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مقدمة الناظم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل عل��ى م��ا �أنعم وله ال�ش��كر على ما �أله��م و�صلى اهلل على �س��ادة الأمم و�أولياء النعم حممد
و�آله الطاهرين
�أم��ا بع��د :فه��ا �أن��ا ذا �أعي��د الك ّ��رة م��رة �أخ��رى ،لأ�س��جل �إ�س��مي يف دي��وان الراث�ين ،حلج��ج رب
العامل�ين ،ومل يك��ن ذل��ك �إال بتوفيق من اهلل (جل) ،وت�س��ديد من �أهل بيت الرحمة (ع) ،فما خاب من
مت�س��ك بهم و�أمن م��ن جل�أ �إليهم.
والكت��اب ال��ذي ب�ين يدي��ك �أيه��ا الق��ارئ الكرمي ،هو نف�س��ه دي��وان (نبذة م��ن الأ�ش��عار) ،الذي
�أ�صدرته �سنة  1410هـ  1990 -م� ،إال �أين يف هذه املرة �أ�ضفت له ثمان وثالثني مقطوعة �أخرى،
ف�ص��ار الكت��اب يف ت�س��عني مقطوع��ة ،وارت�أي��ت �أن �أغ�ير �إ�س��مه م��ن (نبذة م��ن الأ�ش��عار) �إىل (زفرات
ال�شجا) ،و�أن �أطبعه ب�صورة وا�ضحة ،وها �أنا �أ�أدي �أمانتي و�أويف بوعدي لإخواين و�أبنائي اخلطباء،
�س��ائال منه��م �أن ال ين�س��وين م��ن الدع��اء ،وقبل ذلك �أ�س���أل م��ن اهلل �أن يتقبل مني ه��ذا القليل ،و�أن ال
ين�س��اين �س��يدي �أب��و عب��داهلل احل�س�ين (ع) ،وه��و القائ��ل �أم��ا �أن��ا فم��ن زارين زرت��ه ،وهو يعل��م حبي له
ولوعتي مل�صابه.
كما و�أتقدم بال�ش��كر الكثري �إىل ف�ضيلة ال�ش��يخ ب�ش��ار العايل و�إىل ابن اخلال اخلطيب املال �إليا���س
حمم��د م�لا ن�رص املرزوق جزاهما اهلل خريا على تقدميهما لكتابي.
و�صلى اهلل على حممد و�أهل بيته الطاهرين

حممد مال �سعيد ال�شيخ العرب
 / 1ذو القعدة  1435 /هـ
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مقدمة الخطيب البارع المال �إليا�س المرزوق جزاه اهلل خيرا
ب�سمه تعاىل جلَّ �ش�أنه
احلمد هلل رب العاملني و�أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم على نبينا حممد و�آله الطيبني الطاهرين
تتمثل ن�رصة الإ�س�لام و�إعزازه يف �إعالء كلمته ون��شر مبادئه ،ف�إن ذلك من �أعظم الأعمال نفعاً
و�أكرثها �أجراً و�أخلدها ذكراً  ...ومن �أ�صدق امل�صاديق الفاعلة وامل�ؤثرة على �صعيد النُ�رصة و�إعالء
الكلم��ة تخلي��د املواق��ف وا�س��تح�ضار الذكري��ات ،وهو م��ا كان لقادة الإ�س�لام وحمات��ه ،وهم حممد
و�أه��ل بيت��ه الذي��ن �أذه��ب اهلل عنه��م الرج���س وطهره��م تطه�يرا  ...لأن الإ�س�لام منه��م ي�ؤخذ وبهم
يع��رف ،فه��م �أ�صل��ه وفرعه (وكما ورد) �إن احلق له��م وفيهم ومنهم وبهم ...
وم��ن وجه��ة نظ��ري القا��صرة �إن �أروع مظاه��ر التخلي��د لأطروحاته��م وو�س��ائل الن��شر ملبادئهم
والتفاخر بحبهم والإعراب عن ع�شقهم ووالئهم نظم ال�شعر و�صياغته فيهم مدحاً ورثاءاً  ...ومن
الثواب��ت والأ�ص��ول امل�س��لمة �أن لل�ش��عر ب�ش��قّيه الف�صي��ح وال��دارج دوراً كبرياً يف �إظه��ار غرة الدين
ومتان��ة العقي��دة ،ويف املقاب��ل ل��ه دوره الكب�ير يف �إ�س��كات �أب��واق الكف��ر و�إقام��ة احلج��ة البالغة على
�أعداء الدي��ن والعقيدة احلقّة.
ون��رى �أن موق��ف �أه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام م��ن ال�ش��عر و�أهل��ه املخل�ص�ين موق��ف ت�أيي��د وثناء
وترغي��ب ،وعلي��ك بالت�أري��خ فه��و �أ�ص��دق لغ��ة على هذا الق��ول� ...س��يد الكائنات نبين��ا الكرمي كان
ي�ستن�ش��د ال�ش��عر وي�س��تعذبه ويجي��ز علي��ه ويبحث عنه ويُ�ش��يد بال�ش��عراء ،وهو القائل (���ص) �إن من
ال�شعر حلكمة و�إن من البيان ل�سحرا  ...وهو القائل (�ص) ل�شاعره ح�سان بن ثابت :ما زلت م�ؤيداً
بروح القد���س ما دم��ت نا�رصنا ....
ويف تقدي��ر الكث�ير م��ن الأدب��اء �أن ال�ش��عر كان مبثاب��ة ال�صحاف��ة يف ع�رصن��ا فا�س��تثمره الإ�س�لام
العظي��م يف معركت��ه �ض��د الباطل ...
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ويف ت�أريخنا الكبري عمالقة �أدب و�ش��عر فح ّدث وال حرج فهذا دعبل اخلزاعي وذاك الكميت
الأ�سدي والفرزدق وال�رشيف الر�ضي واحلليّان ال�سيدان حيدر وجعفر وما �شاء اهلل فه�ؤالء و�أمثالهم
عمالقة ال�شعر الف�صيح ...
�أما الدارج (النبطي) فله �أ�س��اطينه كاملرحوم املال علي بن فايز واملال عطية اجلمري واملال �س��عيد
العرب واملال عبدالر�سول ال�سهالوي و�أمثال ه�ؤالء الأفذاذ ...
وب�ين يدي��ك �أيه��ا املت�صف��ح والق��ارئ الك��رمي دي��وان لأح��د فح��ول وعمالق��ة ال�ش��عر ال��دارج،
امل�س��مى (زف��رات ال�ش��جا) وه��و ميثّل نتاجاً قيم��اً وعطاءاً ثرياً  ...ناظمه �أحد م�ش��اهري ال�ش��عراء على
هذه ال�س��احة ،اخلطيب امل�ش��جي و�أحد �أ�س��تاذتنا الكبار مال حممد بن مال �س��عيد بن ال�ش��هيد ال�ش��يخ
عب��داهلل الع��رب دام ع��زه التليد ...
وبغ���ض النظ��ر ع��ن �صل��ة القراب��ة وو�ش��اجة الرح��مّ � ،إل � ّأن �أق��ول �صادق��اً جازم��اً �أن للبيئ��ة �أثرها
�شاعرنا العرب ولد ون�ش�أ وعا�ش يف بيئة خطابية �شعرية ،ويف
الكبري يف بناء ال�شخ�صية وتقوميها ُ ...
قرية يحفظ لها الت�أريخ والأجيال مكانتها وهي قرية بني جمرة العامرة وهي موطن العلماء واخلطباء
وخ َد َمة املوىل عليه ال�سالم ...
وال�ش��عراء َ

و�أخرياً ولي���س �آخراً كنت وال زلت �ش��غفاً ب�ش��عر الناظم القدير وجل قطع هذا الديوان �أحفظها
وكانت وال زالت هذه املقطوعات لها �أثرها على م�سامع وقلوب امل�ستمعني  ...و�أرى تلك املجال�س
موفق��ة بربك��ة اه��ل البيت عليهم ال�س�لام وبربكة تلك الق�صائ��د التي �أخل�ص فيه��ا ناظمها  .....وفق
اهلل ابن عمتنا املال القدير وال�شاعر الكبري مال حممد ملرا�ضيه وجعل اهلل ذلك يف ميزان ح�سناته ...
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني ...
خادم املوىل عليه ال�سالم ...
�إليا�س حممد ن�رص عبدالعزيز املرزوق
الدراز يف  2014/8/16م
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مقدمة الخطيب الأديب ال�شيخ ب�شار العالي حر�سه اهلل
ب�س��مه تع��اىل ول��ه احلم��د كما هو �أهل��ه وال�صالة وال�س�لام على حمم��د و�أهل بيت��ه الطاهرين ،قال
الإمام جعفر بن حممد ال�صادق (ع)  -:من قال فينا بيت �شعر بنى اهلل له بيتا يف اجلنة ،بني �أيدينا جتربة
�شعرية ل�شاعر بحراين وهو �صاحب الديوان ،هو ال�شاعر اخلطيب مال حممد بن مال �سعيد بن ال�شيخ
عب��داهلل ب��ن �أحم��د بن �إبراهيم بن �أحمد العرب  ،ولد يف العام 1951م ون�ش���أ يف بيئة علمية و�أدبية
تع�ش��ق ال�ش��عر وخدم��ة املن�بر احل�س��يني  ،ويف �أ��سرة له��ا �إمتداد يف خدم��ة �أهل البيت عليهم ال�س�لام
رجا ًال ون�ساءاً .
فوالده املرحوم الورع امل�ؤمن مال �سعيد العرب [  1320هـ _ 1421هـ] �أحد اخلطباء والأدباء
البارع�ين واملعدودي��ن يف ق��راءة التعزي��ة يف البحري��ن ن�ش���أ عليه��ا من��ذ نعوم��ة �أظافره وتعاطاه��ا ،وله
ح�ضوره امل�ؤثر يف جمال���س العزاء  ،بجانب كونه �أحد الأدباء وال�ش��عراء بالل�س��انني الف�صيح والدارج
� ،إال �أن��ه ب��رع يف ال�ش��عر ال��دارج �أو العام��ي وخ�صو�صاً يف جم��ال الرثاء ،وخال�صة جتربت��ه �أودعها يف
��وع ال�ش��جاء و�إ�س��عاف اخلطباء يف رثاء حمم��د و�آله النجباء ) املطب��وع يف جزئني  ،ويعترب
ديوان��ه ( ينب ُ
املال �سعيد هو املنبع الأول الذي نهل منه خطيبنا و�شاعرنا �صاحب هذا الديوان  .ولعل هذه الن�ش�أة
يف كن��ف اخلطاب��ة والأدب الرثائ��ي واحل�س��ينيات كان��ت كفيل��ة �أن ت�صق��ل �ش��خ�صية �ش��اعرنا الأدبية
وترتف��ع بذوقه وجودة انتقائه للمف��ردات وهي �إحدى مميزاته .
وه��ذا الإرث انتق��ل للم�لا �س��عيد م��ن وال��ده اخلطي��ب الكب�ير ال�ش��هيد ال�ش��يخ عب��د اهلل الع��رب
_ ج��د �ش��اعرنا _ ال��ذي الزم املن�بر حت��ى ا�ست�ش��هاده وكان ل��ه �صي��ت وا�س��ع يف اخلطاب��ه  ،وكان��ت ل��ه
�إهتمام��ات بالت�أري��خ والأدب وال�ش��عر �إال �أن �أك�ثر نتاج��ه قد �ضاع للأ�س��ف ،منها جمم��وع فيه ق�صائد
عدة ا�س��تفاد منه املرحوم مال عطية اجلمري  ،وقد ر�أيت له خمطوطاً يف مقتل احل�س�ين عليه ال�س�لام ،
ومما نظمه ال�ش��يخ عبداهلل العرب هذه املقطوعة من مرثيته على مواله احل�س�ين عليه ال�س�لام نقلناها
للإف��ادة يقول فيها :
ٍ
�أفدي�� ِه مبتع��داً ع��ن قع��ر منزل�� ِه
والج��ر ِم
م��ن غ�ير
ما�س��بب من��ه ُ
املثل��ث م��ن
ال�س��هم
ينت��زع
�أفدي�� ِه
القل��ب يف ��ضر ِم
���س من��ه
َ
ُ
ُ
�ص��د ٍر تق ّد َ
َ
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ِ
�أفدي�� ِه يرن��و �إىل ف�س��طاط ن�س��وت ِه
باحل��زن خوف��اً عل��ى الأيت��ا ِم واحل��ر ِم
وال�ش��مر ٍ
ِ
ف��وق منكب�� ِه
�أفدي�� ِه
املج��د والك��ر ِم
من��ه حمي��ا
ج��اث َ
يح��ز ُ
ُّ
ُ
املج��د يف ٍ
ِ
وان�صدعت
��وان
غم��م
�ش��واهق
ح��زن ويف ِ
��ت بع َد ُه الأك ُ
ُ
ْ
ف�أظلم ْ
أطي��ار يف � ٍ
أ�س��ف
�ين اله��دى ب��د ِم
علي�� ِه
ْ
ْ
وان�س��جمت ع ُ
وناح��ت ُ
اجل��ن وال ُ
والوح���ش ط ّلق��ت املرع��ى مل�رصع�� ِه
العم��م
بالف��ادح
�إ ْذ ق��د دهاه��ا الب�لا
ِ
ِ
ُ
مالب�س��ه
لهف��ي ل��ه ثاوي��اً ملق��ى
ـ��م
يف ثائ�� ِر
ـح ِ
ِ
ُ
النق��ع � ٌ
أب��راد ب�لا لُ َ
ِ
لهف��ي لن�س��وت ِه الغ��را ِء �إذ هجم��ت
اخلي��م
داخ��ل
ال�ض�لال عليه��ا
أه��ل
ِ
َ
� ُ
فب�ين حا��سر ٍة يف امل�ش��ي عاث��ر ٍة
وب�ين م��ن ه��ي تلح��ى يف �س��ياطهم
َ
ِ
ٍ
ٍ
وب�ين مثقل��ة بالك��رب معول��ة
بال�س��قم والأ ِمل
وج�س��مها ق��د بل��ي
ِ
ل��ه
تدع��و ب�� ِه وه��و
الـ��خ ُذ ِم
م��وزع
ِ
اجل�س��م بالهندي�� ِة ُ
ُ
ملق��ى الح��راكَ ُ
ً
كم��ا �أنتج��ت هذه الأ��سرة �أحد �أعالم الفقه والف�ضيلة والأدب وهو العامل الكبري املقد���س ال�ش��يخ
حم�س��ن بن ال�ش��يخ عبد اهلل بن �أحمد العرب [  1306هـ _ 1356هـ ] الذي �أفا�ض بعلمه على جمع
من طلبة العلوم الدينية يف البحرين منهم املرحوم خطيب البحرين الأكرب و�ش��اعرها املاهر املال عطية
ب��ن عل��ي اجلم��ري  ،واخلطيب املال �س��عيد العرب  ،و العالمة املقد���س ال�ش��يخ عبد املح�س��ن ال�ش��هابي
�صاح��ب ��شرح ال�س��داد  .كم��ا نب��غ من هذه الأ��سرة اخلطي��ب وال�ش��اعر والباحث الأ�س��تاذ املال حممد
جعفر بن ال�ش��يخ حم�س��ن العرب [  2012 _ 1932م].
كان��ت ه��ذه الن�ش���أة يف كن��ف اخلطب��اء والعلم��اء كفيل��ة �أن تُنب��ت يف �ش��خ�صية �ش��اعرنا املال حممد
بن مال �س��عيد نبتة الوالء والع�ش��ق للح�س�ين وخدمة احل�س�ين عليه ال�سالم بجانب كونها �أك�سبته ذوقاً
خا�ص��اً ظه��ر يف �ش��عره ومفردات��ه وطفح يف �أخالقياته الكرمي��ة  .فكان �أول عالقة املال حممد باحل�س�ين
علي��ه ال�س�لام �أن��ه كان من�ش��داً ورادوداً يق��ر�أ الق�صائ��د الرثائية يف مواكب العزاء  ،ث��م تدرج حتى بد�أ
بحف��ظ الق�صائ��د وارتق��اء املن�بر يف ح��دود الثمانين��ات م��ن القرن الع��شرين املي�لادي  .ويج��در بنا �أن
ن�ش�ير �أن هذه الأ��سرة �أنتجت عدداً من خطيبات امل�آمت احل�س��ينية مازلن ميار�س��ن هذه اخلدمة يف ربوع
البحري��ن ونظم��ن ال�ش��عر واملراث��ي  ،كم��ا �أن �أبن��اء �صاح��ب الدي��وان مال��وا بفطرته��م له��ذه اخلدم��ة
احل�س��ينية وخدم��ة �أه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام وه��م  ،املرح��وم اخلطي��ب م�لا ح�س��ن وكان يل �صديقاً
يطلب العلم ويرتقي املنرب وله اهتمام بجمع تراث �آبائه وتراث املنرب احل�سيني �إال �أن يد املنون مل متهله
فوفد على ربه يف عمر مبكر  ،وال�ش��يخ الفا�ضل مريزا وهو �أحد طلبة العلوم الدينية يف قم املقد�س��ة،
واخلطيب املال ح�سني وهو جامع ديوان �أبيه وهو من�شغل بطلب العلوم الدينية يف البحرين وله ديوان
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�شعر حتت الطبع ويتميز بخطابته و�إجادته لأطوار التعزية البحرانية احل�سينية وفقه اهلل تعاىل  ،وكذلك
امل�لا �س��عيد فق��د بد�أ بداية طيبة يف اخلطاب��ة ،يجيد الأطوار مهتم باحلفظ واللغ��ة ،وفقهم اهلل جميعا.
و�أما عن مميزات �شعره فيالحظ من يت�صفح ديوانه عدة �أمور :
�1 .1إن �ش��اعرنا ه��و خطي��ب  ،وه��ذه مي��زة تكف��ل ح�س��ن اختي��ار مو�ض��وع الأبي��ات وجودته��ا
فال�ش��اعر �إذا كان خطيب��اً يك��ون اختي��اره �أك�ثر دق��ة و�أكرث �إ�ش��باعاً لتطلع��ات اخلطباء
�2 .2سال�س��ة العبائر وعدم التكلف يف نظم احلوادث  ،فرتاه م�سرت� ً
س�لا ب�س��جيته الفيا�ضة ينتقل
من �صورة ل�صورة
3 .3حفاظ��ه عل��ى الطاب��ع الرثائي البح��راين املتوارث وجتد ذل��ك وا�ضحاً يف اختي��اره للكلمات
الت��ي يتداولها عامة �أهل القرى البحرانية
�4 .4إهتمامه ببع�ض اجلوانب والزوايا التي �أهملها ومل ينظم فيها عمالقة الرثاء املنربي
ولذلك جند اخلطباء يحفظون من كتابه الذي ُط ِب َع �س��ابقاً ل�ش��عره امل�س��مى ( نبذة من الأ�ش��عار)،
وكذل��ك الروادي��د الذي��ن ق��ر�أوا م��ن ق�صائ��ده فوجدوها عذب�� ًة بحب �آل حمم��د �صلى اهلل علي��ه و�آله،
فكب
و�ش��جي ًة بنغمة احلزن احل�س��يني � ،إال �أن الق�صائد قد �أ�ضاف عليها �ش��اعرنا مقطوعات مل تن��شر ُ َ
حجم الديوان و�صار لزاماً �أن يُ�صاغ �صياغة جديدة ويظهر يف حلته الق�شيبة مع تغيري العنوان ف�صا َر
بني �أيدينا هذا الديوان ( زفرات ال�ش��جا ) وهو خال�صة جتربة املال حممد بن مال �س��عيد العرب ليكون
له ذخراً �إن �شاء اهلل تعاىل  ،ويكون للخطباء وحمبي الأدب احل�سيني منه ً
أختم هنا
ال عذباً و�شجياً  .و� ُ
نهلت من��ه �أنا وغريي
ب�أبي��ات م��ن العرف��ان ب�صاح��ب ال�ش��جا قلته��ا يف الدي��وان و�صاحبه الذي طامل��ا ُ
من اخلطباء
حمم��د
ح��ب
�ض��م
لقل��ب
طوب��ى
الح الوج�� ُد يف جنبات�� ِه
والآلِ
ٍ
ٍ
َّ
َ
َّ
فا���ض �ش��عور ُه
وزه��ا بروعت�� ِه عل��ى نفحا ِت�� ِه
وبك��ى و�أبك��ى حي ُ
��ث َ
يله��ب حزن�� ُه مل�صيب�� ٍة
كاجلم�� ِر
امل��ر يف �آهات�� ِه
ُ
ترك��ت �صداه��ا َّ
َ
وب��دا ال�ش��جا �أمل ٌ
َ
يب��وح ب�ش��عر ِه
ال�ش��عر يف زفرات�� ِه
�ص��اغ
فل��ذاك
ُ
َ
بقلم املت�رشف بخدمة احل�سني
ب�شار بن عبدالهادي العايل البحراين
يف  5ذي القعدة  1435هـ
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وفاة ال�سيدة خديجة (ع)
ون��ت خديج��ه وقرب��ت منه��ا املني��ه
�إبته���ل هلل وا�س����أل الغف���ران لي���ه

ون��ادت عل��ى املخت��ار ي��ا خ�ير الربي��ه
يرحمن��ي اهلل وانكت��ب م��ن �آل يا�س�ين

قله��ا النب��ي امل�صطف��ى وذاي��ب َدلول��ه
يف جن��ة الفردو���س ا ِل��چ مي البتول��ه

جربي��ل خ�برين ع��ن الب��اري وقول��ه
�صر بن��اه اهلل ويقل��چ ال تخاف�ين
ق� ٍ

وانقطعت الأنفا���س منه��ا و�ضاقت املوت
وب�ضعة الهادي من �أجلها �صاحت ب�صوت

وامل�صطف��ى تله��ف عليه��ا بقل��ب مفت��وت
تبك��ي على امها والدم��ع يجري من العني

وجربي��ل ح��ل ْم��ن ال�س��ما و اب��دى نحيب��ه
وقل��ه ي�أحم��د �س��كت الب�ضع��ه النجيب��ه

و�س��لم عل��ى املخت��ار ودموع��ه �س��چبيه
مل�لاك تبك��ي م��ن �أجله��ا والنبي�ين

وقل��ه يه��ادي جي��ت ل��ك من طي��ب جلنان
حتف��ه م��ن اهلل ح�صل��ت خ�يرة الن�س��وان

واهلل �أم��رين �أهب��ط بكاف��ور واكف��ان
واحل��ور فرحان��ه جلله��ا وم�س��تعدين

وقام الر�س��ول وغ�س��ل الكربى على هون
م��ن غ�س��ل الزه��را وعاي��ن �س��ود ملت��ون

وما �ش��اف مثل ال�شاف حيدر �سيد الكون
ل��و �رضب��ة امل�س��مار بيه��ا ولطم��ة الع�ين

و�ش��يع خديجه امل�صطف��ى والكل ح�رضها
م��ا ه��و مث��ل ق�بر ال��ذي ك��سروا �صدره��ا

ع�ين قربه��ا
قب��ل امل�س��يه والنب��ي
ّ
�إىل احل�ين م��ا ن��دري ي�ش��يعه بهالق�بر وي��ن
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نبي الرحمة (�ص)
ت�س��ت�أذن الأم�لاك بالدخل��ه عل��ى اله��اد

وجربي��ل يبك��ي والدم��ع باخل��د ب��داد

جربي��ل ن��ادى والدم��ع باخل��د مهت��ون
ه��ذا حبي��ب اهلل وخ��ذ روح��ه عل��ى ه��ون

ي��ا قاب���ض الأرواح ه��ذا �س��يد الك��ون
ال تزع��ج املخت��ار ه��ذا ب��اب مل��راد

قل��ه عل��ى مهل��ك ي��روح اهلل يجربي��ل
�أ�س��لم عل��ى حمم��د و�أدخ��ل ل��ه بتهلي��ل

�أو�ص��اين الل��ي ��شرفه وا��سرى ب��ه بلي��ل
واقب�ض على روحه ال��شريفه كيف ما راد

فت��ح عيون��ه بالعج��ل خ�ير الربي��ه
خف��ف عل��ى الأم��ه وان��ا ثق��ل علي��ه

وقل��ه مي ْل��ك امل��وت بو�صي��ك بو�صي��ه
ب���س يحفظ��وين يف البتول��ه ويّ��ا ل��والد

م��ن �ش��اف مي��ت بالر�س��ل يجذبه احل��سره
وت��ايل اجل��زا هجم��وا عل��ى بنت��ه الزه��را

نف�س��ه عطوف��ه ب�أمت��ه والع�ين ع�برا
بالب��اب ع�رصوه��ا ومنه��ا الدم��ع ب��داد

اهلل واك�بر ي��ا �صف��ي اهلل وط��ه
والك��سر الأ�صن��ام والكعب��ه حماه��ا

ما جيت �ش��فت ام احل�سن �سقطوا ح�شاها
خان��وا الو�صي��ه والعج��ب باحلب��ل ينق��اد

وزينب مع ال�س��بطني والكل القلب ذاب
وت�صي��ح ي��ا ف�ض��ه دحلقين��ي عل��ى الب��اب

م��ن �ش��افوا دم��وم الزچي��ه ف��وق ل�تراب
حمل��ي وق��ع وبهال�ص��در م�س��مار ح�� ّداد
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بين الر�سول (�ص) والزهراء (ع)
�ش��افت الهادي و�س��الت الدمعه من العني

مي��ه و�صي��ه املرت�ض��ى واحل�س��ن وح�س�ين

يج��ري دمعه��ا والقل��ب ي�س��عر لهيب��ه
يالل��ي مظل��ل بالغمام��ه ون��ور طيب��ه

وتق��ول ي��ا �صف��وة الب��اري وي��ا حبيب��ه
ْونينك �ش��عبني والقلب من�ش��طر �ش��طرين

فت��ح عيون��ه وق��ال ي��ا زه��رة زم��اين
خل��ي البچ��ا والن��وح ل�ين امل��وت ج��اين

لتذوبين��ي بالبچ��ا انه��دت اركاين
وهجم��وا علي��چ الق��وم ي��ا زه��رة الكونني

معل��وم الزم تهج��م الع��دوان بال��دار
وحت��ى ال�صدر ين�صاب من �رضبة امل�س��مار

وخ��درچ يهتكون��ه ويخلون��چ ب�لا خم��ار
وحمل��چ ي�س��قطونه وتتك��سر ال�ضلع�ين
َ

ب���س غم���ض عيون��ه ول ْنه��ا بذي��ك لن��ذال
حرق��وا الب��اب وق��ادوا الك��رار بحب��ال

دارت عل��ى بي��ت البتول��ه ْي�ين و�ش��مال
وفاط��م ب�ص�ير الب��اب وتن��ادي يبو ح�س�ين

تر�ض��ى يحي��در يع��صروين ب�صاي��ر الب��اب
وتن��ادي بف�ض��ه ودمه��ا ف��وق ل�تراب

م�س��مار �صوبن��ي وجنين��ي خ��ر بلعت��اب
حلق��ي عليَّ��ه �س��قطوا من��ي هاجلن�ين

وف�ض��ه ارتاع��ت والقل��ب باحل��زن مهموم
مغ�ش��ي عليه��ا ابابه��ا وم��ا تق��در تق��وم

من �ش��افت الزهرا ب�صدرها ت�س��يل لدموم
وارتاع��ت ام كلث��وم ويّا احل�س��ن وح�س�ين
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حادثة دار الزهراء (ع)
ت�ص��ور هج��وم ال��دار م��ن رادوا يهجمون

احتاط��وا بذاك البي��ت ورادوا له يحرقون

ق��ويل لْعل��ي يطل��ع يجاوبن��ا يزه��را
قام��ت تناديه��م وه��ي جت��ذب احل��سره

واال احلط��ب مي بابك��م الزم ن�س��عره
ال حترق��ون الب��اب وب��داري تهجم��ون

وجتمع��وا مي بابه��ا كله��م �س��ويه
م��ن بع��د عين��ي الت���آذون الزچي��ه

وظل��ت تخاطبه��م عج��ل وي��ن الو�صي��ه
وتزاحم��وا مي بابه��ا وظل��وا يدفع��ون

وان�س��كر ذاك الب��اب ولنه��ا م��ا له��ا خمار
ودفعوا الباب ونبت و�سط ال�صدر م�سمار

وجل��ل ال�س�تر الذت َمبين��ه وب�ين جل��دار
�صاحت يحيدر هال�ش��كل تر�ضى ي�س��وون

وت�صارخ��وا ال�س��بطني وف�ض��ه وام كلث��وم
وطلع��وا علي ملبب ومنه الدمع م�س��جوم

م��ن �رصخ��ة الزه��را و�س��اعة هجم��ة القوم
وزه��را تناديه��م م��ن اهلل م��ا تخاف��ون

تهجمون و�س��ط الدار وت�س��قطون حملي
��د يل
بحباله��م ق��ادوه وبعين��ه ي ِِ�ص ْ

دنه���ض يبوي��ه و�ش��وف حايل وح��ال بعلي
يه��رول ْوياه��م وي��ن م��ا رادوا يروح��ون
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الزهراء (ع) والمحمدي (ره)
ردي يزه��را وخل��ي قناع��چ عل��ى الرا���س
�إنت��ون رحم��ه وق��ال حي��در �صعب ملرا���س

ال ترفعين��ه ي��ا بتول��ه وتهل��ك النا���س
ردي وال تدع�ين ي��ا زه��را عل��ى الق��وم

ن��ادت عل��ى �س��لمان ي��ا �صاح��ب املخت��ار
ق��ادوا عل��ي الك��رار وبين��ا �ش��بوا الن��ار

چن��ك متدري ا�ش���صار يو ٍم هجم��وا الدار
و�ضلوع��ي من��ي ك��سروها و�س��الت دموم

وم��ا ه��اج ح��زين ي��وم دم��ي بال�ثرى �س��ال
قدامه��م مي�ش��ي وه��و مچت��وف بحب��ال

هاج��ت احزاين من �ش��فت خوا�ض لهوال
ودموع��ه جت��ري والقل��ب باحل��زن مهم��وم

وام��ا ي��ردون الو�ص��ي يرج��ع بهاحل�ين
كلهم فال ي�س��وون �صيحة ح�س��ن وح�سني

ل��و ببته��ل هلل وبيه��م ين��زل الب�ين
وتروع��ت زين��ب احل��ورا وام كلث��وم

وراح��ت اىل امل�س��جد ودمعته��ا جري��ه
بيت��ي حرقت��ه وم��ا كف��اك ال�ص��ار بي��ه

ون��ادت يناك��ث بيع��ة اله��ادي وو�صي��ه
حت��ى و�ص��ي امل�صطف��ى ينق��اد مه�ض��وم

م��ا �ش��وف يل نا��صر عليك��م غري �ش��كواي
ونزل��ت امالك ْمن ال�س��ما ت�رصخ بال راي

اهلل ور�س��وله ياخ��ذ احل��ق يل م��ن اع��داي
ون��ادوا عل��ى الع��دوان خل��وا كن��ز لعل��وم

وارتاع��ت الع��دوان م��ن �صيح��ة الأم�لاك
چان انخ�س��فنا اليوم وانخ�س��فت هلفالك

وال��كل ين��ادي ي��ا عل��ي ل��والك ل��والك
عطن��ا الأم��ان الي��وم وعن��ا روح حم�ش��وم

وردت الزه��را بالو�ص��ي ونورينه��م �ش��اع
وتق��ول �ص�برك م��ا ج��رى مثل��ه مينّ��اع

إي��د ف��وق ل�ض�لاع
�إي��د بچت��ف حي��در و� ٍ
قله��ا ا�ش��بيدي وبالو�صي��ه ��صرت مل��زوم
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تغ�سيل الزهراء (ع)
عم��ار ن��ادى ي��ا عل��ي ي��ا فح��ل لرج��ال

��ت خوا���ض له��وال
بال�ص�بر ت�أمرن��ا ِوا ِن ْ

فار���س ب��در وحن�ين ي��ا ف�لال ل�صف��وف
وين ال�صرب يا بو احل�سن بال�صرب مو�صوف

�أ�س��مع تزاف�يرك �ش��ديده ت�صف��ق كف��وف
ل��و راح عن��ك بع��د ي��ا قت��ال لبط��ال

قل��ه �أن��ا �صاب��ر وم��ا ح��د �ص�بر �ص�بري
��ي زه��رة الكون�ين ي��ا عم��ار ت��دري
َه ْ

ب���س البتول��ه الي��وم منه��ا انك��سر ظه��ري
ه��ذي �ش��فيعتكم ي�ش��يعه بي��وم له��وال

وك�ثر املالم��ه والعت��ب خل��ه يعم��ار
ت��رى �ش��فت �ضلع�ين مك�س��وره وم�س��مار

وال تلومن��ي ل��و �س��ال دمع��ي مث��ل ملط��ار
ني�ش��ان يف �ص��در البتول��ه وم��ا بق��ى ح��ال

باملغت�س��ل مدي��ت ب��ت �س��يد الكون�ين
چنه��ا تق ّل��ي �آه م��ن ك��سرة ال�ضلع�ين

وظلي��ت اقلبه��ا عل��ى الي��سرى وليم�ين
وام��ا ال�رضب مث��ل املچاوي ْيني و�ش��مال

وغ�س��ل الزه��را والدم��ع باخل��د �س��فاح
ه��زت اركاين هامل�صون��ه واجلل��د راح

ون��ادى يف�ض��ه ْوي��اي �ش��يليها عل��ى راح
قوم��ي ن�س��جيها يف�ض��ه بو�س��ط �ش��يال

بالنع���ش حطه��ا والقل��ب فيّ���ض بلهم��وم
ه��ذي عزيزتك��م وح��ان ْوداعه��ا الي��وم

ونادى ح�س��ن يح�س�ين ي��ا زين��ب وكلثوم
طاح��وا عل��ى نع���ش البتول��ه والدمع �س��ال

طاح��وا وفتح��ت باعه��ا ذي��ك النجيب��ه
وجربي��ل ن��ادى يف ال�س��ما م��ن هامل�صيب��ه

بال�ص��در �ضمته��م ودمعته��م �س��چيبه
ن��ادى يحي��در �ش��يل ع��ن زه��را هلطف��ال

واحل�س��ن حبها برا�س��ها ويجذب احل��سره
ح�س��بي عل��ى الل��ي ك��سر �ضلوع��چ يزهرا

وح�س�ين ميه��ا ينتح��ب والع�ين ع�برا
وزين��ب تن��ادي بفرقت��چ بين��ا الده��ر م��ال

18

يف رثاء محمد وآله النجبا

زينب وباب الزهراء (ع)
تعت��ب عل��ى الب��اب
زين��ب
ْ
�س���ويت اجل���رح جرح�ي�ن
ت���دري ا�ش����صار باحل�س���نني
كـ����رست بع�رصت���ك �ضلع�ي�ن
ْ

وتن��ادي يب��اب اله��م
ي���و ٍم �س���ال بي���ك ال���دم
واخته���م زين���ب وكلث���م
المه���م فاطم���ه ياب���اب

جاوبه���ا ل�س���ان احل���ال
م���و بي���دي ع��ص�رت ام���چ
ذاك الل���ي �ش���عل ن���اره
ع�رصه���ا وزل���زل الأك���وان

ذاك الب���اب ع���ن همه���ا
يح���ره و�س���يلت دمه���ا
ح�شـــ���مها
والع���دوان
ي���و ٍم طاح���ت بْلعت���اب

وراح���ت مي ابوه���ا ت�صي���ح
يه���زاز احل�ص���ن هالب���اب
�أذك���ر هجم���ة الع���دوان
واذك���ر �رضب���ة امل�س���مار

نثــــ���اره
والــدمعــــ���ات
بتــذكـ���اره
لـــوعـــ���ني
ي���و ٍم �ش���نوا الغ���اره
الم���ي بال�ص���در وانع���اب

ع���ن دار البتول���ه الب���اب
چي���ف ا�س���كن يبوي���ه ال���دار
راح���ت زه���رة الأك���وان
م���ن بع���د البتول���ه العي����ش

�ش���يله ال يظ���ل بيه���ا
واه���وال ال�ش���فت بيه���ا
نواحيهـــــ���ا
واظلمـــ���ت
ّ
بيه���ا ال هن���ا وال ط���اب

ج���دي امل�صطف���ى ل���و راد
ي�س���ت�أذن عل���ى الزه���را
وع�رصوه���ا وه���م ي���درون
ِن ْ�س���يت �آي���ة التطه�ي�ر

ي�ش���تَم ريح���ة اجلن���ه
�ش���منّه
ي�شمــــ���نها
و ِت َّ
َّ
من���ه
ب�ضع��� ٍة
عنه���ا
هالأم���ه ون�س���ت لكت���اب
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و�صية �أمير الم�ؤمنين علي (ع)
خ ْل�ص��ت ايام��ي ي��ا ح�س��ن ي�بن الزچي��ه

ن��اد اخوت��ك ويّ��ا خوات��ك هامل�س��يه

باللي��ل جمعه��م وق��ال الليل��ه ْوداع
وخف���ض اب��و احلم�لات ونات��ه ولن��زاع

و ْعل��ى �س��كينه جتمع��وا حلوي��ن لطب��اع
وقله��م د�س��معوا ي��ا اوالدي هالو�صي��ه

بالدي��ن يه��ل الدي��ن بو�صيك��م يل��والد
عل��م وعب��اده وان��شروها ب��كل لب�لاد

ه��ذا جمدك��م دافع��وا عن��ه ياالجم��اد
وال تب ِّع��دون الأم��ل يف الدني��ا الدنيّ��ه

قل��ه احل�س��ن ي��ا ب��وي ال تهت��م عل��ى الدي��ن
وت��ايل يعزن��ا بْريتف��ع م��ن ذبح��ة ح�س�ين

ب�صل��ح الأم��ه ول��و ت�ص�ير الچب��د �ش��طرين
ي��وم ال��ذي ين��زل ب��وادي الغا�رضي��ه

قله��م كف��و ونعم�ين ماك��و منك��م ق�ص��ور
وانت يح�س�ين ابتنذبح واختك على كور

ي��ا ح�س��ن لك��ن چب��دك ابتن�ش��طر ب�ش��طور
ترك��ب عل��ى ك��ور اجلم��ل وان��ت رمي��ه

وان��ت يب��و فا�ض��ل تكف��ل بالعقيل��ه
ول��و قطع��ت الزندي��ن ي��ا ب��در القبيل��ه

مع�صوم��ة ال�صغ��رى وال تبق��ى ذليل��ه
چن��ي �أعاينه��ا بهالدي��ره �س��بيه

چن��ي �أعاي��ن ل��چ عل��ى ناق��ه حتّن�ين
وق��دام عين��چ ي��ا م�صون��ه را���س حل�س�ين

يف هالبل��د ْيبنيّت��ي ويّ��ا اخلوات�ين
خم�س��وف م��ن �رضب��ة حج��ر ذي��چ الدعي��ه

حب��ل ال��ذي حط��وه يف حلقي وانا �ش��وف
چن��ي �أعاي��ن ب��ه عل��ي ال�س��جاد مچت��وف

الزم يو�صلك��م يزين��ب �أر���ض لطف��وف
ف��وق اجلم��ل ينع��ى وونات��ه خفي��ه

وم��ن ك��سرة ال�ضلع�ين ي��ا زين��ب بلج��دار
وم��ن طيح��ة املح��راب ل��و �رضب��ة امل�س��مار

خ��درچ يحرقون��ه ويخلون��چ ب�لا خم��ار
كل��ه ت�ش��وفينه ب�أر���ض الغا�رضي��ه
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الح�سنان (ع) عند قبر �أبيهما (ع)
اهلل يحي��در �ضمت��ك للح��ود عن��ا

م��ن بع��د عين��ك م��ا �أح��د من��ا تهن��ا

مول��ود بالكعب��ه وت�ش��هد كل ل�س�لام
لك��ن بع��د عين��ك ت��رى �ضاع��ت هليت��ام

واهلل كتبه��ا مت��وت بامل�س��جد ي�رضغ��ام
ت�ش��مت بفرحات��ه وغن��ى
وبين��ا الع��دو ّ

و�صواب را�سك يا علي �ص ّوب هالقلوب
وح�صل املطلوب
و�صل ّ
چي��ف ابن ملجم ّ

م��دري الفل��ك ماي��ل ل��و انه �ص��ار مقلوب
م��ن ي��وم يف املح��راب �صاب��ك ي��ا �ضمدن��ا

ياجلدل��ت ب��ن ود ومرح��ب ف��وق لوع��ار
والب��اب خليت��ه ج��سر بي��دك يك��رار

ويالل��ي ك��سرت الب��اب يف خي�بر ميغ��وار
منه��و ي�ص�� ّدق يقربون��ك ي��ا عمدن��ا

وطاحوا على قربه يويلي احل�س��ن وح�سني
فزت��ي بو�ص��ي امل�صطف��ى و�س��يد الكون�ين

و�صب��وا مدامعه��م ون��ادوا يالغري�ين
ب��اب ال�س�لام انت�ين لل�ش��يعه و َع َلمن��ا

ور ّدوا ملنزله��م ولك��ن بالك�س�يره
جيت��ون يخ��واين ب�لا �ش��يخ الع�ش�يره

وزين��ب تناديه��م ودمعته��ا نث�يره
وعدوان��ا فرح��ت وظلين��ا بحزنّ��ا
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تهدمت واهلل �أركان الهدى
يا حيدر الكرار يا حيد الإماره
ِ�ص ْنت الإماره
حبك �رشبنا وما تخلينا حيارى
ِ�ص ْنت الإماره
حب��ك ��شربنا ي��ا ��صراط اهلل املع��روف
بالإ�س��تقامه واله��دى واحل��ق مو�ص��وف
والل��ي يحب��ك ي��ا عل��ي مي�صيب��ه اخل��وف
ي��وم الف��زع لك�بر يحي��در ي��ا حم��ى اجل��ار
ِ�ص ْنت الإماره
�أبْ��داً ف�لا نن�س��اك ي��ا �ش��ايل علمن��ا
ي��و ٍم ت�ش��يله ونحتظ��ي ب��ك ي��ا �س��عدنا
والكا���س م��ن حو�ض��ك ن��شربه ي��ا �ضمدن��ا
واحن��ا انر�ضعن��ا م��ن واليتك��م يك��رار
ِ�ص ْنت الإماره
َل�صيب��ة الك��رار ي��ا �ش��يعه ا�س��معوها
جربي��ل ي��صرخ ع��روة الوثق��ى اف�صموه��ا
و�س��معت زين��ب �صيحت��ه ينع��ي �أبوه��ا
ْ
�رصخ��ت ولطم��ت را�س��ها والدم��ع نث��ار
ِ�ص ْنت الإماره
والنا���س طلع��ت واختل��ت ذي��چ املن��ازل
طلع��ت مت��وج حم�يره وال��كل ي�س��ايل
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ونا���س تن��ادي ط��اح ح�لال امل�ش��اكل
ٍ
يف و�س��ط حمراب��ه جمدلين��ه بلوع��ار
ِ�ص ْنت الإماره
و�صل��وا مي��ه
وام��ا احل�س��ن وح�س�ين م��ن ّ
و�ش��افوه يف املح��راب متخ�ض��ب بدم��ه
والنا���س يف املح��راب كله��ا ْعلي��ه مل��ه
�ص��اح احل�س��ن وح�س�ين �آ ي��ا حام��ي اجل��ار
ِ�ص ْنت الإماره
منه��و فجعن��ا وهامت��ك بال�س��يف �ش��قها
ياليل��ة الق��شره علين��ا م��ن فجره��ا
وعاين��وا را�س��ه و�رضبت��ه و�ش��افوا �أثره��ا
و�صلت اىل مو�ضع �س��جوده وكلمن احتار
ِ�ص ْنت الإماره
فت��ح عيون��ه املرت�ض��ى واب��دى نحيب��ه
م�صف��ر لون��ه وبالدم��ا خم�ض��وب �ش��يبه
ه��ذا اب��ن ملج��م �صابن��ي وه��ذي العجيب��ه
للبي��ت حمل��وين بعج��ل �ص��ار ال��ذي �ص��ار
ِ�ص ْنت الإماره
و�ش��الوا اب��و احل�س��نني والكل بح��زن �صاح
يبك��ي عل��ى خ�ير العم��ل والدم��ع �س��فاح
وزين��ب لبوه��ا �ش��افته ومنه��ا اجلل��د راح
رح��ت ب�س�لامه وجي��ت بويه ودم��ك انهار
ِ�ص ْنت الإماره
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الح�سن الم�سموم (ع)
�ش��الّلي مغ ّطى بهالط�ش��ت متقول يح�سني

قله��ا يزين��ب مهج��ة امل�س��موم �ش��طرين

هالط�ش��ت ممل��ي م��ن خلي�ص��چ كل��ه دم��وم
وظنّ��ي يزين��ب هالع�ضي��د مف��ارق الي��وم

زادت احوال��ه ي��ا م�صون��ه م��ن هال�س��موم
وچن��ه عل��ى ْع�ضي��دچ يزين��ب ح��امي الب�ين

خرت على ج�س��م احل�سن والدمع يجري
ّ
قله��ا يزين��ب عل��ى م�صاب��ي ع��اد �ص�بري

تن��ادي عج��ل هالي��وم بتف��ارق يب��دري
�ش��فتي م�صايبن��ا وباق��ي م�صيب��ة ح�س�ين

�ش��فتي م�ص��اب امچ الزه��را بع�رصة الباب
والي��وم چب��دي بالط�ش��ت يا بن��ت لطياب

و�ش��فتي عل��ي الكرار من �رضب��ة املحراب
والل��ي انكت��ب يف الل��وح يخت��ي ت�ش��وفه الع�ين

قاي��ل ان��ا حل�س�ين يغط��ي الط�ش��ت عن��چ
والي��وم �ش��فتينه و�أهلل يعظ��م اج��رچ

خاي��ف يزين��ب م��ن ت�ش��وفينه ي�صدم��چ
ومكت��وب يخت��ي الزم ت�ش��وفني ط�ش��تني

هالط�ش��ت ه��ذا الل��ي قبال��چ تنظرين��ه
حف��ة �ش��ماته ورا���س اخي��چ نا�صبين��ه

والث��اين ي��وم الل��ي املجل���س تدخلين��ه
ون��وب الع�صا فوقچ ونوبه برا���س حل�س�ين
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الفاجعة الباقية
كل الف��واحت تنك��سر ب���س ان��ت يح�س�ين

تبق��ى �إىل ي��وم احل��شر ي�بن امليام�ين

ي��وم ال��ذي توق��ف الزه��را بن��ت لطه��ار
والروعوك��م ي��ا �ش��فيه و�ش��بوا الن��ار

وت�ش��كي على الل��ي جتمعوا واهجِ َم��وا بالدار
والل��ي لطمه��ا بعينه��ا وك��سر ال�ضلع�ين

والنا���س توقف يف القيام��ه كلهم �صفوف
والل��ي ت��واىل بكم وو�ص��ل �أر�ض لطفوف

والل��ي ظلمك��م يرجت��ف قلب��ه م��ن اخلوف
يف ْ�ش��فاعة املخت��ار وحي��در �أب��و احل�س��نني

وتق��ول ي��ا رب��ي �إخ��ذ لي��ه بحق��ي
والذبّ��ح اوالدي ومن��ي ف��ل �ش��ملي

من اللي ك��سر �ضلعي ومني �س��قط حملي
وترف��ع بياديه��ا �إىل العبا���س كف�ين

وتق��ول �شم�س��وي �أب��و كف��وف القطيع��ه
وزين��ب تن��وح ْعلي��ه �ضيّع��ت الوديع��ه

حت��ى يف�ضخ��وا هامت��ه �ص��وب ال��شريعه
وترف��ع ر�ضيعك بال�س��هم منفطم يح�س�ين

وتق��ول �شم�س��وي ر�ضي��ع ويذبحون��ه
وح�س�ين ف��وق الق��اع ج�س��مه ير�ض�ضون��ه

عط�ش��ان ظام��ي وب�س��همهم يفطمون��ه
وت�ش��يل عن��ه يف ال�س��بى ذي��چ اخلوات�ين

وان��ت ميحب��وب القل��ب توق��ف بال را���س
ويوق��ف علي الأكرب مع اجل�س��ام وعبا���س

وتن��وح جلل��ك يف القيام��ه اجل��ان والنا���س
وان�ص��ارك الل��ي تذبح��وا والها�ش��ميني

وزين��ب تطال��ب يف القيام��ه بح��رق خلي��ام
ين��ادون �شم�س��ويني ي�س��بونا �إىل ال�ش��ام

وجمي��ع ليت��ام
ويّ��ا احل��رمي الل��ي ان�س��بت ْ
ون�ش��يل كلن��ا بالي��سر ع��ن جث��ة ح�س�ين
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بكاء ابن الحنفية
م��ن دار اىل دار ويج��ر ونّ��ه خفي��ه

اظلم��ت ي��ا دار اخوت��ي ووح�ش��ه عليّ��ه
ِ

مت�ص�ير حل��وه ال��دار مبف��ارق �أهله��ا
وكلم��ا دخ��ل دار انتح��ب ليم��ن دخله��ا

وح�س�ين غلقه��ا وظ��ل موح���ش حمله��ا
م��ا �أوح�ش��چ ي��ا دار بع��د اب��ن الزچي��ه

دارك يخوي��ه موح�ش��ه ْم��ن ف��راق حلب��اب
وفاط��م تعاتبن��ي وان��ا من��ي القل��ب ذاب

خلي��ت فيه��ا الب��وم ينع��ب ويّ��ا الغ��راب
وتق��ول �س��و مكت��وب لر���ض الغا�رضي��ه

واكت��ب �س�لامي في��ه البوي��ي وخل��وان
و ِقل��ه العليل��ه ج�س��دها ْم��ن احل��زن نحالن

وجمي��ع عمات��ي وعم��ي قم��ر عدن��ان
ْ
وفراقك��م نغ���ص ت��رى العي�ش��ه عليّ��ه

وانچ��ان عب��د اهلل �أخوي��ه الطف��ل موج��ود
م��ن قب��ل مي�صيب��ه بنح��ره �س��هم حم��دود

قبل��ه نياب��ه ب�ين وجنات��ه وخل��دود
ه��ذا الكت��اب وردوا جواب��ه عليّ��ه

�إبن الحنفية وهالل المحرم
هلي��ت ي��ا عا�ش��ور وهالل��ك بلح��زان

وهل��ت عي��وين دموعه��ا واجل�س��د نح�لان

هلي��ت ي��ا عا�ش��ور وهالل��ك بل�تراح
وي��ن الف��رح لي��ه واخوي��ه �س��افر وراح

م��ا ه��و ه�لال العي��د ليم��ن ه��ل بلف��راح
راح��وا وخل��وين �أح��ن بال��دار وله��ان

راح��وا وخل��وين وقلب��ي ْم��ن الوج��د ذاب
يبق��ى ي�س��اعدين عل��ى مكاب��د هلم�ص��اب

�ش��يخ وال �ش��اب
يح�س�ين م��ا خلي��ت ال ٍ
م��ا عن��دي اال ْح��رمي منه��ا الدم��ع ِغ��دران
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ب���س العليل��ه ت�صي��ح ي��ا عم��ي ه�ضيم��ه
وت��دري الدهر ما يح�س��ن اح��وال اليتيمه

�س��افر ابوي��ه ب�صفوت��ه وي��ا حرمي��ه
وان��ا عليل��ه بهاملر���ض واجل�س��د نح�لان

وام البن�ين ت�صي��ح ميحم��د �ص��دق �ص��ار
ح��زين عليه��م م��ا لفتن��ي عنه��م اخب��ار

�صف��وة هوا�ش��م م��ا بق��ى واح��د بهال��دار
و�ش��وم الده��ر ب�ين وظن��ي بالأه��ل خ��ان

هالل المحرم
ي�بن عم��ي �ش��هر ملح��رم ت��رى ه��ل وا�س��تهل
وطالب��ه طلب��ه ي�بن عم��ي ونفذه��ا بعج��ل
جي��ب لي��ه ث��وب �أ�س��ود ه��ذي �أي��ام امل�ص��اب
ت��دري بالن�س��وان تلب���س هال�ش��هر �س��ود الثي��اب
�ألب�س��ه وادخ��ل امل��امت واحتظ��ي بع��ز وث��واب
ت��رى ح�س�ين ْم��ن املدين��ه �ش��ال بجمي��ع الأه��ل
م��ا ي�ص�ير الب���س الزين��ه �أختج��ل ب�ين العب��اد
ت��رى الزه��را هاللي��ايل الب�س��ه ثي��اب ال�س��واد
جت��ر ونّ��ه م��ن �ضلعه��ا وجت��ر ون��ه ْعل��ى ل��والد
قاع��ده و�س��طة امل��امت والدم��ع منه��ا يه��ل
وي���ش ي��ا زه��را مرام��چ يف امل���آمت تنحب�ين
قال��ت انظ��ر م��ن ي�س��اعدين عل��ى م�صيب��ة ح�س�ين
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�س��اعدوين يف امل�صيب��ه واهمل��وا دمع��ة الع�ين
وال�ش��فاعه ت�ص�ير بي��دي وبعل��ي خ�ير العم��ل
م�ص��اب فجي��ع
وال تلوم��وين ي�ش��يعه م�صاب��ي
ٍ
وك��م ر�ضي��ع
ك��م �ش��باب بكرب�لا لي��ه ق�ض��ى ٍ
وكم يتيمه تدو�س��ها خيل العدا ووحده ت�ضيع
وزين��ب الل��ي ذوبتن��ي ي��وم �ش��الوها بجم��ل
و ْقطع��ت ذي��چ الفي��ايف بالي��سر وي��ا ليت��ام
وم��ن يتيم��ه ت�صي��ح منه��م ي�رضبوه��ا عل��ى اله��ام
وك��م بل��د م��روا عليه��ا لك��ن الأعظ��م ال�ش��ام
والعلي��ل ْم��ن امل�صيب��ه ذاب ج�س��مه وانتح��ل

منابر الح�سين (ع)
ن�صب��ت بن��ي امي��ه املناب��ر لي��ل ونه��ار
كل م��ن رك��ب من�بر ي�ش��تّم بي��ت لطه��ار

و�آم��ر اب��ن �س��فيان و ّعاظ��ه ول��شرار
ويعم��ل ف�ضاي��ل ح��ق بن��ي اميّ��ه املالع�ين

لك��ن منابره��م دحاه��ا ح�س�ين م��ن �ص��ال
بجمي��ع لبط��ال
م��ن ح�ين �ضح��ى بكرب�لا ْ

راياته��م طاح��ت وخاب��ت ذي��چ الم��ال
و�ش��يّد بذك��ره هاملناب��ر تخ��دم الدي��ن

تخ��دم الدي��ن وتن��شر عل��وم النب��وه
والل��ي قبله��م هجم��وا ْعل��ى ال��دار ق��وه

وتف�ض��ح بن��ي امي��ه عدمي�ين امل��ر ّوه
ه��ذي املناب��ر عالي��ه وت��صرخ على ح�س�ين

للدي��ن �ضح��ى مبهجت��ه مهج��ة الزه��را

حت��ى ر�ضيع��ه منذب��ح م��ن ف��وق �ص��دره
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وملتهب قلبه ْمن الظما ويجذب احل��سره

جل��ل احلراي��ر باخلب��ا تلط��م بليدي��ن

بْ َح��ر الظه�يره ب��و عل��ي مذب��وح عط�ش��ان
مقط��وع را�س��ه واجل�س��د بال�ترب عري��ان

وحول��ه رجال��ه مذبح��ه �ش��بان واغ�ص��ان
وعبا���س اخ��وه ْعل��ى ال��شريعه بغ�ير كف�ين

وزينب ت�صب دموعها وت�رصخ يهالنا���س
�أقع��د بك�تره ل��و �أروح ْل�س��د عبا���س

مق��در �أعاي��ن جث��ة اب��ن ام��ي ب�لا را���س
ومتح�يره بايتامه��م ويّ��ا الن�س��اوين

وعن��دي علي��ل بهاخلب��ا م��ا يق��در يق��وم
م��دري �ش�س��وي ي��ا بن��ي ها�ش��م وخم��زوم

و���ش هامل�صيب��ه الل��ي دهتن��ا مث��ل لغي��وم
حمّ��د يج��ي منك��م ي��واري جث��ة ح�س�ين

با�س��ايلك ي��ا من�بر ح�س�ين ال�ش��فيه
م��ن ي��وم را���س ح�س�ين ف��وق ال�س��مهريه

م��ن وي��ن �سا�س��ك ق��ال ي��وم الغا�رضي��ه
�ص��ار الرم��ح من�بر وفوق��ه را���س حل�س�ين

ف��وق الرم��ح ويرت��ل الق��ر�آن ترتي��ل
وينظ��ر عيال��ه م�س��لبه ووياه��م ْعلي��ل

و�صن��دوق �ص��دره كا��سرينه بحافر اخليل
كلم��ا يج��ر ون��ه ي�رضبون��ه املالع�ين

وا ّم��ن امل��امت ن�صبت��ه زين��ب بعا�ش��ور
ج��رت الون��ه ون�صب��ت امل��امت عل��ى الك��ور

م��ن ي��وم م��رت بالأخ��و و�ش��افته منح��ور
واحل��رم ميه��ا و�ص��ارت ال�ضجه على ح�س�ين
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وداعه (ع) لقبر جده (�ص)
هاج��ت اح��زان اب��ن الزچي��ه و�ص��ار حمتار

وراح لْق�بر ج��ده يخ�بره باجل��رى و�ص��ار

�أحن��ى عل��ى ق�بر الر�س��ول وغف��ت عين��ه
قل��ه يج��دي ج��ارت الدني��ا علين��ا

بالطي��ف �ش��افه وقبل��ه بغ��رة جبين��ه
ج��ارت بن��ي امي��ه علين��ا وكل ل��شرار

م��ا ري��د هالدني��ا و�س��و يل بالق�بر ب��اب
قل��ه يروح��ي ذوبتن��ي م��ن هلعت��اب

�أب��دى نحيب��ه امل�صطفى ومن��ه القلب ذاب
غ�ص��ب علي��ه م��شردينك ع��ن هلدي��ار

غ�ص��ب علي��ه تظ��ل منازلك��م خلي��ه
وهاج��ت هموم��ه وق��ام ودموع��ه جري��ه

مكت��وب يبن��ي تنذب��ح بالغا�رضي��ه
وع��ود عل��ى ق�بر البتول��ه يدي��ر لف��كار

�أحن��ى عل��ى ق�بر البتول��ه وق��ام ينع��ي
ه��ذا ال��وداع الي��وم مي احل�س��ن ودع��ي

ون��ادى يهالل��ي يف قربه��ا ت�صي��ح �ضلع��ي
مط��رود عنك��م بالغ�صيب��ه وم��ايل دي��ار

وداع الحوراء للمدينة
ن��ادت ودمعته��ا عل��ى خده��ا همول��ه
بن�ش��يل عن��چ بالأه��ل ويّ��ا احلمول��ه

بوداع��ة اهلل دي��ار جدن��ا والبتول��ه
ومدري متى نرد لو تظل ظلمه هلديار

بوداع��ة اهلل دي��ار جدن��ا واملن��ازل
ل��و �س��ايلوا الوف��اد ع��ن �أه��ل الف�ضايل

عن��چ يطيب��ه الي��وم ه��ذا الظع��ن �ش��ايل
ق��ويل لْه��م راح��وا وغابت ذي��چ لنوار

ج��اوب ل�س��ان احل��ال عنه��ا يازچي��ه
قال��ت �أر���ض مك��ه وت��ايل الغا�رضي��ه

متخربين��ي وي��ن �س��فرتكم �س��ويه
وح�س��بي يطيبه ومن طرفنا جتيچ خلبار
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�أم البنين عند خروج الح�سين (ع)
�أم البن�ين ت�صي��ح ي��ا عبا���س يح�ش��اي

ي��ا قم��ر ها�ش��م د�س��تمع من��ي و�صاي��اي

يبن��ي برتبات��ك �س��هرت اللي��ل وي��اك
�أق�س��م علي��ك ب��در ل�بن �ص��دري الغ��ذاك

كل��ه ل�ش��ان ح�س�ين هالتعب��ه عل��ى ْرب��اك
ليم��ن نزل��ت امل��شرعه ال ت��شرب امل��اي

ال ت��شربه قب��ل الأخ��و ي�بن الأماجي��د
والعل��م ن��شره بي��د يبن��ي وج��ودك ب�إي��د

وخ ّل��ك درع حل�س�ين ي��ا درع ال�صنادي��د
وت��دري احل��رم بال�س��فر يبن��ي تري��د ر ّواي

وعين��ك عل��ى زين��ب ت��رى بن��ت البتول��ه
ال ت�ضي��ع يبن��ي م��ن بع��د ذي��چ احلمول��ه

مع�صوم��ة ال�صغ��رى فخرك��م هالعقيل��ه
ه��ذي وديع��ه والوديع��ه تري��د حم��اي

قله��ا تو�صين��ي وان��ا عن��دي و�صي��ه
�إي��د العقيل��ه �ش��الها وحطه��ا بديّ��ه

قرب��ت من��ه املني��ه
م��ن ي��وم حي��در ّ
وقل��ي تكفله��ا يروح��ي ومهج��ة ح�ش��اي

م��ا فارق��ت زين��ب وال ْع�ضي��دي تركت��ه
وال يق��ول �أح��د عبا���س ذل و�ضيّ��ع اخت��ه

رب عبدت��ه
بفديه��م بروح��ي وح��ق ٍ
طلب��ي م��ن اهلل ت�س��لم �ش��مايل ومين��اي

مي البن�ين ا�ش��هاملحبه لْبن��ت لطه��ار
ريت��چ نظرت��ي ي��وم �ش��افتهم بلوع��ار

تو�ص�ين �أوالدچ عليه��ا �صغ��ار وكب��ار
ه��ذا بجن��ب ح�س�ين وه��ذا بجان��ب امل��اي
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ر�سالة العليلة لأبيها (ع)
�ش��افت اعراب��ي ونادت��ه هال�س��فر الوي��ن

قله��ا يح��ره �س��فرتي وادي الغري�ين

قال��ت دخيل��ك �س��و معان��ا الي��وم معروف
حتظ��ى ب�ش��فاعتنا بي��وم الف��زع واخل��وف

مكت��وب من عندنا تو�صل��ه �أر�ض الطفوف
وي�ش��فع ل��ك اله��ادي ومك�س��ورة ال�ضلع�ين

قله��ا مي��ن ج��دچ يدي��ر الفل��ك بي��ده
جيب��ي الكت��اب ن�س��لمه حل�س�ين بي��ده

اهلل كتبه��ا ت�ص�ير �س��فرتنا �س��عيده
وانچ��ان راد اهلل ان�س��عدنا بن��صرة ح�س�ين

�ش��ال الكت��اب وراح عنه��ا يقط��ع البي��د
إي��د ب�إي��د
و�ص��ل ول��ن ح�س�ين ي�صف��ج � ٍ

لي��ل ونه��ار ي�س�ير م��ا يوق��ف وال يهي��د
واق��ف عل��ى اج�س��اد اخوت��ه كله��م مطاعني

�س��لم علي��ه و�س��لمه ذي��چ الأمان��ه
قل��ه مي��ن ج��دك بدي��ن اهلل هدان��ا

وح�س�ين قل��ه ْمن�ين هاملكت��وب جان��ا
م��ن ار���ض املدين��ه ر�س��لوين �آل ي���س

ف��ك الكت��اب ح�س�ين بي��ده وق��ام يق��را
�أ�س�� ّلم عليك��م لك��ن بلوع��ه وح��سره

فاط��م �أن��ا بنت��ك ي�ش��مامة الزه��را
وم��ن �ش��اف خطها �س��الت الدمعه م��ن العني

كي��ف العلي��ل يطي��ب م��ن �أهل��ه يغيب��ون
�أت�ص��ور لْك��م يف خي��ايل بقل��ب حم��زون

بفراقك��م يح�س�ين م��ا تغم���ض يل عي��ون
قبّ��ل ر�ضيع��ك بالنياب��ه �ش��مال ومي�ين

ن��ادى يبنت��ي بهالر�س��اله زاد بل��واي
ل��و تنظري��ن ْلالت��ي وحال��ة يتام��اي

هذا ر�ضيعي انذبح ظامي وال ��شرب ماي
و�ضج��ة خوات��چ باملخي��م ماله��ا مع�ين
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وفاطمة بنت الح�سين (ع) والغراب
ي��ا ط�ير يالل��ي ترف��رف قب��ايل وخم�ض��وب

متك��سر اجلنح��ان ّ
وال بقن���ص م�صي��وب

تنع��ي عل��ى باب��ي ونعي��ك فت��ت ح�ش��اي
م��ن �ش��وفتك ي��ا ط�ير ط��ار العق��ل والراي

م��ن قن�ص �ش��ارد قول لو م��ن معركه جاي
وچن��ه خ�بر عندك وهالرجع��ه من حروب

وم��ن ق��ام ينع��ي عرف��ت النع��وه �ش��جيه
وقله��ا يح��ره جيت��ي م��ن الغا�رضي��ه

وظل��ت تن��وح ْوي��اه مث��ل الراعبي��ه
�أرد اخ�برچ بح�س�ين فوق الق��اع مكبوب

بال�شم���س مرم��ي ي��ا حزين��ه ومال��ه ظ�لال
وحرميه��م �ش��الت �أ�س��ارى ماله��ا رج��ال
ْ

م��ن حول��ه ال�ش��بان مذبوح��ه ولطف��ال
ف��وق الهزل تنعي ومنها الدمع م�س��كوب

قال��ت عج��ل يح�س�ين ي��ا مق�ص��د الوف��اد
وقام��ت تول��ول عل��ى م�صاب��ه بقل��ب وقاد

بنع��ي عليكم طول عمري وبلب���س �س��واد
ولطم��ت على الهامه و�ش��قت ذيچ جليوب

م��ن �س��مع �صيحته��ا حمم��د بالعج��ل �صاح
قال��ت ع�ش�يرتنا يعم��ي والأب��و راح

ا�ش��عندچ ميحزون��ه بهال�صيح��ه بل�تراح
واحل��رم راح��ت بال�ش��ماته ب��كل ل��دروب
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�إبن عقيل عند باب طوعة
ا�ش��عندك بهالوقف��ه يه��ذا بع ْتب��ة الب��اب

حا��سر الرا���س ومنك��سر والدمع �سچاب

واق��ف عل��ى باب��ي ودم��ع الع�ين �س��ايل
�ش��وفتك واهلل ْم��ن ال��ذي چان��وا و�س��ايل

�س��ائل م��ن ال�س���ؤّال ل��و عن��دك ر�س��ايل
وچن��ك غري��ب بهاملدين��ه ومال��ك احباب

قله��ا غري��ب وغربت��ي غ�ير الغراي��ب
ب���س �أن��ا بهالدي��ره بقي��ت ب�لا قراي��ب

ك��م م��ن غري��ب تغ ّ��رب وح�ص��ل حباي��ب
والبايع��وين دا�س��وا البيع��ه بل�تراب

وقله��ا �أن��ا عط�ش��ان ومنك��م �أطل��ب امل��اي
وبوقفت��ه ط�� ّول يطي��ل الفك��ر وال��راي

جاب��ت امل��اي و��شرب من��ه بقل��ب چ��واي
وه��اج احل��زن منه وقلب��ه ح���س بلم�صاب

قال��ت غري��ب ان��ت واين من��ك غريب��ه
ال معرف��ه عن��دي وال من��ك قريب��ه

وقفت��ك مي باب��ي ت��رى منه��ا مريب��ه
و�ش��چارتك واق��ف بال معنى عل��ى الباب

قلها احل�س��ب والن�سب من ها�شم وخمزوم
م�س��لم �أن��ا وخم��دوع ي��ا ح��ره م��ن الق��وم

واله��ادي حمم��د وحي��در كن��ز العل��وم
قال��ت خجال��ه م��ا عرفت��ك ي�بن لطي��اب

ت�س��تاهل التك��رمي ي�بن الك��رم واجل��ود
ودنّ��ق مبنزله��ا ودمع��ه ف��وق خل��دود

تف�ض��ل عل��ى ه��ون و�س��كينه ي�بن حلي��ود
واهلل خجال��ه دخلت��ي يف بي��وت جلن��اب
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يتيمة م�سلم
حطه��ا بحج��ره وظ��ل ي�ش��مها زي��ن لقبال

ومي�س��ح عل��ى را���س اليتيم��ه ْيني و�ش��مال

قال��ت ا�ش���صاير ي��ا �ضمدن��ا و��سر لوج��ود
ْليك��ون م�س��لم وال��دي يح�س�ين مفق��ود

مت�س��ح عل��ى را�س��ي ودمعك ف��وق خلدود
بع��دي �صغ�يره واليت��م م��ا يح�س��ن احوال

قله��ا يبنت��ي م�س��لم تغي��ب جمال��ه
وم��ا ح��د م��ن اعوان��ه دن��ا من��ه و�ش��اله

خان��ت الكوف��ه وانفن��ت جمل��ة رجال��ه
يف ال�س��وق ج�سمه ي�س��حبونه فوق لرمال

قال��ت ودمعته��ا عل��ى خده��ا �س��چيبه
والي��وم يتمن��ي وخ�لاين كئيب��ه

ح�س��يت ان��ا م��ن وال��دي ط��ول الغيب��ه
فتي��ت قلب��ي بهاخل�بر ي��ا زي��ن لقب��ال

وتك��سر اخلاط��ر والدم��ع باخل��د ب��داد
بنع��ي عل��ى م�س��لم �أبوي��ه وبلب���س ْ�س��واد

وتق��ول ي��ا �ضن��وة عل��ي ومق�ص��د الوف��اد
�ضمه��ا ل�ص��دره وق��ال ي��ا بنت��ي الدهر مال

وياخ��ذ بخاطره��ا �أب��و النف���س العطوف��ه
اهلل ي�بن عم��ي عج��ل خان��ت الكوف��ه

ون�ش��ف دمعه��ا ودمعت��ه بخ��ده ذروف��ه
خان��ت بحي��در م��ن قبلن��ا بَ�� َّول وت��ال
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حميدة وطوعة
وهي �أول ق�صيدة نرثيها من م�صائب كربالء
قال��ت �أين ّال جاي��ه وعن��دي و�صي��ه

من��ي ا�س��معوها ي��ا �س��بايا الغا�رضي��ه

م��ن م�س��لم الل��ي �ص��وب داري ذابحين��ه
وا�س��معت ونات��ه وذوبن��ي بونين��ه

وبحباله��م ق��دام عين��ي �س��احبينه
وقل��ي يطوع��ه نفذيه��ا هالو�صي��ه

�س��لمي عل��ى زين��ب وخربيه��ا ع��ن احل��ال
خلف��ي عليه��ا وقبّليه��ا مي�ين و�ش��مال

وهن��اك طفل��ه م��ن اطف��ايل ويّ��ا لطف��ال
و�س��معت حميده و�صاحت ب�صيحه �ش��جيه

قال��ت يطوع��ه فجعتين��ي بهامل�صيب��ه
م��ن بع��د عين��ه ي��ا ه��و الل��ي �ألتج��ي ب��ه

واب��وي خ�لاين عق��ب عين��ه غريب��ه
م��ا ق��صرت فين��ا طف��وف الغا�رضي��ه

وعندي اخوان اثنني �ضاعوا بهجمة اخليل
�ضاع��وا وال ادري وي��ن راح��وا هالبهاليل

ي��وم ال��ذي حرق��وا خيمن��ا وه�� ّود اللي��ل
وام��ا الع�ش�يرة بكرب�لا انذبح��ت �س��ويه

با�س��ايلچ ع��ن وال��دي �ش��نهي اخب��اره
وبع��د الأ��سر ذبّ��وه م��ن ق��صر الأم��اره

قال��ت يبنت��ي ت�أ��سر وخان��ت ان�ص��اره
�ش��فته م��ع ه��اين يجروه��م �س��ويه

وزين��ب تن��ادي ي��ا يتيم��ه ال حتن�ين
وقام��ت ت�س��ليها وتن�ش��ف دمع��ة الع�ين

ه��ي كتب��ة اهلل ي��ا حزين��ه و�س��فرة ح�س�ين
وتق��ول �ص�بروا ي��ا �س��بايا الغا�رضي��ه
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ر�أ�س الح�سين (ع) ور�أ�س م�سلم
بال�ش��ام ي��وم ادخل��وا رو���س اوالد عدنان

ورا���س ابن حي��در بالرمح يدر���س القر�آن

لن��ه يعاي��ن را���س م�س��لم �صايبين��ه
تقاب��ل ْوي��اه وقبّل��ه بغ��رة جبين��ه

ف��وق الرم��ح يزه��ر و�س��نّه مك��سرينه
وظ��ل يخ�بره بال�ص��ار م��ن فعل��ة الع��دوان

ي��ا را���س م�س��لم ما �س��لمنا وانظر ا�ش���صار
واج�س��ادنا يف كرب�لا ظل��ت بلوع��ار

ه��ذي حرمن��ا م�ش��هره م��ن ف��وق لك��وار
ج�س��مي رمي��ه بالف�لا وح��ويل ال�ش��بان

قل��ه يرا���س ح�س�ين باخ�برك ع��ن احل��ال
بايع��وا لك��ن بالأ�س��نه وج��ر حلب��ال

هالبايع��وين ي�بن عم��ي كله��م ان��ذال
يف ال�س��وق ج�سمي ي�س��حبونه فوق تربان

ب���س الت��ي حت��ب البتول��ه بايعتن��ي
طوع��ه �ص��دق طاع��ت الب��اري و�ضيفتن��ي

ي��وم ْو َق ِف��ت مي بابه��ا وتعرفتن��ي
وم��ا ح��د بك��ى ْعليّ��ه مثله��ا بدمع غ��دران

م��ن �ش��افت الكوف��ه عليّ��ه �صغ��ار وكب��ار
ونا���س بق�ص��ب ف��وق املن��ازل ت�س��عر الن��ار

نا���س عليّ��ه ت��راب حتث��ي ونا���س بحج��ار
ٍ
كل��ه عل��ى را�س��ي وان��ا وحدي ب�لا اعوان

37

يف رثاء محمد وآله النجبا

ولدا م�سلم وال�سجان
�س��جان بنخ�برك بق�صتن��ا بتف�صي��ل

م��ن ط��اح والين��ا وعلين��ا هجم��ت اخلي��ل

داروا علين��ا و�س��لبونا �صغ��ار وكب��ار
وت��ايل علين��ا باملخي��م �ش��بوا الن��ار

هذي ان�س��لب خلخال منه��ا وهذي خمار
نا���س بلهي��ب النار ونا���س تدو�س��هم خيل

وتط��شرت ذي��ك احل��رمي وم��ا له��ا �ش��عور
نا���س ان�صاب��ت نا���س تاه��ت و�س��ط لربور
ٍ

مث��ل احلم��ام الل��ي عليه��ا حت��وم ل�صق��ور
ونا���س ال��شريعه ت�صي��ح م��ا تقع��د يا ِل ْك ِفيل

واحن��ا م��ن ال�صي��وان فرين��ا بي��ا ح��ال
ون�صي��ح ي��ا حي��در عل��ي ي��ا فح��ل لرج��ال

تهن��ا على �ص��وب الغري خوف ْمن لنذال
�إحن��ا يتام��ا اثن�ين وبين��ا ه�� ّود اللي��ل

�س��جان درحمن��ا وفكن��ا م��ن هالقي��ود
ّ
وانچ��ان م��ن ذيك الع�ش�يره �أح��د موجود

خلن��ا ن��روح لْوط��ن جدن��ا �أر���ض حلي��ود
بنخ�بره بذبح��ة ح�س�ين وذب��ح لرج��ال
ّ

قله��م فجعت��وين يروح��ي بهامل�صيب��ه
ووح��ده تن ّع��ي ف��وق مهزول��ه وكئيب��ه

�ش��فنا �س��باياكم عل��ى ه�� ّزل �س��ليبه
وعنده��ا يتام��ا مروع��ه ووياه��م ْعلي��ل
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في م�صرعهما
م��ا راق��ب اهلل وطل��ع بالطفل�ين ل�صغ��ار

يت�صارخ��ون اثنينه��م والدم��ع نث��ار

جن��ب الف��رات الي��وم بذبحك��م �س��ويه
قال��وا يظ��امل م��ا كفت��ك الغا�رضي��ه

وبرو�س��كم باخ��ذ م��ن الطاغ��ي هدي��ه
م��ن غ��درة الكوف��ه بهلن��ا �صغ��ار وكب��ار

وانچ��ان واهلل تبيعن��ا وتغن��م ثمنّ��ا
�ضعن��ا وال عده��ا خ�بر يف وي��ن �ضعن��ا

وت�ترك ذبحن��ا وال علين��ا حت��سر امن��ا
وچنه��ا علين��ا ت�صي��ح ح��سره لي��ل ونه��ار

ب���س م��ا �س��معهم ظ��ل يعفره��م بل�تراب
وبال�س��يف ظل يقط��ع نحر لكرب وال هاب

ك��سر ثناياه��م وم��زق ذي��ك لثي��اب
وقل��ب ال�صغ�ير ْم��ن امل�صيب��ه ي�ش��تعل ن��ار

ينظ��ر ع�ضي��ده ا�ش��لون جتري دم��وم نحره
واجل�س��د مث��ل الط�ير ي��ا حال��ة الق��شرا

والرا���س �ش��اله وقبل��ه و�ضم��ه ل�ص��دره
يتعف��ر قبال��ه ودم��ه مث��ل لنه��ار

اهلل يروح��ي ا�ش��لون �ضعن��ا ف��رد �ضيع��ه
وم��ا ب�ين م��ا ه��و يلث��م ْع�ضي��ده ي�ش��يعه

عق��ب ال�س��جن والي��وم ذبحتن��ا �ش��نيعه
ل��ن ال��ردي ه�بر اوداج��ه ف��وق لوع��ار

قط��ع مناحره��م يويل��ي وم��ا �أح��د ف��ات
وذيك العجوز ت�شوف وجتاذب احل�رسات

والرو���س اخذه��ا واجلث��ث ذبه��ا بلفرات
ي��ا خجلت��ي فيك��م ي�ضن��وة بي��ت لطه��ار

طفل�ين عن��دي البارح��ه و�رصت��وا �ضحي��ه
هالل��ي ذبحه��م ال ي��رد الي��وم لي��ه

وج��ب دعوت��ي بج��اه الزچي��ه
ي��ا ِّ
رب ّ
ينذب��ح ذبح��ه وال ي��رد الي��وم لل��دار
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�أي�ضا في م�صرعهما
خلن��ا نت��وادع يخوي��ه قب��ل م��ا ن��ذوق ال��ردى
م��ا ت�ش��وف اب��ن اخلن��ا وال�س��يف بي��ده ج��رده
ينظ��ر بح��سره ع�ضي��ده وف��وق خ��ده مدمع��ه
ق��وم ي�بن ام��ي وابوي��ه ه��اي �س��اعه موادع��ه
اثنين��ا هالي��وم ي��ا خوي��ه ال��ردى نتجرع��ه
�ضعن��ا يع�ضي��دي وت��ايل ن�ص�ير يف ولي��ة ع��دا
حتا�ضن��وا لثن�ين منه��م والدم��ع باخل��د ج��رى
كل واح��د م��ن ع�ضي��ده ق��ام يلث��م منح��ره
والكب�ير ي�صي��ح خوي��ه والچب��د متفط��ره
خ ّل��ه يذبحن��ي قب��ل م��ا �ش��وف را�س��ك يف��رده
ق��ال ان��ا م�صابي عج��ل بي�ص�ير خوي��ه م�صيبتني
بذبحت��ك ق��دام عين��ي �آه ي��ا فجع��ة الب�ين
وم��ا كم��ل ذاك ال��وداع ولنه��م ب��ذاك اللع�ين
ق��ام يلطمه��م عل��ى الهام��ات وكلم��ن فره��ده
والكب�ير انذب��ح منه��م والنح��ر من��ه انقط��ع
وال�صغ�ير ي�ش��وف خي��ه ي�س��يل دم��ه وانفج��ع
ول��و حج��ر ميهم ي�ش��يعه م��ن هامل�صيب��ه ان�صدع
ي��وم رد عل��ى ال�صغ�ير النح��ر من��ه يف��رده
رو�س��هم منه��م قطعه��ا وذب جثثه��م بالنه��ر
كل��ه ف��وق امل��اي ذبحته��م بن��ي فه��ر وم��ضر
والأر���ض مل��ك النب��ي وامل��اي للزه��را مه��ر
وبالعط���ش �أوالده��ا مات��وا وال ح��د ي��ورده
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رواية وهب
و�ص��ل وه��ب ح��ق زوجت��ه وام��ه بلطن��اب ولنه ي�ش��وف الأر�ض خ�رضه بذيچ لع�شاب
قله��ا يح��ره ا�ش��هالزرع خل��ضر ولنه��ار قال��ت يروح��ي �ضي��وف جونا چنه��م اقمار
م��ا ب�ين م��اين قاع��ده ولن��ي بلن��وار تت�س��اطع قب��ايل والح��ت يل م��ن الب��اب
وفيه��م عمي��د وغرت��ه زاي��د �ضواه��ا وا�س��مه ح�س�ين وج��ده املخت��ار ط��ه
وح��رمي عن��ده خم��دره ورب��ات حلج��اب
وعن��ده �صنادي��د وبط��ل نا��شر لواه��ا ْ
و�س��لم و�س��ايل ع��ن جنابك من دن��ا ْحداي ناديت��ه تف�ض��ل ْ�س��ويعه وبالأث��ر ج��اي
�أبط��ا علين��ا بالقن���ص واحن��ا ب�لا م��اي كلن��ا عطا�ش��ى وم��اي م��ا عدن��ا بهالطن��اب
وح��ول م��ن ح�صان��ه ومد اي��ده عل��ى القاع وبي��ده الطه��ر �أ��شر ول��ن امل��اي نبّ��اع
واع�ش��ب ال��وادي ي��وم جان��ا حل��و لطب��اع وام��ك رج��ع ليه��ا ب�رصه��ا و�س��افر وغ��اب
وي�ين ب�تراب ك��ف اب��ن البت��ول انفتح��ت الع�ين
وعاي��ن وه��ب ال ّم��ه ت�ش��وف ْ�ش��مال ْ
وتق��ول يبن��ي ال تخل��ي ن��صرة ح�س�ين ت��وكل عل��ى اهلل بن�رصت��ه يبن��ي وال ته��اب
ت��وكل عل��ى اهلل م��ن قب��ل وق��ت امل�س��يه وبي���ض يروح��ي وجوهن��ا عن��د الزچي��ه
وقو���ض خيام��ه و�ش��ال وادي الغا�رضي��ه وامه حملها وزوجته وحث ال�رسى وغاب
دخله��م م��ع ْح��رمي الع��ذارى
و�ص��ل لعن��د ح�س�ين و�س��لم بالإم��اره واحل��رم ّ
وحتا�ضن��وا زين��ب ودمعته��م جت��ارى وزوج��ة وه��ب تاخ��ذ بخاطر بن��ت لطياب
ال حت��زين ي��ا ها�ش��ميه م��ن طرفن��ا �إحن��ا عل��ى ح��ب امك��م الزه��را انفطمن��ا
جين��ا لْ�س��عادتنا وفارقن��ا وطن��ا خ��دام ال��چ جين��ا يب�ضع��ة داح��ي الب��اب
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عقد الرايات
م�س��دود وادي كرب�لا كل��ه عل��ى ح�س�ين

وان�ص��ار م��ا عن��ده وب���س واح��د و�س��بعني

مث��ل اجل��راد املنت��شر ع�صب��ة �أمي��ه
�س��دوا عل��ى ح�س�ين الف�ض��ا بالغا�رضي��ه

ب��ن �س��عد قايده��م و�ش��مر اب��ن الدعي��ه
وعن��ده اطف��ال مروع��ه ويّ��ا ن�س��اوين

راي��ات يعق��د ب��ن �س��عد واجلي���ش ج��رار
وزين��ب تقل��ه هالع�س��اكر ي�بن لطه��ار

وح�س�ين حمت��ار بح��رمي وقل��ة ان�ص��ار
لين��ا يخوي��ه ل��و علين��ا ق��ول يح�س�ين

قله��ا يبن��ت الل��ي �ضلعه��ا كا��سرينه
قال��ت يبع��د �أهل��ي عج��ل �رصن��ا رهين��ه

هاجلي���ش ي��ا زين��ب ت��رى كل��ه علين��ا
هالكاتبوك��م م��ا تخ�برين به��م امن�ين

وق�ص��ده ي�س��ليها ون��ده عبا���س يف احل��ال
ق��وم اطل��ع الراي��ات ي��ا ��سردال لبط��ال

ي�بن الغ�ضنف��ر ي��ا �س�لالة �ش��يخ لرج��ال
وي�ين
وفله��م �أب��و فا�ض��ل قبال��ه ْ�ش��مال ْ

وظ��ل يعق��د الراي��ات اب��و ال�س��جاد كله��ا
راي��ة عل��ي الك��رار للعبا���س خله��ا

وزين��ب تقل��ه ي��ا �ض��وى الدني��ا واهله��ا
قله��ا كف��و بعبا���س ي��ا زين��ب ونعم�ين

وراي��ة حبي��ب م�س��نده ظل��ت قبال��ه
هالراي��ه ح��ق منه��و بق��ت ي�بن الر�س��اله

ولنه��ا تقل��ه ي��ا ب��در بي��ت اجلالل��ه
قله��ا لْـ��حبيب الل��ي يخي��ه بْين��صر ح�س�ين

�س��الت مدامعه��ا ون��ادت ي��ا �ش��فايا
م��ا �ش��وف ملحم��د بهالراي��ات راي��ه

يح�س�ين خ�برين ي�بن حل��و ال�س��جايا
ي��ا ري��ت ويان��ا ويفع��ل مث��ل �صف�ين

قله��ا يزين��ب َم ْنكتَ��ب يبق��ى بعراه��ا
عوين��چ اهلل چ��ان �ش��فتينا بعراه��ا

يخت��ي وال ي�ض��وق الظم��ا وي�ش��وف ماه��ا
ه��ذا بجن��ب امل��اي وه��ذا بجان��ب ح�س�ين
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حبيب بن مظاهر وزوجته
وقف��ت قبال��ه تقل��ه ج��اك �س��عدك ي��ا حبي��ب
وارتف��ع حظ��ك ي�بن عم��ي بن��صرة هالغري��ب
چان تبغي الكا�س يح�صل من علي حامي اجلار
ط ّل��ق الدني��ا ي�بن عم��ي وف��ارق هالدي��ار
ت��رى ح�س�ين بكرب�لا حاي��ر وال عن��ده ان�ص��ار
ق��وم روح الغا�رضي��ه بالعج��ل قب��ل املغي��ب
ق��ال وي��ن احن��ا يح��ره ووي��ن وادي كرب�لا
خاي��ف اوالدچ يتام��ا ت�ص�ير وانت�ين ارمل��ه
قال��ت اترم��ل وال زين��ب بناق��ه مهزل��ه
تدخ��ل الكوف��ه ب�لا وايل وواليه��ا �س��ليب
�ش��فت اين الده��ر مبنام��ي الب�س��ه �س��ود الثياب
تق��ول ق��ويل ل�بن عمچ ي�ش�تري لْ�ش��يبه خ�ضاب
ال ت�ش��ح ْعلى البتوله اللي ْع�رصوها ورا الباب
ق��وم ت�ش��فع لك الزه��را بن�رصتك ح��ق الغريب
ق��ال روحي ت��روح فدوه لْفاط��م الطهر البتول
خ��ل اروح الغا�رضي��ه تك��سر �ضلوع��ي اخليول
وال �أ�ش��وف الأعوجيه بج�سم ابن طه الر�سول
واهلل بات ّ��رب خ��دودي م��ن قب��ل يبق��ى تري��ب
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�سالم حبيب على العقيلة
ح�ص��ل الرخ�صه من ال�ش��فيه �ش��يخ لن�صار

و�س��لم عل��ى زين��ب بعف��ه خل��ف ل�س��تار

�صل��ى اخلب�ير اهلل عليك��م وب�صالت��ه
ه��ذا حبي��ب لْك��م ت��رى باي��ع حيات��ه

م��ا خ��اب واهلل ْم��ن التج��ى بك��م ي��ا حماته
ف��دوه لْك��م روح��ي يزين��ب بن��ت لطه��ار

ر ّدت �س�لامه لك��ن بنحب��ه �ش��جيه
داف��ع يعم��ي ع��ن غري��ب الغا�رضي��ه

بو�صي��ك ي��ا ع��م ي��ا حبي��ب بهالو�صي��ه
يف كرب�لا حمت��ار م��ن قل��ة الأن�ص��ار

�ص��وب الغ��ري توج��ه و�ص��اح اهلل واك�بر
م��ا ج��ا حبي��ب و�ش��افها م��ا ب�ين ع�س��كر

منه��و �أن��ا البنت��ك حتاچين��ي يحي��در
ه��ذا ي�س�� ّلبها وه��ذا ي�س��عر الن��ار

هم��ال
وقله��ا ودم��ع الع�ين ف��وق اخل��د ّ
ورو���س اخوت��چ ق��دام عينچ فوق ع�س��ال

چن��ي �أ�ش��وفچ ف��وق مهزول��ه ب�لا ظ�لال
ورا�س��ي �أنا ب�صدر الفر�س من وين ما �سار
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�أن�صار الح�سين (ع) لما قال لهم �أم�ضوا
م��ن ع��امل التكوي��ن مكتوب�ين يح�س�ين

�أن�ص��ار دي��ن اهلل ي�بن �س��ت الن�س��اوين

�ضجوا فرد �ضجه وعلت منهم ال�ضجات
�أج�س��ادنا بح��د املوا�ض��ي ت�ص�ير و�صالت

ونادوا مين جدك �صعد �س��بع ال�س��ماوات
وال ن��روح ونخلي��ك ال نا��صر وال مع�ين

اهلل �س��عدنا بن�رصت��ك ي�بن الزچي��ه
م��ن رحم��ة الب��اري وب��شرنا نبي��ه

ي��و ٍم جمعن��ا ْوي��اك بر���ض الغا�رضي��ه
ج��دك وعدن��ا بال�ش��هاده ْوي��اك يح�س�ين

ويبك��ي حبي��ب ودمعت��ه ر ّوت كفوف��ه
م��ا نق��در نخلي��ك حاي��ر ب�ين كوف��ه

يح�س�ين د�س��معني يب��و النف���س العطوف��ه
خان��ت البيع��ه وبايع��ت ل�بن املالع�ين

و�س��معت حچيهم زين��ب الكربى العقيله
ال تخيب��ون ظنون��ا بول��د البتول��ه

ون��ادت يطيب�ين الأ�ص��ل واه��ل احلمول��ه
واحن��ا ح��رم وب��دار غرب��ه ي��ا �ش��ياهني

ن��ادوا يبن��ت ال�ص��ون ي��ا رب��ات حلج��اب
ل��و يحرقون��ا وينرثون��ا ن�ثر ل�تراب

واهلل وح��ق �ضل��ع ام��چ املك�س��ور بالب��اب
واهلل منع�ص��ي لْك��م �أم��ر ي��ا �آل ي���س
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�أبطال ال�صفا وفر�سان الهيجا
�أه��ل الوف��ا واملرجل��ه بالعه��د يوف��ون
مث��ل ال��ذي يف كرب�لا ظل��وا ينزف��ون

بدمه��م عل��ى �أه��ل امل��وده م��ا يغال��ون
دمه��م ي��روي ترابه��ا وح�س�ين حمت��ار

وقب��ل تفان��وا ب��و عل��ي رخ�صه��م وق��ال
ٍ
وح��دي �أم��وت بهالف�لا وت�س��بى هلعي��ال

روح��وا وخل��وين بوح��دي ب�ين لن��ذال
واخ��ذوا حرمك��م ال تظ��ل م��ا ب�ين ل��شرار

قال��وا يب��و ال�س��جاد واهلل �أم��رك ْمچي��د
واهلل ف�لا ي�صيب��ك �س��هم ي�بن الأماجي��د

تبخ��ل علين��ا بال�ش��هاده وباچ��ر العي��د
حت��ى نت��صرع بال�س��ويه ف��وق لوع��ار

وام��ا حرمن��ا م��ا ه��ي اح�س��ن م��ن حرمكم
واحن��ا ف�لا ن�س��وى مطنّ��ب م��ن خيمك��م

كله��م ف�لا ي�س��وون دمع��ه م��ن �إختك��م
ل��و غ��ارت الع��دوان بيه��ا و�ش��بت الن��ار

ت�س��بى حرمي��ك ب��و عل��ي وت�س��لم حرمن��ا
وم��ن قب��ل خ��دك بال�ثرى ينعف��ر خدن��ا

هيه��ات م��ا �ص��ارت وال ه��ذي �ش��يمنا
م�نروح ونخلي��ك وح��دك مال��ك ان�ص��ار

قله��م كف��و ونعم�ين م��ا ك��و منك��م ق�ص��ور
راواه��م اجلن��ه و�ش��افوا ذي��ك لق�ص��ور

ه��ذي منازلك��م والح قباله��م ن��ور
واحل��ور فيه��ا وم��ن حتته��ا ت�س��يل لنه��ار

لك��ن ي�ش��يعه ا�ش��حال �ش��مامة الزه��ره
ظ��ل ينتح��ب وي�صي��ح ويج��اذب احل��سره

ي��و ٍم نظ��ر ليه��م ذباي��ح عل��ى الغ�بره
وقله��م ان��ا ظلي��ت ي��ا فر�س��ان حمت��ار

ظلي��ت وح��دي وهاحلراي��ر م��ن وليه��ا
وع��ود عل��ى خيام��ه ويتله��ف عليه��ا

و���ش حاله��ا ل��و هجم��ت الع��دوان بيه��ا
بيه��ا ح��رم وايت��ام تنع��ي �صغ��ار وكب��ار
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الح�سين (ع) وزينب (ع) ليلة العا�شوراء
باچ��ر يزين��ب حتم��ل اخوان��چ ولن�ص��ار

�س��اعه واظ��ل مف��رود ب�ين الق��وم حمت��ار

�أول عل��ي الأك�بر يخي��ه يق ّطعون��ه
وا ّم��ن املعر���س م��ن دموع��ه يخ�ضبون��ه

�أ�ش��يله ْعل��ى �ص��دري للمخي��م تنظرين��ه
وعبا���س ف��وق امل��اي ال مين��ه وال ي�س��ار

وت��ايل �أ�ش��يل الطف��ل بي��دي وان�ش��د القوم
ويجي��ه ي��ا زين��ب �س��هم وت�س��يل الدم��وم

ه��ذا ر�ضي��ع ا�ش��جرمته ْم��ن امل��اي حم��روم
وارج��ع ب��ه ملخي��م ومن��ي الدم��ع نث��ار

وت��ايل �أودعك��م وارد املعرك��ه ْردود
وي�صيبن��ي يخت��ي بقلب��ي �س��هم حم��دود

وحتم��ل ع�س��اكرهم واخ��وچ ح�س�ين مفرود
ورا�س��ي ت�ش��وفينه قبال��چ ف��وق خ ّط��ار

وت��ايل عل��ى ْع�ضي��دچ يخيه ترك��ب اخليل
وانت�ين والعيل��ه عليك��م يظل��م اللي��ل

وحتط��م �ضلوع��ي يزين��ب واملفا�صي��ل
وخ��درچ يحرقون��ه ويخلون��چ ب�لا خم��ار

قال��ت عج��ل منه��و يب��اري ْوي��اي ليت��ام
يح�س�ين بت�ضي��ع حرمك��م ب�ين ظ�لام

ه��ذي تري��د امل��اي وه��ذي تق��ول بتن��ام
و���ش چ��ارة العيل��ه يخوي��ه ب�ين ل��شرار
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الحر الرياحي (ره)
احل��ر الرياحي ي�صيح جيت اليوم يح�س�ين

تاي��ب اىل اهلل جي��ت ل��ك ي�بن امليام�ين

قل��ه تف�ض��ل توبت��ك اهلل قبله��ا
تن��صر ح�س�ين وت�س��كن اجلن��ه وظله��ا

وانچ��ان تبغ��ي تنظ��ر اجلن��ه واهله��ا
وحتظ��ى ب�ش��فاعتنا وحتظ��ى ب���آل يا�س�ين

قل��ه الإن���س واجل��ان م��ا ت�س��وى خيال��ك
كلن��ا ف�لا ن�س��وى يتيم��ه م��ن اطفال��ك

وان��ا ال�س��بب يح�س�ين يف �ضيع��ة عيال��ك
ل��و �ضاعت به��ا الليل وين تروح يح�س�ين

واهلل ل�ش��يل العل��م قدام��ك وال ه��اب
يتعفّ��ر بح��ر الوطي��ه ف��وق ل�تراب

وخ��دي قب��ل خ��دك ي�ضن��وة داح��ي الباب
واخليل خلها تدو���س �صدري �ش��مال وميني

ويبته��ل هلل ودمعت��ه بخ��ده جري��ه
جعجع��ت ان��ا بح�س�ين لر���ض الغا�رضي��ه

ي��ا رب��ي ِتقبَ��ل توبت��ي بج��اه الزچي��ه
وي�ين
واحتاط��ت الع�س��كر علي��ه ْ�ش��مال ْ

ون��ادى عل��ى ابن��ه ودمعت��ه بخ��ده همول��ه
ه��ذا ولده��ا ْم��ن الظم��ا ذاي��ب دلول��ه

بي���ض يروح��ي وجوهن��ا عن��د البتول��ه
واطف��ال عن��ده مروع��ه ويّ��ا ن�س��اوين

و�ص ّول مع ابنه يف احلريبه و�صاروا احرار
ودب��وا ع��ن اوالد النب��وه وبي��ت لطه��ار

وطبوا على الفر�س��ان وخلوا اجلي���ش حمتار
وتفان��وا بح��ر الوطي��ه دون حل�س�ين
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�سكينه تطلب الماء من عمتها
م��ن خيم��ه ال خيم��ه �س��كينه ت��دور امل��اي

وتق��ول ي��ا عم��ه يزين��ب ذاي��ب اح�ش��اي

وانچ��ان عندك��م م��اي ي��ا عم��ه ا�س��قوين
واخ��واين الر�ضع��ان ي��ا عم��ه اده�ش��وين

ه��ذي خوات��ي م��ن عط�ش��هم ذوب��وين
وام��ا الر�ضي��ع يل��وج متح��سر عل��ى امل��اي

قال��ت يبنت��ي بهاحلچ��ي حتن��ت �ضلوع��ي
ل��و الدم��ع ي��روي رويت��چ م��ن دموع��ي

مثل��چ يبنت��ي ْمن العط���ش ما �س��كن روعي
زدت�ين ح��زين ي��ا م�صون��ه وزاد بل��واي

لك��ن ي�س��كنه ن��روح مي الها�ش��ميني
ينظ��ر ر�ضيع��ه ا�ش��لون من��ه غ��ارت الع�ين

وحملي الر�ضيع ْوياچ خله ي�ش��وفه ح�س�ين
ولن��ه اب��و فا�ض��ل بج��وده جاي��ب امل��اي

ن��زل اجل��ود و�ص��ارت عل��ى اجل��ود ملّ��ه
واندف��ق م��اي اجل��ود وم��ا ح��د ��شرب منه

ه��ذي ت��ون وتق��ول عط�ش��انه يعم��ه
وظلوا بعط�ش��هم ما �أحد منهم �رشب ماي

ه��ذي حت��ط اجل��ود مي خده��ا وت�برده
وزين��ب عل��ى الر�ضع��ان تتح��سر ب�ش��ده

وه��ذي ت�ش��يل ت��راب م��ن حتت��ه ومت��رده
وت�صف��ق بياديه��ا م��ن احل��سره ب�لا راي
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الح�سين (ع) عند م�صرع العبا�س (ع)
طاي��ح بجن��ب امل��اي خوي��ه وم��شربت م��اي

وانك�رس ظهري يا ع�ضيدي و�شمتت اعداي

وايف يخوي��ه والوف��ا م��ن �ش��ان حل��رار
وظلي��ت وح��دي ي��ا عزي��زي ب�ين ل��شرار

لك��ن �أخ��وك ح�س�ين ظ��ل حاي��ر ب�لا ان�ص��ار
هالطيح��ه ي��ا عبا���س خلتن��ي ب�لا راي

و�ص��ل مي ع�ضي��ده بالعج��ل ط��اح
م��ن ح�ين ّ
ورا���س الأخ��و حط��ه بحج��ره واجلل��د راح

مث��ل ال�صق��ر ليم��ن وق��ع مك�س��ور جلن��اح
�س��هم ال��ذي بعين��ك يذخ��ري م�� ّزع ح�ش��اي

و ْم��ن الإب��ا عبا���س ذب را�س��ه عل��ى الق��اع
را�س��ي عل��ى الرتب��ان خل��ه ح��ان ل��وداع

م��ن حج��ر اخ��وه ح�س�ين ويقل��ه مين��اع
منه��و يح��ط را�س��ك بحج��ره عق��ب فرق��اي

يف��داك يح�س�ين الأخ��و بالعم��ر يف��داك
وان��ت يخوي��ه ت�ش��يل �س��همك م��ا ح��د ْوياك

يح�س�ين �ش��يل ال�س��هم من عيني عل��ى ْهداك
واهلل خجال��ه م��ا و�صل��ت اخلي��م بامل��اي

خج�لان م��ن زين��ب و�س��كنه يحر�س��وين
حاول��ت اجي��ب امل��اي لك��ن حاوط��وين

واملع���ذره هلل وقله���م يع���ذروين
ح�ص��ل عل��ى ْه��واي
وحت�يرت يح�س�ين وم��ا ّ
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الآن انك�سر ظهري
ظه��ري انك��سر من��ي يخوي��ه وانع��دم �ص�بري
مف�ض��وخ را�س��ك والدم��ا ف��وق ال�ثرى جت��ري
وال�س��هم و�س��ط الع�ين
و مقطـ��ع الكـ��فني
مغ�س��ول ج�س��مك بالدم��ا ل��و ه��ذي جروح��ك
م��ا تنح�س��ب جل��روح ومنه��ا ي�س��يل دم جوف��ك
وال�س��هم و�س��ط الع�ين
و مقطـ��ع الكـ��فني
ل��و ردت ا�ش��يلك چي��ف ا�ش��يلك والظه��ر مك�س��ور
ي��ا �س��وري الع��ايل ته��دم م��ن �ش��هر عا�ش��ور
وال�س��هم و�س��ط الع�ين
و مقطـ��ع الكـ��فني
ميك��ن احتم��ل وارفع��ك ع��ن ح��رة الرتب��ان
لك��ن چفوف��ك بي���ش امله��ا ي��ا قم��ر عدن��ان
وال�س��هم و�س��ط الع�ين
و مقطـ��ع الكـ��فني
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زفاف القا�سم بن الح�سن (ع)
منه��م كف��و ي�ضيف��ون مث��ل اب��ن الزچي��ه

م��ن ي��وم �ضيّ��ف يف طف��وف الغا�رضي��ه

م��ا تنق�ض��ي �ضيف��ة ح�س�ين اب��ن الأماج��د
لنّ��ه ح�س�ين بكرب�لا �س��بعني واح��د

ه��ذي امل���آمت لل�ضياف��ه وامل�س��اجد
وعر�س��هم �س��ويّه
راواه��م اجلن��ه
ّ

زفه��م بح��ور الع�ين وكلم��ن زف��ه وراح
وام��ا املب��ارك ي��وم جن��ب امل��شرعه �ص��اح

و�ش��موعهم ل�س��يوف ويّ��ا طع��ن لرم��اح
ّحل��د يخوي��ه �ش��متت الع��دوان بيّ��ه

رحت��ون يرج��ايل وان��ا ظلي��ت ح�يران
قوم��وا يفر�س��اين نزف��ه بث��وب لكف��ان

وعندنا بعد معر���س بق��ى ْمن اوالد عدنان
جا�س��م يتي��م وهيّ��ج اح��زاين عليّ��ه

ج��اوب ل�س��ان احل��ال عنه��م ي�بن لك��رام
ترى احنا �رشبنا الكا�س من حيدر ال�رضغام

زف��ه ْويان��ا للمني��ه ف��وق لرغ��ام
م��ن حو���ض يف اجلن��ه وعي�ش��تنا هنيّ��ه

�أيّ���س من ا�صحابه ورجع للخيم مك�س��ور
قوم��وا ن��زف ج�س��ام يختي بلط��م ل�صدور

ون��ادى يزينب بالعجل طلع��وا ْمن خلدور
والطي��ب ي��ا زين��ب ت��راب الغا�رضي��ه
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يعز على عمك �أن تدعوه فال يجيبك
و�ص��ل اب��و ْ�س��كينه
م��ن ّ
طاي��ح م��ن عل��ى الغ�برا

احلريب��ه وعاي��ن اجلا�س��م
وم��ا من��ه ع�ض��و �س��امل

عاي��ن الب��ن اخ��وه و�ص��اح
و�ش��بت �ش��معة زفاف��ك
وخ�ضاب��ك ين��ور الع�ين
مم��دد بال�ثرى يبن��ي

يبن��ي توه��ت
بچب��دي وذاب
خ�ض��ب جمل��ة
ومي��ك كل بن��ي

ب��ايل
داليل
رج��ايل
ها�ش��م

اهلل ي��ا �أ�س��ف معر���س
لك��ن هامت��ك يبن��ي
معر���س وانق�ص��ف عم��ره
�ش��اله م��ن عل��ى �ص��دره

ومن��ه كف��وف خم�ضوب��ه
ب�س��يف الب�ين م�صيوب��ه
قب��ايل مكف��ن بثوب��ه
وبخ��ده الدم��ع �س��اجم

�ش��اله م��ن عل��ى الغ�برا
�ش��ي �س��ايل عل��ى الرم�ض��ا
ق�ص��ده ي��روح للخيم��ه
و�ص��ل خيمت��ه ون��ادى

ودم��ه �س��ال بچتوف��ه
و�ش��ي جام��د عل��ى زلوف��ه
ومن��ه ال��روح ملهوف��ه
جي��ت باجلا�س��م
يزين��ب
ْ

ف��رت زين��ب و�س��كنه
تقل��ه ع��ادة العري���س
وان��ت معر�س��ك يح�س�ين
خم�ض��وب اجل�س��د كل��ه

م��ن �س��معوا لَونات��ه
براحات��ه
يتخ�ض��ب
م��ا تنح�ص��ى جراحات��ه
وم��ا من��ه ع�ض��و �س��امل
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ورمل��ه ْطلع��ت مدهو�ش��ه
وتن��ادي ين��ور الع�ين
آ� ي��ا �ش��معة ال�ش��بان
رح��ت يبن��ي وان��ا ظلي��ت

لبنه��ا
ريت��ي
يبن��ي
الوايل

ظن��ي يالول��د تبق��ى
واف��رح ب��ك ين��ور الع�ين
وبْ��دال الف��رح ظلي��ت
مي��ت ي��ا �ض��وى عي��وين

و�أعل��ق �ش��معة زفاف��ك
ل��و قال��وا بلمب��ارك
مفجوع��ه عل��ى م�صاب��ك
وم��ن حول��ك بن��ي ها�ش��م
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الأكبر وابن غانم
�شبه النبي ح�صل الرخ�صه من الويل ح�سني

وح�� ّول عل��ى �ش��يعة �أميّ��ه �ش��مال ومي�ين

ون��ادى ي�ش��يعة �آل امي��ه وع�صب��ة يزي��د
واال �أخليك��م �ضحاي��ا وا�صب��غ البي��د

ردوا ع��ن دروب الن�ش��امه والأماجي��د
وم ّزق الع�س��كر من �س��طا و�ش��ق اجلناحني

وبن �س��عد نادى ب�صوت متغطر���س ومغرت
چنك��م ق�صب يح�ص��د جماجمك��م ويفرت

منه��و علين��ا ح�� ّول وفل��ل الع�س��كر
وفر�س��ان وياك��م احت��ارت واختفت وين

بك��ر اب��ن غ��امن وي��ن خ�بروين مبكان��ه
والرا���س من��ه يقطع��ه وعن��دي �ضمان��ه

يطل��ع لهال�ش��اب ال��ذي �صكن��ا ودهان��ا
�أ�ضم��ن ل��ه الب��صره ول��و يبغ��ي العراق�ين

قل��ه �أن��ا مع��روف فن��ي ب��كل مل�ص��ار
ومثل��ي ميطل��ع ي��ا عم��ر ملب��ارز �صغ��ار

مو�ص��وف ان��ا ومع��دود لل�ش��جعان لكبار
واح��د م��ن اوالدي يجيب��ه �أ��سر يف احل�ين

وطلعت اوالده م�س��لحه ب�س��يوف وانبال
طرحه��م الأك�بر بعزم��ه ف��وق لرم��ال

وتب��ارزوا ويّ��ا الغ�ضنف��ر واب��ن لبط��ال
�س��بعه وخاله��م عل��ى الرم�ض��ا مطاع�ين

وب�س �شاف ابن غامن اوالده �ضاقت املوت
ون��ادى عليّ��ه الي��وم يالأك�بر وال تف��وت

ليه��م تزف��ر والقل��ب مله��وف مفت��وت
ي��وم افجعتن��ي الي��وم الزم بفج��ع ح�س�ين

وتب��ارز الأك�بر ْوي��اه و�أظل��م الك��ون
و�صاب��ه بطعن��ه حيدري��ه وط��اح مطع��ون

وترج��ل اب��ن ح�س�ين والع�س��كر ينظ��رون
وح�س�ين مي ب��اب اخلب��ا ينظ��ر لالثن�ين

وترب��ع ب�ص��دره وح��ز الرا���س يف احل��ال
نا���س ت�صي��د طي��ور واحن��ا ن�صي��د لبط��ال
ٍ

وحل�س�ين جاب��ه ي�صي��ح عاي��ن فع��ل لرجال
ه��ذا قن�صن��ا يف احلريب��ه �آل ي���س
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الك�أ�س الأوفى
ج��دي �س��قاين كا���س ي��ا بوي��ه م��ن امل��اي
وام��ي الزه��را تلط��م الهام��ه ب�لا راي

من �ش��افني مقط��ع يبويه وذايب ْح�ش��اي
م��ن �ش��افتك وح��دك حم�ير مال��ك مع�ين

ج��دي �س��قاين كا���س وال��شربه رويّ��ه
م��ن �ص��وت زين��ب عمت��ي نغ���ص علي��ه

لك��ن يبوي��ه ��شرب ٍة م��ا ه��ي هني��ه
م��ن طلع��ت تن��ادي م��ن املقت��ول يح�س�ين

قل��ه يروح��ي عمت��ك منه��ا العق��ل ه��ام
و�صعب��ه علي��ه تطل��ع احل��ورا ْم��ن خلي��ام

م��ن قال��وا لْه��ا لك�بر تقنط��ر بلرغ��ام
قلب��ي جرحت��ه وعمت��ك �س��وته جرح�ين
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دفن الر�ضيع وا�ستخراجه
يح�س�ين طفل��ك بالعج��ل دفن��ه بل�تراب

ال ترتك��ه مب�صيبت��ه قلب��ي ت��رى ذاب

ال ترتك��ه يح�س�ين مرم��ي ف��وق غ�بره
م��ن يق��در يعاي��ن طف��ل مقط��وع نح��ره

ليت��چ نظرت��ي الي��وم حالتن��ا يزه��ره
وام��ه علي��ه ْم��ن امل�صيب��ه را�س��ها �ش��اب

واهلل م�صاب��ه ذوب قل��وب الن�س��اوين
ك�ثر الظم��ا ن�ش��ف مدامعه��ا م��ن الع�ين

م��ا تق��در تعاي��ن طف��ل مذب��وح يح�س�ين
قرح��ت واهلل ْجفونّ��ا م��ن فق��د حلب��اب

ق��ام ال�ش��هيد و�ش��ال طفل��ه مي خلي��ام
وواحد من العدوان �ش��اف ح�سني من قام

يحف��ر حف�يره والدم��ع باخل��د �س��جام
يدف��ن ْولي��ده وظ��ل يهي��ل ْعلي��ه ل�تراب

ومن عقب ما خ ْل َ�صت العركه بذبح لبدور
والرو���س منه��م قطعوه��ا ي��وم عا�ش��ور

وح�س�ين وي��ا عزوت��ه ظل��وا ب�لا قب��ور
وظل��وا يق�س��موها بع�ش��ايرهم وحل�س��اب

يتقرب��ون برو�س��هم ح��ق ن�س��ل لرجا���س
وذاك اللعني اللي نظر له وما ح�صل را�س

كل الع�ش��اير قا�س��موها و�س��اير النا���س
راح لْقرب ذاك الر�ضيع وال اخت�شى وهاب

ن��ذلٍ زني��م وراد يتق��رب للن��ذال
وظ��ل يحف��ر بق�بره وحز الرا���س يف احلال

يتقرب��ون لْه��م وحت��ى برو���س لطف��ال
وم��ن هامل�صيب��ه يا خلق حت��ى احلجر ذاب

وجاب��ه لعن��د ح�س�ين ي��ا حال��ة الق��شرا
مه��دك يعب��د اهلل �ص��در مهج��ة الزه��را

والرا���س �ش��اله واجل�س��د ذب��ه ب�ص��دره
وامله��د مال��ك حم�ترق م��ن ح��رق لطن��اب
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نزول المالئكة لن�صرة الح�سين (ع)
نزل��ت ام�لاك م��ن ال�س��ما يف الغا�رضي��ه برتي��د ن��صره وم��ا قبله��ا اب��ن الزچي��ه
واجل��ان وياه��م ا�صطف��ت ي��وم لطف��وف وقفوا قبال ح�سني جمله و�صاروا �صفوف
ون��ادى عليه��م والقل��ب بالعط���ش ملهوف م��ن بع��د هال�ش��بان م��ا ري��د الدنيّ��ه
�صف��ي يل وحمب��وب
ونزلت �صحيفه ْمن ال�سما حل�سني مكتوب فيه��ا مي��ن ج��دك
ٍ
ع�لام لغي��وب طلب��ه ال�س��اعه حت�صل��ه ي�بن ال�ش��فيه
�إنچ��ان تبغ��ي الن��صر م��ن ّ
ن��ادى يرب��ي طلبت��ي عف��وك ور�ض��واك ع��ن �ش��يعتي وا�ش��فع اليه��م ي��وم ملق��اك
عاي��ف الدني��ا واخلل��ق يف طل��ب رج��واك كل��ه جل��ل حب��ك ودين��ك هالرزي��ه
و�أوم��ا عل��ى الأم�لاك عن��ه ت��روح يف احلال وانف��رد وح��ده ب�ين ق��وم وكله��م ان��ذال
وتب��ادر لْه��م ب��و
عل��ي و�ص��ار ملج��ال كلم��ن ق��رب منه��م دن��ت من��ه املنيّ��ه
ّ
لك��ن عط���ش وقت احلرب وح�س�ين وحده ي��ا ه��ازم الأح��زاب ي��ا م��ن ن��صر عب��ده
�س��بعني ال��ف حتم��ل وب���س ح�س�ين وح��ده وج��اه احلج��ر يف جبهت��ه ذي��ك امل�ضيّ��ه
و�س��الت دموم��ه وراد مي�س��حها ع��ن الع�ين ولنّ��ه ب�س��هم حم��دود ومثل��ث عل��ى ح�س�ين
ن��ازل و�س��ط قلب��ه وث ّل��ث لبّ��ة ح�س�ين وذي��ك ال�شم���س غاب��ت ب�أر���ض الغا�رضي��ه
راد احلن��ون يطلع��ه م��ن خ��رز ظه��ره ي��ا رب��ي تقبّ��ل وه��و يج��ذب احل��سره
�س��هم بقلب��ي �ص��دق ل��و م�س��مار زه��را يخت��ي يزين��ب بالعج��ل حلق��ي عليّ��ه
ٍ
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خروج زينب و�سكينة للأج�ساد
م��ا ظني��ت ي��ا عم��ه
ع�ش�يره بي��وم نفقده��ا

وال كان��ت عل��ى ب��ايل
وظلين��ا ب�لا وايل

قال��ت قوم��ي نل��ويل
حت��ى ن�ش��وف وليان��چ
جنايزه��م
بنغ�س��ل
ميكنّ��ه ولين��ا يق��وم

يعم��ه ب��وادي العرك��ه
ومي اج�س��ادهم ننع��ى
م��ن العين�ين بالدمع��ه
ينظ��ر حال��چ وح��ايل

راح��ت للمع��اره ا�ش��لون
وعل��ى ذي��ك جل�س��اد تري��د
وياه��م ح��رم وايت��ام
و�صل��وا مي جنايزه��م

روحته��ا
ميحب�ين
�س��كنه ب�إي��د عمته��ا
كل م��ن ت��دق هامته��ا
و�ص��ار نياحه��م ع��ايل

ي��ا عم��ه ان�ص��دع قلب��ي
جناي��ز كي��ف نعرفه��ا
وم��ن هالل��ي بجن��ب ح�س�ين
قال��ت ال تن�ش��ديني

م��ن ال�ش��بان م�رصوع��ه
ومنه��ا الرو���س مقطوع��ه
حت��ى مك��سره �ضلوع��ه
ي�س��كنه ان�ص��دع داليل

ه��ذي جث��ة اب��ن ام��ي
وه��ذا الل��ي بجن��ب ح�س�ين
وه��ذا معر�س��چ طاي��ح
فجعن��ي ح�س�ين مب�صاب��ه

ويتكل��م م��ن املنح��ر
ي�س��كينه عل��ي لك�بر
عل��ى الرتب��ان ومعف��ر
ي�س��كنه وانده���ش ب��ايل
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ي��ا عم��ه و�ش��نهو الل��ي
غ�ير
ه��ذي جث��ة
ْ�ص ّ
قال��ت ه��ذا طف��ل ح�س�ين
�ص��ار امله��د �ص��در ح�س�ين

ب�ص��در ح�س�ين مطروح��ه
ب�س��هم الب�ين مذبوح��ه
وچب��د ام��چ املجروح��ه
البن��ه وامله��د خ��ايل

وه��ذا ع��ون وحمم��د
كل واح��د غ�ص��ن مق�ص��وف
واب��و فا�ض��ل عل��ى ال�ش��اطي
ي�س��هم الب�ين ب�س��ك ع��اد

البيه��م ليل��ي �س��هرانه
منه��م قب��ل ميحان��ه
وهالل��ي مقطع��ه اخوان��ه
ب��اهلل درح��م بح��ايل

اهلل ي��ا �س��هام الب�ين
�س��هم ال�ص��اب قل��ب ح�س�ين
و�س��هم ال�ص��اب عب��د اهلل
و�س��همك ي��ا قم��ر عدن��ان

بهال�س��فره
�صابتن��ي
�ص ّوبن��ي عق��ب �ص��دره
ي��وم الطوق��وا نح��ره
ت��رى ه��و �ص��اب ّ
دليل

وچن��ه بال�س��هام تق��ول
روح��ي �س��ايلي امل�س��مار
وح��رق الب��اب ذاك الي��وم
وع��صرة فاطم��ه بالب��اب

خل��ي هالعت��ب عن��چ
ي��و ٍم �ص��اب �ص��در ام��چ
من��ه حم�ترق خ��درچ
م��ا خل��ت ال��چ وايل

ه��ذه الق�صي��دة قلته��ا بع��د الليل��ة الثالث��ة م��ن وف��اة الخ��ال عبد المجي��د بن الحاج مو�س��ى الم��رزوق رحمة
اهلل علي��ه المتوف��ى ف��ي  19م��ن �ش��هر رم�ض��ان  1986-1406لم��ا ت�أثرن��ا بفق��ده لأن��ه كان رج ًال م�ؤمن��ا وكان هو
الم�س��ؤول ع��ن م�أت��م (الح��اج عل��ي المرزوق ف��ي الدراز) وهو م��ن البكائين والمعزي��ن في ذلك الم�أت��م ,فت�أثرت
عليه ت�أثر ًا �شديد ًا وحزنت و�أنا معذور فكيف بمن يفقد ع�شيرة في يوم واحد وهي زينب الكبرى فكتبتها و�أنا
مت�س��لٍ بم�صيبة الح�س��ين (ع) وذكرت �إ�س��مه كي يترحم عليه القارئ الكريم.
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في حرق الخيام وليلة الحادي ع�شر
من البحر الركباني
لي��ت الع��وادي تر���ض ج�س��مي وال ر�ضت��ك
والتلومن��ي ي��ا ل��ويل م��ا غ�س��لت جثت��ك
ليل��ة احل��ادي ع��شر اهلل ي��ا فجعت��ي
ك��م يتيم��ه حت��ن عط�ش��انه ي��ا عمت��ي
ٍ
وال�س��هر �ش��ل الق��وى والعط���ش ف��ت مهجت��ي
وظلي��ت يف غربت��ي يح�س�ين م��ن غربت��ك
ن��ار بخي��م ت�ش��تعل واج�س��اد ف��وق ال�ثرى
وح��رمي ث��كال حت��ن واطفاله��ا مط��شره
ْ
يالل��ي ربين��ا بحج��ر عاينّ��ي حم�يره
حرق��وا خيمن��ا ت��رى وتط��شرت عيلت��ك
ه��ذي بلي��ا ردا ووح��ده رداه��ا الته��ب
والل��ي ت��دور طف��ل واحلج��ل منه��ا ان�س��لب
�أعت��ب و�أدري بع��د ميفي��دين هالعت��ب
اهلل ياللعج��ب يح�س�ين م��ن �س��فرتك
وعن��دي علي��ل ويح��ن مث��ل املط��ر مدمع��ه
وك��م يتيم��ه بق��ت يهل��ي ب�لا مقنع��ه
ٍ
�ش��مل وتف ّل��ل طب��ق منه��و ال��ذي يجمع��ه
يالل��ي عل��ى امل��شرعه وين��ه بع��د غريت��ك
عبا���س ي��ا �ضنوت��ي يالل��ي حوي��ت ال�ش��يم
ف��وق النه��ر م��ن طح��ت �س��وري الع��ايل انه��دم
متجي��ب م��اي النه��ر وتطف��ي ن��ار اخلي��م
و�س��فه رم��وك ب�س��هم والعم��د �ش��ق هامت��ك
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البحث عن ولدي م�سلم (ره)
طلع��ت ِت�� َد ْور اوالده��ا ذي��ك النجيب��ة نوب��ه عل��ى ال�ش��اطي ونوب��ه ْعل��ى احلريب��ه
وتن��ادي بف�ض��ه ودم��ع الع�ين �س��چاب قوم��ي يف�ض��ه ن��دور الطفل�ين لنج��اب
تعب��ت خوات��ي لْهامل�صيب��ه وفق��د حلب��اب م��ا وح��ده منه��م م��ا دهته��ا هامل�صيب��ه
وف�ض��ه تن��ادي والقل��ب مله��وف چ��واي وادي احلريب��ه ظنت��ي ف��روا ب�لا راي
ل��و راح��وا ال�ش��اطي من احل��سره عل��ى املاي وراح��ت ْوياه��ا وو�صل��وا و�س��ط احلريب��ه
ي��ا �س��ادتي واهلل م�صيبتك��م فجيع��ه م��ا �ش��وف ان��ا اوالدچ قب��ايل ي��ا �ش��فيعه
م��ا �ش��وف ان��ا اال ح�س�ين وب�ص��دره ر�ضيعه وجنب��ه غ�صون��ه وجثت��ه من��ه �س��ليبه
قال��ت عج��ل وادي ال��شريعه قوم��ي ن��روح ميك��ن م��ع الل��ي م��ن عل��ى امل�س��ناة مط��روح
ل��و �ش��افوا زن��وده ومنه��م غاب��ت ال��روح وراح��ت ْوياه��ا وعاين��وا كب���ش الكتيب��ه
چن��ه قم��ر خم�س��وف را�س��ه ب�رضب��ة ْعم��ود ون��ادت �أخوه��ا والدم��ع يج��ري بلخ��دود
م��ا ج��ت لك ايتام��ي مين قطع��وا على اجلود كفين��ك وخليتن��ي بع��دك غريب��ه
جاوب ل�س��ان احلال وزلزل �أر�ض لطفوف ل��و ج��وين واهلل چ��ان بح�ضنهم ع��ن اخلوف
لك��ن اخ��وچ ا�ش��لون يح�ضنهم ب�لا كفوف متني��ت هالعيل��ه �أمله��ا ي��ا جنيب��ه

62

يف رثاء محمد وآله النجبا

اليتيمه والماء
ناح��ت يتيم��ه م��ن يتام��ا الغا�رضي��ه م��ن جاب��وا لْه��ا امل��اي وقال��وا ي��ا زچي��ه
��شربي لچ ا�ش��وي ماي ندري بكم عطا�شى وخل��ي البچ��ا عن��چ وب��ردي هاحل�شا�ش��ه
قال��ت اتهن��ا مب��اي بع��د ح�س�ين حا�ش��ا عط�ش��ان ابوي��ه وم��ا ��شرب قط��رة امي��ه
واهلل ح��رام امل��اي م��ن بع��ده ن��شربه خلن��ي ام��وت ْم��ن الظم��ا بدي��ار غرب��ه
عي�ش��ي تك��در م��ن بع��د عين��ه وكرب��ه �صابتن��ي و�صاب��ت بن��ات الها�ش��ميه
وتلهف��ت زين��ب عليه��ا بقل��ب ذاي��ب وقال��ت يبنت��ي ال تهيج�ين امل�صاي��ب
ب�س��ي يروح��ي ع��اد م��ن فق��د احلباي��ب خ��ويف علي��چ ْم��ن الظم��ا متوت�ين لي��ه
خ��ويف متوت��ي بهالف�لا واحن��ا بهاحل��ال واحت�ير ب�أم��رچ وان��ا حرم��ه ب�لا رج��ال
منه��و ي�س��وي ل��چ ق�بر ويجي��ب �ش��يال راح��ت رج��ايل وذوبتن��ي الغا�رضي��ه
و�ص��اين اب��ن ام��ي بحرمي��ه �صغ��ار وكب��ار وقل��ي يزين��ب ه��اهلل ه��اهلل ابي��ت لطه��ار
ال يك��ون طفل��ه تن�س��لب وتظ��ل ب�لا خم��ار لك��ن ا�ش��بيدي �س��لبتنا �آل امي��ه
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الرباب والر�ضيع
حت��ى امله��د حرق��وه يبن��ي ا�ش��لون �أن�س��اك ي��ا ن��ور عين��ي ا�ش��لون بف��رح عق��ب فرق��اك
�صغ�ير منج��دل مي جث��ة ح�س�ين
وقام��ت تل��ويل يف املع��اره �ش��مال ومي�ين و�ش��افت
ّ
�إي��ده عل��ى �ص��در الأب��و ومغم���ض الع�ين وال�س��هم يف نح��ره ودم الطف��ل �س��فّاك
طاح��ت عل��ى االثن�ين وتط�� ّوح الون��ه وال�س��هم م��ن نح��ر الول��د �ش��الته من��ه
وتق��ول �سا�س��ك ي��ا �س��هم مع��روف عن��ه م��ن �رضب��ة امل�س��مار متف��رع م��ن هن��اك
م�س��مار �ص�ير الب��اب م��ن �صاب��چ يزه��را حت��ى ر�ضيع��ي ج��اه وتط�� ّوق بنح��ره
وظل��ت عل��ى ذاك الطف��ل جت��ذب احل��سره وتق��ول يبن��ي عي�ش��تي ق��شره بليّ��اك
وزين��ب تدوره��ا ومنه��ا القل��ب �ص��ادي تن��ادي عل��ى �س��كنه ودم��ع الع�ين ب��ادي
��ي وادي م��ا ظنت��ي اال يف املع��اره راح��ت هن��اك
قوم��ي ي�س��كنه ن��دور ام��چ بَ ِّ
راح��وا ول ْنه��ا ا ّم��دده ب�ين املچاتي��ل تن��ادي يب��و ال�س��جاد ظلين��ا ب�لا ْكفي��ل
وزين��ب تقله��ا لي���ش توهت��ي بهالي��ل يح�س�ين اب��اري ن�س��وتك واال يتام��اك
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طفلة من �أطفال الح�سين (ع)
متعلم��ه كل ي��وم مل�صل��ى جتيب��ه ق��دام ابوه��ا تن��شره ذي��ك النجيب��ه
ويف ي��وم عا��شر ن��شرته مي ال�صياوي��ن حتر���س ابوه��ا تق��ول ميك��ن يرج��ع ح�س�ين
و ْم��ن ال�س��هر باللي��ل منه��ا نع�س��ت الع�ين ف��وق امل�صل��ى م��ا درت ع��ن هامل�صيب��ه
حت�س��ب �أبوه��ا يع��ود م��ن حوم��ة املي��دان م��ا درت ملتم��ه عل��ى ج�س��مه اجليم��ان
چن��ه �أ�س��ل م��ن ك�ثرة الأ�س��هام وال��زان و�س��لبوا ثياب��ه وجثت��ه ظل��ت �س��ليبه

وطال��ت بنومته��ا ول��ن بهجم��ة الق��وم وواح��د م��ن الع��دوان فززه��ا م��ن الن��وم
بال�س��وط ي�رضبه��ا وملّ��ن رادت تق��وم �س�� ّلب تراكيه��ا وخاله��ا بخيب��ه
و�صاح��ت اين طفل��ه ويتيم��ه وت�رضب��وين وح�س�ين ورجال��ه ن�س��وين و�ضيع��وين
�شم�س�� ِّويه ي��ا ق��وم حت��ى تروع��وين قله��ا عقي��ب ح�س�ين ظليت��ي غريب��ه

طفل من العائلة الح�سينية
ْم��ن ْمبت��ك يبن��ي مزين��ه ل��ك تراكي��ك مدري��ت ط�ير الب�ين يبن��ي ح��امي علي��ك

غ�ير عل��ى ب��اب اخلب��ا واق��ف و�س��ايل وج��اك ال�س��هم وتعف��رت يبن��ي قب��ايل
ْ�ص ّ
ربي��ت يبن��ي وا�س��هرت ذي��ك اللي��ايل ري��ت ال�س��هم ج��اين ي��ا ملدل��ل وال يجي��ك
وظل��ت عل��ى ذاك الطف��ل تبك��ي وتنع��ي
باغ�س��ل دموم��ك يلمدل��ل بدمع��ي
ّ
وم�صيبت��ك يبن��ي دهتن��ي وحن��ت �ضلع��ي ظني��ت تبق��ى يل ت�س��ليني وا�س��ليك
وزين��ب ْوياه��ا جال�س��ه وتلط��م عل��ى اله��ام ومت�س��ح عل��ى ذاك الطف��ل والدم��ع �س��جام
وتق��ول ب���س ي��ا غا�رضي��ه م��ن هل�س��هام حت��ى ل�صغ��ار تذبح��وا ي��ا كرب�لا بي��چ
ك��م �س��هم �ص��وب مهجت��ي ي��ا فجع��ة الب�ين م��ن وي��ن اين ي��ا كرب�لا وانت�ين م��ن وي��ن
ح�س��يت با�س��هامچ قب��ل مي�س��افر ح�س�ين ي��ا ري��ت ال جين��ا وال �ش��فنا �أرا�ضي��چ
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مجيء الإمام علي (ع) لكربالء
يالل��ي بالنج��ف متق��وم
�ش��ق اللح��د ي��ا حي��در

ب�س��ك ع��اد م��ن هالن��وم
وروح الكرب�لا هالي��وم

م��ن طيب��ه يب��و احلم�لات
ب���س ح�س�ين بالرتب��ان
لي���ش الكرب�لا م��ا جي��ت
ج�س��مه بالف�لا مرم��ي

ح��ق �س��لمان لتعني��ت
خليت��ه ول��ه م��ا جي��ت
ح��ق ج�س��مه وال واري��ت
وزين��ب ح��ول ج�س��مه حت��وم

م�صيب��ه ا�ش��لون نو�صفه��ا
�ش��بولك بال�ثرى �رصع��ى
وزين��ب حاي��ره بعيل��ه
تراه��م م��ا له��م وايل

يحي��در ل��و تعاينه��ا
ق��وم بعج��ل كفنه��ا
ق��وم لْه��ا وطمنه��ا
و�س��كنه حت��وم وام كلث��وم

جاوبن��ا �أن��ا املع��روف
وم��ا واح��د م��ن ال�ش��يعه
ي�ش��يعه م��ا ن�س��يت ح�س�ين
جي��ت بليل��ة اح��د ع��شر

وال�ش��ده
بال�ص��والت
مي��وت وم��ا ْح��ضرت عن��ده
والل��ي ت�س��لبوا بع��ده
و�ش��فت املعرك��ه ولدم��وم

�ش��فت جن��وم خم�س��وفه
قمره��ا ح�س�ين ت ّوهن��ي
وبجنب��ه عل��ي الأك�بر
واملعر���س بطيب��ه يف��وح

�ض�� ّوت يل عل��ى الغ�برا
ي��وم العاين��ت نح��ره
وعب��داهلل عل��ى �ص��دره
وعب��داهلل ب�س��هم مفط��وم
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و�ص��وب امل��شرعه تعني��ت
ولنه��ا كف��وف مربي��ه
وقلب��ي ان�ص��دع م��ن �ش��وفه
ونه��ر العلقم��ي تل�� ّون

اعاي��ن جث��ة العبا���س
بي��م جث��ه بلي��ا را���س
ومي��ه �صع��دت لنفا���س
بحم��ره م��ن ك�ثر لدم��وم

ورجع��ت لْ�ص��وب خيمته��م
ول��ن بيه��ا ح��رم تنع��ي
والأطف��ال ه��اي تن��وح
وزين��ب واقف��ه عل��ى الب��اب

ولنه��ا بن��ار حمروق��ه
ومنه��ا جي��وب ممزوق��ه
وه��اي بخي��ل م�س��حوقه
وبخده��ا الدم��ع م�س��جوم

ولنه��ا تعت��ب ْعلي��ه
وارد عتابه��ا بح��سره
�س��معناها
م�صيبتك��م
ح��ور الع�ين لب�س��ت �س��ود

تقل��ي
ولوع��ه
يبنت��ي
تنع��ى

ا�ش��عوقك عن��ا
ونوب��ه بون��ه
حت��ى يف اجلن��ه
م�صيب��ة املظل��وم

وب���س ْ�س��واد هالليل��ه
وقب��ل يطل��ع فج��ر هاللي��ل
م��ا �أق��در بع��د �أنظ��ر
�صع��ب واده��ى عليّ��ه ت�ش��يل

يزين��ب جي��ت �أحر�س��كم
�ش��ايل واهلل يحفظك��م
عل��ى الأك��وار �ش��يلتكم
هاحل��رات ويّ��ا الق��وم

واخوت��چ �صع��ب �ش��وفتها
�ش��وف اللي��ل ذوبن��ي
لك��ن بالنه��ار ا�صع��ب
تخ�يرت بظ�لام ارج��ع

يزين��ب بالع��را ول�شمو���س
وخ�لاين القل��ب حممو���س
�أعاينه��م بلي��ا رو���س
قب��ل يطل��ع فج��ر هالي��وم
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مجيء الزهراء (ع) ليلة الحادي ع�شر
يح�س�ين واهلل م�صيبت��ك م��ن دون ل��والد

ن�س��تني �ضلوع��ي وفتّ��ت من��ي لفّ��اد

وهاج��ت احزاين يا عزيزي والقلب ذاب
ي��و ٍم بقي��ت عل��ى الوطي��ه ومال��ك ثي��اب

ون�س��يت اين اللطم��ه بعيني وع�رصة الباب
وحرميك��م �ش��الت �أ�س��ارى ويّ��ا لوغ��اد

وحت��ى ر�ضيع��ك ي��ا ذبيح��ي ذابحين��ه
و�صي��وان زين��ب لي���ش قل��ي حارقين��ه

منح��ور نح��ره وب�س��همهم فاطمين��ه
ومقي��ده بحب��ال ويّ��ا زي��ن لعب��اد

قله��ا ل�س��ان احل��ال عن��ه ي��ا بتول��ه
وم��ن �ش��ان �ش��يعة حي��در الل��ي بايع��وا ل��ه

كل��ه جل��ل دي��ن النب��ي ال ح��د يزول��ه
وجمي��ع ل��والد
تقطي��ع ج�س��مي واخوت��ي ْ

قال��ت م�صاب��ك ي��ا حبيبي ما ج��رى و�صار
وايتامك��م �ش��الت �أ�س��ارى ف��وق لك��وار

حت��ى خيمك��م عق��ب ذبح��ك ت�ش��تعل نار
يح��دي به��ا احل��ادي م��ن ب�لاد اىل ب�لاد
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الطيور التي ظللت على الح�سين (ع)
حل��ت طي��ور ْمن ال�س��ما تظلل على ح�س�ين ت�صب��غ نوا�صيه��ا بدم��ه واجلناح�ين
وطي��ور منه��م ف��وق ج�س��مه تن��وح وحت��وم وط�ي ٍر عل��ى ب�س��تان وخم�ض��ب بلدم��وم
وهن��اك طفل��ه ْم��ن املر���ض م��ا تق��در تق��وم رف��رف عليه��ا وق��ال من��ي ال تخاف�ين
ال حت��زين من��ي وال تخ��ايف املني��ه �أن��ا الطبي��ب وجيت��ي ْم��ن الغا�رضي��ه
عن��دي دواچ دم��وم م��ن دم ال�ش��فيه واهلل رف��ع عنه��ا املر���ض بدم��وم حل�س�ين
وط�ي ٍر عل��ى ق�بر الو�ص��ي ون��ادى يك��رار ل��و تنظ��ر �ش��بولك �ضحاي��ا ف��وق لوع��ار
واحلجبته��ا وم��ا تطلعه��ا بلنه��ار راح��ت عل��ى ك��ور اجلم��ل ويّ��ا الن�س��اوين
وطي��ور راح��ت �ص��وب مك��ه تقط��ع ب��رور تنع��ى عل��ى الكعب��ه وبي��ت اهلل املعم��ور
هالل��ي طل��ع عن��چ وح��ج بي��وم عا�ش��ور �ص��ارت �ضحاي��ا �أخوت��ه وكله��م مطاع�ين
وط�ي ٍر عل��ى ق�بر النب��ي والدم��ع ب��داد �س��بطك يط��ه ب�لا غ�س��ل وي��اه ل��والد
وم��ا بعادتك��م تخلوه��م بلوه��اد ك��م م��ره ب�ص��درك ت�ش��يل احل�س��ن وح�س�ين
وع��رج عل��ى ق�بر البتول��ه وق��ام ينع��ي يالل��ي بقربه��ا ت�صي��ح لي��ل نه��ار �ضلع��ي
وارتفع��ت احليط��ان م��ن هم��ت بتدع��ي ل��و تنظري��ن ح�س�ين چ��ان الي��وم تدع�ين
وع��ود عل��ى ق�بر احل�س��ن والدمع م�س��جوم حال��ة ع�ضي��دك ل��و تعاينه��ا مي�س��موم
حت��ى ر�ضيع��ه ف��وق �ص��دره ب�س��هم مفط��وم و�ش��بان حول��ه م�رصع�ين ْ�ش��مال ومي�ين
وت��ايل عل��ى دار العليل��ه رف��رف و�ص��اح ِذبْ َح��ت هل��چ كله��ا وع��زچ قو���ض وراح
ترك��ي املع��زه والب�س��ي ل��ه ث��وب ل�تراح ون�صب��ي امل��امت ي��ا م�صون��ه لْذبح��ة ح�س�ين
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�سبي زينب وخطابها للح�سين (ع)
يالل��ي جبتن��ي ق��وم ردين لر���ض لوط��ان كي��ف احل��رمي ت�ش��يل خوي��ه بغ�ير ولي��ان
واحن��ا ولين��ا اجلامع��ه ح��زت وتين��ه م��ن ف��وق ناق��ه وبحبله��م �ش��ادينه
ي��ا غا�رضي��ه لي��ت جلل��چ م��ا لفين��ا ذبح��ت �ش��يوخي في��چ م��ع جمل��ة ال�ش��بان
واهلل ح�س��افه تظ��ل عل��ى الغ�برا هاجل�س��وم جن��ك قم��ر خم�س��وف ي�بن ام��ي م��ع جن��وم
وا�صغ��ر جن��م منه��م ر�ضي��ع ب�س��هم مفط��وم مل�س��احمه يح�س�ين م��ا ح�صل��ت دف��ان
وجوابه��م لي��ه ب�ص��درك ترك��ب اخلي��ل
نخي��ت ي�بن ام��ي بدفن��ك قب��ل من�ش��يل ْ
وتتك��سر قب��ايل �ضلوع��ك واملفا�صي��ل واطفالك��م تنظ��ر ومنه��ا الدم��ع غ��دران
ولنه��ا باحل��ادي ي�صي��ح ب�س��چ م��ن هالعتاب تعتب�ين ي��ا زين��ب ب�رصع��ى ف��وق ل�تراب
والرو���س قدام��چ مزه��ره ف��وق حل��راب ذل و�س��بى ت�ش��وفني م��ا ه��ي ولي��ة اخ��وان
للكوف��ه بنو ّدي��چ وت��ايل بل��دة ال�ش��ام ح�س��بي ح�س��ابچ لله�ض��امي ويّ��ا ليت��ام
ودروب �صعب��ه وامل�س��افه تاخ��ذ اي��ام والن��وح زادچ وال�ش��ماته ب�ين ع��دوان
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فراق الحوراء لأخيها (ع)
من البحر الركباني
يح�س�ين م��ا ه��ي ب�س��هل �صعب��ه ت��رى فرقت��ك
بن�ش��يل ي��ا مهجت��ي وف��وق ال�ثرى جثت��ك
بن�ش��يل ي��ا مهجت��ي وان��ت بليّ��ا غ�س��ل
�س��امح خوات��ك ت��رى مچتوف��ه كله��ا بحب��ل
وال تلومن��ا ي��ا لأخ��و ل��و ط��اح من��ا طف��ل
النّ��وق �صعب��ه وه��زل وحم�يره بعيلت��ك

ه��ذي ت�صي��ح العط���ش ذوبن��ي ي��ا عمت��ي
ل�� ّو الدم��ع ين��شرب لرويه��ا م��ن دمعت��ي
باحل��ادي مروع��ه وتزي��د م��ن روعت��ي
اهلل ي��ا �ضيعت��ي يح�س�ين م��ن ذبحت��ك
والل��ي بحج��ري غف��ت تعبان��ه ْم��ن ال�س��هر
وم��ا ن��ام من��ا جف��ن ليل��ة احل��ادي ع��شر
وا�صب��ح احل��ادي يح��ن ري��ت ال�صب��ح ال ظه��ر
وي��ا ري��ت م��ايل نظ��ر وال و�ش��فت حالت��ك
�أ�صحاب��ك وعزوت��ك وي��اك ف��وق الوه��د
منه��م �ش��باب وغ�ص��ن و�ش��يوخ فيه��م بع��د
وم��ن ف��وق �صدرك طف��ل وال�ص��در �صاير مهد
بالده��ر َمن�ص��اب اح��د يح�س�ين مب�صيبت��ك
بوداع��ة اهلل غ�ص��ب بن�ش��يل وي��ا الع��دا
�س��اقوا الظع��ن يخوت��ي واحل��ادي بين��ا ح��دا
عبا���س وي��ن الوع��د مت�ش��وفني مقي��ده
م��ا تقبل��ون ال��ردى ومع��ذور م��ن طيحت��ك
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خطاب العقيلة للعبا�س
ن��امي بجن��ب امل��اي خوي��ه وم��شربت م��اي وما تدري يا عبا���س مني ا�رشادت اعداي
جاب��وا ه��وادج ح��ق �س��فرنا ماله��ا ظ�لال ي��ا قم��ر ها�ش��م ق��وم ر ّك��ب يل هلطف��ال
قله��ا دعذرين��ي ب�لا مين��ى وال �ش��مال مف�ض��وخ را�س��ي وب�س��هم خم�س��وفه عيناي
�ش��فتني �صوالت��ي يبن��ت ال�ص��ون واجل��ود حمّ��د و�ص��ل خ��درچ وان��ا ويّ��اچ موج��ود
وب���س طحت فوق املاي يختي ب�رضبة عمود �رصت�ين يف ولي��ة �أع��ادي وكل��م ارداي
قال��ت عج��ل ي��ا كافل��ي اهلل كفيل��ك مع��ذور ي��ا خوي��ه وعل��ى را�س��ي جميل��ك
م��ن وي��ن ي��ا عبا���س باح�ص��ل مثيل��ك عقب��ك ذليل��ه والقل��ب مله��وف چ�� ّواي
يالل��ي جبتن��ي ْوداع��ة اهلل �ش��ال ظعن��ي ويّ��ا زج��ر كل ح�ين ي��ا خوي��ه �ش��متني
وليمن �رصخت الغوث جا ب�سوطه و�رضبني وه��ذي حرمك��م واليتام��ا تن��وح ويّ��اي
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�أم الم�صائب زينب
م��ا ح��د �ش��اف مث��ل ال�ص��اب
�أول نايب��ه ان�صب��ت
ت�س��مع �رصخ��ة امه��ا ت�صي��ح
مع�ص��وره ب�ص�ير الب��اب

زين��ب ب��ت عل��ي الك��رار
عليه��ا ي��وم ح��رق ال��دار
ي��و ٍم �صابه��ا امل�س��مار
واملح�س��ن �س��قط منه��ا

لوعه��ا الده��ر لوع��ات
راواه��ا م�ص��اب امه��ا
رزاي��ا تلملم��ت كله��ا
م��ا ي��وم الده��ر ن�ش��ف

م��ا ح��د �ش��اف لوعته��ا
وابوه��ا وجمل��ة اخوته��ا
عليه��ا ا�ش��لون ملته��ا
ّ
و�س��كن لْ َونه��ا
دمعه��ا

�ش��افته م�صي��وب
احل�س��ن �ش��افتها
كرب�لا جته��ا
تذبح��ت يف ي��وم

را�س��ه ب�س��يف اب��ن ملج��م
بط�ش��ته م��ن لهي��ب ال�س��م
ي�ش��يعه ب�ش��هر ملح��رم
م��ا واح��د �س��لم منه��ا

م��ا �ص��ار وج��رى اب��دا
حرم��ه ت�ش��وف واليه��ا
و�ش��مر ب��ن اخلن��ا جاث��م
وي��ن املرت�ض��ى الك��رار

مث��ل هالفجع��ة الق��شره
جم��دل م��ن عل��ى الغ�بره
ومرتب��ع عل��ى �ص��دره
حي��در م��ا درى عنه��ا

ل��و ح��رق اخلي��م بالن��ار

عيلته��ا

حي��در
وچب��د
وت��ايل
ع�ش�يره
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ل��و ليل��ة احل��ادي ع��شر
ِ
وح��دا ح��ادي الظع��ن بيه��م
ووياه��ا بن��ات ح�س�ين

قل��ي ا�ش��لون ليلته��ا
وم��روا به��ا عل��ى اخوته��ا
كل وح��ده جت��ر ونه��ا

ْعلي��ل
ح�س�ين
الع�ين
ح�س�ين

وجمل��ة ح��رم حريان��ه
مرم��ي ْوي��اه �ش��بانه
م��ا ح�صل��ت دفان��ه
تدفنه��ا
والأج�س��اد

ب���س ايت��ام ويّ��ا
وتعاي��ن اخوه��ا
وتقل��ه ين��ور
تواريك��م يخوي��ه

زين العابدين (ع) في كربالء
�أن��ا علي��ل مقيدين��ي وي���ش �س��ويت

ي��ا ط��وق يالل��ي برقبت��ي للنح��ر حزي��ت

اهلل يقي��ود الده��ر م��ن وي��ن جيت�ين
وم��ن ط��اح ف��وق امل��اي عم��ي بغ�ير كف�ين

�رصت�ين يف �س��اقي بي��وم تقنط��ر ح�س�ين
عن��ي و�س��ادي ان�ش��ال وبلف��راق ظلي��ت

م��ن ع��ادة امل�أ�س��ور الزم يرحمون��ه
وم��ن يطل��ب الرحم��ه يقوم��وا ي�رضبون��ه

ونا���س ي�ش��تمونه
م��ا يرف��ل بقي��ده
ٍ
هال�ش��كل ي��ا دهري بهال�س��ادات �س��ويت

واحن��ا ال��ذي يف بيوتن��ا ن��ازل الق��ر�آن
والي��وم ن�س��وتنا بق��ت م��ن غ�ير ولي��ان

وجدن��ا ر�س��ول اهلل ح��ق الإن���س واجل��ان
ف��وق لك��وار م�أ��سره وم��ن ت��ون وني��ت

جمع��ة ح��رمي م�س��لبه وب�لا رجاجي��ل
واطف��ال عط�ش��انه وم�س�ير نه��ار وبلي��ل

وم��ا �أح��د غ�يري وف��وق ناق��ه متي��ح ومتي��ل
وك��م بل��د مري��ت
ك��م درب قا�س��يته
ٍ

74

يف رثاء محمد وآله النجبا

العقيلية وولدها
ن��ادى عل��ى ام��ه ونادت��ه يالول��د �ش�تريد
كل ل��والد الي��وم لب�س��ت ث��وب جلدي��د

قله��ا اطلع��ي مي��ه مالب���س فرح��ة العي��د
وال�ش��ام كله��ا معيدي��ن �صغ��ار وكب��ار

جاب��وا �أ�س��ارى ف��وق ه��زل تلط��م اله��ام
وال��كل يق��ول لْ�صاحب��ه �أب��رك الأي��ام

وال�ش��ام كله��ا زينوه��ا بن��شر لع�لام
وهالعي��د �أب��دا م��ا ج��رى مثل��ه وال �ص��ار

ح���س القل��ب منه��ا ودم��ع الع�ين �س��ايل
ع��ن هالل��ي م�س��بيات م��ن ف��وق اله��وازل

وقال��ت يروح��ي ع��اد �أول روح �س��ايل
م��ن وي��ن ملته��م يروح��ي ووي��ن لدي��ار

ع��ود و�س��ايلهم يهالل��ي بغ�ير ولي��ان
قال��وا ا�س��ياد النا���س لك�� ّن الده��ر خ��ان

ب��اهلل اخ�بروين ع��ن ديانتك��م ولوط��ان
تع��اون م��ع الع��دوان و�ش��تتنا بهلدي��ار

ع��ود عل��ى ام��ه والقل��ب باحل��زن جم��روح
ه��ذي يتام��ا ح�س�ين وام��ا ح�س�ين مذب��وح

وق��ال ا�س��تعدي ي��ا حزين��ه لك�ثرة الن��وح
ويّ��ا بن��ي عم��ه واخوت��ه �صغ��ار وكب��ار

خطاب الحوراء ليزيد
ي�بن الطلي��ق امل��ا ع��رف �أ�صل��ه وع��اره چن��ك مت��دري م��ن قب��ل چنت��وا �أ�س��ارى
ل��و ال ال�س��قيفه م��ا ح�صلت��ون الأم��اره ا�س��كت ي�بن دك��وان ال ت�ش��تم �أهلن��ا
ج��دي �أ��سركم م��ن قب��ل وانت��وا عبي��ده م��ن فت��ح مك��ه وبالف�لا �رصت��وا ��شريده
ك��سر الأ�صن��ام بي��ده وعنك��م عفين��ا والعف��و �ش��يمة �أهلن��ا
م��ن ي��وم حي��در ّ
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وانچ��ان �ش��امت م��ا عل��ى املوت��ه �ش��ماته منه��و الل��ي ي��دري باخلل��ق �س��اعة وفات��ه
ذبح��ك ح�س�ين وعزوت��ه و�س��بيك بنات��ه م��ا ه��و ن��صر ليك��م وال متح��ي ذكرن��ا
ب���س م��ا �ش��فتني مبجل�س��ك عن��دك �أ�س�يره ويّ��ا يتام��ا �ضايع��ه وب�لا ع�ش�يره
قل��ت انت�رصن��ا واحن��ا �رصن��ا بالك�س�يره هيه��ات ث��م هيه��ات م��ا ت��درك �أمدن��ا
خلي��ت را���س ح�س�ين ق��دام اليتام��ا كلم��ن تعاي��ن هامت��ه تلط��م الهام��ه
وح��ز احلب��ل بحلوقن��ا �س��وى عالم��ه وان��ت م��ع اجلال���س تتف��رج علين��ا

فاطمة بنت الح�سين في مجل�س يزيد
�ضيعتن��ا يح�س�ين بوي��ه ب�ين ظ�لام

مل�لاك تخدمن��ا وت��ايل ن�ص�ير خ��دّام

والذت بعمته��ا ودم��ع الع�ين هام��ي
م��ن �ش��افنا �أ��سرى وم��ا عندن��ا حمام��ي

زين��ب يعم��ه د�س��معي طلب��ة ال�ش��امي
ومنك�س�ين الرو���س ومن��ا الدم��ع �س��جام

كلم��ا �أل��وذ ْح��داچ �ص��د ليّ��ه م��ن بعي��د
وانچ��ان طاع��ه ي��ا حزين��ه ب��كل مريي��د

�أظن��ه ي�س��تخدمني واظن��ه يطيع��ه يزي��د
ه��ذي الك�س�يره چ��ان ��صرت ابي��ت ظ�لام

قال��ت يبنت��ي طلبت��ه م��ا ه��و كفوه��ا
وال�ش��يدوا الإ�س�لام والكعب��ه حموه��ا

ال�س�� َور والل��ي �أ ّولوه��ا
ي�س��تخدم اه��ل ّ
ع�لام
روح القد���س عندن��ا وكلن��ا بي��ت ّ

ون�شّ ��فت دمعته��ا ون��ادت بن��ت لطي��اب
ل��و �ش��فتنا يح�س�ين غرب��ه ب�ين جلن��اب

ه��ي �س��فرة اب��ن ام��ي امل��ا خل��ت يل احب��اب
ويزي��د يه�ضمن��ا يخوي��ه مبجل���س الع��ام

� ّ
أ�س��كت حرمي��ك ي��ا خلي�ص��ي ل��و بنات��ك
ويزي��د بي��ده خم��صره وينك��ت ا�رضا�س��ك

ل��و بالط�ش��ت يح�س�ين �أنظ��ر بي��ه را�س��ك
ون��وب ف��وق ليت��ام
ن��وب عل��ى �ش��فاتك
ٍ
ٍ
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راية �أبي الف�ضل في مجل�س يزيد
ت�ش��هد ل��ك الراي��ه يب��و النف���س الأبي��ه

م��ن ي��وم ن��شروها مبجل���س بن��ي امي��ه

خل��ت يزي��د ي�ص ّف��ق اليمن��ى بال�ش��مال
منه��و ن��شرها بكرب�لا وياه��و له��ا �ش��ال

وم��ن التخت ح�� ّول و�صاح ب�ص��وت يرجال
معل��وم هالل��ي �ش��الها �صاح��ب حميّ��ه

�ش��فتها �أن��ا ب�صف�ين حي��در �ش��الها و�ص��اح
ول��و م��ا رفعن��ا هامل�صاح��ف ف��وق لرم��اح

ق��ر ْب ط��اح
وتزلزل��ت �ش��اماتها وكلم��ن َ
�إنچ��ان مث��ل الق�ص��ب يح�صدن��ا �س��ويه

قال��وا �أب��و فا�ض��ل حمله��ا راع��ي ال��زود
چن��ه �س��حابه ح ّول��ت بن��زول و�صع��ود

فله��ا وحم��ل بين��ا وجتن��ا ب��روق ورع��ود
وقلن��ا عل��ي ميك��ن ن��زل بالغا�رضي��ه

وفل��ل الع�س��كر ي��وم �ص��ال ب�صولت��ه وج��ال
نبغ��ي ن�س��د درب��ه وال خ�لا لن��ا جم��ال

واحن��ا عل��ى ذي��ك ال��شريعه خي��ول ورج��ال
وخا���ض ال��شريعه وال ��شرب قط��رة اميّ��ه

اهلل واك�بر واح��د ويفع��ل هلفع��ال
قال��وا نع��م ل��و ظل��ت اليمن��ى ول�ش��مال

وانت��ون متدرع�ين �س��بعني ال��ف خي��ال
انچ��ان حت��ى التخ��ت مال��ك زال فيّ��ه

لك��ن رم��وه ب�س��هم وعيون��ه عماه��ا
ون��ادى �أل��ف و�س��فه عل��ى �س��كنه وح�ش��اها

و�س��هم عل��ى القرب��ه ومنه��ا اندف��ق ماه��ا
ٍ
وعط�ش��ان اخوه��ا وم��ا ��شرب قط��رة اميّ��ه

و�ش��فنا �أخ��وه ح�س�ين ظه��ره حانين��ه
چن��ي ابوي��ه الي��وم حي��در فاقدن��ه

جم��ع كفوف��ه وظ��ل يقبله��م بون��ه
وت��وي فق��دت الأه��ل بر���ض الغا�رضي��ه
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ف�ضل زيارة الح�سين (ع)
ل��و فات��ك احل��ج ياملح��ب ع ّ��رج على ح�س�ين

بت�ش��وف قب��ه م��ن ذهبه��ا تع�ش��ي الع�ين

رو�ض��ه م��ن اجلن��ه وترب��ه م��ا مثله��ا
ف��ازت بق�بر ح�س�ين وف��از الل��ي احتظ��ى به��ا

لي��ل ونه��ار ام�لاك خمت�ص��ه جلله��ا
وادخل على هون و�س��كينه و�صيح يح�س�ين

يالل��ي ب�لا نا��صر بق��ى وانح��ز وري��ده
ون��زور �أوالدك ول��رواح ال�س��عيده

جين��ا ن��زورك م��ن مكان��ات بعي��ده
وب���س ننظ��ر ال�ش��باك جت��ري دمع��ة الع�ين

نوق��ف عل��ى ق�برك ن�ص��ب الدم��ع نث��ار
واجلا�س��م اللي انك��سر عر�س��ه ب�ضحوة نهار

ولك�بر عل��ي ن��زوره وجمل��ة ذي��ك لن�ص��ار
وعندن��ا �س���ؤال ن�س��ايلك جاوبن��ا يح�س�ين

ع��ن طفل��ك املذب��وح م��ا ن��دري بق�بره
طفل��ي ب�ص��دري وال�س��هم ناب��ت بنح��ره

ج��اوب ل�س��ان احل��ال ي��ا �ش��يعة الزه��را
وعبا���س اخوي��ه عل��ى ال��شريعه بغ�ير كف�ين

�س��اقي عطا�ش��ى كرب�لا وب��در الهوا�ش��م
روح��وا �رضيح��ه واندب��وه بدم��ع �س��اجم

متح��سر ْعل��ى امل��اي مي امل��اي ن��امي
وردوا ملخي��م قب��ل تن�ش��ف دمع��ة الع�ين

ليم��ن و�صلت��وا اخلي��م ذك��روا ذي��ك خل��دور
وذك��روا خوات��ي ي��وم طلع��ت ماله��ا �ش��عور

ي��وم احرقوه��ا وف��رت عي��ايل بل�برور
طلع��وا وال ي��درون �صوب ال��درب من وين

وذك��روا احل��ورا چ��ان مريت��ون بالت��ل
خلي��ام حرقوه��ا وال برق��ع لن��ا ظ��ل

ي��وم ْ�صخ��ت يح�س�ين وحتى �صوتها ان�ش��ل
وا�س��معت �رصخته��ا وان��ا معف��ر اخلدي��ن
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زيارة الأربعين
�أرد ان�ش��دك يالل��ي و�صل��ت الغا�رضي��ه

وي���ش العالم��ه الل��ي بق�بر اب��ن الزچي��ه

قل��ه العالم��ه قب��ة املظل��وم ت�س��طع
لك��ن ي�ش��يعي م��ن �أعاينه��ا وتدم��ع

�أن��وار تت�شع�ش��ع وچنه��ا ال�شم���س تطل��ع
من��ي عي��وين واحل��زن يب��دي عليّ��ه

وا ّم��ا العل��م حلم��ر عالم��ة ذبح��ة ح�س�ين
ب���س الل��ي راح��ت ح��ق اخوه��ا يوم ع��شرين

ه��ذي عالمتن��ا ي�ش��يعة �آل ي���س
�ش��نهي عالمته��ا ي�ش��يعي رد عليّ��ه

بع��ده الق�بر م��ا ينبن��ي وت�ش��وف ق�بره
ال�س��جاد ي��ا باق��ي الع�تره
ون��ادت عل��ى
ّ

والح��ت له��ا الأن��وار �ش��مامة الزه��را
ه��ذي عالم��ة ن��ور ي��ا باق��ي البقي��ه

ه��ذي عالم��ة ن��ور يبن��ي و�س��ط بره��ا
ك�ثر البواچ��ي وال�س��هر ر ّوح نظره��ا

وعي��ون م��ا ظل��ت لَ َع ْمت��ك م��ن �س��هرها
دلن��ي ين��ور الع�ين بان��وار امل�ضي��ه

دلن��ي ين��ور الع�ين ب��اهلل بق�بر حلب��اب
ال ت�ش��عبيني ي��ا م�صون��ة داح��ي الب��اب

ن��ادى يعم��ه والدم��ع باخل��د �س��چاب
ه��ذي قب��ور اهل��چ وه��ذي الغا�رضي��ه

والح الق�بر بعيونه��ا بن��ت البتول��ه
طاح��ت عل��ى ق�بره ودمعته��ا همول��ه

وايت��ام وياه��ا وكله��ا حت��وم حول��ه
دقع��د يع��زي جي��ت م��ن ذيل �س��بيه

دقع��د يع��زي بخ�برك حال��ة �س��فرنا
�أول م�صيب��ه بل��دة الكوف��ه دخلن��ا

ي��و ٍم ح��دا احل��ادي و�ش��الوا ب��ه ظعنّ��ا
�آين وعليل��ك واحل��رمي الها�ش��ميه

ك��م بل��د د�ش��يناها يخوي��ه وي��ا ليت��ام
نا���س بطب��ل ت��ضرب ونا���س تن��شر اع�لام

واعظ��م فجيع��ه ي��وم ندخ��ل دي��رة ال�ش��ام
ونا���س تق��ول الي��وم عي��د اب��ن الدعي��ه
ٍ
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وا ّم��ن املجل���س ي��وم ندخ��ل مالن��ا ح��ال
والرج���س جال���س ف��وق تخت��ه ومي��ه ان��ذال

�آين وعليل��ك واليتام��ا بربق��ة حب��ال
ورا�س��ك قب��ايل بالط�ش��ت ي�بن الزچي��ه

والل��ي �ش��عبنا مبجل�س��ه وذلن��ا ودهان��ا
ق��دّام عين��ي ي��ا خلي�ص��ي بخيزران��ه

واعظ��م مذل��ه ن�ش��وف ي�بن ام��ي واهان��ه
ي��ضرب عل��ى را�س��ك ي�بن خ�ير الربي��ه

ال�سجاد (ع) والأن�صاري (ره)
جاب��ر ين��ادي ي��ا بقي��ة بي��ت لنج��اب

وجمي��ع ل�صح��اب
وين��ه �أب��وك وعزوت��ه ْ

قل��ه يجاب��ر م��ا دري��ت بكرب�لا ا�ش���صار
واحل��رم كله��ا �س��لبوها �صغ��ار وكب��ار

ع��ن ذبح��ة رج��ايل وح��رق اخلي��م بالن��ار
هذي ان�س��لب خلخال منها وهذي حجاب

وانچ��ان تبغ��ي �أو�ص��ف افع��ال ال�صنادي��د
�ص��ار احل��رب عده��م يجاب��ر �ضح��وة العي��د

طب��وا عل��ى الع�س��كر وبي��ه تزل��زل البي��د
بوجوده��م من��ا يجاب��ر م��ا ح��د ان�ص��اب

لك��ن يو�س��فه �رصعوه��م ف��وق لرم��ال
وح�س�ين ظ��ل حاي��ر ب�لا نا��صر وال رج��ال

ه��ذا عل��ى اليمن��ى وه��ذا ف��وق ل�ش��مال
ينظ��ر جنايزه��م رمي��ه ف��وق ل�تراب

ينظ��ر اب��و فا�ض��ل عل��ى امل�س��ناة لهف��ان
واجلا�س��م العري���س ط��اح بث��وب لكف��ان

مث��ل القم��ر خم�س��وف ومقط��ع الذرع��ان
وا ّم��ن عل��ي الأك�بر مقطعين��ه بلح��راب

كله��م يجاب��ر جدلوه��م ف��وق لوه��اد
حت��ى ر�ضيع��ه طوق��وا نح��ره هلوغ��اد

وم��ا ظ��ل غ�يري ح��ق اب��و �س��كنه ْم��ن ل��والد
جاب��ه ل�س��كنه و�ش��افته ومنه��ا القل��ب ذاب

�س��اعه ول��ن امله��ر جان��ا بغ�ير خي��ال
ولن��ي �أعاي��ن را���س ابوي��ه ف��وق ع�س��ال

ي�س��حب عنان��ه وال��سرج ع��ن �صهوت��ه م��ال
بي��ده ال�ش��مر ح��زه وال تزل��زل وال ه��اب
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الرباب عند قبر المولى (ع) والرجوع للمدينة
خلوين �أنا ْويا ح�سني خلوين
على قربه يزينب عاد خلوين
م��دت طوله��ا بق�بره
يب��و ال�س��جاد نح��رك ري��ت
وخي��ل الأعوجي��ه انچ��ان
يبن��ي ي��ا عل��ي ال�س��جاد

ي��ويل والدم��ع
قبل��ه منقط��ع
دا�س��ت قبل��ك
وي��ا ح�س�ين

ا�ش��لون ان�س��اه لو�أن�س��ى
وان�س��ى جمل��ة ال�ش��بان
ا�ش��لون ادخ��ل منازله��م
�ش��جاوب ح��ق اه��ل طيب��ه

ر�ضي��ع تعف��ر ب�ص��دره
م��ن طاح��ت عل��ى الغ�بره
واعاي��ن دوره��م قف��ره
عنه��م م��ن ين�ش��دوين

ق��ال لْه��ا عل��ي ال�س��جاد
ا�ش��لون ن�ش��يل ونخلي��چ
�ص�بري مث��ل م��ا �إحن��ا
قال��ت طاعت��ك يبن��ي

م��ا تره��م وال نق��در
وح��دچ �ضايع��ه بهال�بر
�صربن��ا وه��ذا املق��در
فري�ض��ه ي��ا �ض��وى عي��وين

ل��و م��ا ه��ي فري�ض��ه انچ��ان
واروي ت��راب اب��وك ح�س�ين

�أبق��ى بهالف�لا وانع��ي
لي��ل نه��ار م��ن دمع��ي
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وتنب��ت بالق�بر لع�ش��اب
زرع الل��ي زرعت��ه راح

يبن��ي وانظ��ر لْزرع��ي
من��ي وخاب��ت ظن��وين

و ُر ْكبَ��ت بالظعين��ه تري��د
وبالب��ل ط��وح احل��ادي
وحمم��د م��ع الغلم��ان
طل��ع ي��صرخ يغلم��اين

طيب��ه ت��روح
وطيب��ه �ص��ار
طل��ع ق�ص��ده
بخوت��ي الي��وم

وياه��م
منواه��م
يْتلقاه��م
هن��وين

م��ن و�ص��ل ظعنه��م �ص��اح
يح�س��ب عزوت��ه ردوا
ولنّ��ه ي�ش��وف ب���س ن�س��وان
تنع��ي وزين��ب تن��ادي

�أه�لا ي��ا بن��ي ها�ش��م
واخ��وه ح�س�ين رد �س��امل
وبخده��ا الدم��ع �س��اجم
بخُ وت��ي الي��وم ع��زوين

جم��ع ايت��ام منحول��ه
وعلي��ل ومنحن��ي ظه��ره
وحمم��د وق��ع فوق��ه
يقل��ه ي��ا عل��ي يبن��ي

و�س��ود اع�لام
وچب��ده بح��زن
ودم��وع الع�ين
ع��ن ال�ش��بان

من�ش��وره
مفط��وره
منث��وره
خ�بروين

يقل��ه كرب�لا جتن��ا
ت�س���ألني ع��ن ال�ش��بان
م��ا جاك��م خ�بر عنه��م
قط��ع �ش��مر اخلن��ا را�س��ه

وال خل��ت لن��ا وايل
ل��و ت�س���أل ع��ن اح��وايل
وال ْ�س��معتُون بالغ��ايل
و�ش��اله و�ش��افته عي��وين
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ت�س���ألني ع��ن العبا���س
ل��و ت�س���أل ع��ن العري���س
يقل��ه ي��ا عل��ي يبن��ي
ال تو�ص��ف م�صايبه��م

والأك�بر
وال�ش��بان
ي��و ٍم ط��اح وتعف��ر
بهالتع��داد م��ا �أق��در
وعنه��م ال تخ�بروين

وزادت
ب�ص��دره
عبا���س
ال�ش��بان

هموم��ه
وين ّع��ي
جا�س��م
راح��وا

وم��زق اجياب��ه
عل��ى احباب��ه
ي��ا عل��ي ياب��ه
وان��ا خل��وين

يزين��ب هاخل�بر لق��شر
�ص��دق يف جمل���س اخلم��ار
قال��ت نع��م ميحم��د
دخل��ت بعيلت��ه كله��ا

تراه��و
د�ش��يتوا
ورا���س
وح��ز

اعظام��ي
حمام��ي
قدام��ي
مبت��وين

وعاي��ن زين��ب
بي��ده يلط��م
آ� يح�س�ين ي��ا
آ� ي��ا جمل��ة
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�أم البنين
�أم البن�ين ت�صي��ح والدمع��ه جري��ه

يح�س�ين م��ا نن�س��اك اب��د ي�بن الزچي��ه

هيه��ات م��ا نن�س��اك ي��ا ن��ور الع��وامل
وخ�لا الك��ون غ��امي
وت��ايل اخل�بر و�ص��ل ّ

ظني��ت لين��ا تع��ود ويّ��ا الأه��ل �س��امل
غي��م علين��ا م��ن رح��ت للغا�رضي��ه

يح�س�ين اُخُ وتَ��ك لربع��ه كله��ا فداي��اك
كله��م ف�لا ي�س��وون ي��وم ت�س�� ّلب رداك

ف��دوه �إل��ك ياب��و عل��ي تنذب��ح وي��اك
وذبح��ة ر�ضيع��ك ف��وق �ص��درك ي��ا �ش��فيه

فق��دك م��ع ال�ش��بان خل��ى القل��ب مفط��ور
وال خ�بر عبا���س خي��ك ب��در لب��دور

ياري��ت م��ا جان��ا اخل�بر ع��ن ي��وم عا�ش��ور
يقول��ون ف��وق امل��اي غ��اب القم��ر �ضي��ه

عبا���س واخوان��ه خربه��م ين��زع ال��روح
م��ا ترج��ع ال�ش��بان لي��ه بك�ثرة الن��وح

فت��ت ح�ش��اي فراقه��م والقل��ب جم��روح
لي��ت انفن��ى عم��ري ووافتن��ي املني��ه

واهلل خيال��ك ي��ا قم��ر عدن��ان بالع�ين
وال�س��هم �ص��اب الع�ين وانقطع��ت الكف�ين

يقول��ون خ�س��فوا غرت��ك بالعم��د ن�ص�ين
عط�ش��ان يبن��ي و َم��شربت قط��رة امي��ه

عبا���س اعتب��ك يالول��د وا�س��مع هلعت��اب
وخاب��ت ظن��وين وخ��اب ظنه��ا بن��ت لطياب

خلي��ت زين��ب تن�س��بي م��ا ب�ين جلن��اب
�ش��افت اهله��ا مذبح��ه ف��وق الوطي��ه

ج��اوب ل�س��ان احل��ال عن��ه فح��ل لرج��ال
لك��ن ا�ش��بيدي انقطع��ت اليمن��ى ول�ش��مال

ل��و كان بي��دي من�س��بت م��ن ف��وق جلم��ال
وغ�ص��ب علي��ه ت�س��لبت بالغا�رضي��ه
ٍ
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بكاء ال�سجاد (ع)
قل��ه يب��و حم��زه ودمعات��ه جري��ه

م��ن هالعت��ب ب���س ع��اد ال تعت��ب علي��ه

چن��ك يب��و حمزه مت��دري ا�ش���صاب يعقوب
وان��ا نظ��رت ح�س�ين ف��وق الق��اع مكب��وب

فاق��د ول��د واح��د وخ�لا قلب��ه ي��ذوب
و�صن��دوق �ص��دره كا��سرينه بْلعوجي��ه

ومي��ه ثمنتع��شر قم��ر مث��ل ال�ضحاي��ا
وا ّم��ن عل��ى �ش��اطي النه��ر �ش��ايل الراي��ه

طاح��وا يب��و حم��زه عل��ى الغ�بره عراي��ا
م��ا ب ّق��ت الع��دوان يف ج�س��مه بقي��ه

بعي��د الب�لا عن��ك يب��و حم��زه وال ت�ش��وف
تن�س��لب عمات��ي وتت�س�تر بلكف��وف

ذاك امل�ص��اب الل��ي ده��اين بر���ض لطف��وف
وحت��ى الر�ضي��ع انذب��ح بر���ض الغا�رضي��ه

ه��ذي امل�صيب��ه ا�ش��لون او�ص��ف ل��ك حمنه��ا
ل��و طفل��ة الطاح��ت و�ش��ال الظع��ن عنه��ا

ح��رق اخلي��م ل��و ف��رة الن�س��وان منه��ا
ل��و دخل��ة ال�ش��امات ل��و جمل���س �أمي��ه

ويزي��د م��ن ف��وق التخ��ت �ش��امت وم��سرور
ورا���س ال�ش��هيد ح�س�ين من��ه ي�س��طع الن��ور

بحب��ال چتفن��ا وان��ا باحل��زن مك�س��ور
ك��سر ا�س��نانه بخيزران��ه اب��ن الدعي��ه
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تغ�سيل الإمام ال�سجاد (ع)
ق��ام يجه��ز الباق��ر
ح��ور الع�ين والأم�لاك

اب��وه و�ص��اح مل�صاب��ك
حمزون��ه عل��ى م�صاب��ك

ف��وق املغت�س��ل م�� ّده
ح��ن و�ص��اح ي��و ٍم �ش��اف
�س��جاد
�أث��ر لقي��ود ي��ا
ّ
ي��وم ان��ت عل��ى الناق��ه

ودم��ع الع�ين
ح��ز القي��د
حت��ى الي��وم
ي��سر وي��اك

بخ��دوده
بزن��وده
موج��وده
عمات��ك

وب���س عاي��ن �أث��ر ل�س��واط
مي ج�س��مه جذب ح�رسات
يغ�س��لونه ْوي��اه
والل��ي ّ
�ش��نهو �ص��ار ي��ا باق��ر

مچ��اوي �ش��اف مبتون��ه
والدمع��ات مهتون��ه
قام��وا ل��ه ي�س���ألونه
ن�ش��وف تزي��د ح��سراتك

قم��ت تق ّل��ب ال�س��جاد
چن��ك حي��در الك��رار
ي��و ٍم عاي��ن امل�س��مار
ذك��رت م�صابه��ا چن��ك

ومي��ه جت��ذب احل��سره
غ�س��ل الزه��را
ي��وم
ّ
وال�ضلع�ين منك��سره
و�س��الت بع��د دمعات��ك

قله��م نع��م ع��ذروين
ول��و �صب��ت عي��وين دم��وع
�آث��ار ال��ضرب مبت��ون
اهلل ي��ا وحي��د ال��دار

ي�ش��يعه ل��و ذك��رت ام��ي
ميحب�ين م��ن دم��ي
ابوي��ه زي��دن هم��ي
أوح�ش��ت دارك
علي��ه �
ْ
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وعق��ب الغ�س��ل والتكفني
ب���س ح�س�ين بالغ�برا
ب��دال الكف��ن والتغ�س��يل
�أب��داً م��ا ج��رى يح�س�ين

�ش��اله ف��وق �ش��يّاله
يويل��ي م��ا �أح��د �ش��اله
ب�ص��دره تدو���س خيال��ه
يف تاريخه��ا م�صاب��ك

عند قبر ال�سجاد (ع)
جه��ز اب��وه بحفرت��ه قب��ل امل�س��يه

ور���ش الق�بر بامل��اي ودموع��ه جري��ه

�أي امل�صاي��ب تنذك��ر جلل��ك ي�س��جاد
ل��و دخلت��ك بحب��ال يف جمل���س اب��ن زي��اد

م��صرع اب��وك وعزوت��ه ل��و ح��ز لقي��اد
ويّ��ا خوات��ك واحل��رمي الها�ش��ميه

م��دري يبوي��ه نذك��ر الكوف��ه م��ع ال�ش��ام
ل��و دخلت��ك جمل���س �أمي��ه ب�ين ظ�لام

قط��ع الفي��ايف وال��سرى ل��و ن��وح ليت��ام
حف��ة �ش��ماته ورا���س اب��وك ب�س��مهريه

وعق��ب امل�صاي��ب قطع��وا چب��دك بل�س��موم
ون�ش��ف اب��و جعف��ر دموع��ه وق��ام مهم��وم

بع��دك عل��ى الدني��ا العف��ى ي��ا كن��ز لعل��وم
وع��ود م��ع الغلم��ان لبي��وت اخللي��ه

ولنّ��ه يعاي��ن ناق��ة ال�س��جاد بالب��اب
طاح��ت عل��ى ق�بره وتتعف��ر بل�تراب

مقط��وع منه��ا ْزمامه��ا والدم��ع �س��چاب
ف��وق الق�بر حن��ت ووافته��ا املني��ه

مات��ت عل��ى ق�بره م��ن تغي��ب �ش��عاعه
م��ا ي��وم لوعه��ا ب��ضرب ال�س��وط �س��اعه

لنّ��ه رحي��م بحاله��ا وتع��رف اطباع��ه
داب��ه عط��وف ب�س�يرته حل��و ال�س��جيه
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م��ا تر�ض��ى ت��ضرب ناقت��ك ي�بن امليام�ين
وي�ين
وال�س��وط يتل��وى عليه��ا �شْ ��مال ْ

چيف��ه ر�ضي��ت لْعمت��ك ويّ��ا اخلوات�ين
وزين��ب تن��ادي ْمن�ين اجتن��ي الغا�رضي��ه

و�آم��ر اب��و حمم��د عل��ى الغلم��ان يف احل��ال
ل ْنه��ا الو�صي��ه م��ن �أبوي��ه زي��ن لقب��ال

قوم��وا ادفن��وا الناق��ه وال تظ��ل ف��وق لرم��ال
ندف��ن الناق��ه وال تظ��ل ف��وق الوطي��ه

�ش��يمة �أه��ل هالبي��ت م��ا تر�ض��ى يغلم��ان
ه��ذي �أمي��ه خل��ت املذب��وح عط�ش��ان

حت��ى جمله��م م��ا يظ��ل بغ�ير دف��ان
ويّ��ا ثمنتع��شر قم��ر ف��وق الوطي��ه

الإمام الباقر (ع)
عل��ى الباق��ر يدمع��ي ه��ل
ي��وم ال�س��م فط��ر چب��ده

يقلب��ي ذوب وتفط��ر
وج�س��مه م�س��توي �أخ��ضر

عل��ى فرا�ش��ه ويتقل��ب
م��ا ظل��ت �إل��ه مهج��ه
ط�ش��ت عن��ده مث��ل عم��ه
ال�س��م
�أم��ا الذب��ح واال ّ

يويل��ي م��ن لهي��ب ال�س��م
ومث��ل احل�س��ن ي��وم ان�س��م
وچب��ده تطي��ح وي��ا ال��دم
يه��ل هالبي��ت ملطه��ر

عل��ى فرا�ش��ه يويل��ي يلوج
وه��م جنب��ه يودعون��ه
وتوف��ى التق��ي م�س��موم
م��ا ه��و مث��ل ج��ده ح�س�ين

وت��اره ينظ��ر اوالده
ه��ذي �س��نّه وع��ادة
لك��ن حتت��ه و�س��اده
متو�س��د ت��راب ال�بر
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وجعف��ر م��ن بع��د عين��ه
يغ�س��ل الباق��ر
وق��ام
ّ
ب���س الل��ي عل��ى ال�ش��اطي
ثل��ت اي��ام بالغ�برا

خليف��ه و�ش��مر اردان��ه
ولف��ه و�س��طة اكفان��ه
م��ا ح�صل��وا دفّان��ه
ورو���س ْعلى ال�سمر تزهر

وزين��ب واقف��ه تنخ��ي
يح�رض يل ال�س��در هال�س��اع
عزي��ز تظ��ل عل��ى الغ�برا
�س��احمني يبع��د اهل��ي

م��ا فيك��م �أح��د ّدف��ان
والكاف��ور والأكف��ان
يبع��د اهل��ي وان��ت عري��ان
بدفن��ك يالأخ��و مق��در

چيف��ه ندفن��ك يح�س�ين
حت��ى اردان ي�بن ام��ي
لك��ن ي��ا عزي��ز ام��ي
بنم�ش��ي بالغ�ص��ب عنك��م

واحل��ادي ح��دا بين��ا
م��ا ظل��ت بع��د لين��ا
ه��ذي كتب��ه ْعلين��ا
و�أهلل ْوي��اك مي�ش��كر

بين ال�صادق (ع) وال�سجاد (ع)
�أه��ل املدين��ه بالف��رح ن��شرت الزين��ه
ه��ذا يقبل��ه ب�ين وجنات��ه وجبين��ه

م��ن جعف��ر ال�ص��ادق و�ص��ل لر���ض املدين��ه
وه��ذا يق��ول احلم��د هلل ْعل��ى ال�س�لامه

واع�لام بي���ض من��شره و�ص��ارت ته��اين
واه��ل املدين��ه م��ا بق��ى قا�ص��ي وداين

م��ن ح�ين و�ص��ل للوط��ن حل��و املع��اين
�إال و�ص��ل م��سرور ح��ق حل��و اجلهام��ه
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وج��ده عل��ي ال�س��جاد رد ب�س��ود لع�لام
منحول ج�سمه ْمن ال�سبي ومن �سفرة ال�شام

ويّ��ا ح��ر ٍمي فاق��ده وتلط��م عل��ى اله��ام
فاق��د اب��وه وعزوت��ه وجمل��ة اعمام��ه

و�ص��ل و�س��ايل عمت��ه زين��ب يعم��ه
�إنق��ول ابوي��ه بكرب�لا م�س��فوك دم��ه

�ش��نقول ليم��ن �س��ايلوا ع��ن �أب��و اليم��ه
وذبْ َح��ت رجال��ه وان�س��بت جمل��ة ايتام��ه

قال��ت يروح��ي ال تع��دد هامل�صاي��ب
لك��ن يعقل��ي �ش��وف ناع��ي لْهالنواي��ب

مت�ش��وف را�س��ي ْم��ن احلزن والكدر �ش��ايب
يذك��ر ا�ش���صار بكرب�لا و�س��بي اليتام��ا

ج��اه اب��ن ح��ذمل دمعت��ه بخ��ده ذروف��ه
�س��امل اب��وك ح�س�ين ل��و خان��ت الكوف��ه

و���ش هاخل�بر لق��شر يب��و النف���س العطوف��ه
قل��ه ي�بن ح��ذمل بع��د وي��ن ال�س�لامه

وقل��ه ودمعات��ه عل��ى خ��ده همول��ه
وع��ز النب��ي امل�صطف��ى ويّ��ا البتول��ه

د���ش املدين��ه بهاخل�بر وال�س��اع قول��ه
وقله��ا عزي��زچ راح وتق�ض��ت ايام��ه

ن��ادى ب��ن ح��ذمل م��ن بع��د وق��ت الظه�يره
خان��ت الكوف��ه وانذب��ح �ش��يخ الع�ش�يره

ي��ا �أه��ل ي�ثرب م��ا �س��معتوا بالك�س�يره
و�س��لبوا حرمي��ه ب��و عل��ي وحرق��وا خيام��ه

�س��معوا كالم��ي واترك��وا عنك��م هلخ��دور
وزين��ب �س��بوها وركبوه��ا م��ن عل��ى الك��ور

بي��ت النب��وه ذبحوه��م ي��وم عا�ش��ور
ود�ش��ت املجل���س واحلب��ل �س��وى عالم��ه
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تجهيز الإمام ال�صادق (ع)
غم���ض ال�ص��ادق عين��ه وذاق املني��ه

فارق��ت روح��ه و�ضج��ت عيال��ه �س��ويه

و�ش�� ّمر اردان��ه بالعج��ل ب��اب احلواي��ج
يبك��ي وين��ادي فرح��ت ْعلين��ا اخل��وارج

جه��ز رئي���س الدي��ن واح��كام املناه��ج
وفرق��اك نغّ���ص عي�ش��تي واهلل عليّ��ه

وحط��ه بتابوت��ه وحف��ت ذي��ك ليت��ام
واه��ل املدين��ه ْط َل َع��ت كلها ب�س��ود لعالم

ه��ذي تن��وح وه��اي منه��ا تلط��م اله��ام
نك�س��ت بريقن��ا يع��ز اجلعفري��ه

راع��ي املدار���س والعل��م وم�صل��ي اللي��ل
ب���س ال��ذي يف كرب�لا م��ا ح�ص��ل تغ�س��يل

�ش��الوا ال�ش��يعه جنازت��ه ب�ضج��ه وتهالي��ل
�ش��يّلوا را�س��ه ف��وق را���س ال�س��مهريه

جعف��ر توف��ى و�ش��يعته �ش��الت ��سريره
وزين��ب تن��ادي م��ا بق��ت لي��ه ع�ش�يره

ب���س اللي ماتوا بالعط���ش وق��ت الظهريه
ج�س��مك ت�ش��يله ي��ا خلي�ص��ي بهامل�س��يه
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فاجعة الإمام الكاظم (ع)
ي�بن ْ�س��ويد هاملط��روح
ب���س بهاجل��سر مط��روح

م��ا عن��ده �أه��ل واحب��اب
ج�سمه ْمن ال�شم�س ما ذاب

ع�ش�يرتهم بن��ي ها�ش��م
وابوه��م حي��در الك��رار
لك��ن ي��ا طبي��ب الده��ر
�س��ببها ك��سرة ال�ضلع�ين

و�س ْ��يد النا���س ه��و جده��م
َ
والزه��را البتول��ه امه��م
وفرقه��م
�ش��تتهم
ّ
المه��م فاطم��ه بالب��اب

ي��وم ابابه��ا انع��صرت
كل مع�ص��وم ن��ال الوي��ل
عاي��ن فعل��ة ال�س��ندي
عق��ب ال�س��جن والتعذي��ب

ع�رصه��م هالده��ر ع��صره
منه��م م��ن َم ِل��ك ع��صره
وه��ارون اخلن��ى بق��صره
جرع��ه وال ه��اب
بال�س��م ّ

�ش��م اي��ده الطبي��ب و�ش��اف
واب��ن �س��ويد ظ��ل يبك��ي
يقل��ه هاجل�س��د م�س��موم
��سرت ل�س��موم يف ج�س��مه

كفّ��ه وق��ام يتح��سر
وطبيب��ه ْوي��اه يتزف��ر
عاي��ن لون��ه تغ�ير
وحت��ى القل��ب من��ه ذاب

�س��مه ل��و عط��وه احل��وت
ي�بن �س��ويد چ��ان ايت��ام

و�س��ط البح��ر قتّله��ا
عن��ده �ص�ير كافله��ا
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وخلن��ا ن�ش��يل ي�بن �س��ويد
ون�ش��يع جثت��ه ونق��ول

ونغ�س��لها
هاجلث��ه
ه��ذي جث��ة اب��ن اطي��اب

و�ص��ار الإذن للت�ش��ييع
طلع��ت خل��ف جلن��ازه
ح��رم ورج��ال م�صطك��ه
ب���س ح�س�ين م��ا راح��وا

وكلم��ن راد توديع��ه
كله��ا تري��د ت�ش��ييعه
كله��ا جمل��ة ال�ش��يعه
و�ش��افوا ج�س��مه بل�تراب

ب�لا تغ�س��يل ف��وق الق��اع
و�ش��افوا زين��ب تنخي��ه
�س��احمني ين��ور الع�ين
ه�ضيم��ه ْوي��ا الع��دا من�ش��ي

مرم��ي ْوي��اه �ش��بانه
ويّ��ا ح��رمي حريان��ه
م��ا ح�صل��ت دفان��ه
ونخل��ي بهالوه��د حلب��اب

�أي�ضا في فاجعته (ع)
غ�يرت ل�س��موم ج�س��مه والچب��د من��ه انفط��ر
ْعل��ى حمامي��ل اربع��ه وم��دوه م��ن فوق اجل��سر

وي��ن فر�س��ان الهوا�ش��م ع��ن �ضمدها م��ا درت

ه��ذا ب��ن جعف��ر زن��وده بالقي��ود تورم��ت
ح��زت ال�س��اقني من��ه والدم��ا منه��ا ج��رت
وه��ي ثل��ت اي��ام مرم��ي م��ن ي�س��وي ل��ه ق�بر
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ولل�ش��ماته ح��ول ج�س��مه جتمع��ت ذي��چ لنذال
ه��ذا برجول��ه يرف�س��ه وذاك دا�س��ه بالنع��ال
وال�س��بب كل��ه يحي��در ي��وم حط��وا ل��ك حب��ال
ق��وم ي��ا حي��در وف�� ّزع ل��ه بن��ي فه��ر وم��ضر
�آه يحب��ال الو�ص��ي ا�ش�س��ويت بع��ده بعرتت��ه
حت��ى ميّته��م ب�س��جنه واحلدي��د بجثت��ه
بال�س��جن ق�� ّزر احل�س��به وت��ايل م��ات بغربت��ه

والأ�ص��ل �ضل��ع البتول��ه ي��وم بالب��اب انك��سر

�شويف من ك�رسة �ضلوعچ يوم �رصتي ورا الباب
م��ا بق��ى واح��د م��ن اوالدچ يزه��را م��ا ان�صاب
واعظ��م م�صيب��ه علي��چ بكرب�لا ف��وق ل�تراب
ي��وم ط��اح ح�س�ين وان�ص��اره عل��ى ذاك النه��ر
وي��وم ق�برچ �ص��ار خمف��ي �إختفت ذي��ك لنجوم
نا���س م��ن حت��ت املب��اين ونا���س مات��وا بل�س��موم
ري��ت ي��ا زه��را ملو�س��ى حت��ضري ميّ��ه الي��وم

م�س��جى م��ن على ذاك اجل��سر
تنظ��ري ج�س��مه ّ
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على ج�سر بغداد
ي��والد ها�ش��م والإم��اره
ثـــــــــــ��وروا بغـــــــــــ��اره
مو�س��ى ب��ن جعف��ر باجل��سر يبغ��ي م��وارى
ثوروا بغاره
عق��ب ال�س��جن وامل��وت بال�س��م ي��ا بهاليل
�ش��الوه بالأ�س��واق فرج��ه ْعل��ى حمامي��ل
ف��وق مل�س��يّب يرتكون��ه بغ�ير تغ�س��يل
وما حد من ال�شيعه يجي حق ج�سمه ي�شيل
وم��دة ثل��ت اي��ام بع��ده ب�لا م��وارى
ثوروا بغاره
م��دة ثل��ت اي��ام ف��وق اجل��سر مم��دود
بال�شم���س ي��ا و�س��فه وبال�س��اقني لقي��ود
وال�ش��يعه ممنوع��ه جت��ي ل��ه ومي��ه جن��ود
متن��ع ال�ش��يعه م��ا جت��ي مي��ه وال تع��ود
وال��كل منه��م تلت�ض��ي بالقل��ب ن��اره
ثوروا بغاره
ويا ويح قلبي ا�شلون ج�سمه �صاير اخ�رض
م��ن ك�ثرة ال�س��م وال�س��جن لون��ه تغ�ير
حت��ى امل�س��يحي عاين��ه وقلب��ه تفط��ر
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م��ن قل��ه اب��ن ْ�س��ويد وقلب��ه بن��ار ت�س��عر
�إن��ت طبي��ب وعاين��ه واك�ش��ف اخب��اره
ثوروا بغاره
�ش��افه الطبي��ب وعاي��ن الكف�ين من��ه
وقل��ه اجل�س��د م�س��موم وج��ر ْعلي��ه ون��ه
ي�بن ال�س��ويد الي��وم وي��ن الأه��ل عن��ه
مال��ه ع�ش�يرة ت�ش��يل هالقيدي��ن من��ه
قل��ه غري��ب وعنه��م انقطع��ت اخب��اره
ثوروا بغاره
يقل��ه غري��ب وعزوت��ه كله��م غراي��ب
بي��ت النب��وه والقد���س واب��ن الأطاي��ب
لك��ن عليه��م هالده��ر �ص��ب امل�صاي��ب
تع��اون م��ع الع��دوان وخاله��م �ش��عايب
م��ا واح��د اال م��شردينه ع��ن دي��اره
ثوروا بغاره
ذب��ح و�س��جن و�س��موم �صبوه��ا بلطي��اب
ل��و ردت تع��رف �أ�ص��ل هالنكبه ول�س��باب
م��ن ك��سروا �ضل��وع البتوله ب�صاي��ر الباب
ان�صب��ت م�صايبه��م عليها ورا�س��ها �ش��اب
واعظ��م عليه��ا الغا�رضي��ه والأ�س��اره
ثوروا بغاره
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وم��ا ب�ين م��ا ه��م واقف�ين يعاينون��ه
ل��ن الإذن جاه��م انچ��ان ت�ش��يعونه
قوم��وا ي�ش��يعه انچ��ان ردت��وا تودعون��ه
طلع��وا وكلم��ن فا���ض خ��ده بدم��ع عين��ه
وال��كل يلط��م هامت��ه و�ص��ار مل��وارى
ثوروا بغاره
وطلعت ال�ش��يعه قا�صدينه وخلت لبيوت
كلم��ن ي��دق بهامت��ه والقل��ب مفت��وت
و�ش��الوا قي��وده وانحمل من ف��وق تابوت
لرج��ال ويّ��ا احل��رم كلمن ي��صرخ ب�صوت
وين��ك يب��و احل�س��نني م��ا تاخ��ذ بث��اره
ثوروا بغاره
وت�ش��يع الكاظ��م قب��ل م��ا يظل��م اللي��ل
من جت ال�ش��يعه ت�شيل نع�ش ابن البهاليل
يح�س�ين وينه �ش��يعتك ما جت لك ت�ش��يل
م��ا ك��و اال زين��ب حاي��ره ت��دور رجاجي��ل
تدف��ن ح�س�ين وعزوت��ه ويّ��ا ان�ص��اره
ثوروا بغاره
مرم��ي ب�لا تغ�س��يل ال تكف�ين يح�س�ين
وعبا���س ف��وق امل��شرعه م��ن غ�ير كف�ين
وان��ا غريب��ه و�ضايعه وم��دري التجي وين
دف��ان ي�بن ام��ي �أجيب��ه والكف��ن وي��ن
وعن��دي علي��ل ون�س��وتك كله��ا حي��ارى
ثوروا بغاره
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غريب طو�س
وغم�ض
م��ن م��ات الر�ض��ا ّ
حت�ير �أب��و ال�صل��ت و�ص��ار

عيون��ه وخف���ض ونّات��ه
ب���س ي�صف��ق براحات��ه

ظ��ل ي�صف��ق براحات��ه
وللتغ�س��يل راد ي�ش��يل
الن��ه يغ�س��له مثل��ه
الزم يح��ضر ْولي��ده

عل��ى اميام��ه ويتح��سر
ج�س��مه ولنّ��ه م��ا يق��در
ب��صر
�إم��ا ٍم ع��امل ْم ّ
يعاي��ن حالت��ه وموت��ه

حت�يرت �ش���صنع
يق��ول ّ
ولن��ي بول��د قدام��ي
م��ن وين��ه دخ��ل لل��دار
چن��ه قم��ر واجلبه��ه

ومن��ي ال��روح خمنوق��ه
بن��وره ال��دار معلوق��ه
مغلوق��ه
والأب��واب
تن��ور ب�أث��ر �س��جداته

وط��اح ْعل��ى الأب��و يبك��ي
واب��ن مو�س��ى فت��ح باع��ه
مث��ل ام��ه البتول��ه ي��وم
ي��وم ْعل��ى النع���ش طاح��وا

ودمع��ه فيّ���ض اخلدي��ن
و�ض��م ْولي��ده بْليدي��ن
حت�ض��ن بيده��ا ال�س��بطني
وكلم��ن يج��ر ح��سراته

ون��ادى مت��وت بالغرب��ه
خبتن��ي
روح القد���س ْ
وم��ن طيب��ه يبوي��ه جي��ت
ق��ام يجه��ز الغ��ايل

يبوي��ه وم��ا �أح��د مي��ك
ي��وم الفارق��ت ج�س��مك
باواري��ك يف ق�برك
و�ش��اله ف��وق تابوت��ه
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وف��ازت طو���س بال�ضام��ن
ي��وم الن ّزل��ه حمم��د
ب���س الل��ي ثل��ت اي��ام
خي��ل تك��سر �ضلوع��ه

اجلن��ه م��ن َح�� َوت ق�بره
بلح��ده وي�س��چب الع�بره
ظ��ل ع��اري عل��ى الغ�بره
و�ش��بوا ن��ار ببيوت��ه

چن��ه قم��ر بنجوم��ه
وزينب �ش��الت ْوي��ا اعداه
�س��احمني ي��ا ن��ور الع�ين
م��ا ح�صل��ت دفان��ه

عل��ى الرتب��ان خم�س��وفه
ويّ��ا احل��رم مچتوف��ة
عن��ك ما�ش��يه الكوف��ه
يخوي��ه و��صرت مبهوت��ه

في تجهيزه ودفنه (ع)
طو���س �ص��ارت جل��ل �س��يدنا الر�ض��ا متزلزل��ه
وج��ا اجل��واد م��ن املدين��ه جل��ل اب��وه يغ�س��له
بع��د م��ا جه��ز �أب��وه تق��دم وللنع���ش �ش��ال
م��ا ح�لا ذي��ك اجلن��ازه ي��وم �ش��التها الرج��ال
حف��ت ال�ش��يعه عليه��ا باليم�ين وبال�ش��مال
كلم��ن يع��زي ب�ش��انه واملدام��ع �س��ايله
واجل��واد ي�صي��ح بوي��ه مت��وت يف غ�ير لوط��ان
كات��ب اهلل هاحلف�يره ت�ص�ير رو�ض��ه م��ن اجلنان
99

يف رثاء محمد وآله النجبا

من��زل امل�س��موم فيه��ا اهلل خمت���ص امل��كان
وقام��ت ال�ش��يعه تخل��ف بالإم��ام تقبل��ه
وم��ا م�س��ت ذي��ك امل�س��يه اال الر�ض��ا يف حفرت��ه
م��ا ه��و مث��ل ح�س�ين واوالده وقوم��ه واخوت��ه
ظ��ل ثل��ت اي��ام ع��اري وان�س��بت كل عيلت��ه
م��ا ج��رى مث��ل امل�ص��اب الل��ي ج��رى يف كربال
ي��وم زين��ب قام��ت حت�شّ ��م عل��ى ذي��ك جل�س��اد
ب��ن �س��عد ن��ادى �أن��ا عن��دي �أم��ر م��ن ب��ن زي��اد
عق��ب ذب��ح ح�س�ين وقوم��ه الزم نر���ض هلج�س��اد
ور�ض�ضته��م لعوجي��ه ريته��ا متعرقل��ه
تغ�س��لوا م��ن في���ض دمه��م والكف��ن �س��ايف الري��ح
ورو�س��هم ف��وق لرم��اح وزينب عليه��م ت�صيح
تن��ادي م�صاب��ك فجعن��ي ي��ا خلي�ص��ي ي��ا ذبي��ح
وحرق��وا خيام��ك يخوي��ه وان�س��بت هالعايل��ه
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�ضامن الجنان (ع)

ي��ا �ضام��ن اجلن��ه �إل��ك كل ي��وم زوار

وم��ا خ��اب واهلل ْم��ن التج��ى بكم ي�بن لطهار

ي��ا �ضام��ن اجلن��ه وعام��ر ذي��چ ل�برور
ين��زل حم��اين طو���س ق�ص��ده جلل��ك ي��زور

م��ا خ��اب واهلل م��ن ق�صدك��م ي�بن لب��دور
يدخ��ل وقلب��ه ْم��ن امل�صيب��ه يلته��ب ن��ار

چ��ان احلج��ر ل�س��عد تفي���ض النا���س عن��ه
ح��ول ال�رضي��ح حت��وم يف حن��ه ورن��ه

ه��ذا �رضيح��ك م��ا مت��ل النا���س من��ه
م��ا تنقط��ع عن��ك ت��زورك لي��ل ونه��ار

يتذك��رون م�صيبت��ك ي��ا كن��ز لعل��وم
وخل��وك بفرا���ش املر���ض م��ا تق��در تق��وم

م��ن ي��وم چب��دك قطعوه��ا بح��ر ل�س��موم
يف دي��ار غرب��ه م��ا �أح��د عن��دك بهال��دار

خل��وك وايل للعه��د يف طو���س ق��وه
امل�أم��ون ق�ص��ده يخم��د ان��وار النب��وه

وخان��وا العه��د وي��اك م��ا عده��م م��روه
وميح��ي ف�ضايلك��م ويطف��ي ذي��ك لن��وار

لك��ن الب��اري خيب��ه يف كل م��ا راد
�أن��وار تت�شع�ش��ع وباب��ك ب��اب مل��راد

وخ�لا �رضيح��ك ي�س��توي مق�ص��د الوف��اد
ّ
ي��ا �س��عد م��ن يحظ��ى ابّاب��ك ي�بن لطه��ار

لك��ن ي�س��يدي م��ا �س��معنا يف ث��رى طو���س
ظل��وا ثل��ت اي��ام بالرم�ض��ا ب�لا ْرمو���س

�أج�س��اد ظل��ت بالوطي��ه م��ا له��ا رو���س
وحرميه��م �ش��الت �أ�س��ارى ف��وق لك��وار
ْ

وال �س��معنا بطو���س �ص��در تر�ض��ه اخلي��ل
مث��ل ال��ذي يف كرب�لا م��ن غ�ير تغ�س��يل

وتك��سر �ضل��وع ال�ص��در ويّ��ا املفا�صي��ل
ويَّ��ا ثمنتع��شر قم��ر م��ن ف��وق لوع��ار

وال �س��معنا بطو���س حرق��وا ليك��م خي��ام
ف��وق اله��زل تنع��ى ورا���س ح�س�ين ق��دام

وال ح��ر ٍمي �س��لبوها وراح��ت ال�ش��ام
ف��وق الرم��ح يزه��ر ومن��ه ت�س��طع ان��وار
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ال�سيدة المع�صومة
ي�بن ال�س��لويل موتت��ي �ص��ارت قريب��ه

وخ��ذ من��ي هاملكت��وب ح��ق اخت��ي النجيب��ه

�س��الت دم��وع اب��ن ال�س��لويل و�صعد انفا���س
مكتوبك��م يو�ص��ل على العني وعلى الرا���س

وقل��ه ي�ضام��ن جن��ة الفردو���س للنا���س
و�س��افر مبكت��وب الر�ض��ا لدي��ار طيب��ه

و�ص��ل منازله��م وق�ص��ده بي��ت لطي��اب
ح��ق فاطم��ه الل��ي م��ن حزنه��ا را�س��ها �ش��اب

ي��ا �صف��وة اجلب��ار ليك��م عن��دي كت��اب
وا�س��تلمت املكت��وب ودمعته��ا �س��چيبه

ف ّل��ت كتاب��ه والدم��ع باخل��د م�س��جوم
يقله��ا يبن��ت الل��ي ب�س��جن ه��ارون م�س��موم

عاين��ت خط��ه والقل��ب فيّ���ض بلهم��وم
يخت��ي اق�صدين��ي موتت��ي �ص��ارت قريب��ه

��سرعچ خل��وچ تودع��ي ي��ا بن��ت لك��رام
م��ا ه��و مث��ل زين��ب م��ن الكوف��ه �إىل ال�ش��ام

وطلع��ت م��ع الأخ��وان حتر�س��ها ولعم��ام
زج��ر وخ ّ
��ول ورا���س اخوه��ا يل��وح �ش��يبه

وين��ه �س��فر زين��ب ح��رم واطف��ال يبچ��ون
زين��ه بهوادجه��م وم�ش��يتهم عل��ى ه��ون

وه��ذي اجل��واري فاطم��ه ميه��ا يخدم��ون
وب�لاد ق��م م��ن و�صل��ت ذي��ك النجيب��ه

لنه��ا ت�ش��وف اع�لام �س��ود وت�س��مع �صي��اح
عده��م م�صيب��ه نازل��ه وكلم��ن م�ش��ى ط��اح

وذي��ك البل��د �ضج��ه وكلم��ن ي�صف��ج الراح
قال��ت ا�ش���صاير يف بلدك��م م��ن م�صيب��ه

قال��وا تغي��ب ي��ا م�صون��ه بطو���س ب��درچ
هالل��ي ق�صدتين��ه يح��ره وم��ا ح�ص��ل ل��چ

خي��چ ق�ض��ى م�س��موم واهلل يعظ��م اج��رچ
و�رصت�ين ث��كال م��ن بع��د عين��ه وغريب��ه

�س��معت بخوه��ا م��ن ق�ض��ى ب�س��موم لن��ذال
و���ش ح��ال م��ن �ش��افت اخوه��ا ف��وق لرمال

و�ش��هقت وغاب��ت روحه��ا بهاخلرب يف احلال
وال�ش��مر يقط��ع منح��ر اب��ن امه��ا غ�صيب��ه
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�شباب الأئمة الجواد (ع)
بن��ي العبا���س ذبحت��وا
فنيت��وا ع�ترة حمم��د

حم��اة الدي��ن واركان��ه
�أغ�صان��ه
وق�صفت��ون

بن��ي العبا���س و���ش هاجلور
عاهدت��وا الر�ض��ا بعه��ود
وزاوجت��وا اجل��واد ابن��ه
غ��دارة ابن��ة امل�أم��ون

هالل��ي انت��و فعلتون��ه
وت��ايل العه��د خنتون��ه
ت�س��مونه
وتاليه��ا
مثل��ه بع��د خ ّوان��ه

خوان��ه مث��ل جع��ده
وه��ذي �س��مت حمم��د
ثل��ت اي��ام ف��وق ال��دار
م��ات وظ��ل ثل��ت اي��ام

ت�س��م احل�س��ن
راع��ي اجل��ود
م��ا عن��ده �أح��د
مال��ه بع��د

ملطه��ر
مل�ش��كر
يح��ضر
دفان��ه

ق�صده��م م��ا يوارون��ه
حت��ى ج�س��مه يتعف��ن
وفاح��ت ري��ح من ج�س��مه
ذوال ترابه��م جن��ه

وم��ا عرف��وا ج��واد اجل��ود
وه��ذي غاي��ة املق�ص��ود
مث��ل امل�س��ك ويّ��ا الع��ود
و�أه��ل الدي��ن واعوان��ه

ول��ن ابن��ه عل��ي اله��ادي
و�ش��الت هاجلن��ازه ْوي��اه
و�ضج��ت خل��ق بالت�ش��ييع
را�س��ه ت�ش��يع بلرم��اح

يجه��ز جثت��ه بهم��ه
اه��ل بغ��داد ملتم��ه
م��ا ه��و ح�س�ين �أب��و اليم��ه
وب�ص��در الطه��ر زان��ه
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علي الهادي النقي (ع)
زم��رة بن��ي العبا���س م��ا تهج��ع عل��ى ْو�س��اد

وت�ش��وف بالدني��ا �أح��د م��ن ع�ترة اله��اد

هجم��وا عل��ى اله��ادي ب��داره ياخذون��ه
هيه��ات م��ا يرج��ع وال ه��م ينظرون��ه

واه��ل املدين��ه ْطلع��وا كله��م يودعون��ه
مث��ل الل��ي م��ن قبل��ه طل��ع للوط��ن م��ا ع��اد

كان الوط��ن واح��د وه��ي رو�ض��ة املخت��ار
طال��ع ي�ش��يعي الده��ر ليم��ن حتَّ��ف وج��ار

وتفرق��وا عن��ه يو�س��فه ب��كل مل�ص��ار
�أخن��ى عل��ى ع�ترة اله��ادي و�ص��اروا ابع��اد

ل��و ج��ارت امي��ه حقده��ا ابّ��در وحن�ين
ج��ارت عل��ى الع�تره و�صف��وة �آل ي���س

لك��ن بن��ي العبا���س �ش��لها ي��ا م�س��لمني
ب���س الدغاي��ل يف قلبه��م ويّ��ا حلق��اد

كل ي��وم يف واح��د حقده��م يطلعون��ه
يف دار غرب��ه يل��وج ويج��اذب ونين��ه

ه��ذا عل��ي اله��ادي ب�س��مهم �س��امينه
وت��ايل مي��وت بغ�صت��ه والأه��ل �أبع��اد

وابن��ه احل�س��ن يبك��ي ويج��ري دمع��ة الع�ين
م��ن وي��ن �س��امرا ي�ش��يعه والنب��ي من�ين

ين��ادي مت��وت بغربت��ك ي�بن امليام�ين
لك��ن جعله��م ي��ا خل��ق يف الأر���ض �أوت��اد
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ماذا لقينا منك يا يوم الإثنين
ا�ش�س��ويت فين��ا م��ن قب��ل ياي��وم لثن�ين
ولثن�ين ي��وم بكرب�لا هجم��وا عل��ى ح�س�ين

لثن�ين م��ات امل�صطف��ى وك��سروا ال�ضلع�ين
ويّ��ا ثمنتع��شر قم��ر م��ن ف��وق ل�تراب

ولثن�ين ه��ذي غيب��ت ن��ور املع��امل
جن��ل اجل��واد الي��وم خل��ى الك��ون غ��امي

منه��م يزه��را م��ا رج��ع للوط��ن �س��امل
غي��م علين��ا ي��وم ن��وره بال�ثرى غ��اب

خل��ف اجلن��ازه ولول��ت والدم��ع نث��ار
ورده��ا �أب��و حمم��د وقلب��ه ي�ش��تعل ن��ار

ودعت��ك اهلل ي��ا �س�لالة بي��ت لطه��ار
ردي املن��زل ي��ا حزين��ه واغلق��ي الب��اب

ردت وال واح��د م��ن الع�س��كر �رضبه��ا
ب���س ال��ذي يف كرب�لا حرق��وا خدره��ا

وال ح��د تدناه��ا وال واح��د رهبه��ا
وتنظ��ر جنايزهه��م رمي��ه ف��وق ل�تراب

عده��ا ح��رمي مروع��ه وايت��ام تنع��ي
والأ�ص��ل م��ن ي��وم البتول��ه ت�صي��ح �ضلع��ي

وتق��ول راح��ت عزوت��ي وانقط��ع فرع��ي
ا�ش�س��ويت �ضلع��ي يك��سرونه ب�صاي��ر الباب
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ظالمة الإمام الع�سكري (ع)
ي��ا بن��ي العبا���س و���ش �س�� ّوت الع�تره بهامل�لا
ج��ور ومذل��ه عليه��م وابتل��وا بك��م ب�لا
�س��ايل املن�ص��ور و���ش �س�� ّوى وم��ن بع��ده الر�ش��يد
وي���ش �س�� ّووا يف بن��ي عمه��م م�صايب م��ا تهيد
ه��ذا م��ن حت��ت املب��اين وه��ذا يف �س��جن وحدي��د
وه��ذا بال�س��م غايلين��ه وذاك �ضاي��ع بالف�لا
ج��وا ذراريه��م بعده��م وي���ش �صبّ��وا م��ن م�ص��اب
عل��ى الع�تره الها�ش��ميه �صبّ��وا اه��وال وعذاب
قتّل��وا باق��ي ال�صف��وة وغيبوه��م بل�تراب
مث��ل اب��و حمم��د مكاب��د هامل�صاي��ب والب�لا
بال�س��جن حمبو���س عده��م م��ا �ش��فت �س��اعة هن��ا
هالعم��ر يالع�س��كري بال�س��جن كل��ه وانفن��ى
وم��ا و�ص��ل عم��رك يب��و امله��دي ثالث�ين ال�س��نه
و�س��فه بال�س��م فطروه��ا مهجت��ك ي�بن الع�لا
وي��ا ح�س��افه مت��وت بالغرب��ه وال جنب��ك �أ َه��ل
هالع�ش�يره وي��ن راح��ت ي��ا ويل اهلل عج��ل
فرقوه��م يف الب��وادي م��ا اخت�لا منه��م حم��ل
ميّ��ت بغرب��ه ي�س��يدي تقا�س��ي ال��ذل والب�لا
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الزهراء (ع) وم�صائب الأئمة (ع)
واهلل يزه��ره م��ا ف��رغ بال��چ وال �س��اع
ب���س احل��زن دوب��چ وقلب��چ دوم مرت��اع

كل ي��وم مفجوع��ه ميك�س��ورة الأ�ض�لاع
م��ن يق��در يع��دد م�صاي��ب مث��ل لغي��وم

م��دري فجيع��ة كرب�لا ل��و هجم��ة ال��دار
ل��و هال��ذي راح��وا �ضحاي��ا ب��كل مل�ص��ار

ي��وم احرقوه��ا وانبت��وا بال�ص��در م�س��مار
نا���س ب�س��جن مات��وا ونا���س بكا���س ل�س��موم

بدري��ن يف بغ��داد ي��ا زه��ره طفوه��ا
ذل وه�ض��م و�س��موم ي��ا زه��ره �س��قوها

وبدري��ن �س��امرا يو�س��فه لوعوه��ا
والل��ي بق��ى عن��دچ يقا�س��ي ج��ور وهم��وم

حت��ى املب��اين �ش��يدوها ف��وق لب��دور
واعظ��م فجيع��ه ي��ا بتول��ه ي��وم عا�ش��ور

ك��م �سا���س ل��و ك��م ا�س��طوانه �ص��ارت قب��ور
حت��ى ال�س��ما ومل�لاك �ص��ار دموعه��ا دم��وم

تعزية للزهراء (ع) وندبة للمهدي (عج)
ك��م واح��د م��ن اوالدچ
ه��ذا بال�س��جن مي��ت

يزه��را غاب��ت ان��واره
وه��ذا ظ��ل ب�لا م��وارى

هالع��دوان م��ا بقّ��ت
�س��جن و�س��موم كل واحد

بَنَ��ت حت��ى مبانيه��ا
م��ن اوالدچ يعانيه��ا
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�س��امرا ح��وت بدري��ن
وواح��د يف حم��اين طو���س

غاب��وا يف حمانيه��ا
غ��اب وغاب��ت ان��واره

طو���س جت�ين ل��و بغ��داد
ل��و لر���ض النج��ف رحت�ين
ب���س واح��د بق��ى منه��م
مت��ى يطل��ع اب��و �صال��ح

واال كرب�لا وطيب��ه
لل��ي خ�ضب��وا �ش��يبه
وبين��ا ط��ول الغيب��ه
بهم��ه وياخ��ذ بث��اره

يب��و �صال��ح مت��ى تطل��ع
عل��ى الأعت��اب وتن��ادي
وارت��اع احل�س��ن وح�س�ين
يحي��در ق��وم ح��ق ام��ي

وتاخ��ذ ث��ار م��ن طاح��ت
يف�ض��ه مهجت��ي راح��ت
وزين��ب بالعج��ل �صاح��ت
علين��ا �ش��نوا الغ��اره

يب��و �صال��ح مت��ى تطل��ع
عل��ى الغ�بره بف��رد �س��اعه
وح��ر ال�س��وط يتالع��ب
ورا���س ح�س�ين وياه��م

وتاخ��ذ ث��ار م��ن طاح��وا
وحرمه��م بالي��سر راح��وا
عل��ى احل��رات يل �صاح��وا
ومن��ه ت�س��طع ان��واره

حاديه��م يط��ر البي��د
ح��رم واطف��ال عط�ش��انه
ل�بن زي��اد بالكوف��ه
وعي��د ال�ش��ام ح��ق يْزي��د

هيّ��د
مقي��د
عي��د
داره

لي��ل نه��ار م��ا
وعلي��ل بجامع��ه
وعليه��م بالف��رح
و�صل��وا
ي��و ٍم
ّ
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�إ�ستنها�ض الحجة المهدي (عج)
يغاي��ب غاب��ت الأف��راح
ب���س احل��زن والأت��راح

عن��ا بغيب��ة الك�برى
عندن��ا بالقل��ب ح��سره

ح��سرات القل��ب ميت��ى
وتاخ��ذ ث��ار م��ن هجم��وا
ي��وم ابّابه��ا انع��صرت
وم�س��مار وك��سر �ضلع�ين

يب��و �صال��ح ت ّربده��ا
عليه��ا ب��دار والده��ا
وحم�س��ن �س��قط م��ن عنده��ا
ك��سروا ملّ��ك الزه��را

وث��ار الل��ي يب��و �صال��ح
وت��ايل باحلب��ل ق��ادوه
و�ش��اف ام��ك عل��ى الأعت��اب
وارت��اع احل�س��ن وح�س�ين

ب�س��يفه
وبخ��ده
والب��اب
وزين��ب

طاع��ت الكف��ار
الدم��ع نث��ار
ا�ش��تعل بالن��ار
جت��ذب احل��سره

وث��ار الل��ي يب��و �صال��ح
وزين��ب عاين��ت حال��ه
چب��دي م��ن قب��ل چب��دك
ذق��ت �س��موم ي�بن ام��ي

چب��ده بالط�ش��ت طاح��ت
ولزم��ت را�س��ه و�صاح��ت
يخوي��ه ريته��ا راح��ت
وظل��ت ت�س��چب الع�بره

وث��ار الل��ي يب��و �صال��ح
نح��ر منح��ور ي��ا مه��دي
وعل��ى �ص��دره طف��ل دام��ي
وثمنتع��شر قم��ر ويّ��اه

يتو�ص��ف م�صاب��ه
م��ا
ّ
و�س��هم بالقل��ب �صاب��ه
ٍ
وجنب��ه جمل��ة ا�صحاب��ه
مرمي��ه عل��ى الغ�برا
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وم��ا نق��در يب��و �صال��ح
ي��وم التهج��م الع�س��كر
ه��ذي ان�س��لب برقعه��ا
ح��رم واطف��ال عط�ش��انه

نف�ص��ل ل��ك م�صايبه��ا
ّ
عل��ى الن�س��وان ت�س��لبها
وه��ذي ب��ن �س��عد �س��بها
ون��ار بخي��م م�س��تعره

مت بعون اهلل ،ون�س�أله القبول و�صلى اهلل على
ر�سوله والأئمة امليامني من �آله و�سلم ت�سليما كثريا.
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