلمانكم، آلوا أن ل ُيركزوها إّل في صدور أعدائكم، 
وهذه سيوف فتيانكم، آلوا أّل يغمدوها إّل في نحور من أراد السوء 

بكم.
زينب  أخّيه  ــال:  وق  ،Oزينب إلــى   Q الحسين  التفت 
كّلميهم، فوقفت الحوراء زينب على باب خيمتها، وهي ملتحفة بأزار 
أّمها فاطمة، ونادت: أنسبوني من أنا... أنا ابنة الضارب بالسيفين... أنا 
ابنة الطاعن بالرمحين... أنا ابنة أمير المؤمنين علّي Q، حاموا عنّا 

يا محيي الليل بالعبادة.
الوقاء،  لكم  نفوُسنا  سّيدتنا،  يا  وقالوا:  والنحيب  بالبكاء  فضّجوا 

أرواُحنا لكم الفدا.
ــة ــي ــم ــاش َعليَّهتــــــــــدروْن بِــــيَّــــه ه ــْب  ــَع ــْص تِ ــُدو  ــ َع ــْة  ــَم ــْل ِچ

الغاِضرية ــنــي  ــْت إَِج امــنــيــْن  ــا  ــهأن ـ إَديَّ بين  ــْن  ِمـ ــْع  ــِم َج ِرْحـــُتـــوا 

ــِرْحـــُلـــوْن ــٍل تِـ ــب ــا گ ــن ــوا ب ــ ـ تِنَامونوصُّ عــالــَغــْبــرة  ــٍل  ــْب َگ ــْن  وِمـ
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ــيــون ــْع ــوِر ال ــ ــه ن ــَتـ تِِگْطعونيــحــســيــن ْانـ ل  ــه  ــب ــِري وِغ ــه  ــْرَم ُح

يغيبون ِكــْلــُهــم  األِهـــْل  ِيِشيلونَمِشْفنا  ِكْلهم  ــوطــْن  ال وعـــنِّ 

أقول: سّيدي يا حسين، لقد جاء أصحابك ليلة العاشر من محّرم، 
وطمأنوا زينب والنساء، وهّدؤوا من روعهن، أقول: سّيدي، ما حالهّن 
يوم عاشوراء، وأنصارك يتسابقون إلى المنّية، حّتى قتلوا بأجمعهم؟!

محلكم ــذا  هـ الــشــيــم  اهـــل  ــا  منكمي كـــرام  ــا  ي ــذر  ــع ال شنهو 

هممكم ــر  ــّدخـ نـ ــلــمــعــركــة  ــة حــرمــكــمل ــذّلـ ــالـ تـــخـــّلـــون بـ

كربالء  رمضاء  على  سقطت  وقد  زينب،  أختك  حال  ما  سّيدي 
صريًعا، ولم ييَق لهام محاٍم ول كفيل! وقد هجم العدا على مخّيمكم، 
فيفلت  هذا  ُتمِسك  البيداء!  في  وجوهها  على  تهيم  واأليتام  والنساء 

ذاك، ُتسكت هذي فتبكي تلك!
ــن عّمي ويـ ــه  ــّم ع ــول  ــق ي ــذا  اّمــيهـ ــن  اب فارقني  تقول  ــاي  وه

ــالــحــومــة ــن ب ــحــســي ــاحطــحــت ي ــا طـ ــدهـ ــمـ وخــيــمــتــنــا عـ

الــعــيــش هــنــالــي  ل  ــك  ــب ــق ــرتـــاحع يـ ــلـــب  ــقـ الـ عـــــاد  ول 

ــيــه ــك ب ــتـ ــيـ ــارقـ ــر مــــا فـ ــمـ ــارعـ ــغ ــر يــــوم واحـــنـــا ص ــذكـ تـ

ــرارمـــن حــضــن أمــــي الـــزهـــراء ــ ــك ــ ــد ال ــيـ ــح حـ ــ ــوان ــ ــج ــ ل

ــر بـــوجـــهـــك ــحـ ــبـ ــي تـ ــنـ ــيـ ــج بـــيـــك لـــيـــل انـــهـــارعـ ــ ــه ــ وأل
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ــي ــون ــي ــع ــك مــــــاي ب ــ ــّسـ ــ ــاحأحـ ــب ســب ــل ــق ــال ــك ب ــ ــّس ــ وأح

ــا بـــاّلـــلـــيـــل ــنـ ــاحـ ــبـ ــايـــــا مـــصـ ــه ــل ــي ك ــ ــل ــ يـــــا خـــيـــمـــة ه

ــورك ــ ــ ــى ن ــ ــل ــ ــا ع ــنـ ــعـ ــمـ ــجـ ــاتـ ــه ــل ــظ نـــــنـــــام ونــــقــــعــــد ب

كلهم ــو  ــض ق واهـــلـــي  ــت  ــض ــهق ــ ــه ــ ــك فـــــاقـــــدة وول ــبـ ــقـ عـ

ــاي ــ ــ وّي وايـــتـــامـــكـــم  ــاحأون  ــي ــا ن ــه ــل ــون والــــــــدار ك ــ تـ

الزينبّي(،  )التّل  المعركة  على  المشرف  التّل  إلى  جاءت  قالوا: 
صاحت: يابن أّمي يا حسين! نور عيني يا حسين! إن كنَت حيًّا فأدركنا، 

فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميًتا فأمرنا وأمرك إلى الله!

)لحن الفراق(

الزكّيه أّمي  يا حبيب  علّيهمالي غيرك  خيمة  يالكنت  غيرك  مالي 

الجرّيه عيني  دمــع  ــا  ي غــيــرك  مــالــي 

الغاضرّيه ذبيح  يا  غيرك  مالي غيرك يا طريح على الوطّيهمالي 

سبّيه امشي  راح  خويه  غيرك  مالي 

َزاِئــًرا َك  َجــدُّ ــاَك  َواَف َهْل  ًراَأُحَسْيُن  ُمَعفَّ الــَوتـِـيــِن  َمــْقــُطــوَع  َوَرآَك 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن  ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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المجلس الرابع

القصيدة

ــُل ـ ــُت اســــأُل والـــدامـــُع مُهَّ ــ ــا زل أْثــَقــُلم فـــؤاِدَك  على  الخطوِب  أيُّ 
ــَك بــكــربــال ــ ــْت ــ ــلُّ نــائــبــٍة دَه ــ ــ ُيــزلــزُلوأق ــمُّ  األشـ الجبُل  ها  َمسِّ ِمــْن 
الباِل ــَن  ِم ــْلــَت  َحَ فقد  عليَك  وُيْحَمُلهَلـْـِفــي  ُيطاُق  ل  ما  ــى  األَس ــَن  وِم
الورى ف  َم  ُقسِّ أَســاك  بعَض  أنَّ  ــا كــذلــك َيــْفــعــُل..لو  ــَزًع ألَبــاَدهــم َج
لتوفِهم مــَضــوا  سبعينًا  ــَت  ــ ْع ــلودَّ ــبِّ ــق ُت وذاَك  ــه  ــُقـ ــانِـ ــعـ تـ ــذا  ــ هـ
ــُلوتُذبُّ عنُْهم ما استطْعَت ِمَن الِعَدى ــَب ــْن َيـــِذبُّ وَأْن ــَت َأصـــدُق َم وألَْنـ
كلُّهم األِحـــبَّـــُة  ُصَع  إذا  ــُلحــتــى  َتــَتــنــقَّ بينَهم  وحــــَدَك  ــَت  ــي ــِق وَب
ــْد ــِه وَق ــراَك بِ ــْفــاًل ل ِحـ ــوَك طِ ــَط الَمنَْهُل...َأْع ــزَّ  وَع َعَطٌش  ــِه  بِ َأْرَدى 
ــي إل اك ــزَّ ال ــِرك  ــْج ــه ف ِح ــْذَت ــَأَخ َيْهِمُلف عينِك  ــُع  وَدمـ ــرات  ــُف ال نهِر 
ــُه ــُث ــي ــِغ ُي رآُه  إذا  ــدوَّ  ــ ــع ــ ال ــلَّ  ــ ــُلع ــْفــلــًة َتــَتــوسَّ ــَفــَك طِ َوتــرْكــَت َخــْل
ينُْجو الصغُر من األَذى َتــْرَحــُلَتدعو عسى  ــا  م إذا  مــؤنِــَســهــا  لــيــكــوَن 
ــْد ــَق ــهــا َف ــي ــان ــهــم َخـــَذلـــوا أم َحــْرَمــُللــكــنَّ َغـــْدٍر  بَِسْهم  غيَر  الصَّ ــَح  َذب
ــَا َك بـــِه  ــِن  ــس ال ُأمَّ  ــوا  ــل ــَك َأْث ــَكــلــواَقـــْد  ــْد َأَث ــاٌد لـــُه َقـ ــي ــُل أس ــب ــْن َق ِمـ
ــٍد ــُد مــمَّ ــي ــوُت َظـــْمـــآًنـــا حــف ــمـ ؟أيـ ــُل  ــَدلَّ ُي القصوِر  في  ِهنٍد  وحفيُد 
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)شعبي(

مدامعها تنشف  مــا  العن  اجــفــون  تغمض  مــا 
واتــودعــهــا هليله  حيــســن  عيلتك  اتــودعــك 

هاّلليله عتب  ليلة  اخلــوف  مــن  وتــرهــب  ليلة 
والعيله احــســن  ــن  ب ــتــوديــع  ال ليلة  ــارت  صـ

وتفصيله بــاجــر  عــن  الـــوت  علم  اوبيها  ليلة 
يضّيعها لــعــيــالــك  حــيــف  يــا  الــدهــر  حيــســن 

الدمعه هتمل  عينه  او  يزينب  احــســن  ــاح  ص
انتبعه ــب  ــ وواج علينه  هـــذا  نكتب  اهلل  أمـــر 

صعه واخوتك  باجر  النار  تشب  ابصيوانك 
وجيزعها اصرب  تگله  علشوكات  القلب  صربي 

امك ضلع  وكر  خيويه  وحيدر  الصطفى  عليك 
دمك وينهدر  ذبيح  الــغــربه  عــى  باجر  ــدق  ص

اخيمك خصمك  هياجم  يوالينه  باچر  وصــدق 
اليسمعها ــد  مــا واح الــنــاس  مــن  ــده ونــخــويت  ان

حاكيني خويه  ظلت  ساعات  بعد  عمرك  من 
الـــوت يرديني يــريــت  ــوه عــيــون  يــا ض دونـــك 

ختليني ل  ــالــطــف  ب مـــتـــاره  ــدار  ــ الـ ــه  ــب ــري وغ
رّضعها الـــوت  منه  بــاجــر  العطش  ــون  ــل واش

المصيبة

ساعَد اللُه قلَب الحسيِن Q، َأخَذ ابنَُه عبَد اللِه الرضيَع، ليسِقَيه 
شرَبًة ِمَن الماء... فرماه القوُم سهًما َذَبحوه مَن الوريِد إلى الوريد.
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 )لحن الخضيب(

ت ْسنُوَنه الَعَطْش َغارِت ْعيونههذا ِرِضيعي ِمِن الّظا اْصَطكَّ ْتعاينُوَنه مِن  ما 

ُلونهيا ُلوِعتي لذاِك الطِِفْل ِمْن َغارْت ْعيونه وانِخَطْف  ويلي  يا  َكْبَده  واْنِفَطر 

ِيْسُقونهِيْبسِت ْشَفافه مِن الَظا وِمنِْكِسْف ُلونه للُقوم  الِخيم  مِن  ابُوه  ِخَذه 

اَلنونة سْهِم  ْعليه  ِب  صــوَّ َهم هذا الطِِفْل الَمْقَصْد ِيِذْبحونهوالقايس  وصاْب السَّ

ونه هِيدُّ واْبنَه  ْبُلوِعَته  الِْسْن  هُمومهنادى  وزاَدِت  مصاب  ِكلَّه  ِدَما  َكْله 

ْعيوَنه ــذِرف  وتـ ا  للسَّ ــه  بــدمَّ ــى  ِيَوْدُعونهِرم ِكْلُهم  بلوِعَته  الُمصاب  دمِع 

ه! كأّني بها تخاطُب رضيَعها: ه الرباب، ساعَد اللُه قلَب أمِّ أما أمُّ
َمْفطوم ابَسِهم  يبني  ردُّوك  َمْحروم)آه(  الــَمــاي  عــنِّ  يــاْلــِرِحــْت 

ــوم ــنُّ ِت ال ــذَّ ــ ْم َلـ ــَدك لـــحـــرِّ ــْعـ الْهُدومَبـ ــوِد  ُس َيَعْگِلي  ــْغ  واْصــَب

ــُلـــب َمـــآلـــوم ــَقـ ــك ْبـ ــي ــِل ــي ع ــ ــِك ــ واب

َي مسيَرته الراِئَدَة ِمْن كلِّ  لقد استَطاع اإلماُم الحسيُن Q أن ُينقِّ
أصحاِب المطامِع والمصالح، ولم يبَق مَعه إل الُمخِلصون الواعون 
ُيغيِّروا  لم  حيُث  المواِقف،  وَأْبَيَن  الصفحاِت  أروَع  َسطَّروا  الذين 
وكانت  ألعدائهم.  َيستسلموا  ولم  إماَمهم،  َيتركوا  ولم  مواقَفهم، 
أكبُر عمليِة تنقيٍة قاَم بها اإلماُم الحسين Q في طريِقِه إلى كربالء 
َق  تفرَّ حين   ،Q عقيٍل  بِن  مسلِم  استشهاِد  بنبأِ  الناَس  َأخبَر  حينَما 
الناُس عنه يمينًا وشماًل، ولم يبَق معه إل الذين َخرُجوا َمَعُه ِمْن مكَة 
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ِذْكر  ِمْن  فالتأثيراُت  الطريق.  في  به  التحَق  ممن  والقليُل  مة،  المكرَّ
الموِت كانت تقُع موقَع الفزِع والَهَلِع على أصحاِب المَطامع، فكانوا 
ْكَب الحسينّي، في حين أن استمراريَة ِذْكِر الموِت  َيهرُبون وَيتركون الرَّ
والشهادِة والَقْتل كانت ُتحِدُث نتائَج مغايرًة في المْخِلصيَن الَواعين، 

ِيَن َءاَمُنواْ﴾. ُ الَّ َص الَّ في أنصاِر الحسيِن وأهِل بيتِِه، ﴿َوِلَُمّحِ
ومواقُفهم  إشراًقا،  وجوُههم  َتــزداُد  الحسيِن  أصحاُب  كاَن  لهذا 
بِِهُم  وأحاَط  الخوُف،  بهُم  َأَحَدَق  َما  ُكلَّ ة،  ُأسطوريَّ وثباُتهم  رساليًة، 
العدُو، واقتربْت منُهُم المواَجهة. وكان لهؤلء األبطال موقٌف -وأيُّ 
موقٍف هِذِه الليلة- ليلَة عاُشوراَء، إذ إنَّ اإلماَم الحسيَن َخَطبُهم حينَما 
أحسَن  اللِه  على  ُأثني  قائاًل:  َجَمَعُهم  أْن  بعد  الليلة،  هذه  ظالُم  َجنَّ 
أْن  على  أحمُدك  إنِّي  اللُهمَّ  راِء.  والضَّ راِء  السَّ على  وَأحَمَدُه  الثناء، 
هتنا في الدين، وجعلَت لنا أسماًعا  أكرْمَتنا بالنبّوة، وعلَّمتنا القرآن، وفقَّ
أعلُم  ل  فإني  بعد،  ا  أمَّ المشركين.  من  تجعْلنا  ولم  وأفِئدة،  وأبصاًرا 
أصحاًبا َأْولى ول خيًرا من أصحابي، ول أهَل بيٍت َأبرَّ ول َأْوَصَل من 
الله  رسوُل  جّدي  َأخَبرني  وقد  جميًعا.  عنِّي  الله  فجزاُكم  بيتي،  أهِل 
P بأنَّي سُأَساُق إلى العراِق، فَأنِزُل أرًضا ُيقال لها: َعُمورا وَكربالء، 

وفيها ُأْستْشَهُد، وقد َقُرَب الموِعد.
َأِذْنُت لكم،  َقْد  ِمْن هؤلِء األعداِء غًدا، وإّني  يوَمنا  أَل وإنَّي أظنُّ 
قد  اّلليل  وهذا  ــاٌم،  ِذم منِّي  عليكم  ليس   ، حلٍّ في  جميًعا  فانطِلقوا 
أهِل  من  رجٍل  بيِد  منكم  رجٍل  ُكلُّ  وْليأُخْذ  َجَماًل،  فاّتِخذوه  َغِشَيُكم 
قوا في سواِدكم ومداِئنِكم، فإنَّ  بيتي، فجَزاُكم الله جميًعا خيًرا، وتفرَّ
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القوَم إنما َيطِلبوني ولو أصابوني لَذِهلوا عن طلِب غيري!.
قال له إخوُته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناُء عبِد الله بِن جعفر: لَِم نفعُل 
ذلك؟ لنبَقى بعَدك، ل أرانا اللُه ذلَك أبًدا. بدَأهم بهذا القوِل العّباُس 
عقيٍل  بني  إلى  الحسيُن  والتَفَت  الهاشميون،  وَتاَبَعُه   Q علي  بُن 
وقال: حسُبُكم من الَقْتِل ُمسِلم، اذهبوا، قد أِذْنُت لكم. فقالوا: إًذا ما 
عمومتِنا  وبني  وسّيدنا  شيَخنا  َترْكنا  ا  إنَّ لهم؟  نقوُل  وما  الناُس،  يقوُل 
بسيٍف،  نضرْب  ولم  برمٍح  َنْطعْن  ولَم  بسهٍم  نرِم  ولم  األعمام،  خيَر 
بأنُفِسنا  َنْفديك  نفعُل ذلك، ولكْن  واللِه، ل  َصنَعوا. ل  ما  َندري  ول 
وأموالِنا وَأْهلينا، نقاتُل َمَعك حتى َنِرَد موِرَدك. قبَّح اللُه العيَش بعَدك.

الله  )رضوان  عوَسَجَة  بُن  مسلُم  فقال  األنصار،  دوُر  ذلك  بعد  جاء 
ك؟ أما واللِه  عليه(: َأنحُن ُنْخِلي عنك؟ وبماذا نعتذُر إلى اللِه في أداِء حقِّ
ل ُأفارُقك حتى َأْطَعَن في صدوِرهم برمحي، وَأْضِرَب بسيفي ما ثبت قاِئُمُه 
بيدي. ولو لْم يكْن معي سالٌح أقاتُلهم به لقذفُتهم بالِحَجارِة حتى أموَت 
معك. ثّم قاَل سعيُد بُن عبِد اللِه الحنفي: واللِه، ل ُنَخلِّيَك حتى يعلَم اللُه 
أْن قْد حِفْظنا َغيبَة رسولِه P فِيك. َأَما واللِه، لو عِلْمُت أني ُأقتل ثّم ُأحيا 
َأم ُأحَرُق حًيا ثّم ُأْذَرى، ُيفَعُل بي ذلك سبعين مّرًة، لما فارقُتك حتى ألقى 
ِحماِمي دونك. وكيَف ل أفعُل ذلك، وإنَّما هي َقْتَلٌة واحدٌة، ُثّم هي الكرامُة 
ثم  ُقتلُت،  أني  وددت  والله،  الَقين:  بُن  زهيُر  وقال  لها!!  انقضاَء  ل  التي 
يدفع  وجّل-  -عّز  الله  وأن  مرة،  ألَف  كذا  ُأقَتَل  حتى  ُقتلُت،  ثم  ُنشرُت، 
بذلك القتِل عن نفِسك، وعن أنفِس هؤلء الفتيان من أهِل بيتك! ثم تكّلم 

اهم الحسين خيًرا. باقي األصحاب بما يشبُه بعُضه بعًضا، فجزَّ
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الرؤية  ووضــوح  اإليمان،  عمق  عن  المقالت  أوضحت  هكذا 
عميَق  األشاوُس  أولئك  ليجَد  عاشوراء  يوم  وجاء  الموقف.  وثبات 

ذلك الوعي والثبات.
ِعْصبٌة عــنــُه  ــَذبِّ  ــل ل وَشباباوتــنــادبــْت  َأْشُيًبا  الَمعالي  وِرُثـــوا 

َينَْتِدْب لِلَكِريهِة  َينتْدُبهم  ِغَضاباَمــْن  ــوِد  األُس َضراِغَمُة  ِمنْهم 

وا لداعي الحرِب حيَن َدعاُهُم ِهَضاباَخفُّ كربالَء  بَِعْرصِة  وِرُثـــوا 

ِحليًة الصوارَم  اتَّخذوا  قِد  ثِياباُأُسٌد  روِع  ــدُّ الـ َحــَلــَق  وَتسربلوا 

دى من دوِن آِل محمٍد عذاباوَجُدوا الرَّ الحياَة  ــُم  ــَدُه ــْع وَب ــا  ــْذًب َع

يوم  للمواجهة  ليعّدوا  الليلة  هذه   Q الحسين  أصحاب  َغ  تفرَّ
غٍد، ثّم لينقطعوا إلى الله -تعالى- قياًما وقعوًدا، ركوًعا وسجوًدا. ذكر 
من  عبروا  رجاًل  وثالثين  اثنين  أّن  اللهوف،  في  طاووس،  ابن  السّيد 
معسكر عمِر بن سعد إلى معسكر الحسين Q تلك الليلة، وبقوا 
معه حتى نالوا الشهادة. أّما الحسين Q، فقد قضى بعض هذه الليلة 
خّطة  ووضع  بالمخيَّم،  تحيط  التي  األرض  ومواقِع  التالِع  تفّقد  في 
الحرب، وأمر بحفر خندٍق حول الخيام التي أمر بتقريبها، وسدَّ الفراَغ 
الله -تعالى-،  إلى  انقطاٍع  في  الليلة  بينها. كما قضى شطًرا من هذه 
تالوًة لكتابه، وذكًرا للئه، وصالًة لقدِسه -تبارك وتعالى-. وكان قد 
قال للقوم لّما أرادوا الحرب عصَر يوِم التاسع: إّن الله -تعالى- يعلم 
قضى  بينما  الستغفار.  وكثرَة  القرآن،  وتالوَة  له،  الصالَة  أحبُّ  أّني 
توديِعهم  في  وعياله،  أهله  مع  هذه  األخيرِة  ليلته  من  الخَر  الشطَر 



485

الطويلة  السبي  المصائب ورحلِة  الرزايا ومواجهِة  ِل  وإعداِدهم لتحمُّ
التي هي بانتظارهم.

ُروي عن اإلماِم زيِن العابدين Q أّنه قال: إّني لجالٌس في تلك 
ُضني، إذ  العشية التي ُقتل أبي في صبيحتها، وعندي عمتي زينُب تمرِّ
أبي ذر، وهو يعالج سيَفه  أبي في خباٍء له، وعنده جون مولى  اعتزل 

ويصلُحه، وأبي يقول:
خليِل ــْن  ِمـ ــَك  َلـ ُأفٍّ  ــُر  ــ َدْه واألصيِلَيــا  بــاإِلْشــَراِق  ــَك  َل ــْم  َك

قتيِل ــٍب  ــالِـ َوَطـ َصـــاِحـــٍب  ــن  بالبديِلم ــُع  ــنَ ــْق َي لَ  ْهـــُر  والـــدَّ

الجليِل ــى  إلـ األَْمـــــُر  ــا  ــمـ سبيليَوإّنـ َســـالِـــٌك  حـــيٍّ  َوُكـــــلُّ 

ــِل ــي ــرح ــَد ِمــــَن ال ــوعـ مـــا أقـــــرَب الـ

فأعادها أبي مرتين أو ثالًثا حتى فهمتها، فعرفُت ما أراد، فخنقْتني 
العبرُة، فرددُت دمعتي ولزمُت السكوت، وعلمُت أّن البالء قد نزل! 
تملك  لم  سمعت،  ما  سمَعت  لما  فإّنها   ،O زينُب  عّمتي  وأّما 
نفسها دون أن وثبت تجّر أذياَلها وهي حاسرٌة، حتى انتهت إليه وهي 
تنادي: واثكاله! ليت الموُت أعدمني الحياة، اليوم ماتْت أمي فاطمة، 
فنظر  الباقين!  وثماَل  الماضين  خليفَة  يا  الحسن،  وأخي  علي،  وأبي 
إليها الحسين Q نظَر رأفٍة ورّقٍة وقال:يا أخّية، ل يذهبّن بحلمك 
الشيطاُن. قالت: بأبي أنت وأمي، أسُتقتل؟! نفسي فداك! فردَّ الحسين 
رسوِل  نا  جدِّ حرِم  إلى  رّدنا  فقالت:  بالدموع،  عيناُه  وترقرقْت  غّصَتُه 
واويلتاه!  فقالت:  ونام!  لغفا  لياًل  القطا  ُترك  لو  هيهاَت،  فقال:  الله؛ 
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نفسي!  على  وأشدُّ  لقلبي  أقرُح  فذلك  اغتصاًبا؟  نفسك  أفتغتصب 
ي بعزاِء الله، واعلمي أن أهَل  فقال لها الحسين: أخّية، اّتقي الله، وتعزَّ

األرض يموتون، وأن أهل السماء ل يبَقون.
ــه وســعــدنــه ــزن ــدر ع ــت يــا بـ ــاح عدنهص شيظل  تـــروح  مــن  خــويــه  ــا  ي

وردنـــه إســـدر  للمدينة  ــه  خــوي ــا  مغنمي إلــهــاالــگــوم  نصبح  ــا  م گبل 

ــل عــــــربات عــيــنــه ــ ــا وهتـ ــ ــاوب ــ ــب لــلــمــديــنــهج ــن ــزي ــرد ي ــ ــن انـ ــي ــن ام

علينه ــت  ــزم ــل ات كــلــهــا  بالمخيمالـــــدروب  دارت  ــداي  ــ اعـ ــل  خــي

كأني بزينَب تكّلم أخاها الحسين، تطلب منه أن توّدَعُه في آخر ليلة 
من عمره:

هالليلة َخلِّيني  هالليلة  طِويلةهالليلة  ســاعــاٍت  خــويــه  يــا  ْبــُقــربــك 

غايل يا  ْدموَعك  بجفونك  خِتَبِّي  اللياليل  احـــزاِن  بعيوَنك  أقـــرا  ــا  أن

اخلَِضيب والشْيِب  ك  أِشمَّ طِويلةخليني  ساعاٍت  ك  اُضمَّ ِوْلــَصــْدري 

هالليلة خليني  هالليلة  هالليلةهالليلة  حسين  يا  بُعْمرك  ليلة  آخر 

ــْك واِشــمَّ ــايل  غ يــا  َأُضــمــك  ِمنَّكخليني  ــْر  ــَظ َن ــع  ــب َأْش ــْك  ــمَّ َي خّليني 

خليني يّمك أنظر نور وجهك أشبع نظر منّكآخر ليلة بعمرك أصعب ليلة بعمري

أضمكشلوِن الليايل تر الليايل من دونك يا غايل ولــصــدري  أشّمك  خليني 

هالليلة حسين  ــا  ي بــقــربــك  خّليني 
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نعم، مضت ليلة عاشوراء عليهم باألسى والحزن، فكيف بهم يوم 
العاشر، وقد أضحى الحسين وحيًدا فريًدا ل ناصر ول معين، فعزم على 
التضحية بنفسه في سبيل الله، وازداد شوُقه إلى لقائه، فجاء إلى خيمة 
المصاب...  لظى  من  كالجمر  وقلبه   ، عنهنَّ راحاًل  ن،  ليوّدُعهَّ النساء 
ويرونه  بحمّيهّن،  لئذات  وهّن  البكاء،  من  حالهّن  ويرى  إليهّن  ينظر 
يريد تركهّن بعين الله، وهو إليه ذاهب، فلّما نظر إلى زوجته الرباب، 
من   Q الحسين تناوله  الرضيع،  الله  عبد  طفله  حجرها  وفــي 
حجرها، ووضعه في حجره وهو يقّبله، فدمعت عينه لحاله، لّما رآه قد 
ُأغمي عليه من العطش، فحمله على صدره، ووقف أمام الجيش وقال: 
يا قوم، قتلتم إخوتي! قتلتم أهل بيتي! لم يبَق عندي سوى هذا الرضيع 

خذوه واسقوه جرعة ماء، فلقد جّف لبن أّمه!
التفت عمُر بُن سعٍد إلى حرملَة بن كاهٍل، وقال له: اقطْع نزاَع القوم؛ 
فرماُه حرملُة بسهٍم فذبحه من الوريد إلى الوريد، فسال الدُم وَأخرج 
الطفُل َيديه من القماط، وجعل يرفرُف على صدِر أبيه الحسيِن كالطير 
المذبوح. وضع الحسين يَدُه تحت منحره، فلما امتألت دًما رمى بها 

إلى السماء.
ِدما الطَّْفِل  ِمنَْحر  ِمْن  ى  مَهَ مّا  السمافالَتَقَط  ربِّ  إلى  يشكو  صاعًدا  وَرماه 

الُحَكما خيُر  أنــَت  حكيُم  يا  وينادي 

واولــداه،  صرخت:  مذبوًحا،  رضيعها  ورأْت  أّمِه  إلى  عاد  ولما 
واذبيحاه! ساعد اللُه قلَب الوالدة!
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تـــــــــــگـــــــــــلـــــــــــه يـــــــبـــــــنـــــــي

ــه يــايــّمــه ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ يـ

عالُتراْب نايم  ليْش  يبني  بعَدِك اْنَت ازَغيَّر َلْتشوف العَذابيبني 

تِكوينيِمْن ِشِفْت َنحرك تِراني راسي َشاب ــن  ــالب ي َعــْطــَشــك  نــار 

ــه يــايــّمــه ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ يـ

َخر البحرحرَمَله ابسهمه فَِجْع َقْلِب الصَّ وْســِط  ولو  تِْطفه  ما  ونــار 

النحر ذاك  ِذَبــح  المَثلَّث  اشــرايــيــنــيابسهم  ــت  ــزف ن قبله  ريـــْت 

ــه يــايــّمــه ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ يـ

ه َدّرْ ِمنِّي الِحِليب يالحبيبجيَت اِخْبرْك ُيمَّ عيوَنك  وإفتح  اِكــِعــْد 

ُمجيب ِمــْن  ما  أنه  اناغيلك  اتناغينييمه  جيتك  ــو  ل امـــعـــوده 

ــه يــايــّمــه ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ يـ

ابوك بيد  افِْطَمك  متوقِّعه  يالعبوككنْت  يجون  وعمك  اخوانك 

وْيِسْلبوك الرُمل  اعلى  طِريح  عينيمو  دمعة  صــار  غسَلك  حتى 

ــه يــايــّمــه ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ ــه يـ ــّمـ ــايـ يـ

نعي لسان حال الرباب لفقد الرضيع )طور الفراق(

َدْربيآه ياابني ياْل َعليك احرَگوا َگْلبي مااشوف  البِِچي  اْمِن  ياابني  آه 

لــلــبــاري ربــي ــي  ــِوت ــْك يــاابــنــي وَش آه 
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يبني وشلون اشوَفه خالي گبالي َمْهدكيبني وشلون تغفى يبني عيني َبْعدك

َلْحَدك ْبعيني  اُشوف  ِمنَّ  وشلون  يبني 

اّلليل...   شاِهِد الرباَب بعين قلبِك ليلَة الحادي عشر، عندما جنَّ 
أقبلت إلى أرض المعركة، إلى جسد الحسين، أخذت طفلها المذبوح 

تناغيه، كأّني بها تخاطبه بصوٍت حزين ُيفِجُع القلب...

)لحن سامحيني(

ه َعنِّ الَغاضريه  يالولد نام راح أقلك ِقصَّ
يالِولد نام يا عسى النُّومه يا عبدالله ِهنِيه

َة أحزاْن كاْن ما كاْن ِقصَّ
بيها ناغيلك يا عبَدالله وأَكْلمك

َأدري َعْطشان والَقِصْد َجان
ه حتى أقَدْر َأنوَمك تِْلتِهي بالِقصَّ

ناْم َوبلَكَت اللْه ِيْرَحم َحالك اْبهاي
وانَت نايم تحَلم إنك شارِب الماي

يالِولد ِحيْف ِصْرنه بالطِّيف
نِنِْدِعي تشرْب وَلْو َقْطرٍة َميَّه

يالِوَلْد نام يا عسى النومه يا عبدالله هنيه
يبني معذوْر َقلَبْك اْيفور
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ِمْن َظماك وأدري ما تِْفَهم َكالمي
بعدك اْصغير ِستَِّة اْشهور

اْشلوْن أفْهَمك يبني راِح ْتموْت َضامي
والَحَرْم صاَحْن َتعاَلْن َخْل نَِسْكَته
تِْبتِِسْم له َعْمَته وتِْضَحك له ُأْخَته

نِْدري ِيْرتاح ِيْبطِِل ْصياح
لو نَِظْر قامت تِِهْز َمْهَده ُرَقيَّه

يالِوَلْد نام يا عسى النومه يا عبدالله هنّيه

رضيِعها بجنِب  ناحْت  ــاٍد وكــامــُنوُمْرِضَعٍة  ــهــًة والــوجــُد بـ مــولَّ

صــدِرِه ُحشاَشَة  َبلَّْت  وما  ــُه  الحواِضُنرأْت عليه  أْحنَْت  ول  ثدٌي 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ِ ِإَونَّ إِنَّا ِلَّ
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امللحقات الشعرّية

الشعر القريض

 ِلَحْرِب
َّ

ف
َ
َباِغي َوخ

ْ
 ال

َ
َبى َبْيَعة

َ
القصيدة األولى: أ

ــِه  ــْربِ ــفَّ ِلَ ــَبــاِغــي َوَخـ ــُه اْلــُغــرَُّأَبـــى َبــْيــَعــَة اْل ــاُل ــي الــنَّــْصــِر آَم ــْم فِ ــُه ــآٍل َل بِـ

ــْم  ــُرُه ــَو َأِس ــُعــوُه اْلَـــاَء َوْهـ ــْد َمــنَ األَْسُرَوَقـ بِِه  َوَضــاَق  ْنَيا  الدُّ بِِه  َفَضاَقْت 

َحْوَلُه  َيْبُكوَن  َواأْلَْطــَفــاَل  النَّْهَر  َنْهُرَيَرى  َلُهْم  َراِب  السَّ َغْيُر  َوَما  َعَطاَشى 

الظََّا  ِمَن  اْلُْرِضَعاِت  َثَداَيا  ْت  اْلُعْسُرَوَجفَّ بِِه  َيِضيُق  ُعْسٍر  فِي  َوَأْصَبْحَن 

َيْسَتِقي  َجـــاَء  طِــْفــُلــُه  ــِه  ــَدْي َي ِف  اْلَحرَُّأٌب  بُِمْهَجتِِه  َأْوَدى  إِْذ  اْلــَمــاَء  ــُه  َل

َقْلُبُه  ــُق  ــُف خَيْ ــْرِ  ــطَّ ال َكــِمــْثــِل  ــٌع  ــي واَرِض َبرُّ َوَما  ِضيَع  الرَّ الطِّْفَل  َرِحُموا  َفَما 

ــِدِه  ــ ــْوُه َدًمـــا ِمــْن َطــْعــنَــٍة ِف َوِري ــَق َنــْحــُرَس َوَل  ــَد  ــ َوِري َل  ــيــًحــا  َذبِ ــرَّ  ــَخ َف

ِعِهْم؟  بَِرْ ِضيُع  الرَّ الطِّْفُل  ُيْقَتُل  اْلُكْفُرَوَهْل  َفُهَو  َشْرَعُهْم  َهــَذا  َكــاَن  ــإِْن  َف

ــِه  ــِع َرِضــي ــاِء  ــ ِدَمـ ِف  ــا  ــًق ــِري َغ َوالثَّْغُرَوآَب  اْلــَحــَشــاَشــُة  ِمــنْــُه  َدًمــا  َتــُمــجُّ 

َولِيَدَها  َتْلَقى  اأْلُمِّ  اُخ  ُصَ ى  ْعُرَفـــَدوَّ َوالشَّ ــَداُه  َوِري ْت  اْحَمرَّ َقِد  َذبِيًحا 

ــُه  ــْن ُجـــْرِحـــِه َوَتــُضــمُّ ــ ــُه ِم ــُل ــبِّ ــَق َجْمُرُت ُمْسَتِعٌر  َواْلــَقــْلــُب  َقْلبَِها  ــى  إَِل
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َ
القصيدة الثانية: َوُربَّ ُمْرِضَعٍة ِمْنُهنَّ ق

َنــَظــَرْت ــْد  َق ِمنُْهنَّ  ُمــْرِضــَعــٍة  التَُّرِبَوُربَّ  فِي  ْجَلْيِن  الرِّ َفاِحَص  َرِضيَعَها 

ــِه ُمــَكــابِــَدًة  ــيـ ــْأتِـ الُكَرِبَتـــُشـــوُط َعــنْــُه َوَتـ َأْعــَظــُم  َوَظَماَها  َحاَلٍة  ِمــْن 

ــْل هِلَـــاَجـــَر إِْســَاِعــيــُل َأَحـــَزَنَـــا ــُق َتِئِبَف الظََّما  ــرِّ  َح ــْن  ِم َتَشطََّط  َمَتى 

َأًسى الَكِليِم  ُأمُّ  َول  َل  َحَكْتَها  الطََّلِبَوَمــا  ــَن  ِم َأْلــَقــْتــُه  الــيَّــمِّ  ــي  فِ ــَداَة  َغـ

ُمْرَتِضًعا َعــاَد  َقــْد  اْبنَُها  إَِلْيَها  ــاِرِد الــَعــْذِبَهــِذي  ــَب ــال ــْد ُســِقــي بِ ــِذِه َق ــ َوَه

َعَطًشا ــىَض  َق ــْد  َق ــْن  ِمَّ ــاِن  ــاَت َه ــَن  ــَأْي َيِئِبَف ــْم  َوَلـ َعنَْها  َوَنـــَأى  َرِضــيــُعــَهــا 

ُوُمنَْتِهاًل َمــْقــُتــوًل  َآَب  ــْذ  ُم َآَب  ــْل  ُمنَْسِكِبَب َكالَغْيِث  بِــَدٍم  َنــْحــِرِه  ــْن  ِم

َأٍب َبْعَد  فِيِه  َعــِزيــًزا  ــي  ُتــَرجِّ ــَأِبَكــاَنــْت  بِ َول  ــٍن  ــاْب بِ َحــَظــْت  ــا  َم َلِكنََّها 

َواْنَفَرَدْت اجِلنِْس  بُِعُموِم  َشاَرْكنََها  َنَسِبَقْد  ِمْن  النَّْوَع  َيُخصُّ  فِيَما  َعنُْهَن 

ــُه  َل ــاٍر َل ِضــَيــاَء  ــَه ــنَ بِ ــْت  ــَح ــَب ــَأْص ُشُهِبَف ــال  بِ ــوٍّ  َج ــي  فِ اّلليل  ــِت  ــاَت َوَب

ِريعه
ّ

القصيدة الثالثة: اللُه يا حاِمي الش

ــه ــ ــع ــ ي ــّرِ ــ ال ــي  ــ ــاِمـ ــ حـ ــا  ــ يـ ــهاهللُ  ــ ــُروع ــ أُتـــــِقـــــرُّ وْهـــــــي كـــــذا م

ــا ــهـ ــُبـ ــْلـ ــهبِــــــك تـــْســـتـــِغـــيـــُث وقـ ــُدوع ــوًى يــْشــُكــو ُص ــك عـــْن جـ ل

ــاِرك ــظـ ــتِـ انـ ِف   ُ الـــّتـــصـــربُّ ــــهــــا الـــُمـــْحـــِيـــي الـــّشـــريـــعـــهمــــات  أيُّ

ُ ــربُّ ــصـ ــّتـ ــى الـ ــ ــق ــ ــا أْب ــ غـــــْيـــــر أْحــــــــشــــــــاٍء جــــزوعــــهفــــاْنــــْض ف

ــْد مـــــّزقـــــْت ثـــــــْوب األســــى ــ ــ ــيــعــهق ــِلـــهـــا الــقــطِ ــواِصـ ــْت لِـ ــكـ وشـ
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ــم ــ ــُك ــ ــنُ ــ وِدي ــوُد  ــ ــع ــ ــُق ــ ال ذا  ُهــــِدمــــْت قـــــواِعـــــُدُه الــّرفِــيــعــهكـــــْم 

ــى الــــــُفــــــروُع ُأُصـــــولـــــُه ــعـ ــنْـ ــهتـ ــ ــروع ــ ــى ُف ــعـ ــنْـ وُأُصـــــــوُلـــــــُه تـ

ــُه ــ ــا عــــــــــْزٍم ل ــ ــب ــ ــْذ ش ــ ــحـ ــ ــاْشـ ــ ــهفـ ــع ــي ــطِ ُم ُمــــْذِعــــنــــٌة  األرواُح 

ــِل ــي ــت ــق ــْب بِــــــِه بِـــــــدِم ال ــ ــُلـ ــ ــِر ِشــيــعــهواطـ ــ ــْي ــ ــي خ ــ بِــــكــــْربِــــالِء فِـ

صــــرْبت إْن  ــك  ــ ــُج ــ ــُي ــ هُي ــهمــــــاذا  ــع ــي ــظ ــف ــفِّ ال ــ ــّطـ ــ لِــــوْقــــعــــِة الـ

ــٌة  ــ ــع ــ ــي ــ ــِج ــ ــُئ ف ــ ــ ــي ــ ــ ــلـــك الــفــِجــيــعــهأتـــــــــــرى جت ــّض ِمـــــْن تِـ ــ ــأم ــ بِ

ــرى ــّثـ ــُل الـــِعـــدى طــحــنــْت ُضــُلــوعــهحـــْيـــُث الُــــســــْنُ عـــى الـ ــْي خ

ُأمـــــــّيـــــــٍة آُل  ــِب الــّشــريــعــهقـــــتـــــلـــــْتـــــُه  ــ ــنْ ــ ــى ج ــ ظــــــاٍم إلـ

ــِد  ــ ــوريـ ــ ــُه بِـــــــــدِم الـ ــ ــُعـ ــ ــيـ ــ ــعــهورضـ ــْب رضــي ــ ــُل ــ ــاْط ــ ُمـــخـــّضـــٌب ف

 كانت ِبرغِم سواِدها
ٌ
 القصيدة الرابعة: ِهي ليلة

ــا  ــواِده تغِريدا ِهـــي لــيــلــٌة كــانــت بِــرغــِم س ــدى  ــُه ال فــي  تبعُث  بيضاء 

سيفُه ُيصِلُح  الِسبِط  الُــســُن  ــوداراح  ــش ــاِر ُح ــف ــِش ــال ــِزم بِ ــه ــي ــيــهــا لِ فِ

يِل حــلــت  زمــــاُن  يــا  أفٍّ  ــًدا خــالــف الــتــنــِكــيــدا ويـــقـــوُل  ــيـ ــا وكـ هــمًّ

ــّل جـــالُلـــُه ــ شهيداواألمــــــُر لِـــلـــرحـــِن ج أمــوت  أن  الُمهيِمُن  كتب 

ــدودا ســِمــعــت عــقــيــلــُة هـــاِشـــٍم إنــشــادُه ــ ــُم بِـــاألُكـــفِّ ُخ ــطِ ــل ــُه ت ــت ــأت ف

ــيــت مــنِــّيــتِــي ــالُه ل ــ ــك ــ ــوُل وآُث ــقـ ــُحــودا وتـ ــداك ُل جـــاءت وشــّقــت لــي فِـ
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ــُم  ــاطِ ــي ف ــ ــن أمِّ ــاب ــت ي ــات ــِدي مــلــُحــودا الـــيـــوم م ــ والــيــوم أصــبــح والِـ

الفنا  إل  ــوِد  ــُوُجـ الـ ــلُّ  ُكـ ــودا فــأجــابــا:  ــ ُوُج الــحــيــاة  وهـــب  ــذي  الـ إّل 

لِلعنا ي  ــدِّ ــِع واســت ــم  الــعــزاِئ ي  ــدِّ المقُصودا ُشـ تبُلُغ  الــِرســالــة  ــي  ودِعـ

دٍم  ف  إّل  ــُن  ــ ــِدي ــ ال يــســتــقــيــُم  ِجيدا ل  يخِضُب  سال  إن  ِمنحري  ِمن 

واعلِمي صـــرًبا  ــاُه  ــت ُأخ جتــزِعــي  ــاِن ُخــلــودال  ــن ــِج ــي ال ــي ســألــقــى ف ـ أنِّ

ــى أت إن  وجـــًهـــا  عـــّي  ختـــُمـــِي  ممُدودا ل  الثرى  على  وِصــرُت  حتِفي 

تـــِي ف حــوافِــِرهــا عى ــوُف وريـــدا واخلـــيـــُل  ــي ــُس ــِري وتــحــتــزُّ ال ــه ظ

 الَسماِء 
ُ

تَك الَسَماُء وأهل
َ
 القصيدة الخامسة: َبك

ــُل الــَســمــاِء ــ ــاُء وأه ــَم ــَس ــَك ال ــت ــَك ــةَب ــَي ــاك ــَب ــا ال ــ ــنَ ــ ــِع ــ َفـــمـــا َقــــــدُر أدُم

الَصعيِد ــوَق  َفـ ِدمــــاؤَك  ــا الــَجــارَيــةَوَفـــاَضـــت  ــنَـ ــِعـ َفـــَمـــا َفـــيـــُض أدُمـ

ــِه ــ ــةَوقـــيـــَت بِـــنَـــفـــِســـَك ِديـــــَن اإلَلـ ــَيـ ــَواقـ ــَة الـ ــنَـّ ــَجـ ــُه الـ ــ ــَت ل ــنـ ــُكـ َفـ

ــَيـــاِت ــت َقــــواِعــــَدُه الـــراِسـ ــنـ ــَك الـــَغـــالـــَيـــةَوِصـ ــتِـ ــَيـ ــتـ بـــــــــأرواِح فِـ

ــَدى ــ ــُه ــ ــُم لتــــبــــاِع ال ــ ــُهـ ــ ــوَتـ ــ ــةَدَعـ ــَي ــاغ َص ُأُذٍن  ــن  ــ ِم ــَق  ــلـ َتـ ــم  ــَلـ َفـ

َوَكــــــْم أثـــَكـــلـــوا ُمــهــَجــة دامـــَيـــةَفـــَتـــبـــا َلـــُهـــم َكـــــْم أراقـــــــوا َدمـــا

ــَرُز األَمــــــُة الـــَجـــارَيـــةَوَكــــــــم أبــــــــــَرزوا ُحــــــــّرة َبـــــّرة ــ ــب ــ ــا ُت ــَمـ َكـ

إلحـــضـــاِرهـــا َمــجــِلــَس الــطــاغــَيــةوَســـاقـــوا بِــنــاَت الــُهــدى لِــلــِعــَدى
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الرضيع ذاَك  أنــَســى  ل  أنــَســى  ــةوإْن  ــَي ــحــان ـــَك ال ــى َكـــفِّ ــل ــا ع ــح ــري ط

ــــــُه ــا َريَّ ــبـ ــالِـ َفـــــُعـــــدَت بِـــــــَه ُجــــثَّــــة غـــافـــَيـــةَخـــــَرجـــــَت بِــــــِه طـ

ــِس فــي َنــحــِرِه جـ ــرِّ ــُد الـ ــ ــَيـــةَرَمـــْتـــُه َي ــلـــَك الـــيـــِد الـــرامـ ــتـ ــا لِـ ــبَّـ ــَتـ َفـ

َرى
ُ
ْم ت

َ
اِر ك

َّ
َبا َصاِلٍح َيا ُمْدِرَك الث

َ
القصيدة السادسة: أ

ُتَرى  َكــْم  الثَّاِر  ُمــْدِرَك  َيا  َصالٍِح  ــا  َكــاظِــُمــْهَأَب ــَك  ـ َأنَّ ــَر  ــْي َغ واٍر  ــُظــَك  ــْي َوَغ

َوَحْوَلُه  ا  َصــرْبً اَلــْوُتــوُر  َيْمِلُك  ــْل  َغاِرُمْهَوَه ْرِب  السِّ آِمــَن  َوَيــْغــُدو  ــُروُح  َي

ُمْفَرًدا  الطَّفِّ  ِف  ْيِم  الضَّ َأِبَّ  ــْهَأَتنَْسى  ــُم ــَواطِ ــِه لِـــْلـــَوَداِع َف ــْي ــَل َتــُحــوُم َع

الََشا  ُمنَْفطَِر  ِب  ْ الــرتُّ ــْوَق  َف َدى َوَصـــَواِرُمـــْهَأَتنَْساُه  َتــنَــاَهــُبــُه ُســْمــُر الـــرَّ

ِقِسيُُّهْم  ــُه  ــْت ــَع َأْرَض ــٍع  ــي َرِض َفاطُِمهوُربَّ  ــرُّ  الــثَّ ه  َدرُّ ــا  ــْدًي َث الــنَّــْبــِل  ــَن  ِم

ِجيَدُه  ْهُم  السَّ ق  ــوَّ َط ُمــْذ  ــُه  َل َتــَمــاِئــُمــهَفَلْهِفي  َذاَك  ــَل  ــْب َق ــنَــْتــُه  َزيَّ ــا  ــَم َك

ه  ــسَّ بِـــَحـــرِّ ــ ــ ــي َلــــُه َلَّــــا َأَح ــ ــِف ــ ــِر الــَمــنـِـيَّــِة َحــاِئــُمــْهَوهَلْ ــْي َوَنـــاَغـــاُه ِمــْن َط

اللََّمى ُمْبَتِسَم  ْبِط  السِّ لِِعنَاِق  ُياَلئُمْهَهَفا  الــِعــنَــاِق  َغــْيــُر  َوَهـــْل  َوَداًعـــا 

طِْفَلَها  َتــْرَتــاُد  ــَاِء  ــْل ــظَّ ال ِف  ــُل  َعاَلِئُمهتــَســلَّ َحاَيا  الضَّ َبْيَن  َنَجَمْت  ــْد  َوَق

َدَجــا َوَقــْد  ِضيِع  الرَّ ُأمِّ  ــَى  َع ْوُح َناَحْت َحَماِئُمهَوهَلْــِفــي  َجى َوالدَّ َعَلْيَها الدُّ

ا  ْانَّ َلَو  ْت  َودَّ النَّْحِر  َسْهُم  َلَح  َوُتَساِهُمهَفُمْذ  َدى  ــرَّ الـ َســْهــَم  ــُرُه  ــَشــاطِ ُت

ــَرُه  ــْغ ــْنِ َتـــْرُشـــُف َث ــفَّ ــَك ــال ــُه بِ ــْت ــلَّ لثُِمهَأَق ْهُم  السَّ َقْبَلَها  َنــْحــًرا  َوَتــْلــثِــُم 

َواْرَتِضْع  اَلــْوِت  َسْكَرِة  ِمْن  َأفِْق  َهاِئُمه ُبنِي  ــَدُأ  ــْه َي الَقْلَب  ــلَّ  َع بَِثْدَيْيَك 
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الشعر الشعبي

: األبو ذّيات
ً

أّول

1. يبو السّجاد قّلي اشصار وجره
وجره اشصار  قّلي  السّجاد  ــَرهيبو  َوْج الظِِلع  َحــْدِر  نــار  أَهيِّس 

وجــره ــال  س دّمــه  الطفل  المنّيهيقلها  وّيــــاه  ــت  ــف وش دلــيــلــي 

2. عليك انفتح جفن العين وافتاك
وافتاك العين  جفن  انفتح  وسهم نحرك بگلبي  وگع وافتاكعليك 

وافتاك ــرك  آم مــن  الطفل  ــاك أذّيـــهبقتل  ــ ــابــن كــاهــل شــلــه ويَّ ي

جاد ِوْرداه 3. الِطِفْل ظامي يبو السَّ
ِوْرداه جاد  السَّ يبو  ظامي  ِوْرداهالطِِفْل  اوِذيل  أخويه  امَه  َشمَّ آُهو 

ِوْرداه ابــســِهــم  د  ســـدَّ ــِذْل  ــنـ َميَّهالـ َشــْرَبــٍة  على  ــَره  ــْح َن ــْع  ــَط ِك

4. يعبد الله سهم نحرك مردنه
مردنه نــحــرك  سهم  الــلــه  ــهيعبد  ــردن ــيــتــي م ــد ب ــع ــا ب مــثــلــك يـ

ــه ــردن ــرّوه م ــتـ المنّيهردنــــه ابـــمـــاي تـ ــدّم  ــ اب فــايــض  نــشــوفــك 

ثانًيا: القصائد واألبيات

1. يخويه مالي حيل فرگاك
ــاكخيــــويــــه مــــــايل حـــيـــل فـــرگـــاك وّيـ لــلــحــرب  يحسين  دخــذنــه 

ــاك اّي بــال  ــي غيبة خيــويــه وأگــعــد  ــول غـــايـــب ويــومــيــن يــرجــعأه ــ وگـ
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2. ماني ُأّمك يعبد الله ويبعد أّمك 
أّمــك ويبعد  اهلل  يعبد  ُأّمـــك  باسمكمــان  يالولد  وألــهــج  أنــســاك  مــا 

يسلينيشعب گلبي الّسهم من فّجره الدّمك مـــن  بــعــدك  ســـلـــواي  يـــا 

عمرك وصــل  يالا  بعد  اِشهر  نحركســّت  ينگطع  او  جنيته  اللي  شذنب 

بــدرك خسف  الثّلث  سهم  بني  ــاك بــســهــم رامــيــنــييــا  ــرمـ يـــاريـــت الـ

3. يابن الحسن طفل حسين
ــن طـــفـــل حــســن ــ ــس ــ ــن ال ــ ــاب ــ ــر دّمـــــهي ــ ــح ــ ــن ــ ــري مـــــن ال ــ ــجـ ــ يـ

ــهعــــطــــشــــان ويــــــريــــــد الــــــاي ــم ــه ــس ــه ب ــ ــل ــ ــرم ــ ــه ح ــمـ ــطـ ــفـ يـ

ــم يـــســـمـــعـــون ــ ــه ــ ــل ــ ــي ســـفـــيـــانصـــــــاح وك ــ ــنـ ــ يــــاشــــيــــعــــة بـ

ــي ــ ــوم ــ ــوا كـــــل هـــــي وق ــتـ ــلـ ــتـ ــانقـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ اوســـــــدتـــــــوهـــــــم الـ

اهلل عـــــبـــــد  غـــــــر  ظـــــــل  ــانمـــــــا  ــ ــع ــ ــم وج ــيـ ــخـ ــالـ اواحــــــــــد بـ

ــون ــ ــب ــ ــل ــ ــط ــ ــت ــ ــييــــــــا قــــــــــوم اش ــ ــون ــ ــت ــ ــذل ــ دعــــيــــتــــونــــي وخ

ــون ــ ــت ــ ــم ــ ــض ــ ــهغــــــــدرتــــــــون وه ــ ــوّص ــ وتــــــــــدرون الـــنـــبـــي اش

بــــــــالــــــــقــــــــرآن والــــــعــــــتــــــره

ــه ــومـ ــن الـ ــ ــ ــه ام ــلـ ــرمـ ــع حـ ــلـ وبــــــيــــــده ســــهــــم الــــمــــقــــّدرطـ

اهلل عــــبــــد  ايــــصــــيــــب  ــرويــــــــن  ــ ــّك ــ ــف ــ ــت ــ قـــــــــــام عـــــلـــــيـــــه ي

ــده ــ ــي ــ ــم ج ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ ــرعــــــــــّن بـ ــح ــن ــم ــال ــم ب ــ ــه ــ ــس ــ وطــــــــاح ال
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ــه ــ ــ ــر دّم ــ ــح ــ ــن ــ ــهســـــــال امـــــــن ال ــّم ــي ــو ال ــى بـ ــل وشـــبـــك ويـــلـــي ع

ــهســـــــــــدر بــــــيــــــه خِلــــــَيــــــّمــــــه ــ ــراتـ ــ ــبـ ــ ــل عـ ــ ــ ــه ــ ــ لكـــــــــــن ت

ــره ــ ــس ــ ــح ــ وعــــلــــيــــه يـــــجـــــذب ال

4. آه يبني يا عبد الله اعلى فرقاك 
ــاك ــرق ف ــى  ــ اع اهلل  ــد  ــب ع ــا  يـ ــنــي  ــب ثــدايــاكي ودّرن  انــفــنــى  صــبــري  انـــا 

ــت عــيــنــاكيـــا ديــــن گــــّي الـــرمـــلـــة اويــــاك ــح ــب ــن اش ــي ــوت ح ــم ــل ل

ــم ورمــــاك ــه ــس ــك اب ــي ــل ــن ع ــش ــي ــاكن ــرب ــان ب ــكـ ــاي الـ ــ ــع رجـ ــطـ واگـ

5. قول العطش يبني النوبه ابسهم صابوك
خّلوكقول العطش يبني النوبه ابسهم صابوك ينذبح  الذي  طير  مثل  وترّف 

رّدوك الالة  ابا  تايل  روحي  بلت  جنينييا  يا  امك  ظلت  ل  عسن  لمك 

6. گطع اگماطة او شبك عودة 
ــودة عـ ــك  ــب ش او  ــة  ــاطـ اگـ ــع  ــط وامـــــن الــســهــم رّفـــــت ازنـــــودةگ

اخــــــــدودة وردة  ــرت  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ واتـ

7. لو بس الزلم تخلص قتل بالكون
هاي نقول عادة وأمر بلكي يهونلو بس الزلم تخلص قتل بالكون

يسقيهالكن ليش ما ذنب اّلذي يرِضعون بسهام  وحرملة  عطاش 
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8. وساعد الله حال زينب والحريم
الفطيموساعد الله حال زينب والحريم منها  انفكد  امن  والرباب 

الكليم وام  اسماعيلها  أم  وندبل  واصياح  ابنوح  شابهنها 

الرضاع امن  ليها  رد  ابنها  لعهاي  او  اترّوع  گلبها  أول  مكتفي 

العذباو هاجر اسماعيل رد ليها ابساع الماي  بــارد  من  مرتوي 

وأشد أعظم  رباب  مصيبة  ما جرت سابگ مثلها على أم ولدلچن 

مختضبشال ابنها احسين منها امن المهد ــده  وري ابــدم  رّده  راح 

9. وّي الدهر يحكي ويذكر إله أفعاله 
وگفت ابجانب خيمته كفيلة اعيالهوّي الدهر يحكي ويذكر إله أفعاله

دخلت اعليه وعيونه بمدمع تسيلهعرفت الحوراء مگصده بحكيه الگاله

ي ادموعها العينگلها يزينب ليش مرتاعة اوتبكين گالت بعد إلمن تخفِّ

يا سبط طه وخليلهإنكان ما تبكي عليك اليوم يا حسين تبكي عليمن 

10. نادى وينكم يا أهل الحمّية 
الحمّية ــل  أه ــا  ي وينكم  ــه نـــادى  ــّي ــل ــوا فـــــرد غـــيـــبـــة ع ــتـ ــبـ غـ

ــه مــنــيــن اجــتــنــي الــغــاضــرّيــه ــهانـ ــوّي ــي كــلــهــم س ــل ــوا ه ــص ــل خ

11. يا بني التسر گلبي بشرته
بشرته گــلــبــي  ــتــســر  ال ــنــي  ب شفتهيـــا  ــوح  ــذب م ــري  ــاط خ كــســر 

ــانـــك دلــعــتــه ــسـ العملتهعـــطـــشـــان ولـ بني  يــا  الــذنــب  شنهو 
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12. گطع اگماطه الطفل بيده
ــطــفــل بــيــده ــه ال ــاط ــم ــن صــابــتــه ابــنــحــره الــحــديــدهگــطــع اگ م

جيده حسبن  زنــد  اعــلــى  ــشــاخــب مـــن وريـــدهمــال  ــدم ت ــ والـ

13. أجت أّم الطفل مذعورة وتصيح
وتصيح مذعورة  الطفل  أم  ذبيحاجت  أشوفنّك  لوحيِّد  يا  يبني 

عيونهاجيت أنا اترجاك وأنا أقع وأطيح نـــور  ــا  ي ــاري  ــب ت ألمـــك 

عيني مــاي  يــا  بسهم  مفطوم  ليدلينييــا  منهو  الــدرب  شوف  ما 

ونيني يبطل  مــا  عليك  بني  الغاضرّيهيــا  بــأرض  البين  دهاني 

14. من حّر السهم فرفرت روحه
روحــه فــرفــرت  السهم  حــر  نوحهمــن  وزاد  شافه  حسين  ــوه  وأب

مسفوحه ودموعه  للخيم  ــوق الــوطــيــةورجع  ــه ومــــدده فـ ــاب وج

15. طلعت زينب وصاحت
ــاحـــت يــعــبــد الـــلـــه يــبــعــد الـــــروحطــلــعــت زيـــنـــب وصـ

ــي ــانـ ويــــــــرّدك حـــرمـــلـــة مـــذبـــوحيـــعـــمـــه يـــــا ذنـــــــب جـ

16. قال حسين يا سجاد
ــا ســـّجـــاد ــ ــيـــن يـ ــعقــــــال حـــسـ ــم ــس وزيــــنــــب قــــاعــــدة وت

ــلــيــل ــن ارحـــــل بــهــاّل ــي مـ ــن ــب ــك تــتــصــدعي ــيـ ــلـ أخــــــــاف عـ

ــعبـــــاكـــــر يــــــا عــــلــــي يــبــنــي ــرج ــرم ي ــ ــح ــ ــيـــك أمـــــر ال لـ
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ــر تــكــلــيــفــك ــي ــص ــل ي ــيـ ــرحـ ــل يــــو تـــرحـــل بــكــيــفــكالـ ــظـ تـ

ــا ضــيــفــك ــسـ ــمـ ــا الـ ــهـ ــا بـ ــ ــ ــرأن ــاك ــس ب ــمـ ولـــــو تـــطـــلـــع شـ

ــا ــهـ ــتـ ــبـ ــيـ ــل غـ ــ ــ ــب ــ ــ ــن ق ــ ــ ــب ــ ــ ــي ــ ــ أغ

حسين يــحــكــي  ســمــعــت  ــتمـــن  ــ ــام ــ ــت وق ــ ــل ــ ــب ح ــ ــنـ ــ زيـ

ــا ــهـ ــلـ ــفـــاصـ ــتتـــــتـــــراجـــــف مـ ــام ــو يـــلـــي وروحــــهــــا ه ــ ي

ــب لـــيـــلـــة الـــعـــاشـــر ــ ــنـ ــ ــامـــتزيـ كـــــل اّلــــلــــيــــل مـــــا نـ

حسين بــحــكــي  ســمــعــت  ــت لـــزيـــنـــب عــيــنمـــن  ــض ــم ــا غ ــ م

ــن ــةتـــصـــّوت ويـــن أروحـــــن وي ــل ــي ــل ــال ــب اخــــوتــــي ه ــقـ عـ

ــا ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ ــض ــ يــــــــا زيـــــــنـــــــب وه

ــاس ــّبـ ــعـ الـ ــدت  ــ ــص ــ ق والــــــهــــــم قــــصــــد ويــــاهــــاردت 

ــن الــشــافــهــا الــعــّبــاس ــيـ ــاوحـ ــ ــاه ــ ــش ــ ــم ــ ــم ــ تــــتــــعــــثــــر ب

ــب يـــقـــلـــهـــا ــ ــنـ ــ ــزبـ ــ ــاهـــــــال يـ ــه ــل ــي ك ــ ــوت ــ ــل ــ هـــــال يـــــا س

ــد كـــافـــلـــهـــا ــ ــع ــ ــب شـــاجـــروزيـــــنـــــب ل ــ ــل ــ ــق ــ صــــــدت وال

ــا ــ ــه ــ ــرت ــ ــب ــ ــع ــ واخــــــتــــــنــــــقــــــت ب

ــان ــدنـ عـ ــر  ــمـ قـ وي  ــب  ــ ــن ــ ــي الــجــارزي ــامـ ــن حـ ــابـ ــه يـ ــل ــق ت

يقول ــوك  أخـ حسين  ــارسمعت  ــّطـ ــا لـــمـــســـا خـ ــهـ ــا بـ ــ ــن ــ اح

ــو صــاروأنــــــــــــا لزمــــــــــــة قـــلـــبـــي ــن الــصــبــح ل ــاف م ــ وأخ
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ــدري ــ ــ ــريوأنــــــــا مـــــخـــــدرة وتـ ــت ــك س ــت ــه ــن ــن ي ــ ــافـ ــ واخـ

ــري ــم ع ردت  ل  ــم  ــك ــب ــق ــة عـــقـــب ولــيــاهــاع ــ ــرم ــ ــح ــ وال

مـــــــــا تـــــــــســـــــــواش ظـــلـــتـــهـــا

ــكاغــــتــــاظ وقـــــــال يــــا زيــنــب ــم ــه ــل وت ــيـ ــخـ شـــنـــهـــي الـ

ــيـــّدي ــي بـ ــ ــارمـ ــ ــكأخــــــوك وصـ ــم ــّي ومـــنـــهـــو الــيــقــحــم خ

ــب ــن ــا زي ــ ــن ي ــسـ ــكوحـــــق الـــحـ ــع أم ــل وكـــبـــده وكـــســـر ض

دارلـــخـــّلـــي جــمــوعــهــا طـــّشـــار ــل  ــك ب ــة  ــح ــاي ــن ال ــي  ــّلـ وخـ

ــار ــ ــذك ــ ــال ت ــ ــربـ ــ ــي كـ ــ ــلـ ــ جيلوخـ جـــيـــٍل  ــاس  ــنـ الـ وخـــلـــي 

ــا ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ ــوش عـ ــ ــ ــس ــ ــ ــن ــ ــ مــــــــا ي

17. آه يبني الرضيع العظمته النبلة
النبلة العظمته  الرضيع  يبني  حبلهآه  وانقطع  بــوريــده  يبني  آه 

وتبلى وتدرس  ييّمه  أّمك  حنّايعسى  بدل  كفوفي  خضب  دمك 

18. أنا طولي الكان ما ينشاف شافوه
وصوتي الكان ما ينسمع سمعوهأنا طولي الكان ما ينشاف شافوه

هتكوه ينهتك  ــا  م ــان  ــك ال ــدري  ــ وخ

19. غدت تندب صدرها عليه تنوح
ــروحغدت تندب صدرها عليه وتنوح وال العقل  يبعد  الله  يعبد 

مــذبــوح ــعــود  ت ــه  ــّم ي ظنيت  ــا  المحتمم بسهم  حرملة  ويفطمك 
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ك 20. ناِر الْفراگ يالِزِغير بَگُلْب امَّ
امَّك بَگُلْب  يالِزِغير  الْفراگ  كناِر  ناِر الْفراگ يمه َمْلهوفة اْرَد اُضمَّ

ابَدمَّك اْمفيَِّض  ِشْفَتك  الــْفــراگ  ــاِر  ن

ونينيالغاضرّية ْشخلَِّت بعمري وسنيني ــْت  َخــلَّ لألبْد  الغاضرّية 

احسيني وَذْبــحــِت  َذْبِحَتك  الغاضرّية 

21. مرثّية يا ليل طّول ساعاتك
ــل طــــــّول ســاعــاتــك ــيـ ــل آهـــاتـــكيــــا لـ ــ ــم ــ ــا لـــيـــل أح ــ يـ

ــان ــ ــي ــ ــول ــ ــو وّدعـــــــــــت ال ــ ــ ــي الــــــعــــــدوانل ــ ــ ــوّلن ــ ــ ــت ــ ــ ت

ــل الــــــــوداع ــ ــي ــ ــول يـــــا ل ــ ــ ــاك ســاهــرطـ ــ ــ اشـــمـــا تـــطـــول وّي

ــى الــنــواظــرمـــــا أمــــــل مـــــن الـــبـــواكـــي ــم ــع ــى لـــو ت ــّتـ حـ

ــرحــســيــن بـــس هــالــلــيــلــة يــّمــي ــاك ــا تـــشـــوفـــه عـــيـــونـــي ب ــ م

ــل إرحــــــــم دللـــــي ــ ــي ــ ــييـــــا ل ــالـ ــت آمـ ــ ــاع ــ ــل ض ــيـ يــــا لـ

ــّوان ــ ــخـ ــ الـ دهـــــــري  ــا  ــ يـ ــي الــــــعــــــدوانأه  ــ ــ ــوّلن ــ ــ ــت ــ ــ ت

ــل الــعــقــيــلــة ــ ــي ــ ــروف خـــدريآنـــــــا يـــــا ل ــعـ ــمـ ــنـــب الـ زيـ

ــريطــولــي الــمــا واحــــد الــشــافــه ــســت ال يـــوصـــل  ــر  ــت س ول 

ــا لـــيـــل اشـــبـــدّيـــه ــ ــريلـــكـــن يـ ــ ســـّلـــمـــت لـــلـــقـــدر أمـ

ــالــجــفــن ــن ب ــس ــب ــي ي ــاتـ ــعـ مـــن يــطــر مــصــبــاح الــحــزندمـ
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ــن ــح ــت ــال وبـــعـــيـــلـــة ام ــفـ ــطـ ــنــحــمــل صــبــريبـ والـــلـــه مـــا ي

ــي تـــروعـــنـــي ــ ــاف ــ ــل ك ــيـ يفجعنييــــا لـ ــك  ــح ــب ص لــيــل  يـــا 

ــي الــــــعــــــدوانلــــــو نــــــزلــــــوا لـــلـــمـــيـــدان ــ ــ ــوّلن ــ ــ ــت ــ ــ ت
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